De Rocmfter

AE

van den

MS T EL .
Of:

Poê'tiiche befchrijvinghe va n de Riviere <8\.ttn(ut.
MET

Verklaringe van eenige duyiterc Woordai •
t'A E M S T E L D A M }
Voor Cornells WüUmfz. : Blatt-Likjw, Bocck-vcrkoopcr,in S 1- lansftraat,in't guid e A. B. C,

Den

Boeck-verkooper
Aenden

LESER.
H P | ^ 3 Unftigh e LESER » alfoo my defekfejnePoema (in lef van
WëgEsk de* Aemftcl ) ter handen gbekomen was, met toe-fegginghe va»
IKJBSJEI nocheemgeandereVoëûenvanden/èlvenAntheut, (die met de
E = « hulpe Goats haaftfallen volgen) en hebbe ickjiiet kannen na-laten
V. L» dtfelve-, hoe k£ejn het is, (voor f erft)door den drmktoe te eyghenen ,
Hopende ^datV»L. dees mùn vryigheyt (ds een ware Aemftel Minnaar)
falbehagen-, meer Jiendeop de goede wille en genegentheydt, als-op het werck^
pfdegiftefilver, waar door ic\verplichtJol bit/ven, omaan te porren, dat
f.L. de volkomen Hymen, ' ( daar van dit maar een voor-looperken en is )
nutter tijdtfuU krijghen : Ooc k hebbe ickjot eenyders gerief, de woorden die
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my dochten wat dnyfier te wefen, door aan-merckingken doen verklaren:
Dunckç H defe manier, van Rivier-prijfinghet wat vreemts te wefen.fo kgert
u ghefichte na de Griecken en Romeynen, ( die daar van d'terfie Vinders
zjjn geweefi) en ghjfult bevinden, dat het alles nuteen Poëtifche vrjighejt
befiaan mach.

V. L. dienftwillig e

Cornells Willemfz: Blau-laken.
Tot

Tot

G

MOMVM

Hy fpottert hart ghebeckt,
Die doch met yder geckt.
Wat fuit ghy hier beknagnen:
Het is een Maaght die prijft :
Een Vrou men eer bewijft :
Wie fal u fchimpert draghen ?
Noyt Alexander wou
Hier voormaals met een Vrou
Of d''Amazones ftrijden;
Want hoe het gingh, of niet,
Geen voordeel, maar verdriet,
Stoadt hem daar af te lijden.

Het felfde ghy verwacht,
Oipottert ! die veracht
Het geen de Maaghdea ünghen,
Men fal u tot een loon
Van diftelen een kroon
Om 'tfinalig hooft gaan wringen
Ghy! die hier Anna hoort
Op d'AernSleli groene boord'
Dit Water-deuntjen queelen:
Ay ! leert haar waarfè mift,
Of, waarf e haar vergift,
Wilt dat goetjonftigh heelen .
XfiîçVV •

ODE,

OF Lier-veerflen,
Am den

A E M S T E L.
Pindarus na-ghebootfl:.

G

H Y, ' ô AemHcl\ die gebiedt
In dijn klare Waters-vliet :
Hout wat ftil,en neemt in daock
Dees mijn gifte, u ter eere,
* Die mijn Lier nu eerft gaet leeren
Na de lindariffe fanck :

Laat

vanden Aemftel .

Laat dees nieuweBloeme-krans
Vwetuytjens dochom-ringben :
Gaat met defe pronck ten dans,
Doet u Njmfhjtns daar eens finghen .
%

Atmïiel, die de grooten lof
Noch uyt-lchatert tot op heden,
Van dien groote ' Batbo, of
' Heffut, o?dienT Sceyvel mede :
Aemiïelt die noch toont de palmen,
AemSïel, die noch doet weer-galmen,
* G heeft Legioenen ^ Varro weer !
Aemftel, die de Batavieren
Noch doet groenen haar Laurieren
* Dat den Jbtr tot een leer :
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"Doenfijn Wapens Batho hinck, '
En fijnpalme offren ginck
In den Tempel van den God
" FVooden, die deKrijgh beftierden :
Doen fijnaMeeghen hyverçierden
En herbouden naar't ghebod'
Van '3Stater : "doen fijnSoon
Waardigh na fijn'sVaders kroone ,
Aande noorder-Bron gingh doo'n
't Monfter dat daar eerft qaam woonen •
Doen den hooghen " Thor befloot,
Dat a Vader hem fond'pare n
Met de klare Vètn-Betckjtaox. >
Om u, fchoone Nymph' ! te baren:
M
Onderwijl het Roomfch' gheweld t
D'trotze Gallen Wette n ffeldt.

*C*fir

vandenAemftd.

* Cajkr in fijnglory juyght ;
"Doen, o Njmpb'.'vtieid ghy gheboren;
Vrouwe van dees Stroom vercoren
En van 't Landt, dat voor u buyght •
"Als de Se» is der Plantte»,
Als de Maan de r Sterren vrouw',
"Soo zijt ghy Princes gheheete n
Van al onie *' Nymphjens nou :
" Bathos Kroon is u gnebleven,
Scepter, en Vooghdy ghegbeven :
* Al fijnglory, al fijndaden
Draaght ghy in dijn Lauw'er bladen.
Al de Rijckdom, al de Schat,
Toont ghy "in u Damfche wallen:
" Daarom men te recht oock hadd'
U doen heerfchen op haer allen.
MtOtdtlxft,
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Aan-merckinghe op eenighe duyftere woorden.

i f*\ H Y ! Ô AmSlel ! Ghy ! riviere die daar vooghdy hebt o p u
V J wateren , hout wat ftil, een Toëtifche maniere van aanfprake,
ghebruyckt by alle Poète», die de Rivieren, Vlieten e n Bornen eenighe Godlijckheydt toeghefchreven hebben .
2 Die mijn Lier, &c. ) Dat ick na mijn beft vermoghen voor de
eerfte maal hebb' ghetracht te volghen een onghewoone manier e
van dichten.
3 Na de Tindarijfe {ànck) Tindartts van Tbebas , heeft aider eerft
onder de Griecken ghevonden een manier van ghefeoghen,die door
fijn ghefwind e ftijl,tot noch toe» naar hem, hebbende Naam behouden:

vandenAemftel.

houden : die feer aardigh van Horatius in 't Latijn, en Ronfard'm 't
Franfih' ghevolght zijn.
4
Aemïlel; di e ae grooten lof, &c . ) Rivier e die door d e groot e
voorfpoet van haar Stadt die fybefpoelt, noc h trach t de n ouden
luyfter va n onf e voor-oudere n te betoonen, die de Romejnen tot
een dwangh, en de Werelt tot een fchrick geweeft hebben .
5
Batho ) Die wy Hollanders voor Vader, en eerfte Volck- planter
van ons langh-gheroemde Batavia erkennen:
é Hejftu
) Sijn Sone, na wien Hejfen-borgb noch de name voert.
7
Sceyvel) die n Held die fijn Coninghlijcke af-komfte noc h dede
blijcken voor de Werrelt,tot fchade en fchande van de Romejnen.
8
Geeft Legioenen, Varro t&CC.) Qmntili Vare redde legiones, dit
feghtmen Augustus ghewoon was te leggen eenige maande n voor
fijn doot, over de groote neder-lage van Quintilius Varus, daer alle de Romejnen en naer by-ftanders bleve n (na 't feggen van Velleius)
datter by na niet een af en quam> fiet voorder Suetonius e n Tacitus.
9 Dat

9
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Dat den Iber ) 't Is dickmaals de gewoonte onder d e Toeten dat
fy me t een Rivier een heel Landtfchap beteeckene n , den Iber is
een van de voornaamfte Rivieren van Sfangien, en daaro m word t
met de n Iber den Spaingaart of Caftilliaander ghemeenr .
10 Doen fijn wapen s Batho hinck,) B y de Oudenishetlanghi n
't ghebruyck gheweeft, dat de treffelijcke Capiteynen , als fy oudt
zijnde wild e ruften, hun wapenen tot een ofierhande inder Goden
Tempelen hebben ghehangen , fbo oock andere liede n als fy door
eenighe handt-wercken verrijckt waren .
/1 VVooden ) Een Godt., die onder de oude Teutonifche volckeren in
grooter waarde is ghehouden , en welck e me n feght dat Batho in
gaf, fijn Vader s huys te verlaaten, endef è lande n t e bewonen :
hy wierdt voor een Krijghs-Godt gbe-eert .
12 Meeghen) Nutertijd t Nimweghen of noc h Nieu-meeghen ghenoemt by de Latijnen , welcke naam het Batho gaf, doe n h y het
( een vervallen Caftee l zijnde) ded e repareren,
%S Scoter
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ij Seater ) Oock een Godt by de oude Saxen , die Batho verlchee n
( fbo men leght ) in de gedaante van een oudt Man, hebbende een
rat in fijnrechter-handt, en in fijn flincker, een korf met bloemen,
hem bevelende Meeghen ( dat vervallen en verlaten was ) weder op
te bouwen.
14 Doen fijn Soon ) Heftts, o p de jacht verdwaalt zijnde, doodea
een vervaarlijck Monfter aan een kleyn waterken .
1 s Thw)
Is mede een God der oude Germmifche volck'ren geweeft ,
die de lommighe Thttnre genoemt hebben, by wien de felfde volckeren gheloofden, het Fatttm na fijnbelieven te wefen .
ti Onderwij l het Roomfciï) He t felfcle ghefchieden terwij l de Romeynen vi&orieu s over die van Gallien nuudeded e Roomfche wet ten ghehoorfamen. Sietd e Commenta : Ca far .
%7 Cxfar) f alius Ctejàr na wien alle de Keyieren van Romen nader handt Cajars genoemt zijn,als na OüKavianut Auguftttijmet de n bynam van Augufttu, da t fo veel betekent, als vermeerder des Rijcks .
18 Doen,
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/ g Doen, ô Nymph' ! ) Doen, o AetnÜcl / wierd ghy uyt de by-ligghende wateren tot een Riviere, die nader handt lbo toe-ghenomen hebt.
ip Al s de Son is der Planeten, &c. ) Toetifche verghelijckinghen,
wanneer {y yets boven de ghemeene gangh willen af-beelden.
20 Soo zijt ghy 2V«a*/?,&c.) So o zijt ghy oock tot een volkome
wet-gheeffter van al u mede-fufteren.
21 Nj/mphjens,) Sijn achtbare Vrou-perfbonen die om haar waarde verdienen van tuflchen Menfch en Goddelijck gheacht t e worden.
22 Bathos Croony8cc.) D e eere van ons Land is u,die de voorbanenfte e n maebtighfte zijt, als by erfîèniflè bevolen.
23 Al fijnGlory, &c. ) G hehenght niet dat u, en uwe voor-Ouders
eere in Letbes golven blijft ghedompelt, maar beveeltfc üweKinderen, wiens waardige hoofden met de Z<*«u>Vf omringbt zijn.
24. In u Damfche wallen : ) Ia dien vermaarde Koop-ftadt Aemfteldam,

van den Aemftel.

dam, wiens weer-gade ( in koop-handel) iy niet en heeft in al dees
wijde werelt.
2s Daarom men te recbtoockjiadd') Daaro m voert ghy, o AemfteU
dam t d e kroone boven u wapèn, dieu gerechtelijck in alledeele n
toe-komt^ en van niemant mif-gunt behoort te worden.

<tf J(& J «fe .
Hymnus
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HYMNVS
Jenden

AEHSTEl.

G

Helijck in 's Menfchen lijfde lever gaat verdeelen
Het bloet dat om haar fwecft, in d aderen te fpeelen
Na boven of bene'en, in paatjens recht ofte krom ,
Daar mee het gantfche lijf bevochtet wordt al om.
Soo even doet de Zee (d e Godt die t'allen ftonden
In 't grondeloofè diep fijn woon-ftee beeft bevonden
Den gryfèn * Oceaen) doo r gaten onbedacht,
Waar langhs hy 't klaar Criftal hier eerft ter werrelt bracht.
Cri-

Van den Acmftel.

Criftal ! en dierbaar nat, daar mee hy gaet befproeyeti
Dit dorre Aardtfche lijf, dat anders niet kan groeyen,
Criftal ! en fuy ver vocht, waar fonder niet kon ftaan
Dit groot gbefcbapen al, of't moft van drooght' vergaen :
Een ftoff!waar in Natuur (foo * Thaïes wilt bewyfèn)
Haar fcfaepfelsoorfpronck vindt," en 't leven uyt doet ryfèn,
Een vruchtbaar Element, een Vader oock ghenoemt
Van alles watter is, fbo hems Homerm roemt ;
Van hem veel landen zijn befpoelt met fchoone plaflèn,
Door-reghen met de ftroom,verfien met veel mouraffen :
Van hem fpo menigh vliet, beroemt in kracht en daad'
Noch fwangher in haar lof, haar oude naam mis-ftaat:
Van hem fbo menigh Veld' fierbaar bevochte kanten
Seer vruchtbaar op-ghefchoeyt in boomen en in planten:
Van hem fbo menigh ftee,en Stadt haarvoorfpoet hout,
Soo dat haar werven glans blickt als het fuyver gout.
4
B
Maar
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Maar * Hoüandt i s fijnhart, fijnhart zijn defe Landen,
Waar door hy ' à'Aemftels vloet doet ftromen gouwe zanden:
Hoe wel ts£gjpten trotft, en meent haar alles veyl,
Om datfe rijck en zadt befpoelt wordt vande Nyl t
Noch heeftfe gheen ghelijck, om met ons Land t tf e ftryden,
't S y dats' haar zeghen toont, of rijckdom alle beyde,
Ons Hoüandt, dat daarishetpuyckjenvan Euroop'
Heeft alles watfy wenfcht, en wat haarluft, te koop :
Dat Hoüandt , dat fo mild' is van de Zee ghefeghent ,
Soo dat haar voorfpoetlijckt daa r in te zyn ghereehent:
Dat Hoüandt , dat daar is de handel-vrouw in daadt,
Van waar de guide Son foo op als onder gaat :
De Zee die is haar fchutj de Stroomen zijn haar machten j
De Scheep-vaart haar geweldtj de n handel al haar krachten :
Sy heeft haar Steden waarde j haar Vloeden heeftfe lief j
Haar Burgh'ren iflè veyl $ haat Na-buurs een gherief:

Rcyft

Van den Acmftel.

Reyft Reyfer Waar ghy wilt j loopt Pellegrini vry (becken
De werrelt gantfch her-om, door-fnoffelt all e hoecken j
Soeckt my noch lbo een Stadt, als die den Aemïiel ûet
Vol rijckdom, en vol pracht, ghefpieghelt i n haar Vliet j
Soecktmy oock fulcken Stroom, vry onder alle Stromen,
Die tot ghelijcke roem kan met den Aemïiel kome n ;
Dees Aemïiel ! die haar roemt, dat fy de Stadt bêlent
Die met haar waarde naam foo lof baar is bekent :
Dees Aemïiel ! die daar fier, dat al de wyde werrelt
Haarlçhoone Hooft om-kranft , haa r blaucke hals om-perrelt:
Dees Aemïiel'. di e daar Cet dat ly ten offer zit
Daar al de werrelt haar in offerhand' aan-bid t .•
Dees Aemflel ! die in fchat, of eer niet hoeft te fchamen
Voor'Ganges me tfijn gout, voor' Tyber out van name :
Dees Aemïiel'. di e daar fit als Koningin ten toon ,
En op haar blonde hayr, draaght d'Keyferlijeke kroo n :
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Dees Aemftel, wiens verdienfts, verdient te zijn ghedragea
Heel hooghe by't ghefterr'ntop 8 d' Orionfe waghen :
Dees Aemftel, die verdient, foo 't is der Mufie macht
Dat fy onfterfF'lyck Wyf t ghefchreven in't ghedacht :
Q Hy , 'di e de Dichters gheeft den honigh op de tonghe,
En maackt dat haar gedicht heel vloeyend' wortgefbngen :
'° Ghy, die hun wiecken leent, en maackt dat hare ftijl
Hoogh als den Hemel fweeft; gefwinder da n een pijl :
Ghy, die hun penne ftuurt verr'van't ghemeene rafen
In wyfheydts diepe fchat daar na hun luft te afen :
Ghy, die hun leert d e loff t e loven daarfe hoort,
" Aan Gode, aan de deughd'^ aan 't landt van ons geboort :
Stuurt,ftuurt,dat bidd ' ick u myn fwacke penn, daer heenen
In ÜAemSlïls lof en eer; wilt my daar kracht toe Ieenen:
Ghehenght, foo 't mogelyck is,dat op myn ftramme tongh'
Van verre maareen drop uy t liPegai' hoef-flagh Iprongh ' :
Ver-

Van den Aemftel.

Verdubbelt myn begrip, ghy dochters van li Memory,
Op dat ick uwe eer, en SAtmSlels groot e glory
Mach printen in 't gheheugh, mach voor-gaan "aan die treed'
En ftyver voet-pat in, als ick noch felver weet.
En ghy, ô Aemftct-Vtau, PrincefT e van de vloeden
"Die i/o/ZW* heeft, en krycht, of noch verwachtte broeden j
Die door u groote roem, de roem gheworden zyt
Van felfs het witte Y, hoe feer het hem oock fpyt :
'5 Seght, waar van fal ick eerft u hooghe lofFohtginnen ,
Van fbo veel deughden die daar waren in myn finnen :
Waar henen wend' ick 't oogh' ; waar heen myn fwanger brey n
Vindt haar begonnen wit : wat fal d' in-leydingh' zyn ?
Wat oock myn middel-punt? waar dan het eynd' oock vinden?
Als 't alles wordt bedacht j aa n wien fal ick my binden ?
U Adelycke roem, u Goddelyck gheflach t
Verdient wel d'eerfte ftee, (maa r neens* een ander wacht.)
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Sal ick u vryery, een laftigh quellen noemen
Daar door ghy hebt verdient "Penelopes beroemen:
Sal ick u brave lijf, u fterrende gheficht
Verr' boven " Venus felfs , weer brenghen in het licht?
Soo als ghy hoeden gingh't uw's Vaders teere Schapen,
Of waar u " Fhœbtu vondt onachtfâara ligghen flâpen$
Of waar ghy inde koelt, fbo dicktnaals nandt aan handt
Met u Ipeel-nootjens danft, dicht aan u water-kant :
Of als ghy in de Zee u dicktnaals hebt gaan baden,
Of onder 't Linde dack u fbete luf t verladen:
Sal ick u koftelheydt, u langh-vergaarde fchat,
Gaan ftellen nu ten toon $ ja ! wat noch meer als dat?
Sal ick u zeghen gaan en groote op-komft melden ?
Of fal ick noemen oock u kinders, brave helden ?
"Salickutrotzen Dam doenfpieg'leninuvloet ,
Of haar verheven " Beur s, dien ghy belickt **de voet ?
«Sal

a

Van deft Aemftel.

Sa l ick n Lauw're krans, *• a Glory-rijcke palmen
Doen tot des werrelts eynd' weer-tuyten en weer-galmen ?
Sal ick uyvers lof, u Godf-vrucht, en u deughd*
Gaan leeren aan de Jeught, en wat ghy noch vermeught ?
Sal ick u kloeck vernuft, u wijf heydt in 't regeren *
U wetten wel bedacht, nu aan u "Sufters leeren ?
*1 Neen, neen.' te fware laft, mijn fchouders onghewoon,
Mijn rugg' oock veel te fwack ; de laft die foud' my doo'n :
Een ander laat ick dat, die metfijn konft kan fweven,
En fbo hoogh als de ftof hem hoogh van d'Aard' kan ghe ven:
" U fchors' en buyte-kleet alleenlijck is mijn w i t ,
Een ander laat ick graagh u binne-pracht en pit.
Q H y zijt het groote Vrou ! ** Goddi n van à'Aemftels ftromen,
Die in mijn boefem doet de foete fangh-luft kome n :
Ghy zijt het die de eer op guide wiecken draaght
Yan't*Lil>ethritJc&c volck, en»Folios kloeckeMaaght ,
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En daarom my 'f gheheügh doet dencken aan de Jaren
Dat ghy noch teere Maaght de Schaapjens ginght beware»
Uw's Vaders wolligh-vee, en ruften,, als de Son
Ons 't middaghs-uur bepeylt door fyne heet gheron,
Waar dat het Beucke-looff, de Elzen, en de Linden
Ghevlochten onder een, een fchaduw' t'fàmen binden,
(V kaartjens aan u zy ) en fbnght het ecrfte liedt
Dat uyt ukloecke 3,i/iw/*ftroomt als een guide Vliet:
Of fomwyl' op-ghefchorft, voorfie n met boogh en pefèn
V toonden op de Jacht 3'D«»<*felfs te welen :
33
Of Atalanta licht, die 't Cdydonfche fwyn
Heel bloedigh hadd' ghequetft, met doodelycke pyn :
't Sy datM Aurora quam met peerélighe wanghen
Om3< Memnons doode hals als ware. Moeder hanghen :
35
Of Peffer alfl e <g&t v Adonts in't ghemóét,
Wanneer hy vande Jacht fyn gangh naar 't bedde fpoet :

VMoe-

s

van den Aemftel.

' V Moeder leerden u te fpinnen noch te weven
Maar als de Jacht-Goddin, of "Palbu kuyfch' te leven $
En daarom 't fâchte bedd', noch alles waar een Maaght
Haar meefte tijdt in flijt, u nimmef heeft behaaght :
Gheen Haas was u te licht, gheen Hert te fnel of moedigh ,
Gheen Wildt-fwyn oockte wreet, noch Bee'r of Stier te woedigh:
•" Mars leerde n u de Krygh,4' Bellona he t ghevecht,
Doen ghy de Roovers gaaft haar wei-verdiende recht ,
Die al uw's Vaders Vee, oock u, en uwe karen
Te roven, onder hun, al vaft mee doende Waren :
* Najaden leerden u, de ^NereUen me e ,
Het fwemmen in de Vloedt,omhelft van ** Galatbé :
Van 4 ' Ar go hebt ghy fickx te zeylen door de Baren
En met een moedigh hert de werrelt om te varen $
Daar toe u ''Mayx-foon, d e natte handel leert,
Waar in ghy met gheluck u tot dees uur gheneert :
B y
Vaa
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Van * Ta» ghy Schapen weet en Koeyen wel te hóeden,
En wat in 't Acker-werck den Landt-man moet bevroeden.'
Hoe faligh was den tijdt dat u *Neptmiu {ac h
In * Galathme fchoot daar fpeelen al den dach,
( Doen 0j d'yimphitritfehâ Jeught, doen al de 1'Dortade»
Gheneghen totde'prijs om 't fhelfte ginghen baden )
Hy fàch u met een oogh', daar mee hem eerft bevie l
** De dochter Danaüs, de fchaackftervan fijn ziel»
Die liefde ! uyt u oogh hadd' fachjens hem gaan roven
Sijn hart, fijnzinn', fijn wil, foo dat hy ginck beloven ,
Ja fwoer het met den eed' by nStijcx, dat hy u gaf
De heerfèhappy des Vioedts, daar ghy de naam draaght af .
Dees Vloet, dees waarde Vloet, die ick ghedenck te finghen,
En by a oude lof dit kleyne niea te bringhen.
J ) E groote Mwerrelts-keers,de Meter vanden dach
Stont op 't verhuyfen ree, uyt " Tmrtu f o men lach

Als
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Als^Fift* naar ghewoont weer heel was over-trocken
Met alderhandefcleur en fchoon tapyte rocken:
^Als Flora fwanghe r gingh, en brenght de bloemen voor t
Die fy by '8 Zephyr' wan, o f * Lente d'eerft-gheboort' :
Als al het ftom-ghediert' me t jonehen of met broeden
Is doende over ai, i n 't kippen ofin 't voeden j
Als * Ceres hier en daar haar blonde prayck vertooght,
Ha*'Bacchus groene ftarn met duyfent botten oogh' t :
Als ** Drayad' - Meyfjens ooc k haar teere telchjens kleden
Met blpefem dicht gheknopt en duyfent groenigheden ;
Als 't Nachtegaaltjen finght, en't Swalefjen ajre e
Met d'Ouwe-vaar verlaat haar plaats van over- Zee :
Doen, als het Sonne-licht metfijnverweende ftralen
Hem fachtjens datmen't fâch in '* Tethys fchoo t liet dalen .•
Doen, als de Avondt-fterr' quam in fijn plaatfe ftaan 3
Eq weynightydtsdaar nad e Silver-bleeck e Maan :
Doen,
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Doen, als haar *M»tooght van blydtfchap heel te blofen,
En" Claris haar de wegh baant met Provency-rofe^ :
Doen, door myn mackers bee, die luft hadd' tot de jacht,
Wy in deû Atmttel zy n gaan zeylen al de nacht,
Tot onder Byle-Vtldt, daar wy de Binne-floten
Söonade Myert heenin'tveldtzynin-ghefchoten :
De nacht en was gheen nacht, foo lienelyck fy fcheen
Met een betrocken Mttan^ de {elfde, fbo ick meen,
Dat fy te dier ftont was, dat op't verbeurt van fterven
M
OEdiput dochter ginck, op doode rompen {werven :
O weeldelycke nacht / ô aanghename ftilt !
Hoe verr' u fbete ruft van 't daaghfche woelen fchilt :
Met vreughden {àgh ick u met blydtfchap oock verwecken,
Soo haaftghy*7 Lucifer den daghe-raad' {àagh't wecken z
U gangh heel lanckfaam was, u vlucht vol deftighey t >
U welen, u ghelaat, vol achtbaar Maiefteyt :
U kleedt
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17 kleedt betuyght het ooc k dat van fiuiveel geweven
De Aard' u tot een gift vol fterren heeft ghegheven :
Alleen een fwarte damp, die om u aanucht vloogh
My t'eenemaal mif-haaghd' en in 't gheficht bedroogh :
Een flaauwe azem-tocht began hoe langhs te ryfen
En door fijn foet gherays, de bleecke dagh te wyfèn :
Alsftracxmenophet fpoord e Morthen-fierre fagh ,
De hope van het licht, de voor-booa va n den dagh:
Terwyl * Aurora i s noch béfich met haar ftreelen ,
Haar hooft en hals verçiert.met peer'le n en juweelen ,
Terwyl fy haar om-kranft me t rooien en ghebloemt,
Van 't fchoonfte datme n weet,van 't befte datmen noemt ,
Terwyl s' haar rijcke rock van fuyver fchoon fchar-lake n
Om-gort op 't blaauwe kleed' om fchoonder haar t e maken,
Daar 't alle kanten af de foete honigh druypt,
En 't fchoon Criftalligh nat dat in de bloempjens fluypt:
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O klare Dagh-bodin ! hoe wacker komt ghy ftrijcken ,
En met ee n fnelle oogh naar * Cephalw weer kijcken?
Waar uwen " Tïthon jonck voorfeecker hy noch hadd'
U op het fàchte bedd' noch fachtelijck om-va t :
Ghy luyaards die daar noyt de Morghen.ftondt faagh t ryfèn ,
Noch hoorden 't pluym-gediert haar wyfe Schepper pryfen :
Ghy die de dommeîlaap ( die 't befte leven flijt )
Houd' voor ïi fbetfte luft , e n derft dees blyde tijdt :
Kom fiet wat ghy verflaapt ; befchouw't de groene Weyen ,
£ n hoor t de Vogh'le fanck, hier onder groene Meyen,
Dit redeloos ghçdiert, u Ieeret met fyn fanck ,
Den tydt te nemen waar, en Gode gheven danck j
Dees vlugghe Burghery met haar ghethilip en fluyten.,
Schynt datfe d'uren noo'n des r ' Hemels poort t'ontfluyten ,
Op dat het guide Licht, d e waghen vande Son,
Weerrydt iyn oude wegh op onfen nHorten :

De
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De golfjens van de Vliedt oock ruyflchen met ghemommel
ED fpelen onder een door ™ Aurasfoet gbeftommel ,
De blaatjens van't gheboomt, die ftaan hier nimmer ftil,
Maar fwieren gins en weer na dat hun "Zephir' wi l :
lek dacht, 6 fchoone tijdt ! het jeugbdighft' van ons leven ,
Wie heeft u na u waard* volkomen oyt befchreven ?
Wie heeft u fbete Ioff, u heughelijcke ftond'
Eerft aan dé domme Jeughd' ghegheven in de mondt?
Maer, ô wat fchoonder ftraal komt langs de groente fcheeren ,
En gheeft aan yder dingh' fijneyghen verw' en kleeren :
Wat fchoon! (noch flaauwe lichtj fich als een bloem ontluyckt
Die op haar drooge blaa'n des Uchtens dauw' in-fluyekt :
Wat fchoon vergulde glans komt uyt de Zee fich heffen j
't Is 7 ' ïhœbut naick fie, vol Majefteyt daa r neffen t
O Goddeliick e licht ! u groet ick, die daar zij t
De* werrelts dagh en heyl, die yder een verblijdt .
Noch
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J ^ Och nauw des werrelts oogh' began ons toe tcknicketf
Of ftracxmyn Macker was al aan het voghel-micken,
M et 't langhe-roer ghelaa'n, befpieden't waa r het WÜdt
Loopt foecken om de koft, of waar 't fich houdt inftilt' i
Syn hondt (all's wel gheleertj di e volght hem ftil beneven,
En kyckt vaft waar de fchoot met vanghft ial zyn gedreven :
lek die alleen myn luft hadd' in het Ichoone we'er,
Nam aan een ander oort fom wandelen,) myn keer,
T o t dat ick aan een Vloedt, met lies en riet beWaffe n
Quara om myn voeten daar of't gantfche lyf te waflèn :
Ick fàch het water aan dat als een fuyver glas
f My als "Narcifs we l eer) volkomen fpieghel was :
Ick fach van onder op, ( o Godt! ) wie kan 't ghelooveru
Allengfkens van de grondt veel Nymphjens kome n boven
Soo als men "Hylas maalt, waar dat hy wórdt ghefchaackt
Van ftymphjens in de vliedt daar hy haar water frnaackt :
Soo
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Soo qaam dit hoopjen oock haar heel en al onrblooten,
En fonder dat ick't dacht, my plots in't water ftooten j
Ick fchrickte van de val j he t water maackt ghebaar,
Envoor myn ooghen fweem d'af-beeldtfel va n 't gevaar:
Doch eer ick quatn in noodt, wierd t ick van baar om-arremt
En voor des waters-flagh feer minnelyck befèherremt j
Sy leyden my verblydt heel onder 't water heen,
Tot aan een fchoone poort van harde Marber-fteen ,
Daar 't water gantfch van weeck, en niet en dorft ghenaken ,
Ja op veel ftappen na haar harde vloer te raken ;
Dit fiende, gaf my fchreum, en dacht wat Godheyt woont
Hieronder in dees Vloedt föo Koninghlyck ghetroont ,
Voorfeecker 't mocht my wel hier tot myn fchade ftrecken ,
Dat ick föo willigh my hier heen hebb' laten trecken j
Maer neenj het is met kracht dees Nymph j emdwingen my j
En iflèr wat mif-daan, d e fchult die hebben fy :
C Ic
k
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Ick vraaghd' mijn leytfters.feght ! Ô foete faoom-Goddinntn,
Wie beeft hier heerlchappy? watGodheyt woont hier binné?
't Is àîAcmSîel fègghen fy ; met kom'we op de zaal,
Die in haar gantfch begrip, begreep een heel ouvaal :
O konftelijck ghebouw ! daar in den Bouwer felven
Sijn over-aardtfèh vernuft by na in hadd' doen welven:
Gheen beeldingh daar ontbrack, noch çierelyck çieraat
Daarvan de werrelt was of nu noch fwanghergaat j
De vvauden naar ick fagh was fchoon Criftaldoor-fchynigh ,
£ n fo o het gantfch ghebouw een wooningh Criftalynigh :
Twee Njmphjens ginghe n voor, de ander ftap na ftap
Die leyden my om hoogh' te langhs een wentel-trap,
Daar, waar den Aemïlel fa t in een fchoon gallerye,
Met beelden onder-ftat ; verçiert met fchilderyen ;
Gbefijck.een Koninghs-vro u om ringh t fit na haar macht,
So fat hier à'Aemftel ooe k vol glory en vol pracht,
Haar
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Haar Nymphjens zyd' aen zyd' veel frifle bloempjens vlechten
Die fy dan tot een krans ("baar Vrouw) ter eeren hechten,
Van "Flora hun verfchaft, aa n à' -AemHels-bootr. gepluckt,
Een door een Maaghden-handt ontydigh af-gheruckt ;
Den Hemel van de Jeughd', de fchoonheydt en de luften
Die fchenen op dit volck te lachen en te ruften j
D'aanlockelijcke vreughd', de kittelighe Min
Blonck yder voor haar hooft, en in haar hart niet min,
Soo Wacker en lbo fchoon, foo Jeughdieh in 't byfbnde r
Was yder voor haar fêlfs, en felven oock een wonder j
Maar even als de Maan he t fterre-licht verdooft,
Wanneer fy ons verfchijntmet haa r fchoon-blinckent hoof t ;
So toont haar & Aemïlelooz wiensfchoonheytonverfchoone n
Haar felfs (en geen gelijck) als Phcebra kom t vertoonen:
lek deed' haar Goden eer, en fy my met befcheyt
Heel vriendelijck ontmoet, heel minnelijck my feyt:

C 2
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Weeft well'-kom lieve Soon j hoe lelden uwe ganghen
Men herwaart s komen fier, daar ick nochtans verlanghe ,
Met moederlijcke liefd', na hun die 'k hebb' ghevoet,
Ter werrelt voort-ghebrachtjen in mijn fchoot behoe u
Ick danck haar voor de gunft : en gaa haar voorder leggen j
Dat ghy mijn Groot-moer zijt, en kan ick niet weer-Teggen>
Ten aanfien, Ichoone Njmph', alleen e van 't gheboort ,
Waar door u fulcke naam (v-an ons) u kind'ren hoort :
De Reden ons verplicht, Natuur die gaat ons leer en
Dat wy-' t Landt ons g"heboort' als ware Moeder eeren j
En daarom is hy niet,of heyl of goet-doen waardt
Die 't Vader-landt vergheet; veracht fijn Moeders aard:
Dit is der kind?ren lof, da t fy haar ouders prylen,
En 't landt van haar gheboort' volkommen eer bewy fen:
Ick woud' dat menig geeft (fpra c fy^) die 'k heb gequeeckt
Erkenden, enooc k deed' het gheue dat ghy fpreeckt ,
Maar,
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Maar, eylaas /datic k fuch t ; nu wordt ickgantfch vergeten,
Sy, die mijn kind'ren zijn, nie t willen van my weten.
" Vlijfes waar zijt ghy die den Itachfihe» roock
Om * Circé niet en gaaft, noch om8 ' Calyffo ooc k j
En ghy, Ô brave Heldt ! die voor u Stadt van Romen
Met8*Mcnectusdorft, d e doot als teghen komen :
Ghy dient tot Fabel maar van dit verkeert gheflacht ,
Die om u heldifch' doen, en om mijn voor-ftcl lacht" :
Mijn golfjens fulle n eer , of't ruyflchen van de rieten
(Eer-kennigh door de gunft) mij n hooghe lof doen vlieten ,
Dan dat myn eyghen vracht, myn redelyck ghediert
(Qndanckbaar voor het goetj myn hooghe name viert :
Gaan wy dan om te fien van onderen tot bove n
Mynhuyfingh' en vertreck, myn luft-woudt e n myn hoven:
Sy toont my haar çieraat veel beelden van Metaal
Daarin s'haar af-komft fiet ghegoten t'eenemaal,
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Van 7»iw, en Wooàtn af, tot " But ho('die bewonen
Eerft quam 't Batzteffchehndt) en nahem oock fijn^Sonerîî
"Hier fagh ick menigh Vliet, hier iàgh ick menigh Heldt
Voor 't roeften van den tijdt in 't Marber zijn gheftelt j
Hier fachmen waar de roem en 't adelijck gheflacht e
Haar meefte pronck op voe'n, en and'ren door verachten .•
Maar facht,ô Dicht-Goddinl laat doch dees wond'renftaan
Tot op een ander-maal dats' ons ter harten gaan :
Nu wil ick gheen van dees hoe waart of fchoon om noemen,
Ten 2y dat fy 't beveelt; maa r hoort doch Anna roeme n
Dit Water-Jeughdigh-Liedt, dats' op haar Cyther queeltj
En door haar foete langh ons loome gheeft mee fteelt,
Daars' op des Aemfiek - zaal haar als een ** Clio toonde,
Enbydefbetefihaarvan d' 'Aernftel-Nymphjens woonde :
Q H y heyligheytjens die hier in dit water fwemt ,
En alle daghen 't hayr van d'Aemîïel ûreek en kemt ;

Ghy

K
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Ghy NjHtphje»s die de vloet door-kliefr met fwacke armen,
^Naoaa di e in het riet, of onder 't kroos moet fwermen :
Ghy Veldt-GoMinnen wuf , di e onder 't linde dac k
U voor de Sonne fchuylt, heel koel op u ghemack:
Ghy *iv**JM0 ; Bock-voet Fan, ay! luyftert na mijn fnaren ,
En 't gheen mijn fwanger breyn u door de tongh' wilt baren:
Hoort, hoort, een foeteftroom di e dartel golven fchuyft ,
En met een frifïche groent ' des Aemttels hooft onlkruyft ,
Een water ! fuy ver-vloet, die met haarfilver blieken
Het kleyne vifchjen kan tot op de gront verklicken:
Een water ! fchoon Criftal, befet aan yder kant
Met riet en met geboomt', met veel vrucht-dragend' land:
Rivier, die menigh huys en fchoon e Hoffom-ringhet ,
En tuffchen teer-ghebloemt * haar foete nat door-dringhet:
Rivier, die in haar ftrootn de Neflche >*Eeho fluyt,
Ea in haar hooghe-riet de geyle**Satjr fluyt :
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Rivier en fpieghel waar Narcijfm blyf t bedroghe n
Als hy fijn fchaduw' fiet foo levend' voor fijn ooghen:
Rivier die in haar vloedt,als in een fpiegheltoont ,
Haar wydt-beruchte Stadt foo voHick-ryck bewoont :
Swyght' 3 Tempe langh-geroemt, ulofdi e moe t doch ftuytei»
Wanneer men d'Aemfiel fiêt fo o lofièlyck hie r buyten:
"Arcadia uw ' vloedt en al uw' blije weeldt
Soo verr' als dagh en nacht die van ons AemHel fcheeldt :
Of wil * Scamander ooc k noch yets daar teghen fegghen ,
Soo fèght hem oude Man ; laa t vry het roemen Iegghen :
Vulcantu heeft d y meeft, ja huyt en hayr verfènght,
En funo a l u nat daar ghy 's landts drooght' mee fprenght :
't Groot *IUoH,dtjt\ pracht, dat leyt, eylaas ! totaflen ,
En uyt haar Burger s bloedt daar zyt ghy uyt ghewaflèn :
Ghelyck de Schilder weet dat in 't vermenghen z y ,
Van veelderhande werck, 't vermaack vaa fchildery :
Eadat
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En dat des Menfchen geeft, en oogh' haar Iaat bekeuren
Aan meen'gerhand e ftof verfcheydenheydt va n k'leuren *
Soo ooc k Natura heef t des AemSleU boord' om-plant
Met alderhande weeld' van haar konft-rijcke hand t :
Sy, die de Schilder leert, hoe dat hy fal gheleyen
Sijn verrNven, fijn pinçeel, om 's menfchen luft te vleyen j
Die weet noch meer dan hy, die alle daghen gaapt
Naar haar ver-G ode werck, daar hy fijn konft af raapt :
Sy maalt het leven fèlfs, het groeyen, het ghevoelen,
't Beweghen, en de fpraack, he t finghen , het crioelen j
Sy maalt door haar vernuft he t wéfen dat hier leeft
Aan yder dingh' fijnaart ; oock rijdt en ftondt fy gheeft ,
Dees om-loop fy behoedt, met" d'Elementen alle
Dat fy in»* Chaos wee r niet komen te vervallen :
Sy, die iöo machtigh is, heeft met een kloeck pinçeel
I a à'AsmîUlandtfche groent gheftippel t 't gouwe geel :
C ƒ
Oock
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Oock langs haar groene boort, waar haar verglaafde Water
In 't Criftalyn vertoont, een filverigh gheklater,
En 't fchaduwen van 't riet, dat op haar oevers kant
"Sjringa ftaat to t eer, en Tan weer tot een (chandt j
Daar by haar klaver-veldt (waar in de koeyen weyen)
Trotft a l der Princen pracht en fchoon tapifèryen : '
't Gheboomt' aan yder zyd' haar groente t'iâmen reckt,
En voor de heete Son ons koel en fris bedeckt ;
Daar onder leyt het pat, dat met de voet betreden,
Van 't bultigh waghen-fpoor beheynt , wordt af-ghefneden ,
En waar den Gangher mach met groot vermaac k befpie' n
Al watter in en langhs den Aemjtel ka n ghefchie'n :
Aan d'een zy vloeytde ftroom met flang-gekromde kringen j
A en d'ander zyd' het landt, waar datmen Cet om-ringhen
De boomen hoogh ghetopt, fbo menigh boeren-hut ,
Of dertel fpeel-huys oock, die van haar wordt befchnt
Des
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Des Somers voor de Son, des Winters voor de vlaghen,
Na dat den tijdt vereyfcht, e n fy die moeten draghetn
Hier menich landtjen fchijnt te vlotten heen en weer
Op 't klare AemHel-mt, al s l°°Delos de' e wel eer,
En dat noch meeft bewoont j ooc k waar de gladde Koeyen,
Op een lbo kleyn béfteck, dick na de Mel'ckfter loeyen - 3
Waar ellicklijckt om beft te kampen met fijnmaac
Soo weeldelijck e n groen hem yder aanfien laat:
Eyland'jens na-ghebuurt, en Landtjens die bedolven
Als Diamanten Hcht in 't rond' van d'Aemftels golven:
Eyland'jens die in heyl voorfeecker hebt de daadt
Daar de Cycladen eerft, nu Indien fwange r gaat :
Gelijck de "' Moorfche-vlöedt es£gjpten-Ut\dt doet bloeyen,
Soo maackt den Aemftel u heel vruchtbaar in het groeye n:
Den Bou-man leeft hier ftil-,den Rijckert op fijn HoefF
Heeft alles wat hy wenfcht, en alles wat hy hoeft j
Sijn
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Sijn landt verfchaft hem al, hy leeft hier fonder duchten ,
En hoeft voor 's ander-daaghs te forghen noch te fuchten :
Luft hem, uyt tydt-verdryfc t e viflchen met de roe,
Of met het ruytigh nett'j hy heefter water toe :
Den Aemïiel i s vol vifch', en daar rontom veel Mééren,
Waar Jaarlijcks met ghenot de Viflchers hun generen :
Luft hem de voghel-jacht j ' t zy dat hy 't vinckjen Iaaght
Des avondts in de koelt,des morghens al s het daaghd',
Hy vanght in overvloedt j o f gaat hy 't knipjen hanghen ,
De fpreeu blijf t voor fyn moeyt' of't meeden daar gevangen:
Luft hem met 't langhe-roer te micken in de weyd',
Hy krijght de wilde- Gans, of Reygher een van beyd':
Maar d'Eende-jacht alleen is 't foetft' van al bevonden
P i e in des Aemttels-fkToom gepleegt wordt met de honden j
Den Eendt, dat weyd'-mans dier, die is de Brack te loos
Wanneer hy langhen tydt ghejwommea heeft in 't kroos»

En
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En dat fy wordt ghewaar, dat hy is op het happen
Haar kort en na op 't lijf, foo weet fy hem t'ontfnappen ,
En duyckelt na de grondt, dan ftaat de hondt en het,
Als een die voor fijn moeyt' maar vanght een etickel niet j
Het hooft gaat gins en weer, het fpoor is hem ontweecken ,
Tot dat hy d'Eend' van verr' weer fiet het hooft op ftéecken j
Daer vlytigh achter her (h y we'er met nieuwe luft
Swemm't als hy deed' voorhe'enj e n jaaght foo fonder ruft,
Tot dat in 't eynd' het Eendt vermeeftert i n haar grepen,
Wordt van de fhelle Brack ghevanghen en ghenepen,
Die vlytigh met de buyt dan na lijn Meefter keert ,
En willigh hem fijn roof voor ee n ftuck broodts vereert.
Ghelyckeen fchoone bagg* pronckt in het gout gedreven,
Soo in haar Dorpen leyt de fchoone AemSiel eve n j
Béfet aan alle kant met menigh braaf ghebouw
Ea Hoeven groen beplant,waar in men door-gaans fbuw
De

De Roemfter

De Lente fien om-helft van Florafijnvriendinnej
Of Zephier' als hy tracht haar foete gunft te winnen :
Soo niet de heete Son t e vyerigh op der Aard'
Ons na een korte wyl' de blonde Ceres baard' :
Waar Bacchus oockopkomtmetveyLenklijfomhanghen
En met fijnklare fap ontnuchtert en bevanghen:
'a Pomona dan ghetoyt, die fiet haar boomen aan
Met alderhande Ooft gheboghen en belaa'n.
"Waar zijt ghy Venus nu! fuitghy noc h Hollandt laken
Om u in \Moore - landt, of Ki Cypres te vermaken ?
Neen, neen.' bedenckt u wel, want hoe doch kan het zijn
Dat ghy u houden kond' van "* Ceres en de Wyn ,.
't Is ydel datmen ièght,dat ghy eerft quaamt te ftranden
TeM,Papbos aandewerf,o f "* Gnydus tebelanden j
't Is Hollandt, want dat blijckt aan onfè friflche Jeughd j
Aan w7 Hebé die hier woontj aan ^d'Vre» fo o 'tu heughd,
Die
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Die met de ** Gratiën dr y aan ftra nd' u quamen moeten,
En met eenroofe-krans uw ' welle-komft begroeten :
Het blyckt oock aan 't ghebouw', dien Tempel u tot pant
Voor Batho lang h ghefticht hie r in ons eyghen landt,
Daar u gheofièrt wierdt, ghe-eert en aan-ghebeden,
Niet meteen Griecxfche naam , maar lttiFrige vol god-heden;
Kom laat het Creéter-Qxaax. , en d'oorfpronck va n 'de'"Nijl
Hier in ons Aemüels - nat; befoeckt dees Nymph' een wijl:
Komt drijft hie r in haar fchulp j laveer t hier in haar Jaféhten,
En zeylet met de Jeughd'^iie-u verlanghend' wachteH j
Het zeyltjen raack t in topy het vlaggetjen da t waéyt
Eerghy, 6 Frige\ u noch een maats omme-draeyt
Te fien na 't groote Drecht, of Covix-meyr in 't zuyen,
Of waar AeFVaver gaa t haar kromme ftroom noch kruye n :
Komt '" Eurm blaaf t in 't zeyl, neem t Zephyr uste hulp,
Ons Jachtjen wil van landt met Frig<e i n haar fchulp :
Soo
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Soo Cleopatra plachhaarvoormaals tevermeye n
In't vruchtbaar Nijlfche nat, met ichuyten of galeyen ,
Of Coo'"Vlijfes zeyldtin't Feacenfer fchip ,
Dat van Neptunm na verandert wierdt in klip,
Soozeyltons -^?«#W-Jeughd'o m Frig* te ontfanghea >
Waar ly den Aemïiel kuf t aan hare roode wanghen :
Toont Meyert n u u groent' j Troofdy u vette aard'j
Ver-Veen u broeckigh landt ; en Byle-Veldtu aart :
't Groot Loop-Veldt meen t ghewis, dat f y doch van u allen
Alleen de pérel is aan Aefdoms - kroon te brallen ;
Syfietgins AemfleL-Veen , en Bancke-Meer daar aan.
Enteghenover baaree n Omver-Kercke fiaan:
Wat verder aan haar zyd' fiet fy de Kofl-Verhren ,
Waar 'tminder loop-/?A naaft haar heeft een plaats vercoren:
Watarzeltghy te rugh, o Dnyve-drecht l houdrftee ,
Ghy meugt,ô Woeyfcam-dorp'! meti>*«wMroock wel mee:
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Uluft Meerhtvjfen nie t noch fchoonder te ftaan proncken
Dan foo ghy heden ftaatden Aemïlel t e beloncken?
Wat kittelt nu mijn ooeh? wat Juft myn luft beftreelt ?
Wat fchoon tapitfèry foo dertel om my fpeek?
Wat flora, toon t haar nu? wa t foetejeughd's-ghenuchte n
Verheugen in uw' komft ' en om u Friga fuchten ?
Ach.' fbete tuyn-Goddin vlecht tackjens een aan een
Dicht op den AemBels - kant waar fy wordt aan-ghebeen :
En treedt vry aan, ô Jeughd .' ras laat ons d''-Aemïlel moeten ,
En ftroyen Ianghs de wegh.veel roo(jens voor haar voeten:
Oock helpt my in haar loffte loven , tot befluyt ,
Dit wenfchelijck ghebed t j daa r mee foo hebb' ick uyt.
Q Hy .' die myn geeft beweegh't, en doet dit lichaam leven;
Ghy, die my hebt 't verftant en 't fprekenbeyd' gegeven ;
Gbebenght dat danckbaar ick, foo langh oock als ick leef,
Den Atmïiel hare n loffmet volle r waarden gheef:
D Ghe
-
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Gehengt dat ie haar dengd',haar God-vracht en haar wonder
Nu maar in 't ruygh bemaal j hier namaals in 't byfonder :
Gehenght nu dat mijn wil, gheneghen in haar gunft,
Meer toont het willigh hart dan wijdt-ghefochte kunft :
Leeft dan, ô fchoone Boort ! leeft, leeft u klare vloeden,
O siemfteleeuwigh leef t ! den Hemel wil u hoeden
Voor drooghte, voor geweldt, voor oorlogh' en verderf ,
Voor twiften vol ellend' ; maar eendracht zy u erf :
En dat het dertel Choor van Nymphjens e n Najaden
In eeuwelycke ruft hier in u water baden;
Dat Pa» oock in het riet finght fijn Syringa noch
Terwijl dat 2\far«yï'huylt,e n Echo rofcpt , och! och!
Te Gode fbete Stroom j laat eeuwigh u ghenuchten,
Ghemenghelt met de windt, nàar meerder weelde fuchten :
T e God e fchoon Crifial j da t eeuwelijck u glans
Des jiemïiclt - Roem fier blijft, een peerel' aan haar krans:
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Te Gode fchoone Boort j laat nu n fchoone Velien,
Wanneer 't dy maar ghevalt, een veel roem-rijcker melden F I N I S,

Aan - merckinghe op eenighe
duyftere woorden .

Ceantu) D e Zee , 2 Tholes) Eenvandefevenwydie by de To'êtenN».- fen van Griecks», die het water
vooreen oorfpronck en beginder e n oorfpronc k
fêl der dinghen geacht heeft.
aller dinghe n ghe 3 Homer m) Di e «effens Hefiodut
noemt wordt.
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den Oceanus voo r Vader end e à Voor Ganges) Een vande vier
Rivieren die door het Paradij s
Godt aider Goden ghenoem t
vloeyden, en in de H . Schrif t
heeft.
Thifen ghenoemt wordt.
4. Maar HolLnt,8cc.) Da t Hollandt foo vermaart en deelach Tjber) D e vermaartfte Rivietigh van alle glorien, als zijnde
re van Italien die door Romen
het befte deel van het veel-ge fpöelt.
roemde Batavia, van wien d e
Orion) Een ghefterntedati n
Romejnen fo loffelijc k ghetuy - 't begin des winters fich openghen.
baart met reghe n e n tempee ften.
S Aemîiel) Eertijt s een onbeMufe) Dic h t of fàngh-konft.
kende, maar nu een feer wijdt ruchtighe Riviere, door een ib p Ghy di e de Dichter s gheeft )
voortrefFelijcke Coopftad t di e ; Dochteren van Inciter en Memorie , door wiens in-blafinghe
fy befpoelt, en naar haar ghe
de konftige loeten fingen.
noemt wordt.
loGby
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Gh y di e hun wiecken) Di e 12 Pegas' ) Of Pegaftu is ee n
hun doet door haar gheiwinde
borne de Afvfis toe-geeygen t
ftijl de n wegh na bane n van de
op den bergh Helicon , van d e
oude Poëten verr' van een ander Latynen CabaUnus gheheeten ,
van wekke r wate r d e oud e
ftofals d e heden-daaghf e Ry verfiert hebben, dat wi e daar
mers ghebruycken.
af dronc k ee n volkome n Poet
it Aan Gode, aandedeugt) D e
wierdt.
ouden hebbe n verfier t da t d e
fangh-konft Hemelfch e God - 13 Dochters van Memory ) De
dinnen waren, en uy t den HePoëfie e n fangh-konf t zij n kin mel tot ons af ghedaalt, op dat
deren van 't gheheugh, geteelt
door den hooghen Iupiter, dàts
wy di e nie t mif-bruyckend e
Godt, en daarom oock allee n
tot eenige geyligheydt, alleen
Cboven alle Conften ) met den
Godt, de deugt, en het Vadernaam van Goddelijc genoemt .
lant daar mee fchuldigh waren
te pryfen .
14 Mach voorgaan aan die treed)
J0
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Mach een oorfaac wefèn, waar 16 Seght waar van fàlick eerft )
deur veel kloecker geeften op Waardeftoffe overvloedig h is
geweckt zijnde, de felve wech
daar val t d e keuranghftig h e n
banen e n verheerlijcke h , als
bekommert, daarom Heynfius
zijnde een ftoffe waardigh om
ia fijnBacchHi-loffkfiJxti
foo waardighe gheeften te be My komen in de finopeene tijdt
kooren.
veeldingent
Mj Di e Hollant heeft e n krijgt :)
Wktfalickjefivan
tt, wat fid
Hollandt om haar leeghte wil ickjerfi'lijc
fingen?
le, is feer het water onderwor pen , ja moet met ftercke dije - 17 Fenelope) Huytvrouwe van
ken en hoogheduynen teghe n
Vlyjfes, en dochter van Ifcarus,
het woede n va n de dull e Ze e
die om de getuygeniflevani/obefchanft worden,daaro m hier
mtrui onder de Grieckg met opghefèyt wordt : Watfy heeft ,
gherechte beelden i s ghe-eer t
krt/gt en noch verwacht te vroede». voordeGoddinne derkuyfhz .
1$ Venm
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I g Venu») Goddinne vande fcho- 2. t O f haar verheven Beurs) Een
nigheydt, b y de Griecken Avergaderingh de r Handelaars ,
phrogeniagéheetea, alsgeboodie met groote koft e ove r de n
rcn van het fchuym der zee.
AemïleU-faoom gewelft is.
ip thabtu) De Sonne,die oock 22 Dien gh y belick t d e Voet)
Apollo, Hecaergos, en Delias ge- Dien ghy befpoelt,Imitatie o f
noemt word t o m verfcheyde
navolginghe van de Heer F.C»
reden en eyghcnfchapp en: leeft
Hooft, daar hy fpreeckt teghe a
N. Comes, L. Gird.
de lelve Aemïlel.
so Sa l ick u trotzen Dam) Of die
vermaarde QadtJÎmfierdamdie Goddimenjlibber-gladdcs AemBels die de Voet
om haar wijt-ftreckende koop ditfwaar-ljvigh
wrck., beVan
handel beruch t i s i n alleghe lickf,u>ilt
u
niet
belgeut
deelten des werrelts, en wiens
Dat
ghy
benauwder
ff
eelt met H
weergade in rijcdom en macht
fwierende
Vloet,
weynig of geen gelijc en heeft.
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Hier daarfe keelenvyf met kanji ge- ken , ja voo r de vi&ory felve t
ghtduydet.
metjï verfwelghen,
De Beurf: njfter tot ontfangh der 2s Nu aan u Sufters) D e andere Rivieren of oock Steden van
voie ken vremt
Hollant,
door een Poètifche verVan de langh-gearmde Zee den Va~
maaghfehappinge
to t Suftere n
der amer Meeren,
En van t* Maaghfchup dat aen 's we- gheheeten.
26 Neen, neen! te fwaren laft) H y
relts bodem fwemt
Ghefónden om ujt-heemfch ufchtdpertdie me t Atlas d e werrel t o p
fijn fchoudere n wilt laden moet
teflofferen.
eerft om een trouwen Hercules
2; Sa l ick u lauw're krans ) Sa l
ick a Daphnes verwinning e o f uyt fien.
27 U fchors en buyte-kleet) Getriumphe.
lijck d e Boomenbedeck t zij n
24 U glory-rijeke Palmen) D e
met baft of fchorffe.
palme-krans is by de oude, en
nieuwe eeuwe, voor een teec- 2 8 Goddin van SAtmïleU Aro men)
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men) Deverftandige Heydede Mi*fs Co genoemt naa r ee n
nen, op dat alle*cjuaat-leeflch e
borne i n T*hejfaUen, Libetbrm
Menfchen afghetrocken wierghenaamt.
den van alle moetwil, hebbe n 30 Taïïai) O f JMintwa , na der
alle bezield e e n onbezield e
Poëten verfieringé fonder moedinghen een befonder e Godt der uyt Jupiter s kloecke harfèheyat toe-ghefchreven, o p dat
nen ghebooren, betekent da t
door vreef e va n Goddelijck e
de wijfheydt alleen e van God t
ftrafïê niemand t fich bevordekomt, en nie t uyt de aardtfch e
ren fou te befchadigen de fulcdinghen hier om laagh,daarom
ke di e doo r onmacht of over wierdt Cy ooc k Tritonia ghe macht haar niet en konden beheeten.
fchermen , en daarom oock de 31 Kloecke Hooft) De Prins der
Rivieren Goddelijck genoem t
Hollantfche Toeten, Fieter Cor~
worden.
nelifz,. Hooft, Drofl tot Mttyen.
*p Libttbritjche vólck) Da t zijn 32 Diana felfs te wefen ) GodD y dinn
e
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en Thia, Sufter van Stmt' en de
dinne vande Jacht,dochter van
Maan'»
Latona en Sufter van Afoüo^ebooren in het driftige Eyland t 35 Memnon) EenSonevan^*rora, di e Pattfaniat feght ghe Delos, en daaro m ooc k Delia
weeft te hebben ee n Koning h
ghenoemt, e n o m het jaghen
DjrQina, Alfheia, £ljthie,en om van lALthiopien : Siet daar van
HomeruiinGya Iliade, en Philodat fy ooc k voo r vroet-wijf f
ftrattu in fijntafereelen.
diende, Lucina.
33 Atalanta) De vryfter xvaMe- 36 Vefpet) Ofd'Avont-ftondt ,
Itager: Siet hier van Ovidins l. 7 verfchynende in di e Sterre die
wy gewoonelyck avondt-fterr *
als oock va n 't jagen va n 't Canoemen, die de fbmmige meeIjdonfche fwijn.
nen Vemu te zijn, o m da t die
34 Aurora) De n dagheraat fóo
çierelijck by de kloecke Toeten lief-minnende Goddinn e d e
duyfternuTe behaaght.
bewimpelt,die.H!?/W*« maackt
dochter te wefen van Hyperion 37 Adonis) Ec n iriflch e Jon ghe-
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ghelingh, fone van Mjrra, di e 29 Fallas) Dewijfheydt,eeu ghelieft was van Venus : Siet
wighe Maaght.
Ovidiuslib. to.
40 Mars) De n ftrijt-God^fonder
38 U Moeder leerden a t e fpinvader uyt luno gcboren.Orphetfs
nen) OvWm lib.2. inde per in fynlof-fang houd t hem voor
foon van Calisltt fegb t : Sy en een rafend e dulligheyd t de s
was niet gewoonVolle te fpin krijgs, en Heraclides van Tenten,
nen, of haar hay r te ftreelen of
de krijgh felfs te wefèn.
gheelte maacken , &c . maa r 41 Bellona) Strydt-Goddinne die
eneerden haar i n ' t jagen met
de wagen en paarden van Mars
oogh en pylen : Van ghelijcvoort-dryft me t een bloedighe
ke legh t Virgilius in fijn Cafweep,fèght Silitts Italiens.
milla , en J2I, Cmtiut entelyck , 42 Najaden) SynvWet-Nymphterjarnm fœmitt* non alittd ma- jens, komend e van het Griecxgis in cottmeliam accifimt quant woordt Najein, da t vloeyen of
admovere Uuut mantu.
vlotten betekent .
43 N-
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43 Nereiden) Zij n zee-Nymph
aldereerft de koophandel heeft
jetts, dochteren van à'Oceanus ghevonden , en a l va n eerfte n
en Tethjs, of van Nereus en Doaf het fteelen , daarom h y ee n
ris.
Godt de r dieve n ghenoem t
44 Galathea) Ee n zee-Njmphe
wordt.
dochter va n Nereus e n DorU 47 Van Ta») Ee n God t de r
naar 't fèggen van Theocrites, fy Herderen, en daarom afgebeel t
wordt voor het fchuym der zee
van 't hooft to t he t eynd e va n
ghehouden.
den buyck als een Menlch , en
van onde r voor t al s ee n Bock
45 VznArgo) He t eerfte fchi p
of Geyte, met hoornen aan fijn
des werrelts, föo wy de Griecke-n ghelooven, waar me e de i voor-hooft.
Vlies-helden n a Colchos voeren 48 Neptmiu) D e 2ee-Godt ,
om het guide vlies te halen.
Bijoeder va n Iapiter > en fön e
vanSaturmu,
46 Afaja-foon) Of Mercuriut
anders ghenaamt Hermes, die 4P InGaLuheakhooi) Swem men
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men in het zee-fchuym .
den gewoon waren te fweere m
Siet daar van Homerus.
jo Amphitritfche Jeughd' ) B y
Amphitrite wordt be t water S4 D e groot e werrelrs-keers )
verftaan, e n by haar Jeughd' de
de Sonne, die by de Toeten veel
xvater-Njmphjens.
Ephitetes heeft, daar van de H1St Doriaden) Zijn zee-RïymphConstantin Huygens ettelijck e
jetis foo genoemt na haa r moewaar ghenomen heeft, daa r by
der Dorts: Siet Ovidiustib.2.
finght:
S2 De dochter Danaüs) Amy- Jlfy enfuit ghy niet verjaghen
mone ghenaemt, die van Neptu- Fellefiraalder van omhoogh ,
ntu ontfchaack t wierd t b y de Snelle Afeeter van ons daghen,
vliet Lernm daarfe gegaa n was
faren-pajfer, Rondom-oogh,
om water te halen. Sie t Lncia- Dampen-trecker, Somer-brengher,
fjtté.
Dach-verlenger, Vruchten-baat,
S3 Sti/cx) Ee n van de dri e hel- Becfien-bijter, Vel-verfengher,
fche Riviere n daa r by de Go- Blondt- bederver, Joffer-haat.
SS Taurus
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SS Tam-Hó) DcStierjeenvande
twaelftekenen de s Zodiacq.
si Al s Vefta) D e Aarde, moedefvan Saturnus.
57 Als Flora) Bloem-Goddinne.
Si Ztphjrus) Wefte n windt .
J? Lente) Defpringh-tydtda t
alles begin t t e botte n e n t e
bloeyen.
60 Als Ceres) De dochter Satttrnus en Vefta de fuller van fnpiter
die vande landt-liedcn voor d e
Graen-Goddinne ghehoude n
wordt.
61 Bacchus) Of de Wyn-Godt ,
lone van juf iter enSemek.

62 Draja«P-meysjens ) BoomGoddinnen di e in de Eycken s
woonen, na de meeninghevan
Callimachtu, Apollonius en Fatt*
fantas.
63 Tethjs khoot lie t dalen ) Te»
thjs wa s d e huyf-vrouw e va n
den Oceantu , en word t by de
Toeten voor de Zee ghenomen,
die all e nachte n d e Sonne met
fyn wagen herberght.
64 Iuno) D e L o c h t , Suftere n
Huyf-vrouwe van Inciter»
6s Claris ) De roodigheydt des
luchts des avondts als de fonne
onfen Horifom veilaat.
66 OJBdiftti

van den I\emftel.

ne van den Koningh Laemtdon
46 OEdipus dochter ginck, Sec)
en Broede r van Friamus , die
Antiçone , die by nacht teghen
't verbodt van Creon ginck on- van Aurora wiert tot haar man
gekoofèn, ende het eeuwig leder de dooden haar verflaghe n
ven verkregen hebbende, were
Broeders foecke n o m die te
foo o u t, datmen hem al s ee n
begraven : Sie t daar van de
kint moeft in doecken winden ,
Tragedie van Sophocles,
en wieghen om te flapen.
êy So o ï aaftghy Lucifer) Of f
71 Hemels-^oon) d'Ure n wor Morghen-fterre.
den va n Homerus e n andere n
SB Aurora) Dagheraat .
69 Cephalm) Een van Auroras ge- voor poort wachterfen de s Hemels gehouden. (lucht
s
finde , die (y, fo Ovidius feght
lib. 7. ghefien hadde jagen, aan 72 Horixfin) D e rondigheyt des
den voet van den berg Hjmetus 7j Aura) Ee n foe t windcke a
die ghemeenlyck voor den da ontfehaackten.
70 Ttthon) D e felve Wa s de To- gheraad'opftaat.

74Zt-
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74 Zephyr') Wefte-windt .
7s Phoebus) De Sonne.
76 Narcijfa) Een fchoone Jonghelingh die hem felven by geval fpieghelende i n een klar e
born, opfijn fchoonheydt ver liefde, waar door hy d e lieffe lijcke aanlockinghen va n Scho
en andere Nymphjens verachten
en fijn name waar maackte dat
op Griecks béteeckent.foo veel
als verftijft of fonder gevoelen.
77 Hylas) Ee n lijf-jonge n Hercules wierdt van eenige Nymhjens, foo hy water wilde fcheppen> uyt baar borne daar in ge-

trockenenontfèhaacktj doc h
'tghevoelen i s da t h y daa r i n
verdroncken is, waar uyt defe
Poètifche verfieringe haren oorfpronck heeft .
78 Flora) Bloem-goddinne .
79 V lijfes) So o vermaar t door
iïOdtjfea va n Homers, die alleen in fijnlof ghefchreven is.
80 Circe) Sietdaarvandefèlv e
Odiffèa en Ovidius in fijn Metamorphojts.daax Cy een beroemde Tovenaarfter geach t wort .
it Cdjpfo) Di e Vljjfes teghe n
fijn danck behie l i n haa r Ey landt O.

En
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En ghy ô brave Held t ) Marcus
de Griecken, en de weerdigft e
Cmtitu di e ghewapen t en t e
van alle Goden ghehouden,het
paarde fprongh i n de folpher.
felve getuygen oock de Naortput van Romen% orn de ftadt van fche landen , en infbnderheyd t
foo fenijnighe Pefte t e bevryGroen-landt} daa r noch eenig e
deaiLiviu* libit.
reliquen van hem overigh zijn,
en ee n voor-land t aand e zee Sz Meneceus) Soneva n Creon,
kuft die noch tot den huydigen
die he m felv e doode n o m de
ftadt Thebes te behouden voor dagh fijnname voert.
het krijghf-gheweldt van Tolj- 84. Wooden ) Een ftrijdtbaare
nices: Siet daarvan Euripides in Prince zijnde, inlangh voor fijn Tragedie, en Thiloïlratcs in leden jaren by de oude Tuytfchen oïTéutonifche natie, wert
fijn tafereelen.
na fijnover-lyden tot ee n God
fj Thor) OfThmre wasbyonf e
aanghebeden, en gheacht een
voor-Ouders, als oock by de
oude Sajfenaars , als Jupiter by Godt des Krijghs, als Mars by
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tie Qrieckgn , va n welck e als van de Romeynen in haar fchrifoock va n Thor, e n Frig<e di e ten ghetuyghen.
noch volght, wy breeder fullen 86 Hier fach ick meenigh vliet)
De particulariteyt hier van heb
fprek^n op een ander maal met
en hoo p ic k i n ee n groote r
dchulpeGods.
werek te betoonen, want ie dit
ts Batho) Dcnftichterennaam maar to t ee n extract enkley n
ghever van dat out-gheroemde
voorlooperken gebruyeke van.
Batavia, dat door lanckheyd t
het andere.
van tijd t i s ghekome n te ver deden in veel fchoone Provi»- 87 Haar als een Clio) Een van
cienAtâv van Holhwdt noch wel de neghen Dicht-Goddinnen ,
de voornaamfte blijft .
haar naam komt van hetGrieo
fche woord t Kléos , 'twelck
Sj Sij n Soncn) D e Nakomebeteeckenenwil, eer-fuchto f
linghen va n Batho die langh e
roem, en daaro m iïT e al s een
wylenals Koninghe n i n Bataprickel om te leeren,haar were
vien gheregeer t nebben , daar
isde t
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is der Helde n dade n t e behoort klinck'en.
fchryven, &c .
p2 Satyren ) Of Veldt-Goden ,
ZZ Nymphjens) Datiseenghe half tnenfc h hal f peert , daar
van Faufanias en Flinitu willen
mcene naa m daa r med e i n ' t
lègghen landtfèhappen a f ver eneraal de water en velt-godvult te zijn gheweeft .
innekens gcnoemtVorden.
tp Nap*<e) Borne Nymphjens, p3 Tempe) Een lchoon é luft lbo Thomas Forcacchi wil, doch plaatsin Thtffalien:$ietOvidiitt
Aïetamorph. lib. t.
na het Grieckfche woordt Napos (oude (yNymphjens derwey- P4 Arcà&ia) Eenlandtfchapin
Gracia.
den of Kruyt-hoven zijn.
po Famtts) Bofch-Godt , va n pj Scamander ) Een vloed t i n
Fhriiia , die fijn oorfpronc k
ghedaante als de Sctjrs.
heeft uyt den berg Ida, en niet
pi Scho) Dochte r van de locht
wijdt va n daar fichlooft in den
en vande tonge.dat is de weerHeResfowtn& dat hy hem heeft
galrote diemen inde holligheyt
E %
ver-

g
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vermengt met den vliet Simois: too Delos) Ee n eylandt in GrieckenAznàt, waar o p Apollo e n
Siet Strabo, en anderen.
Diana ghebooren zijn, dat wel
f6 Ilio») Troyen, fo o vermaart
eer de naam ghehadt heef t van
door de Iliade van Homer a*.
op de zee te dry ven.
$7 Elementen) De vie r hooft ftoffen, locht, vyer, water en tot Afoorfche-vloedty De n iv*<//
aarde.
die fijn oorfpronc in het Moorft Chaos)
O f Demogorgon Va - Jche-hndt haalt .
der aider dinghen, dat d e He- 102 Fomena) Appe l e n frayt breen Tbhu, de Griecken XAGoddinne : Siet Ovidiut li. 14.
O S ,endeLatynen /»<*»« noe- 103 Cypres ) Een eylandt in de
men.
Middelandtfche Zee .
ff Sjringa ) De dochte r va n 104. Va n Ceres en de Wijn) Imi Ladon, .een vliet i n Arcadien t
tatie n a Tcrentius , doch hie r
die door Tan vervolght zijnde>
mede en wort niet verftaan da t
in riet veranderde.
in onfè landen de felv e vruch ten
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ten waffe n » maar in overvloei 107 KzxiHebê) Goddinneva n
zijn,door den io-voer van buyde» Jonckheyt of Jeughde .
ten.
tog à'Vren) Poort-wachterflen
't Is ydel datmen feght) De "Poë- van den Hemel naar het feggen
ten verfieren dat Venus uythet
van Homerus, en daarom Horéfchuymder ze e is ghtbooren ,
iv*'»ghenaamt, dat'ste fegge n
en alder eerft belanden te Pabewaren o f wachte n ; fy zij n
phosf o f in 'tEylarjd t Cythera^
Dochteren Themis, dat i s, der
ghedreven i n een fchulp. , e n
Gherechtighëydt.
datfe aldaar van de uren wierdt top Gratiën) O f de Bevalligheghewillekornt : Sie t Homerus
den, dry ghefufteren, naackte
in haar loff-un^PattfaniaSjL,
Goddinnekens : Siet, JSf.Comes,
Gir aldut,en anderen.
enL.Giraldus.
i os Paf hos ) Ee n ftadt in Cyprus. top Frigte) Ee n van onfe voorouders Af-goddinnen , di e by
106 Gnydus) Eertijts een ftadt in
hun als by de Griecken Venus ,
Caria aande middel-lantfe zee.
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twee groote Meyren, naar de
Goddinne Was va n d e Liefde,
Saxo GrammaticHS fèy t, dat het getuygeniflè va n Baptisla Rhamtifio/ia£ya befcbrijvinge van.
volck dat door groote dierte in
de Nijl.
dentijdtvanS/woKoningh va n
Denemarck^ti gedwongen was,111 Earns) Den znyen-windt.
doorloote nieuw e wooninghe Cleopatra) Koninginne vants£»
gypten , die boeleerend e wa s
tefoecken, wa s vandefelfd e
met Marcus Antonius trium~
Goddinne Frig* bevolen, dat
iy hun fel ven Longobarden fon- vir.
de noemen.
tu 0(fooVUJfeszej\t)
D
e
110 En d'oor ipronck vande Ni)f) Teacenfers naar Homerus feght ,
Inde gheberghte van Gojam of brochten VU f es al flapende in
Gojame in Manritanje neem t fijn lang h - ghewenfchte Itaden Ntjl fijn oorfpronc k va n
cha,

Aff-fcheyc

Aff- fcheydt
Aan de felve

A E MS TE L •

iü^üiü^l
Ch Scboone Aemttels-boott ! op.wien my

isghegjfceven He t alder-eerfte licht ,
ven : Op wienick ben gevoed
bec vonckjen van mijn leE 4
Ghe-

Aff-fcheydt
Geluckigh in mijn Jeught, So datfè my noch heught.
Op wieri ick hebb' by na mijn kindtfche tijdt verfleten ,
En door u foete weeld', mijn felven fchier vergheten
Ondançkbaar voor de gift, onwetend', onbejaart,
Onkundigh wie gby waart.
Maar nu dan wat mijn Penn ' u danckbaar kan bewyfèn,
En wat mijn Sangherin, eer-kennigh u mach pryfen ;
Nochblijfickindefchuldtj ujonf t houd t my verplicht
Verr' tot een hoogher dicht.
U weldaat is mijn Lier, ü jonften fijn myn ftiaren,
U groente is myn ftoif, mijn liedt u water-baren,
Mijn Helicon u wil, mijn yver, dat ghy hoort
Denloff die u behoort,
Soo

aan den Aemftd.

» ,$oo immermeer de deughdt haar felve kan beloonen,
„Soo fa l de weldaat oockhaar eyghen Werck hekroonen:
„Hy yol-doet met de wil, die fijn wei-dader tracht
„ T e loven naar fijn macht.
Dit felve fpoor ick houw, in uwe loff, Goddinneï
Al is de weer-gift kleyn, bemerckt het hart daar inne;
De wil die is wel gropti maar onmacht houdt ray kort,
Dat aa n gheen luft en fchort .
Wanneer ick op het: Veldt in 't lombre vande Bomen
('tZydat Aurora daaghto f Veffer i s aan 't komen )
We'er fie te langhs u boort de fchoon e Galathé
Soo alsïy fpeelt in.Zee .
Dan fucht ick Om de weeld', die ick wel eer ghenoten
Hebb' i n uw' fchoone Stroom, of in u binne-floten,
Doen, doen, mijn kintfche Jeught was van 't bekom'ren vr y
En baat-fuchts flaverny.
E 5
Doen

Aff-fcheydt

Doeü ick fomeenigh maal ging met u Njmphjens fpelei£
Of hoorden in het riet de Maaght Sjringa cjuelen :
Doen noch mijn fwacke breyn begreep, wat Maja-kint
In 't handelen verfint.
Mocht ick nu voor deluft, Farnaffi kruyn beftyghen,
Of HtUconis to p , en fôo de macht verkryghen
Te loven uwe waard*, noch Nijl of Ganges mee
En hiel dan voor uftee*
Maar neen, a eygen roem fal felfs d e locht door-drihgen ,
En u beruchte naam daar voor de Goden finghen,
Qp dat hier op der Aard' noch Dichters tongh of pen
U niet onaardigh lchenn*.
jipollo ftelt fijnLier ; de wackere Najaden
Die voeghen haar ten dans met Njmphjens en Drajaden,
Op 't finghenvan u loff, dat hun te faam bekoort
Hier op u waters boord
Dat

aan den Aemftel.

Dat yder bloempjen roemt, dat yder graafjen eve o
Dat yder rietjenmyft , en eeuwelijck doet leven
U naam, u roem;uloff, 'op dat tot t'elcker ftond'
U eer zy in ons mond'.
Blijft AemSitlAaxx gegroet ; veel dayfènt-maal wy groeten
ü zeghen-rijtk e naam, én komen te ghemoeten
U acntbaar' Majeftey t, met palm' en offerhand'
Hierop u waters-kant.
F I N / $.

Wenfch

Wenfch
Aen defehe

A E MS TE L
Och eenmaal eer wy fchey den, O Nymphe
wik verbeyden, En hoort, e n hoort,
den wenfch doch uyten, Daa r mee ick nu mij n fangh-luft wil
befluy-

aan den Aemftel.
befluyten : Ay ! laat u Nymphjens leeren, D i t , dit mijn

liedt, dit, di t my n lied t u te r eeren .
2.

Dat de fchoone Najaden,

DeNdp<e<e, en d'Oreaden,

Te faam, te fàam handt aan handt danfle n
Op uwe boort, om-ringht metbloeme-kranflen ,
En dat de Njmphjens fwemroe n
In 't klaar Criftal,in ' t klaar Criftal u te kemmen»
2 . Dat nimmer en verhnyfe n
Apollo noch d e Mnfm

Van

Wchfch

Van u, van u-we Stroom te woonen,
Maar dat de foete Venus oock komt kroones
U hooft met Myrthen-bladen,
Als, als ghy u, als, als ghy u hebt gaan baden.
4. Dat on-we'er noch tempeeften,
Dat Menfchen, dat noch Beeften
U nu, u nu, noch nimmer fleuren,
Noch dat ghy moét oock als Schamander treuren,
Noch dat Beüonas woede n
U, u-we Vloedt, u, u-we Vloedtniet doet bloeden.
y. Maa r dat de foete Vrede
Mach op u Bodem treden,
En dat, en dat u filv'rebaren
Sacht momm'lend' u groote Ioffverklaren ,
Dat de Palm' op u kanten ('planten
.
Men,men noch macb,tnen,men noch mach vruchtbaar

Vaart

aan den Aemftel.

<J. Vaar t dan wel, ô Nymph' te gode.'
Met de wenich' n aan-gheboden :
Vaart wel, vaart wel, ô fchoone golven,
In u fbo blyft myn foete luft bedolven :
Vaart oock wel ghy fchoone Velden
Die, die myn naam, die, die myn name fpelden.
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