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weerwil van vele gebreken. Na hem bleef de studie van Tesselschade
jaren lang rusten. Maar in 1851 gaf M. D. de Bruyn, zonder zijn
naam, de Gedichten van Anna Visscher en Maria Tesselschade V isscher uit. 1) In 1852 volgde Tesselschade Roemers en hare vrienden
door Dr. J. van Vloten, die ook in de vier deelen van P. C. Hoofts
Brieven (1855-1857), verscheidene onuitgegeven brieven en gedichten van Tesselschade opnam, en ook door eene nalezing op de
Latijnsche brieven van Barlaeus aan Huygens menige bijzonderheid
over haar aan het licht bracht. Thans volgde eene periode van tijdschriftartikelen, die aan onze kennis van Tesselschade niets hebben
toegevoegd. Dat kan men eveneens zeggen van het werk van een
paar vreemdelingen, hoe verdienstelijk overigens ook, van Edmund
W. Gosse's A Dutch Poetess of the Seventeenth Century 2) en Gustave
Derudder's dissertatie De Tessela Romeria (Calais, 1898). Aan den
Heer J. F. M. Sterck komt de eer toe, de studie van Tesselschade
opnieuw aan de orde te hebben gesteld en haar door het publiceeren
van vele nieuwe gegevens in tijdschriftartikelen, geschreven in de
laatste jaren, heel wat verder te hebben gebracht.
Een enkel woord over de wijze, waarop deze bundel wordt uitges
geven. Het boekje geeft meer dan de titel belooft, want niet alleen
zijn de gedichten en brieven van en aan Tesselschade hier bijeen gevoegd, maar ook die gedichten en fragmenten van brieven, waarin
haar naam wordt genoemd. Alles is naar tijdsorde gerangschikt en
veel moeite en zorg aangewend, om wat ongedateerd is, op zijne juiste
plaats te brengen; toch was meermalen eene min of meer waarschijnlijke gissing niet te vermijden.
Brieven en gedichten, in de laatste jaren naar het handschrift uitgegeven, zijn niet op nieuw gecollationneerd ; dat is dus niet geschied
met de Gedichten van P. C. Hooft door Dr. F. A. Stoett, met De gedichten van Constant ijn Huygens en met de Briefwisseling van Con.
s) Op blz. 138 komt een gedicht voor met den titel Phyllis klackie; het is overgenomen
uit 't Amsteldams Minne -Beeckje, III, 1638, blz. ioo, en is daar onderteekend : M. T. Het vers
is echter van M. G. Tengnagel, in wiens Amsterdamsche Lindebladen, 1640, blz. 4o, het is
opgenomen.
2) Opgenomen in zijne Studies in the literature of northern Europe, London, 1879. blz.
23o-277.
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stantijn Huygens door den ondergeteekende. Alle andere brieven
en gedichten, nl. die van Tesselschade zelve, van Hooft, van Barlaeus,
enz. zijn opnieuw met het handschrift vergeleken, wanneer dit zich
in ééne onzer openbare boekerijen bevindt ; is dat niet het geval, zooals bij eenige gedichten van Tesselschade en van Van Baerle, dan is
de tekst der eerste uitgave in eene zeventiende-eeuwsche bloemlezing overgenomen. Voor de gedichten van anderen dan de twee zoo
even genoemden is de tekst der laatste uitgave gebruikt, dus voor
de verzen van Bredero die van De werken van G. A. Bredero, door
Dr. J. ten Brink, Dr. H. E. Moltzer, enz., voor die van Vondel de uitgave van Unger. 1)
Om het werkje voor iedereen leesbaar te maken, is al het Latijn
vertaald en die vertaling aan den oorspronkelijken tekst toegevoegd.
Bestond er reeds eene vertaling, zooals dat het geval is met eenige
gedichten van Barlaeus door Bilderdijk en A. van der Hoop, dan is
zij overgenomen ; de andere verzen zijn in proza overgebracht. Om
dezelfde reden zijn enkele woordverklaringen aan den tekst toegevoegd, waarbij ik een dankbaar gebruik heb gemaakt van hetgeen
anderen op dat gebied gegeven hebben,
Ten slotte breng ik een welgemeend woord van dank aan Juffrouw
C. E. Bruining, Adjunct-archivaris van Alkmaar, die met onuitputtelijk geduld navorschingen deed naar de leden der familie Crombalgh en naar allen, die in Alkmaar met Tesselschade in aanraking
kwamen, en aan den Heer J. F. M. Sterck, die niet alleen de grootste belangstelling heeft getoond voor het tot stand komen van het
boek, maar mij ook verschillende nog onbekende bescheiden en aanteekeningen over Tesselschade ter hand heeft gesteld.
Huis ter Heide, i 5 Maart 1916.

J. A. WORP.

i) Voor de studie van Tesselschade en Roemer Visscher worde hier nog gewezen op :
Bloemlezing uit de brieven van P. C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt .... door G. F.
C. van Nop. Zutphen, 1909; alsmede : Uit Roemer Visscher's Krabbeling, I, door Dr. N. van
der Laan. Utrecht, 1918.

Hoc exíremum munus snoyieniis Ilabeto.')
Het was de laatste wensch van Dr. Worp, voor hij zich aan de
operatie onderwierp, die hem noodlottig zoude worden, dat ik voor
de uitgave van zijn boek over Tesselschade zoude zorg dragen, dat
in handschrift gereed lag.
Ik heb met te meer voldoening aan dit verlangen van den beminnelijken en schranderen geleerde gevolg gegeven, omdat wij reeds
herhaaldelijk over Tesselschade in briefwisseling waren geweest,
nadat ik verschillende nieuwe gegevens omtrent haar en haar geloofsverandering gevonden en uitgegeven had, die de belangstelling
van Dr. Worp bijzonder hadden opgewekt.
Bij deze uitgave heb ik de copie van den bewerker getrouw gevolgd, behalve in eenige klaarblijkelijke vergissingen. Daarbij heb
ik zooveel mogelijk dezen druk met de oude uitgaven van de teksten
vergeleken, en de brieven en gedichten volledig, zonder uitlatingen
afgedrukt, omdat daardoor alleen een waar en betrouwbaar beeld
wordt gegeven van de verhouding waarin Hooft, Huygens en Barlaeus tot de schoone weduwe stonden. Alleen de titel en de indeeling
in hoofdstukken, elk met een typeerend opschrift aan den inhoud
ontleend, is door mij aangebracht, om daardoor de eentonigheid te
verbreken.
Na Worps dood gevonden bescheiden en later verschenen boeken
heb ik ingevoegd en vermeld. Het is mijn overtuiging, dat dit boek
een geheel nieuwen kijk geeft op den omgang met elkander van onze
„beaux esprits" uit het begin der Gouden Eeuw, en hun gezellig verkeer bijzonder karakteristiek wordt geschilderd.
J. F. M. STERCK,

Heemstede, 28 Aug. 1918,
den verjaardag van Worps overlijden.
i) Vertaling: Ontvang dit als het laatste geschenk eens stervenden.

INLEIDING.
De Visscher's behoorden tot de gezeten burgers van Amsterdam,
denzelfden kring, waaruit de Amsterdamsche patriciers zijn voortgekomen, maar zij hebben het niet tot ambten en waardigheden gebracht. De vader van Roemer was lakenkooper in de Oudebrugsteeg,
één zijner ooms van vaderszijde houtkooper, eene tante van hem was
getrouwd met een rijken bakker, eene andere met een apotheker.
De lakenkooper Pieter Jacobsz. Visscher was getrouwd met Anna
Roemers, dochter van een zeepzieder. Uit dit huwelijk werd Roemer
Visscher geboren, waarschijnlijk in 1547 ; hij werd genoemd naar
zijn grootvader Roemer Pietersz.
In 1558 verloor Roemer Visscher zijne ouders te gelijk ; zij werden samen den 7-den Juli in de Oude Kerk begraven. Het schijnt, dat
zijn veel oudere broeder Jacob Pietersz, die ongehuwd in het ouderlijke huis was blijven wonen, eerst de zorg voor den elfjarigen knaap
op zich heeft genomen, maar Jacob Pietersz volgde spoedig zijne
ouders en werd den eden November 15 59 in de Oude Kerk begraven.
Er bleef nu nog eene zuster over, Geerte Pieters, die getrouwd was
met Jacob van Campen Hugenzoon ; deze werd voogd over den jongen en schijnt de zaak van zijn schoonvader te hebben voortgezet;
hij huurde althans het huis in de Oudebrugsteeg met winkel en
kelder. I)
Roemer Visscher blijkt eene goede opvoeding te hebben ontvangen ; hij kende ten minste Latijn, want hij heeft uit Martialis,
Catullus en latere Latijnsche schrijvers vertaald, en Fransch. Misschien ook Italiaansch, want hij spreekt van Petrarcha 2) en heeft de
I) Zie voor het bovenstaande Mr. N. de Roever, Oud-Holland, I, 1883, blz. 243 -249.
2) Vgl. Brabbeling van Roemer Visscher. Bij hem selven oversien, en meer als de helft vermeerdert. (Vignet: Twee kannen en een glas ; daarboven : Rick wat Wils). t' Amsterdam,
By Willem Jansz. op 't Water, inde Sonne-wyser, 1614, blz. 142.
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Roemer was ongeveer 36 jaar oud, toen hij huwde, en hij zal, nu
de woelige jeugd achter den rug was en de vrouwen niet meer zoo
volkomen zijn hoofd en hart vervulden als vroeger, wel het meerendeel van die rake versjes hebben gedicht, waarin hij de eigenaardigheden en hebbelijkheden van vele zijner medemenschen hekelde en
zijne eigene levensbeschouwing ten beste gaf. Uit die versjes leeren
wij hem kennen als een eenvoudig en oprecht man, die de dingen bij
hun naam noemt en niets zoo zeer verafschuwt dan valschen schijn.
Hij merkt snel op, wat belachelijk is en weet er partij van te trekken.
Hij vindt den tijd, om de kennis, in zijne jeugd opgedaan, belangrijk
te vermeerderen en is voor iemand van zijn beroep, zeer belezen.
Zijne verzen maakten opgang door de goedronde, wel eens ruwe
scherts, door het gezond verstand, waarvan zij blijk gaven, en door
de zuiverheid van de taal, waarin zij waren geschreven. En toch
waren zij niet uitgegeven, maar gingen in handschrift van hand tot
hand, zooals toen ter tijd en ook nog veel later meermalen geschiedde.
Eerst toen in 1612 een gedeelte zijner verzen buiten zijn weten te
Leiden het licht had gezien I), besloot Roemer zelf eene verbeterde
en vermeerderde uitgave te bezorgen ; zij verscheen in 1614 2 ). Dit
wijst wel op grooten eenvoud van den dichter.
Door zijne verzen kwam Roemer natuurlijk met andere dichters
in aanraking ; hij kende Jan van Hout, den secretaris van Leiden 3),
en Jan van der Does 4), den moedigen verdediger van die stad, die
zich naam heeft gemaakt als Latijnsch dichter en ook enkele Nederlandsche versjes heeft geschreven. Maar vooral was hij bevriend met
Henrick Laurensz. Spieghel. Deze was een paar jaren jonger dan
Museum, Amsterdam, Iglo, blz, 41). Het kan echter zijn, dat hij de Katholieke kerk den
rug heeft toegekeerd zonder tot het protestantisme over te gaan. Dat deden zeer velen in
dien tijd. En daarmee zijn zeer goed de voorzichtige woorden van Wagenaar, Amsterdam,
80. XI, blz. 200, te verklaren, die zegt : „Ik meen, dat Roemer Visscher, even als Spieghel,
zich altoos gehouden heeft bij de Roomse Kerke, in welke hij opgevoed was."
) Nl. T' lof vande iWutse, ende van een blaewe scheen ; Met noch ander ghenoeghelicke
boerten ende quicken, Soo uyt het Griecks, Latijn, en Franchoys in rijm overgheset, als seljs
Poeetelickghedicht. Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx in druckghebracht.
Tot Leyden. By Ian Pacts lacobszoon. Anno 1612. 2) Dit is de Brabbeling; zie den titel
boven. 3) Zie Rommelsoo, I, 3 (vgl. Brabbeling, blz. 104. 4) Zie Quicken, V, 3-5 (vgl. Brabbeling, blz. 77), Rommelsoo, I, 58 (t. a. p., blz. I17), en Dousa's gedicht aan Spieghel in de
Voor-reden der Leidsche uitgave.

XIV

INLEIDING.

Roemer, van deftige familie en eveneens koopman. Zij waren nog
jong, toen zij elkander leerden kennen 1), misschien wel in de rederijkerskamer „In Liefd' bloeyende", en zijn altijd groote vrienden
gebleven 2). Spieghel was ernstiger, geleerder en meer wijsgeerig
aangelegd dan Visscher ; toch heeft hij eenige verzen geschreven,
die gelijken op die van zijn vriend en deze heeft ze, na Spieghel's dood
(1612), achter zijne Brabbeling laten drukken 3). Het is dan ook niet
te verwonderen, dat Visscher heeft meegewerkt aan Spieghel's bekend werkje Kort Begrip, leerende recht Duidts speken, oock waar
heit van valschheit te scheyden 4), dat in 1584 uitkwam, en evenmin,
dat één der onderdeelen van het boekje, de Twééspraak, hem en een
anderen medewerker, Gedeon Fallet, in den mond wordt gelegd.
Roemer was, evenals Spieghel, één der meest invloedrijke leden
van de Kamer ,,In Liefd' bloeyende", waar hij waarschijnlijk ook
Laurens Reael leerde kennen, van wien maar enkele verzen tot ons
zijn gekomen. In het gedicht T' lof van Rethorica 5) legde Roemer
getuigenis af van zijne liefde voor die schoone kunst ; het gelijkt zelfs
meer op de ouderwetsche rederijkersgedichten dan zijne overige
verzen.
Intusschen was er voor dichten en studeeren niet heel veel tijd
over, want er moest hard gewerkt worden in den graanhandel, om
den kost te verdienen ; Roemer toch had geen geld van eenige beteekenis geerfd 6). Maar de zaken gingen goed, vooral toen hij niet
alleen als graankooper, doch ook als assuradeur optrad. Hij deed
o. a. zaken als lid van de Hollandsche Compagnie — de Oost-Indische Compagnie was nog niet opgericht — waartoe ook de bekende
Isaac le Maire behoorde 7). Knap koopman als hij was, verdiende
Roemer veel geld 8) en werd een steunpilaar van de Amsterdamsche

-

I) Vgl. Sterck in Oud-Holland, 1915, blz. 216. 2) Zie Rommelsoo, I, 55, 56, 61, 62 ; II, 34,
35 (vgl. Brabbeling, blz. 115, i 18,119, 123). 3) Blz. 195-217. 4) bestaande in vier deelen :
Ruygh-bewerp van de Redenkaveling.
4. Rederijckkunst, in rijm op't kortst vervat. — Dat Visscher daaraan heeft meegewerkt, blijkt uit een brief van Bredero (vgl. De werken, III, 18go, blz. iv). 5) Zie Brabbeling, blz. 156-162. 6) Vgl. De Roever, t. a. p., blz.
2 44, 2 45. Zie vele zijner kleinere verzen en ook het gedicht Strijdt tusschen Waerheyt en
Schijn (vgl. Brabbeling, blz. 182). 7) Zie daarover en over andere handelstransacties van
I.

Twééspraack van de Nederduyische letterkunst,

2.

3. Kort begrip des redenkavelings, in slechten rijm,

Roemer, Sterck, t. a. p., blz. 221-242, waar ook vele asten zijn afgedrukt. 8) In 1592
leende hij de stad f 600 voor het aanleggen van fortificaties. (Vgl. De Roever, t. a. p.,blz. 245).
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beurs. In de eerste jaren der i 7de eeuw was hij één der acht gezworen.
broodwegers en bekleedde dus een kleinen post van vertrouwen I).
Roemer woonde met zijn gezin eerst op de Oudezijds Kolk 2), later
aan de Geldersche Kade, waar hij een huis kocht en in 1594 nieuw
liet bouwen, of verbouwen 3). De Geldersche Kade, die toen Engelsche Kade heette, was geene zeer gezochte buurt, want er waren vele
pakhuizen ; ook naast Roemers huis was een pakhuis, dat hem toebehoorde en meer dan 16 meter breed was 4). Het woonhuis was
niet groot en heette de „Korendrager" ; de meisjes Visscher plantten wingerd tegen den voorgevel, die hoog opgroeide 5). In 1603 was
de stadsuitbreiding, waarmede men in I 593 begonnen was, voltooid;
de stadsmuren van den Schreierstoren tot den Montalbaanstoren,
en langs Kloveniersburgwal en Singel waren afgebroken en de huizen daar in de buurt waren in waarde toegenomen. De magistraat
besloot van de eigenaars dier huizen eene zoogenaamde „melioratie"belasting te heffen. Roemer wilde zich niet aan die belasting onderwerpen, evenmin als zijn vriend Spieghel, en beiden lieten zich in
1604 gijzelen, maar gaven spoedig toe en passeerden den 27sten
Augustus eene acte, waarbij zij, hoewel zij zich hunne rechten voorbehielden, hunne huizen bezwaarden met de ,,melioratie"-brieven,
„overmits datse een seer luchtigen vrijen uytsicht gekregen hadden" 6). Roemer noemde naer aanleiding van dit geval zijn hond
,,Schabaet" 7), blijkbaar omdat hij (Roemer) wel eenig geldelijk nadeel had van de verandering, maar zijn huis toch aantrekkelijker
was geworden.
Naar het huis aan de Geldersche kade bracht hij dus in 1594 zijn
gezin over, ni. zijne vrouw, zijne dochtertjes Anna (geb. in 1583) 8),
Geertruy (geb. in 15 88) en Marritgen, die nog maar enkele maanI) Zie t. a p. 2) Het Ode huis van den Zeedijk en het 9de van het Kamperhoofd. (T. a. p.,
blz. 246). 3) Zie Sterck, blz. 2 35. 4) Zie over huis en pakhuis, De Roever in De Navorscher, XXIX, 1879, blz. 558--561. 5) Zie Vondels gedicht De tortsen van A. Krombalch....,
vs. 267 (vgl. beneden, blz. 5e). 6) Vgl. De Roever, Uit onze oude Amstelstad, Amsterdam,
III, 5891, blz. 87— 89. 7) Vgl. Ernst Brinck, eerste secretaris van het Nederlandschgezantscliap te Constantinopel, later burgemeester van Harderwijk, meerendeels naar onuitgegeven
bronnen geschetst door Jhr. F. A. Ridder van Rappard .... Niet in den handel.... Utrecht
(1867), blz. 3o. 8) Waarschijnlijk was zij in het laatst van dat jaar en niet in 1584 geboren,
zooals meestal wordt opgegeven. (Vgl. De Roever, in Oud-Holland, t. a. p , blz. 242, 2 43).
TESSELSCHADE.
II
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den oud was ; twee kinderen waren in i 590 en 1592 op jeugdigen leeftijd gestorven. x) De kleine Marritgen was den 25sten Maart 1 594 geboren 2) en werd den 3den April in de Nieuwe Kerk gedoopt 3), waarbij Aeltje Jans, de zuster van hare moeder, als peet optrad 4). Nu
had Roemer drie maanden vóór de geboorte van Marritgen een duchtigen tegenslag in zaken gehad. Den 24sten December i 593 had een
geweldige storm erg huisgehouden onder 140 koopvaardijschepen.
die zeilree lagen in het Marsgat bij Texel en Vlieland, om voor het
meerendeel naar Italië te varen. In de laatste jaren werd nl. een
groote handel met Italië gedreven, waarheen men vooral graan invoerde, en Roemer was in dien handel zeer geinteresseerd. Door
dien storm sloegen de meeste dier schepen van hunne ankers en
gingen er meer dan twintig te gronde, terwijl er vele matrozen verdronken. Het was een slag voor vele groote Amsterdamsche kooplui 5) en o. a. voor Roemer, die zeker, en als graanhandelaar en als
assuradeur, groote verliezen leed. Als herinnering aan dat verlies
gaf hij zijn kleine dochtertje den naam van Tesselschade 6). Ongeveer in 1600 werd het gezin nog vermeerderd door de geboorte van
een zoon 7), die naar zijn grootvader Pieter werd genoemd.
De meisjes werden op geheel andere wijze opgevoed, dan de gewoonte was in den maatschappelij ken kring, waartoe de Visschers
behoorden. De opvoeding van vrouwen bepaalde zich in dien tijd en
ook veel later, zelfs in heel wat deftiger kringen, meestal tot huishoudelijke bezigheden, een beetje Fransch en een beetje muziek.
Maar Roemers dochters leerden Fransch en Italiaansch, welke taal
I) Zie j. H. W. Unger in Oud Holland, III, x88, blz. 165. 2) Gewoonlijk wordt 21 Maart
als haar geboortedag opgegeven, maar in 5646 schreef Barlaeus het gedicht In natalem
Tesselae qui Martij facit XXV(zie
(zie beneden, blz. 323), en, zoo iemand, dan zal hij haar verjaardag wel precies geweten hebben. 3) Mr. W. R. Veder, archivaris van Amsterdam, was
zoo vriendelijk, op mijn verzoek een onderzoek in te stellen in de doopregisters. In dat van
de Nieuwe Kerk komt op 3 April voor : „roemer fysgher ets efgen jans syn huysfrou ende
al jams als peet het kint heet marritgen". 4) Aeltje Jansdochter van Delft was in 1590 uit
Roemers huis getrouwd met Lieven Pietersz en woonde te Rotterdam. (Zie De Roever, t. a.
p., blz. 246). 5) Zie Wagenaar, Vaderlandsche Historie, VIII, blz. 381. 6) Ernst Brinck
(t. a. p.) bericht dat met de volgende woorden : „Sijn jongste dochter heet T e s s e 1 s c h a e
omdat sy geboren was, op dien tijt, als in Tessel veel schepen bleven, ook omdat by daer
veel by verloor." 7) In Bene acte van 1640 geeft hij zich op als „out omtrent 40 jaren".
(Vgl. Sterck, t. a. p., blz. 241).
-
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toen meer in de mode was in de Zeven Provinciën dan later. Zij
leerden verder zingen en één of meer instrumenten bespelen, teekenen en schilderen, graveeren op glas, kunstig borduren, sierlijk
schrijven. Zij oefenden zich in de poëzie en leerden de schoonheid
waardeeren in het werk ook van vreemde dichters. Ja, zij leerden
zelfs zwemmen „in haer vaders tuyn, alwaer een grachte met water
was extra urbem" I), wat als eene groote bijzonderheid wordt aangeteekend 2). Tesselscha kon later niet alleen op het orgel spelen,
maar ook paardrijden, doch dat heeft zij zich misschien eigengemaakt, toen zij getrouwd of weduwe was.
De opmerking is gemaakt, dat Visscher in onze letterkunde het
spiegelbeeld der Renaissance voltooit, doordat hij de vroolijkheid en
levensvreugde der ouden in zijne verzen trachtte weer te geven 3).
En ook door de vrijzinnige opvoeding, die hij aan zijne meisjes gaf,
toonde hij, welk een invloed de herleving der classieke letteren op
zijne wereldbeschouwing had. Naast de vele vrouwen, die in andere
landen ten gevolge van de Renaissance de vrijheid hadden veroverd,
om wetenschap en kunst te dienen, mag men hier te lande met trots
wijzen op de dochters van Roemer.
Natuurlijk vormde zich in zijn huis een groote kring van kunstenaars en dichters rondom den geestigen gastheer en zijne mooie
kunstvaardige dochters. Daar kwamen Spieghel, Hooft, Reael en de
jongere Vondel en Bredero. Daar teekende de bekende Hendrik
Goltzius in 1612 de portretten van Anna en Tesselschade. Er heerschte daar eenvoud, gezelligheid en vroolijkheid :
„Verwaende courtosy comt hier niet inne,
Beleeft en goet ronts nae Hollantsche aert,"
zegt Roemer in zijn Tafelrecht 4). En verder :
„Ten minsten moet elck een Liedeken quelen :
Voort leeft boertich en eerlijck, nae u sells begeeren,
Geschiet er schimp, trots, smaet, onwil,
Soo moet de wiste hier swyghen stil :
z) „buiten de stad." 2) Door Ernst Brinck, t. a. p. 3) Vgl. Dr. J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Haarlem, I, r9o3, blz. 35o. 4) Rornmelsoo,
I, 43 (vgl. Brabbeling, blz. 113).
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Elck doe voort zijn best, om 't geselschap te vermaken,
Morgen moet men daer niet ten quaden of kaken I) :
Dese Wetten gaf Roemer in zijn eyghen huys,
Diese niet en behaghen, die blyve t'huys."
Was er eene kleine verandering gekomen in het gezin van Roemer,
doordat zijne tweede dochter Geertruy in Juni 1609 trouwde met
Claes van Buyl 2), die in 1635 onderschout van Amsterdam is gewórden 3), andere veranderingen bleven voorloopig uit. De mooie
en bevallige Tesselschade is natuurlijk omringd geweest door een
grooten kring van aanbidders, maar zij was niet zoo ontvlambaar als
haar vader in zijn jongen tijd en liet zich niet overreden, zelfs niet
door de opdracht der Lucelle en de minneliedjes van Bredero 4), die
haar ijverig het hof heeft gemaakt. Hij kon de „Goddinne die de
naem van 't schip-rijck Eylant voert", door zijn minneklachten niet
verteederen.
Anna en Tesselschade bleven zich bezig houden met hare liefhebberijen ; de eerste vertaalde de Cent emblernes chrestiens van
Georgette de Montenay in Nederlandsche verzen 5), richtte in 1615
en volgende jaren gedichten o.a. aan Daniel Heinsius, den beroemden
Leidschen professor, Jacob van Zevencote, Grotius en Huygens 6),
en bezorgde in 1620 eene tweede uitgave der Zinne-poppen van haar
vader, die in 161. waren verschenen, maar waaraan zij nu tweeregelige versjes toevoegde. Zij maakte naam als dichteres en werd bezongen door Heinsius, Zevencote en Huygens 7). Waarschijnlijk heeft
ook Tesselschade in deze jaren verzen geschreven, maar wij kennen
ze niet. De beide meisjes maakten in Februari 1619 kennis met Constantijn Huygens, toen deze een poosje in Amsterdam was, om de
bruiloft van een neef te helpen vieren. Huygens leerde toen ook
Hooft kennen. Tesselschade schijnt eerst niet veel indruk op hem te
I) van spreken. 2) Zie Unger in Oud-Holland, I, blz. 167. 3) T. a. p., blz. 197. 4) Zie
beneden, blz. 3--I2). Waarschijnlijk heeft Bredero nog meer verzen aan haar gericht, maar
van deze alleen staat het vast, dat zij op Tesselschade doelen. 5) Zij zijn uitgegeven door
A. D. Schinkel, Honderd Christelijke Zinrzebeelden naar Georgette de Montenay door Anna
Roemers Visscher, uitgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift, 1854,
en door Dr. N.
Beets, Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher ... Utrecht, 1881, blz. 13---I I2. 6) Vgl.
Beets, II, blz. 1-55. 7) T. a. p., blz. 6, x6, 34, en Gedichten van Constantijns Huygens, naar
zijn handschrift uitgegeven door Dr. y. A, l i'or p, Groningen, I, blz. 129, 1 34, 1 35 , 140.
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hebben gemaakt; in zijn „Dagboek" spreekt hij ten minste van „Anna
Roemers, Hooft en de anderen." Zoowel voor Hooft als voor de
meisjes Visscher is Huygens tot hun dood toe een trouw vriend geweest.
In diezelfde m aa nd Februari stierf Aefgen Visscher en nog geen
jaar later volgde Roemer zijne vrouw 1) ; hij was 72 jaren oud geworden. De kinderen bleven in hetzelfde huis wonen, maar de graanhandel werd niet voortgezet — Pieter was waarschijnlijk nog te jong,
om eene groote zaak te besturen 2 ) -- en het pakhuis werd in 1621
door Anna, die als oudste alles regelde, verhuurd 3). De vrienden
bleven het gastvrije huis van Roemer, ook na zijn dood, bezoeken en
de vriendschap met Hooft werd nog inniger. In dezen tijd hooren wij
voor het eerst van bezoeken der meisjes Visscher op het Mulderslot 4), waar Hooft sedert 1609 als Drossaard van Muiden, baljuw van
Gooiland en hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel het grootste gedeelte van het jaar doorbracht. De verhouding tot Huygens
werd nog vriendschappelijker ; Tesselschade mengt zich, evenals
hare zuster, in een poetischen wedstrijd tusschen Hooft en Huygens 5). In Roemers huis kwamen Vondel, Hooft en Reael een tijd
lang dagelijks bijeen, om samen eene prozavertaling te maken van
de Troas van Seneca 6), welke cle groote dichter in verzen omwerkte
tot de Amsterdamsche Hekuba ; het treurspel zag in 1625 het licht.
En het blijkt ook voldoende uit de slotregels van Vondels Lof der
Zee-vaert (1623) :
„in 't saligh Roemers huys :
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, Kunstenaers, van Sangers, en Poëten,"
dat de meisjes Visscher, ook na den dood van haar vader, de kunst
1) Aefgen werd 26 Febr. 1619, Roemer II Febr. 1620 in de Oude Kerk begraven (vgl.
Unger, t. a. p., blz. 164). 2) Pieter ontvangt 23 Juni 1620 volmacht om een stuk land in
de Zijpe te transporteeren aan den Raadsheer Ellert de Veer (zie Bijlage I), den zoon van
den bekenden geschiedschrijver, wiens vader was Dirck Jacobsz. Quintingh, en neef van
Dirck Jansz. Quintingh, den zwager van Allard Crombalgh. 3) Zie Sterck, t. a. p., blz.
240. 4) Zie Hoofts vers Een Majeboom .... en Huygens' 1!-Iuydsche reis .... (vgl. beneden,
blz. 19 en 20). 5) Zie blz. 17. 6) G. Brandt stelt dit in het jaar 1625 (vgl. zijn Leven van
Vondel, uitgegeven door Verwijs, x866, blz. 21, 22), maar dat is zeker foutief. Zouden Hooft
en Reael met Vondel zijn samengekomen voor zulk een doel, in een huis, dat alleen bewoond werd door den 25-jarigen Pieter Visscher?
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hebben verstaan, zijn huis het middelpunt te doen blijven van denzelfden kring, die er zich bij Roemers leven verzamelde.
Maar ook daaraan kwam na enkele jaren een einde. Tesselschade,
die tot nu toe altijd ongevoelig was gebleven voor het smeeken van
vele aanbidders, werd in 1623 getroffen door de pijlen van den „Mingod, streng van heerschappij". Mogen wij geloof schenken aan één
der bruiloftsgedichten van Vondel, dan zag zij in de kerk een jongen
man, die zulk een indruk op haar maakte, dat zij bewusteloos werd').
Hij heette Allard Crombalgh en was officier op een oorlogsschip der
Staten 2). De jongelui werden verloofd, teekenden den 1 Sten November 1623 aan 3) en den 26sten van die maand trouwden zij 4). Vondel,
Hooft en Huygens schreven bruiloftsdichten 5) en namen deel aan
het feest ; Huygens kwam er in onstuimig weer voor over uit den
Haag 6) en werd zoo verliefd op Machteld van Campen, een nichtje
van de bruid, dat hij al spoedig Tesselschades voorspraak bij haar
verzocht 7). Na het huwelijk trokken de jongelui naar Alkmaar en
gingen wonen in de Korenstraat 8 ).
Van Allard Crombalgh is bijna niets bekend. Zijne familie hoorde
te Alkmaar thuis, maar de naam Crombalgh komt vóór Allard in
geen enkel archiefstuk, doop-, trouw- of begrafenisboek voor. Waarschijnlijk is dus Allard Jansz Crombalgh de eerste van zijn geslacht,
die een familienaam heeft aangenomen. Hij was zeeofficier, waarschijnlijk bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier, maar de commissieboeken van dat college ontbreken over deze jaren. Na zijn huwelijk schijnt hij niet meer gevaren te hebben, want in de vele brieven, door Tesselschade en Hooft gewisseld, wordt er nooit op gezinz) Zie De tor=sen van Allard Krombalch ...., vs. 287, vlgg. (vgl. blz. 52). 2) Zie Vondels
Vechtzangk ....vs. 41, vlgg. (vgl. blz. 42). 3) In het Puiboek wordt gevonden „i November
1623. Compareerden voor Claes Pietersz en Cornelis Schellinger, Allart Jansz Krombalch
van Alckmaar, geen ouders hebbende, geassisteert met sijn swaager Dirck Jansz Qui[n]tingh,
woonende tot Alckmaer, alwaer de gebooden medegaen, met Tesselschaa Visschers, out 28
jaaren, geen ouders hebbende, geassisteert met Truytie Visschers, haar suster, op de Gelderse Kai. Get.: Allart Janssoon Crombalch. Tesselscha Roemers Visschers. Vgl. Van Lennep's Vondel, VI, Nalezing en Aanteekeningen, blz. 13. Maar waarom in het Puiboek en niet in
het Kerkelijk inteekenregister ? 4) Zie den brief van Tesselschade op blz. 99—zoo. 5) Zie
blz. 37 en 54. 6) Zie op blz. 56 zijn gedicht Op de selve Bruijloft Reise. Over Haerlem.
7) Zie op blz. 57 zijn gedicht Vier en Vlam.
8) Daar woonden zij althans in 1628; zie
Hoofts brief op blz. 76-77.
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speeld. Daardoor wordt het ook onwaarschijnlijk, dat hij het bevel
heeft gevoerd overeen klein oorlogsschip, dat de wacht hield op onze
rivieren en dat hij dus een post bekleedde, zooals de tooneeldichter
Meynert Pietersz. Voskuyl. Hij schijnt dus niets omhands te hebben
gehad, behalve dat hij sedert 1 626 het ambt van regent van de huisarmen bekleedde 1). Uit het wederzijdsch testament, in 1625 door
hem en zijne vrouw gemaakt 2), blijkt eene zekere pietluttigheid. De
vrienden van Tesselschade hadden hem blijkbaar ook niets in de
rekening ; Hooft noemt hem, als hij van hem spreekt, meestal Cronametje. Zij betreurden het blijkbaar, dat eene zoo talentvolle en bekoorlijke vrouw zulk een onbeduidend man had getrouwd. Hij was
zeker iemand, die er van hield, zich met alle huishoudelijke dingen
te bemoeien en zich overdreven veel met zijn kinderen bezig te houden. Maar hij was ongetwijfeld een mooie man.
Na het huwelijk van Tesselschade schijnt hare zuster Anna het
wat eenzaam gevonden te hebben ; misschien had Roemers huis nu
veel van zijne aantrekkelijkheid voor de vrienden verloren en was
broer Pieter geen bijzonder aangenaam gezelschap. Althans Anna
trouwde den I 'den Februari Mr. Dominicus Boot van Wesel, geboren in den Haag, maar wonende in de Wieringewaard, waar hij landerijen had. Van Wesel was 38 jaar oud, Anna Visscher 4o ; zij
gingen wonen in de Nieuwe Zijpe. Het is wel eigenaardig, dat de
beide zoo talentvolle zusters met volkomen onbeteekenende mannen
zijn getrouwd.
Anna heeft haren echtgenoot twee zoons geschonken 3). Pieter
bleef het huis aan de Geldersche Kade alleen bewonen, want hij is
niet getrouwd. Hij heeft de betrekking van „vader van de wijnroeiers" bekleed 4) en is ook secretaris geweest der kamer'„In Liefd
Bloeyende", zooals blijkt uit eene opdracht aan hem door den schrij.
ver van de Boertig -he Klucht van de Feyl 5) (1628), eene opdracht,
waarmee hij weinig eer kon inleggen, want het is ongeveer de vieste
1) Mededeeling van Juffr. C. E. C. Bruining te Alkmaar. 2) Zie Bijlage IV. 3) Zie over
Anna's huwelijk, Beets, t. a. p., II, blz. 211, vlgg. 4) Vgl. De Roever in De Navorscher,
1879, blz. 561. Er was te Amsterdam een college vijf wijnroeiers, die wijnen, brandewijnen
en traan in ongeijkte fusten moesten peilen. De Roever kende het ambt van „vader van de
wijnroeiers" niet. 5) Zie Dr. J. H. Gallée in De Nederlandsche Spectator, 1877, blz. 324.
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klucht van dien tijd, en dat wil heel wat zeggen. In 1639 sloeg Pieter
woon- en pakhuis op de Geldersche Kade in publieke veiling aan,
verkocht het pakhuis en verhuurde het woonhuis I). In het volgende
jaar komt hij in eene acte voor als „wonende tot Amersfoort, althans
zijnde hier ter Stede" 2), maar hij schijnt later naar Amsterdam te
zijn teruggekeerd 3). Het is niet bekend, wanneer hij gestorven is.
Het was voor Tesselschade wel eene groote verandering, om den
intellectueelen kring van de groote koopstad te verruilen voor de
saaiheid van het kleine stadje, al heeft het dan ook eene schoone
omgeving. Crombalchs ouders waren gestorven, evenals zijne zuster
Teet, die getrouwd was geweest met Dirck Jansz. Quintingh, een
tijd lang schepen van Alkmaar 4). Verder woonden er drie neven
Sammer en nog eenige familieleden van haar man 5). Waarschijnlijk
zal zij den omgang met den huisdokter Pieter Pauw boven dien van
hare aangetrouwde familie hebben gesteld ; hij was een zoon van
Pieter Pauw (+ 1617), professor in de anatomie en botanie te Leiden, had daar gestudeerd en trouwde in 1626 met een Leidsch meisje,
Josina van Leeuwen. En zeker heeft zij zich aangetrokken gevoeld
tot Francisca Duarte, één der dochters van een rijken Portugeeschen
Israëliet, die bankier en handelaar in juweelen was te Antwerpen en
een groot kunstbeschermer. De familie was zeer muzikaal en Francisca vooral had eene prachtige stem. Zij woonde te Alkmaar, waar
zij getrouwd was met een neef van haar, die ook Duarte heette.
In de eerste jaren van haar huwelijk zal Tesselschade zich wel
voornamelijk aan huishoudelijke zorgen hebben gewijd. Den 9den
Februari 1625 werd Teettge Crombalch gedoopt 6), die genoemd
werd naar de overleden zuster van haar man, of naar zijne moeder.
Enkele maanden vóór Tesselschades bevalling maakten zij en haar
man een wederkeerig testament 7). In het laatst van 1628 werd
Maria Tesselscha geboren 8) en den — den April 1631 werd een kind
van Crombalch begraven 9). In 1629 woonde het jonge huisgezin in
i) Vgl. De Roever, t. a. p. blz. 559 en 561. 2) Vgl. Sterck, t. a. p.. blz. 241. 3) Vgl. De
Roever, t. a. p., blz. 561. Zie nog over hem Bijlage VII. 4) Zie Bijlage V. 5) Zie Bijlage
IV. 6) Mededeeling van Juffr. C. E. C. Bruining. 7) Zie Bijlage IV. 8) Haar naam komt
niet in de Alkmaarsche doophoeken voor ; zie echter de brieven van Hooft op blz. 76 en
77-78. 9) Ook de naam van dit kind komt niet voor in de doopboeken ; Juffr. Bruining
deelde mij den dag der begrafenis mede.
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de S.te Magdalenastraat 1) en het volgende jaar in de Langestraat 2),
zooals oprechte Alkmaarders betaamt.
Niet alleen door de zorg voor de kleine kinderen zullen de bezoeken van Tesselschade op het Muiderslot in de eerste jaren van
haar huwelijk weinig in aantal zijn geweest. In Juni 1624 had Hooft
zijne vrouw, Christina van Erp, verloren en bleef hij als kinderloos
weduwnaar alleen in het groote, sombere gebouw achter. Maar de
vriendschap met Tesselschade bleef standhouden 3), al zag men
elkander weinig. En Hoofts tweede huwelijk met Leonora Hellemans, den 30sten November 1627 gesloten, leidde voor den drost
een tijdperk van vreugde en voorspoed in. Leonora, in 1 595 uit
Zuid-Nederlandsche ouders te Hamburg geboren, was op 17-jarigen
leeftijd gehuwd met Jan Battista Bartolotti, lid eener groote bankiersfirma te Amsterdam. Haar echtgenoot was na eenige jaren gestorven en had haar twee dochtertjes nagelaten. De jonge, knappe
weduwe was eene vrouw van de wereld, volkomen in staat, om
naast haar eenigszins deftigen en vormelijken echtgenoot de „honneurs" van het slot waar te nemen en als waardige en vriendelijke gastvrouw op te treden in den smaakvollen kring, dien de
Drost zoo gaarne om zich heen zag. Van de dochterjes uit haar
eerste huwelijk was Susanna in 1627 dertien jaren en Constantia
vier jaren oud ; zij zullen de donkere vertrekken en gangen van
het oude slot hebben doen weergalmen van haar gelach en gestoei. Na Hoofts tweede huwelijk beginnen dan ook eerst-recht de
beroemde bijeenkomsten van den Muiderkring. Eén of twee malen
in den zomer, als de familie Hooft te Muiden was een deel van
den winter bracht zij meestal te Amsterdam door werden familieleden, vrienden en vriendinnen uitgenoodigd de vele logeerkamers
van het ruime, oude gebouw te bevolken. Dan werden er groote
wandelingen gedaan, vruchten gegeten in den moestuin, verzen
voorgedragen, muziek gemaakt en gezongen. En er werd feest gevierd, niet op de ruwe wijze, die toen zoozeer de mode was, maar op
waarlijk beschaafde manier. Dichters, geleerden, kooplui en diplomaten vertelden van hun werk en van hunne liefhebberijen, geestige
i) Zie blz. 79.

2)

Zie blz. 83. 3) Zie blz. 72-73.
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gezegden deden opgang, niet het minst bij de mooie vrouwen, die
in smaakvolle kleeding het feest opluisterden en door zang, luitspel
en geestigen kout het hare bijbrachten. Onder haar was Tesseltje wel
degene, die door hare schoonheid en vroolijkheid, door haar prachtig zingen en snarenspel, en door hare verzen, hare kennis, haar
smaak en kunstvaardigheid in allerlei dingen het meest de aandacht
trok. Aan eene bijeenkomst van den Muidenkring ontbrak dan ook
heel veel, als zij er geen deel aan nam, en het was zeker niet alleen
de vriendschap van Hooft voor haar, die dezen bewoog, zich dikwijls eerst van hare komst te verzekeren, voordat hij zijne verdere
uitnoodigingen verzond, maar ook het verlangen, om zijne vrienden
te onthalen op het beste, wat hij hun kon geven, het gezelschap van
Tesseltje.
Tot Hoofts familieleden, die dikwijls aan de bijeenkomsten op het
Muiderslot deelnamen, behoorde in de eerste plaats „Mon Frere"
Joost Baeck, die getrouwd was met Magdalena van Erp. Hij was
koopman en reeder te Amsterdam, en, evenals zijn vader Laurens
Joosten, Vondels vriend. Ook zijn broeder, de advokaat Jacob, was
een beschermer van kunsten en wetenschappen. Joost Baeck stelde
groot belang in de historische werken van den Drost. Guilielmo
Bartolotti, hoofd van een groot bankiershuis, was getrouwd neet
Jacoba van Erp en een broer van Jan Battista Bartolotti, den eersten
man van Leonora Hellemans ; hij was dus door beide huwelijken van
Hooft met dezen verwant. Zijne zuster Maria Bartolotti was getrouwd met Wijnand Schuyl, ook koopman te Amsterdam. Een
vierde zwager was Mr. Pieter Cloeck, advokaat, die met Johanna
Hooft, eene zuster van den Drost, gehuwd was. Hooft was in de
verte verwant met Joachim de Wicquefort, die eigenlijk Jacob van
Wickevoort heette en een broer was van den bekenden diplomaat
en geschiedschrijver Abraham de Wicquefort. Ook Joachim was
diplomaat, agent van Bernard, Hertog van Saksen-Weimar, en
sedert 1639 resident van Hessen-Cassel bij de Zeven Provinciën ;
hij was gehuwd met Anna de Wilhem, eene zuster van Mr. David le
Leu de Wilhelm, zwager en ambtgenoot van Huygens. Met dezen
en met Barlaeus was hij zeer bevriend en hij stelde veel belang in
kunsten en wetenschappen.
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Onder de oudere vrienden van den Drost namen Reael en Mostaert eene belangrijke plaats in. Laurens Reael was in dienst geweest
der Oost-Indische Compagnie en in 1619 naar het vaderland teruggekeerd, nadat hij drie jaren lang het ambt van gouverneur-generaal
had bekleed ; daarna is hij meermalen gezant geweest.
Hij hield zich veel met letterkundigen arbeid bezig en heeft gedichten geschreven, die voor het meerendeel verloren zijn gegaan.
Daniel Mostaert was secretaris van Amsterdam ; hij schreef een
treurspel en een boek, Zendbrief schriiver , droeg verzen voor en was
een kundige en vroolijke man. Ook Dr. Samuel Coster bezocht dikwijls het Muiderslot ; tot zijn floste jaar was hij een persoon van beteekenis geweest in de letterkundige wereld van Amsterdam, maar
in 1622 had hij zich daaruit teruggetrokken en zich geheel gewijd
aan de medische wetenschap, die hij toepaste in het Gasthuis.
Huygens was een zeldzame gast te Muiden, want zijne drukke bezigheden als secretaris van Prins Frederik Hendrik boden hem bijna
nooit gelegenheid eens een paar dagen uit te breken, vooral niet in
den zomer, wanneer de Prins te velde was. Zijne vrienden Van der
Burgh en Brosterhuisen zag men ook te Muiden. Jacob van der
Burgh was lange jaren secretaris van den Graaf van Brederode en
van Graaf Ernst van Nassau, daarna werd hij agent der Staten-Generaal te Luik en secretaris van de Nederlandsche afgevaardigden
bij de vredehandeling te Munster. Hij was rechtsgeleerde, maar
tevens een niet onverdienstelijk dichter. Ook zijn boezemvriend
Joan Brosterhuisen schreef verzen, maar schilderde tevens, was botanicus en philoloog, vertaalde uit allerlei talen en was iemand van
zeer groote indolentie. Dirck Graswinckel was juist het tegenovergestelde ; hoewel hij advokaat was en later advokaat-fiskaal bij het
Hof van Holland, schreef hij, behalve vele juridische boeken, Latijnsche gedichten en letterkundige werken.
Vondel zag men niet, of zelden op het Muiderslot, wel in Hoofts
huis te Amsterdam ; dat was eveneens het geval met Anna Roemers.
In later tijd maakten Gerardus Vossius, één der meest bekende philologen van zijn tijd en professor te Amsterdam, en zijn ambtgenoot
Barlaeus dikwijls deel uit van den beroemden kring. In nog later
tijd kwam ook Jan Vos, glazenmaker van beroep, maar die op jeug-
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digen leeftijd beroemd was geworden door zijn treurspel Aran en
Titus (1641), in het gevolg van Barlaeus, wiens beschermeling hij
was, wel eens te Muiden, waar Duarte en zijne vrouw Francisca dikwijls gasten waren 1). Al deze menschen zag Tesselschade in Hoofts
omgeving en hen bekoorde zij door haar persoon, haar gezang en
spel en hare natuurlijke vroolijkheid.
Van de gedichten van Tesselscha kan men niet altijd met zekerheid den tijd aanwijzen, waarin zij werden geschreven. Maar dat is
wel mogelijk met het vers Antwoort 2 ), dat echter eenige toelichting
noodig heeft 3).
In 1625 was de regeering van Amsterdam gematigder geworden
tegenover de Remonstranten, zeer tegen den zin van eenige zeer
heftige Contra-remonstrantsche predikanten, waarvan Adriaen
Smout de voornaamste was. Ten gevolge van zijn opstoken ontstond er op 13 April 1626 een relletje, waarbij de Arminianen met
steenen werden gegooid, hun godsdienstoefeningen verstoord en het
huis, waar deze gehouden werd, geplunderd ; de schutterij ging verdere baldadigheden tegen, maar om deze te voorkomen, verbood
de magistraat het houden van Remonstrantsche vergaderingen. De
dichters van de Amsterdamsche Academie, Vondel en Coster, zeiden openlijk wat zij dachten over deze oproer predikende dominés,
en zij bleven dat doen, toen deze Heeren voortgingen met hunne
pogingen, om de burgemeesters, uit angst voor het gepeupel, geheel
naar hunne hand te zetten. In Februari en Maart 1628 waren er opnieuw opstootjes en daarna werd gestookt onder de schutterij, die
de openbare orde te bewaken had, waartoe zelfs de hulp der Synode
werd ingeroepen. Men liet deze nl. uitspraak doen over de vraag, of
een lidmaat van de Gereformeerde Kerk wel een eed mocht doen,
strekkende tot nadeel der ware Gereformeerde Religie. Op verzoek
van den magistraat zond de Prins troepen naar de stad, en eene poging, om de Staten van Holland in de questie te laten ingrijpen,
i) Hier zijn alleen zij genoemd, van wie wij uit Hooft's brieven weten dat zij Tessclschade ontmoet hebben. Het aantal van hen, die gasten waren van den Drost is veel grooter.
2) Zie blz. 81. 3) Zie voor het volgende, Wagenaar, Amsterdam, 8°, IV, blz. 375-486,
passim, en Dr. J. H. Gallée, Academie en Kerkeraad, 1617-1632, Utrecht, J. L. Beijers,
1878, blz. 21-47.
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mislukte. De schutters moesten een nieuwen eed afleggen en het
advies der Synode werd door den magistraat in eene afkondiging
bestreden, welk voorbeeld door de Staten van Holland werd gevolgd. Eenige predikanten, en vooral Smout, gingen intusschen door
met oproer preeken en toen vermaningen van den magistraat niet
hielpen, werd Smout den —den Januari 163o uit de stad verbannen
en kreeg de kerkeraad eene duchtige inzegening.
Vondel, die naar aanleiding van dezen strijd het ééne scherpe
hekeldicht op het andere had laten volgen, schreef nu, in het begin
van 163o, zijne bekende prijsvraag uit met den titel : „D'Amster-

damsche Academi aen alle Poëten en Dichters der Vereenighde Nederlanden, Liefhebbers van de goude veyheyt 1), waarin allerlei vragen gesteld werden. Er kwamen zoovele antwoorden in 2), de meeste
als vinnige bestrijding van Vondels vers bedoeld, dat de stadsregeering den i eden April verbood „in druck voor te stellen uyt te gheven
ende te vercoopen seeckere vragen op de name van de Academie binnen deser stede ingestelt mit de andwoorden daer op gevolght,"
omdat zij den haat nieuw voedsel gaven 3). Het beste en nobelste
antwoord is zeker dat van Tesselscha 4), dat Hooft den 1 oden April
„betuttelt" aan haar terugzond. Tesseltje had nl. de gewoonte, om
hare gedichten aan Hooft te zenden, die er dan kleine veranderingen
en verbeteringen in aanbracht, vooral in de spelling, want daarin
was zij niet sterk. Dat verbeteren en beschaven heette in den Muiderkring altijd betuttelen
In November 1632 herdachten Crombalch en Tesseltje den dag,
waarop zij negen jaren geleden gehuwd waren, misschien met Benige
plechtigheid, want Hooft richtte bij die gelegenheid een gedicht
,,Aen de soete Tesselschaê En hare' ujtverkoore gae" 5). En in het
volgend jaar is zij, na eene lange tusschenpoos, in vrij druk verkeer
met Huygens, die haar een gedicht toezendt, in April geschreven 6 ),
haar in een ander vers verzoekt, Vondel aan te sporen, om Frederik
Hendrik te bezingen 7), wat deze ook gedaan heeft 8), en als Constanter
haar ook een uitvoerig gedicht schrijft, om haar later zijne vertalingen
naar John Donne aan te bieden. Dezen Anglikaanschen geestelijke
i) Vgl. Unger's Vondel, 1630--1636, blz. i 2) T. a. p. blz. 2-6, 246-32o. 3) T. a. p.
,

blz, 1, Noot. 4) Zie blz. 8r. 5) Zie bl, zoo. 6) Zie blz. 104. 7) Zie blz. 152, 8) Zie blz. 517.
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hij was deken van St. Paul te Londen — en bekenden satyrischen dichter had Huygens in 1622 te Londen ontmoet en hij stelde hem hoog,
misschien wel voor een deel, omdat de verzen van den Engelschman
enkele eigenaardigheden vertoonen, welke met die van Huygens
overeenstemmen, nl. eene zekere gewrongenheid en duisterheid. In
1630 had hij eenige verzen van Donne vertaald en in het najaar van
1633 hervatte hij dat werk. In den Muiderkring vond men die vertalingen, toen men ze in Maart 1634 leerde kennen, buitengewoon
mooi, maar Vondel lachte met „de diepzinnige puntdichten"; hij
vond ze „een banketje voor den Drost, En voor ons kameraetje, Het
zoete Tesselschaedtje", aan wie hij echter den raad geeft : „O lieve
Nymfje Tesselschaê, verstaeje 't niet, zoo slaet 'er nae, Of laet het
u bedieden" I), en eindigt met te zeggen, dat „wy dees lekkernyen
U geenzins en benyen". Als Huygens dit vers heeft leeren kennen,
zal hij het zeker niet aardig hebben gevonden. Nog voordat alle vertalingen gereed waren, schreef Huygens er dan eene soort van opdracht voor aan Tesselschade, die aldus aanvangt : „'T vertaelde
scheelt soo veel van 't onvertaelde dicht, Als lijf en schaduwen";
men heeft die vergelijking in den Muiderkring niet spoedig vergeten. Dat hij zijtje verzen aan Tesselscha opdroeg, is misschien
hieraan te wijten, dat hij haar kort te voren te Alkmaar een bezoek
had gebracht. In Augustus deden hij en zijne vrouw nl. een reisje
door Noord-Holland, sliepen den i 5den te Alkmaar, deden den volgenden dag een tocht naar Heer Huigenwaard, waar Huygens grond
bezat, en keerden 's avonds naar Alkmaar terug. Op 17 Augustus
teekende Huygens in zijn Dagboek aan 2) : „Wij hebben gelegenheid om te Alkmaar muziek te maken." Zeker zijn Huygens en zijne
vrouw toen de gasten geweest van Crombalch en Tesselschade en
heeft ook Francisca Duarte deelgenomen aan het muziekpartijtje.
Den volgenden dag reisden de gasten weer af. Het was de eenige
keer, dat Huygens zijne vriendin in haar huis heeft bezocht.
„Tesseltje, leef je noch," schreef Hooft den 28Sten Mei 1634 en
liet er eene uitnoodiging op volgen, om met de Duarte's ende Pauw's
op het Muiderslot te komen logeeren 3). Gelukkig bracht Hoofts
I) Zie blz. 121. 2) Vgl. Dagboek vara Constantijn Huygens ... uitgegeven door 7. H. U'.
Unger (Bijlage van Oud-Holland, 1885), Amsterdam, blz. 25. 3) Zie blz.
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vrouw, die den brief te Amsterdam op de post zou doen, hem terug,
omdat zij daar hoorde van den vreeselijken slag, die de arme Tesselschade had getroffen. Haar dochtertje Teetje, negen jaar oud, was
gestorven aan de kinderpokken en Crombalgh had den volgenden
dag eene bloedspuwing gekregen en was daarin gebleven. Den 29sten
Mei werden vader en dochter te gelijk begraven I). De vrienden
wisten niet, hoe zij de arme vrouw moesten troosten ; Hooft en
Huygens spoorden elkander aan, het eerste woord te spreken 2 ) ;
de laatste schreef een gedicht 3), de eerste zweeg en het was de
moedige Tesselscha zelve, die hem door een allerliefsten brief 4) de
spraak teruggaf en hem de gelegenheid verschafte, haar als „heldinne, daer de helden bij ter schoole behoorden te gaen," te prijzen
wegens hare „ongelooflijke manhaftigheit" 5). In Juni bracht hij haar
een bezoek te Alkmaar, vond haar „standvastigh boven (s)ijn hoope"
en overhandigde haar het vers en een troostbrief van Huygens 6).
Wanneer het wederzijdsch testament, door Crombalch en zijne
vrouw in Januari 1625 gemaakt 7), bij zijn dood nog van kracht was,
dan kreeg Tesselschade het vruchtgebruik van het vermogen van
haar echtgenoot, zooals ook in de huwelijksche voorwaarden bepaald was 8). Mocht zij hertrouwen, dan moesten de kinderen, op
wie dat vruchtgebruik dan overging, haar jaarlijks f 200 uitbetalen.
Tesselschade is in de Langestraat blijven wonen en heeft later nog
eenhuisje even buiten de stad aangekocht, dat zij Belvedere doopte 9).
Haar Zwager Nicolaes van Buyl werd voogd over haar dochtertjeio).
Zij is den vreeselijken slag te boven gekomen en kon in November
weer een opgewekten brief schrijven aan Hooft, die toen met zijne
vrouw en oudste stiefdochter te Brussel vertoefde wegens geldzaken
van Leonora I I ).
In het laatst van 1635 verscheen eene nieuwe figuur in den Muiderkring, die er weldra een groot sieraad van zou zijn, de Amsterdamsche professor Barlaeus. Caspar van Baerle, zooals zijn naam
eigenlijk luidde, was in 1584 geboren te Antwerpen, waar zijn grootvader en vader griffier van de stad waren. Toen Antwerpen door
1) Mededeeling van Juffr. Bruining. 2) Zie blz. 130-131. 3) Zie blz. 131. 4) Zie blz.
132. 5) Zie blz. 134. 6) Zie blz. 135 7) Zie Bijlage IV. 8) Zie Bijlage III. 9) Zie blz.
164. 1o) Zie Bijlage VI, ii) Zie blz, 136.
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Vossius, die evenals
in 1619
1619 te
te Leiden
Leidenwas
was ontslagen,
ontslagen,benoemd
benoemdtot
totprofessor
professor aan
aan de
de pas
pas
opgerichte Illustre School te Amsterdam, waar hij
hij de bespiegelende
bespiegelende
wijsbegeerte
Barlaeus was
was niet
niet alleen
alleen een
een groot
groot geleerde
geleerde
wijsbegeerte doceerde. Barlaeus
en een
man en
en
een gevierd
gevierddichter,
dichter, maar
maar buitendien
buitendieneen
een zeer
zeer geestig man
een aangenaam
aangenaam prater.
prater. Hij
Hij was
was een
eengroot
grootvriend
vriendvan
vanHuygens
Huygensen
en
Wicquefort
nader in
in aanaanWicquefort en
en het
het isis zeker
zekervreemd,
vreemd,dat
dat hij
hij eerst
eerst nu nader
raking
raking kwam
kwam met Hooft.
In
Juni 1635
1635 had
had Van
Van Baerle
Baerlezijne
zijnevrouw
vrouw verloren,
verloren, maar
maar de 5252In Juni
en een
een
jarige professor
professorwas
wasnog
nog jong
jong van
van hart,
hart, vroolijk
vroolijk en
en opgewekt en
groot bewonderaar
bewonderaar van
Tesvan vrouwelijk
vrouwelijkschoon.
schoon.Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat Tesseltje, toen
toen hij
hij haar
haar in Februari
Februari 1636
1636 leerde
leerde kennen,
kennen, veel
veel indruk
indruk op
op
hem
maakte.
Hij
wijdde
dadelijk
gedichten
aan
haar,
zelfs
in
het
hem maakte. Hij wijdde dadelijk gedichten aan haar, zelfs in het
Hollandsch I),
1), die
die zij
zij beantwoordde 2),
2), en schonk haar
haar Hollandsche
I)
Zie blz.
blz. t44.
144.
Zie blz.
blz.141--142.
141--142. 2)2) Zie
i) Zie
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vertalingen
twee zijner
zijner redevoeringen
redevoeringen 1).
1). De
Devrienden,
vrienden,Hooft
Hooft
vertalingen van twee
spraken beiden
beiden
en Huygens vooral, hadden
hadden veel schik in
in het geval, spraken
moed in en plaagden hen tevens.
tevens. 2)2)
Natuurlijk
er van
van beide
beide zijden
zijden groote
groote bezwaren
bezwaren tegen
tegen een
een
Natuurlijk waren er
huwelijk
weduwe, die
die tien
tien jaren
jaren
huwelijkvan
vanden
denprofessor
professoren
ende
de schoone
schoone weduwe,
was dan
dan hij.
hij.Van
VanBaerle
Baerlehad
hadeen
eenhuis
huisvol
volkinderen
kinderenen
en daardaarjonger was
onder volwassen dochters.
dochters. Maar
Maar de liefde
liefde redeneerde
redeneerdezijn
zijn bezwaren
bezwaren
weg. Bij
Bij Tesseltje
Tesseltjewas
wasdat
datniet
niethet
hetgeval.
geval.Hoe
Hoefijn
fijnbeantwoordt
beantwoordtzij
zij
Hoofts aansporing
aansporing:: „Faites,
"Faites, avec
avecles
lesfleurs,
Beurs,renaistre
renaistreles
lesamours"
amours" 3)
met een gedicht, geschreven
geschreven op
op den
den sterfdag
sterfdagvan
van haar
haar man
man 4). Van
Baerle
schijnt haar
haar in het
het voorjaar
voorjaar of
ofininden
denzomer
zomervan
van 1636
1636 ten
ten
Baerle schijnt
huwelijk gevraagd te hebben 5),
maar te
te vergeefs.
vergeefs. Toen Hooft hem
5), maar
dan ook in Augustus
Augustus te
te gelijk
gelijk met
met Tesselschade
Tesselschadete
teMuiden
Muiden noodigde,
noodigde,
datHuygens
Huygenshem
hem
kwam
hij niet
niet;; misschien
misschien was
was de
de reden
reden echter,
echter, dat
kwam hij
erg
en Wicquefort
Wicquefort met
met
erg geplaagd
geplaagd had.
had. In
In Juli
Juli waren
waren nl.
nl. Huygens en
hunne vrouwen,
Baeck en
enBartolotti
Bartolottimet
met
vrouwen, Vossius, Barlaeus, Schuyl, Baeck
mooi
Amsterdam naar
naar Muiden
Muiden gezeild en
en hadden
hadden daar
daar
mooi weer
weer van
van Amsterdam
den dag doorgebracht. Toen het
het tegen
tegenden
denavond
a vondstormachtig
stormachtig weer
weer
was geworden, gaven
gaven Vossius,
Vossius, Barlaeus
Barlaeusen
en Wicquefort
Wicquefort er
er de
de voorvoorkeur
het slot
slotteteblijven
blijvenlogeeren,
logeeren,terwijl
terwijlde
deanderen
anderen
keur aan,
aan, om
om op het
terugzeilden.
eene serie
serievan
vanLatijnsche
Latijnschegedichten
gedichten had
had Huygens
Huygens
terugzeilden. In eene
Van Baerle daarmede
beetje belachelijk
belachelijk
daarmede geplaagd
geplaagd en
en hem
hem ook een beetje
De professor
professor had zich wel metgemaktnovrTslchade
gemaakt tegenover Tesselschade 6).
6). De
vele verzen verdedigd 7), maar
maar men
men vond
vond toch, dat
dat hij
hij in den poetipOl:!tischen strijd
het
onderspit
had
gedolven.
Hoe
het
zij,
in
September
strijd het onderspit had gedolven. Hoe
zij, in September
weer gasten
gasten van
van den
den Drost
Drost 8).
1637
waren beiden
8). Kort
1637 waren
beiden te
te gelijk weer
daarna
haar fraai
fraai gedicht over
over het
hetoverlijden
overlijden van
van
daarna schreef
schreef Tessel
Tessel haar
werd in
in 1638
1638
Susanna
echtgenoote 9). Dit
Dit werd
Susanna van
van Baerle,
Baerle, Huygens' echtgenoote
gevolgd
eere van
van het
hetbezoek
bezoekvan
vanMaria
Maria
gevolgd door een Italiaansch vers ter eere
het isis in
in plano
plano uitgegeven
uitgegevenen
enwerd
werdzeer
zeer
de Medicis aan Amsterdam
Amsterdam;; het
x)
Zie blz. 14I-I42.
Zieblz.
blz.147
147volgg.
volgg. 3)3)Zie
Zieblz.
blz.16z.
161. 4)4)Zie
Zie blz. 162.
5) Zie
Zie den brief
i) Zie
141-142. 2)2)Zie
162. 5)
27Mei
Mei1636
1636(blz.
(blz.164).
164).En
Enonder
ondereen
eenLatijnsch
Latijnschvers
versaan
aanHuygens
Huygensvan
vanJuli
Juli
van
van 27
van Hooft van
naar AlkAlkschreef 8arlaeus:
Barlaeus :nabeundum
„abeundummihi
mihiininAlcmariam
Alcmariametetininagros
agros vicinos"
vicinos" (ik
(ik moet naar
valt C.
C. Huygens,
Huygens, lIl,
6) Zie
Zie blz.
maar
de naburige
naburige streek).
streek). Vgl.
VgI. Gedichten van
maar en de
III, blz.
blz.6,6,Noot.
Noot. 6)
165. 7)
Zie
over
dien
strijd
Oud-Hol/and,
VI,
1888,
blz.
go,
91.
8)
Zie
blz.
172.
9) Zie
Zie
Zie
over
dien
strijd
Oud-Holland,
VI,
x888,
blz.
9o,
91.
8)
Zie
blz.
172.
g)
7)
blz. 175.
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geprezen I). In 1639 droeg Vondel haar zijne vertaling der Electra
van Sophocles op.
Waarschijnlijk heeft Van Baerle het niet bij ééne poging gelaten,
om Tesselschade te veroveren, want telkens als hij haar ontmoette,
kwam de oude liefde weer boven en maakte hij het hof aan de
schoone weduwe. Maar zij bleef weigeren, zeker tot groote spijt
van Hooft, die beiden gaarne mocht lijden, zich verheugd zou hebben in hun geluk en het betreurde, dat Tesseltje den onbeteekenden
„Crommetjen" niet kon of wilde vergeten. Toch gedroeg Barlaeus
zich steeds op dezelfde wijze tegenover haar, ook toen met de jaren
zijn hartstocht zeker wat bekoeld was, en daar de vriendschap was
gebleven, bleef ook zijne groote hoffelijkheid tegenover haar en werd
hij, zooals Hooft het uitdrukte 2), Tesselschades „vrijer om den
deun 3), oft om den welstaens wil." 4)
Huygens, die in Mei 1637 zijne vrouw had verloren, deed enkele
jaren later, alsof hij een mededinger was van zijn vriendVan Baerle,
wat aanleiding gaf tot allerlei poëtische scherts tusschen hen beiden
en tot groote vroolijkheid der overige vrienden. Maar wat bij Van
Baerle, althans gedurende langen tijd, gemeend was, was het bij

Huygens niet. Van zijne jeugd af is hij een zeer welwillend vriend
van Tesselschade geweest, maar hij had geene trouwplannen. Als
goed vriend en cals man van de wereld trad hij haar te gemoet met
eene hoffelijkheid, die hij wel eens zal hebben overdreven, om Van
Baerle te plagen en de vrienden een vroolijk oogenblik te verschaffen. Totdat Tesselschade van geloof veranderde en hij ruw tegen
haar uitviel.
In Februari 1640 vezamelde Hooft in zijn huis op de Keizersgracht een groot aantal vrienden om zich heen. Daar waren Barlaeus, Vossius en Vondel, die te Amsterdam woonden, en Anna
Roemers en Tesselschade, die er logeerden. Uit den Haag kwamen
Wicquefort en Huygens. Van Baerle schreef een brief aan Wicquefort en Latijnsche verzen aan Anna Roemers en Huygens, om hen
voor te bereiden op het genot, dat hun te wachten stond, en de
laatstgenoemde antwoordde op dezelfde wijze. Den I6den Februari
z) Zie blz. z79. 2) Zie blz. 224. 3) voor de grap. 4) Zie blz. 223.
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kwam Huygens met den bouwmeester Jacob van Campen en genoot
eenige dagen van het samenzijn met zoovele belangwekkende menschen en goede vrienden. Vier dagen later wilde hij weer afreizen,
maar de zeven aanwezige vrouwen sloten een kring om hem heen
en beletten hem te vertrekken. Hij gaf toe en maakte op het geval
een gedicht, dat door Tesselschade werd beantwoord, terwijl Barlaeus het feit in drie verzen bezong en Van Campen eene schets ontwierp van Huygens door de zeven vrouwen omringd en gevangen
gehouden I). Eerst den 22sten Februari keerde hij met paard en wagen over het bevroren Haarlemmermeer terug 2).
Den 30sten November hielpen Tesselschade en Van Baerle te
Amsterdam den trouwdag van Hooft en Leonora vieren 3) en in den
zomer van het volgende jaar ontving Tesseltje weer een bezoek van
haar aanbidder te Alkmaar, maar zij bleef onverbiddelijk 4) en Van
Baerle stelde in Augustus zijn bezoek te Muiden eerst uit en kwam
ten slotte met ééne zijner dochters 5). Maar hij was weer geheel verteederd, toen Tesseltje bij eene aderlating flauw viel, zooals blijkt
uit zijn Latijnsch gedicht op dat voorval 6).
Het schijnt, dat Tesselschade reeds sedert jaren veel gevoelde
voor den katholieken godsdienst. In April 1633 richtte Huygens
aan haar het gedicht Aen Ioffw. Tesselschade Visscher, dravende
een' schoone dochter van Mr. Pieter van Veen, in sin leven uytnemend schilder, tot het geestclick leven 7). Nu beteekent „geestelick
leven" op zich zelf natuurlijk niet het leven eener non, maar volgens
den inhoud van het gedicht wordt er ongehuwd leven mede bedoeld
en dat is geen protestantsch idee. Huygens' vers is geschreven, voordat Tesselschade haar man had verloren. Toen Van Baerle in Maart
1636 in een brief aan Huygens de bezwaren opsomde, die er bij hem
bestonden tegen een huwelijk met Tesselschade, schreef hij o.a. :
„Er zijn vele dingen, die ik in haar vereer en bewonder. Er is iets,
dat mij mishaagt, en daarvan is het teeken t 9). Daaruit blijkt, dat
Tesselschades vrienden zeer goed wisten, dat zij reeds toen overhelde tot het Katholicisme. Grooten invloed op hare denkwijze heeft
waarschijnlijk pater Petrus Plemp van de Societeit van Jezus gehad,
I) Zie blz. 211-213.

2) Vgl. Dagboek, blz. 34. 3) Zie blz. 218-219. 4) Zie blz. 221.
7 Zie blz. 104. 8) Zie blz. 130-131. 9) Zie blz. iso,.

5) Zie blz. 229. 6) Zie inz. 228.
TESSELSCHADE.
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die van 1615 tot zijn dood in 1640 zendeling te Alkmaar was en zeer
vele menschen bekeerd of tot de Moederkerk teruggebracht heeft.
Hij was een broeder van den bekenden Kornelis Gysbertsz Plemp,
die advokaat en literator was. Petrus Plemp werd in 1640 als zendeling te Alkmaar vervangen door Isaac van der Meije, die in 1642
aftrad I). In het laatst van 1641 of het begin van 1642 is Tesselschade tot het Katholicisme overgegaan.
Kort vóór haar, nl. in het najaar van 1641, had Vondel den katholieken godsdienst omhelsd en hij had van zijne bekeering getuigenis
afgelegd in zijn treurspel Peter en Pauzvels, dat aan Eusebia is opgedragen. Is Eusebia Tesselschade, of iemand anders ? 2) Het is eene
questie, die moeilijk is uit te maken, vooral ook, omdat de slotregels
van de opdracht niet overduidelijk zijn. Het voornaamste argument,
om Tesselschade met Eusebia te vereenzelvigen, is wel, dat zij zich
zelve in een brief de „Alckmaersche Eusebia" noemt. Maar dat kan
een antwoord geweest zijn op eene opmerking van één harer rienden, zonder meer. Het voornaamste argument er tegen is m.i., dat
er van eenigen omgang tusschen Tesselscha en Vondel, nadat zij
elkander in Febr. 1640 ten huize van Hooft ontmoet hebben, geen
enkel bewijs is. Dat kan natuurlijk geheel toevallig zijn; het gebeurt
zelden, dat eene briefwisseling een paar eeuwen lang bewaard blijft.
Dat Vondel in de brieven en verzen van den Muiderkring, die tot
ons zijn gekomen, in later tijd niet dikwijls meer genoemd wordt, is
te begrijpen ; door eigen onhandigheid had hij den Drost van zich
vervreemd 3). Maar is het niet vreemd, dat hij na Tessels overgang
tot het Katholicisme geen enkel gedicht aan haar heeft gericht? Zij

v

I) Vgl. J. F. M. Sterck in het Vierde Verslag (19o8-19o9) van de Vereenigingliet Vondel-Museum, Amsterdam, 191o, blz. 3o. Sterck wijst er verder op, (t. a. p., blz. 31), dat de
Sammer's -- het waren neven van Crombalgh — katholiek waren, althans A. Sammer. Inderdaad komt deze als zoodanig voor in een Latijnsch stuk, door Prof. H. J. Allard uitgegeven in De Dietsche tVarande, Nieuwe Reeks, III, 1881, blz. 384. Maar het stuk is daar gesteld tusschen de jaren 1637 en 1640, terwijl het in. i. ongeveer uit 1615 dateert en dus niet
veel bewijst. 2) Dr. P. I,eendertz Jr., fles leven van Vondel, Amsterdam, 595o, blz. 212 -21 5, meent, dat Eusebia Vondels dochter Anna is. Dat komt mij onwaarschijnlijk voor met
het oog op de vier laatste versregels, die m.i. nog beter op Tesselschade kunnen slaan.
Want toen Vondel zijn treurspel uitgaf, was Tesselschade nog niet katholiek geworden,
zoodat op haar eerder de regel : ,,Eusebia, laet los, ghij treckt my neder," kan doelen dan
op Anna Vondel, die reeds vóór haar vader was overgegaan. 3) T, a. p., blz. 220-223.
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kenden elkander sinds jaren, zij deden ongeveer gelijktijdig den zoo
gewichtigen stap, om in den schoot der Moederkerk terug te keeren,
een stap, waardoor zij gevaar liepen vele vrienden van zich te vervreemden, en die dus moest leiden tot het verlangen, zich nauwer
bij elkander aan te sluiten. En toch geen woord i). Na Tesselschades
overlijden schrijft Vondel geen lijkdicht. Hij overleeft zijne vriendin
dertig jaren, maar haar naam komt niet meer voor in één der vele
gedichten, die hij in al dien tijd schrijft. Is de Peter en Pauwels aan
Tesselschade opgedragen ? Het is niet waarschijnlijk, maar het is
mogelijk. En, als er zekerheid was, dat Tesselschades brief aan
Hooft met het bijgevoegde gedicht Die Rejsen wil op aerdt, hoe
stercker,,hoe bequamer,, enz. 2) door mij juist is gedateerd, dan zou
men, in weerwil van het bovenstaande, haar vers kunnen beschouwen als een antwoord op Vondels opdracht en tevens als eene kennisgeving aan de vrienden van haar overgang. Maar het blijft eene
gissing 3).
De vrienden namen Tessels overgang tot eene andere kerk, dan
waartoe zij zelf behoorden, verschillend op. Hooft was een zeer gematigd man, die de zaken dezer wereld op wijsgeerige wijze beschouwde en volstrekt niet hield van krasse maatregelen. In het
laatst van Januari 1642 wordt Tesseltje alweer in zijn huis te Am-.
sterdam genoodigd 4) en in den zomer van dat jaar komt zij meermalen te Muiden 5). Van Baerle was goedig van karakter, was zelf
het slachtoffer van geloofsvervolging geweest en was bovendien verliefd. De eerste maal — voor zoover wij weten — dat na Tesselschades bekeering over haar schrijft, maakt hij niet eens melding
van het feit 6). Anders was het met Huygens, die een zeer geloovig
I) Misschien had zij in het geschil tusschen Vondel en Hooft sterk partij gekozen voor
den laatste (vgl. Leendertz, t. a. p., blz. 276). Maar dat kan toch nauwelijks eene verklaring
zijn voor een geheel negeeren van elkander, terwijl beiden zich in denzelfden eenigszins
moeilijken toestand bevonden tegenover hunne omgeving. 2) Zie blz. 239. 3) [Ik moet,
tot opheldering van deze vraag, wijzen op de later door mij verstrekte nieuwe gegevens in
mijne Oorkonden over Vondel en zijn krin g, bl. 156-166 en 178-186, die aan Dr. Worpniet
geheel bekend waren. Dat er geen brieven, of verzen van Vondel aan Tesselschade bewaard
zijn, wordt voldoende verklaard uit de mededeelingen omtrent haar schriftelijke nalatenschap, hierna blz. XLIX—L. Ook van Tesschelschade aan Huygens, haar trouwen vriend,
is geen brief bewaard gebleven. lie biz. LIT, noot 4. Sterckj. 4) Zie blz. 244. 5) Zie blz.
264. 6) Zie blz. 244.
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protestant - was. Hij had juist suikerwerk van Tesselscha en van
Anna ontvangen wat een tactvol verzoek, om haar zijne vriendschap niet op te zeggen, — had daarvoor bedankt in twee versjes en
er nog een derde aan Tessel bijgevoegd, toen hij den volgenden dag
hoorde van hare bekeering I). Terstond greep hij naar de pen en
schreef het vinnige vers De tweede Tesselschade 2). En daarbij bleef
het niet. Toen hij eenige dagen later hoorde, dat Tesseltje ziek lag
aan scharlakenkoorts, volgde De gesonde roos in 't aensicht van
Ioffw Tesselschade Vischers 3), en toen in Februari haar linkeroog
in een smidswinkel door een vonk getroffen werd en misschien verloren ging, het ruwe Verstaet ghij 't Tesselscha? 4) Deze aanvallen
waren niet te verontschuldigen, zooals hij trachtte te doen, o.a. met
den versregel „Ick spaer de roede niet, ick hebb het kind te lief" s).
En toch was Huygens in vele opzichten verdraagzaam. Hij had den
strijd tusschen Contra-remonstranten en Remonstranten beleefd,
waarin Barlaeus aan de zijde der laatsten eene vrij belangrijke rol
had gespeeld, en toch werd deze één zijner meest intieme vrienden.
Van zijne jeugd tot zijn dood was hij zeer bevriend met al de Duartes, die Portugeesche Joden waren. Hij was een vriend van den priester Bannius en van Descartes, die goed katholiek was, en stond in
drukke briefwisseling met den Franschen geleerde pater Mersenne
en met den Zuid-Nederlandschen sterrenkundige, pater Wendelinus.
Hij had groote vrienden onder de tallooze katholieke Fransche officieren, die onder Frederik Hendrik in het leger der Staten dienden,
en er is bijna geen tijdperk van zijn leven, dat hij niet met eenige
geleerde Jezuieten in betrekking stond.
Op Huygens' eersten aanval antwoordde Tesselscha met het aardige Deuntje 6 ) en zijn ruwe uitval werd op vrouwelijk zachte wijze

gekeerd. En hoe hoog hij Tesselscha bleef stellen, blijkt wel uit
de lofspraak in zijn brief aan Erycius Puteanus, in Augustus geschreven 7). De storm was, voorloopig althans, bedaard en Tesseltje
bleef, wat zij vroeger altijd geweest was, met Hooft het middenpunt
van den Muiderkring. Barlaeus bleef even hoffelijk, schreef een Latijnsch vers op het ongeluk met haar oog 8 ), noodigde haar uit, om
i) Zie blz. 240.
2) Zie blz. 2 43.
3) Zie blz. 245.
4) Zie blz. 248.
vs. 14. 6) Zie blz. 244. 7) Zie blz. 268. 8) Zie blz. 25o.

5) Zie blz. 261,

INLEIDING.

XXXVII

ter eere van Prinses Elisabeth van Boheme te dichten 5) -- zij wilde
echter liever haar goeden vriend Hooft eeren 2) en zond haar
aardbeien, vergezeld van een Latijnsch gedicht 3). Haar vers op
Hooft was niet het eenige, dat zij in 1642 heeft geschreven ; waarschijnlijk dateeren uit dat jaar ook hare verzen op Maria Magdalena 4) en zeker de beide lofdichten op Ban's Zangli-Bloemzel 5),
welk werk in het voorjaar het licht zag. De Haarlemsche priester
Jan Albert Ban (of Bannius) was een zeer geleerd man, een groot
musicus en een vriend van Huygens, Hooft en Descartes. Hij vond
eene nieuwe theorie der muziek uit en componeerde ook ; in het
boven genoemde bundeltje zijn o.a. gedichten van Hooft en ook
Tesselschades Onderscheyt tusschen een wilde, en een tamme Zangtester 6) op muziek gezet. Een van hare lofdichten is in het werkje
opgenomen.
Midden April 1643 kwamen de vrienden bij Hooft te Muiden bijeen. Tesseltje, die op hare reis Haarlem bezocht en Ban een bezoek
had gebracht 7), was aanwezig, evenals Van Baerle, Van der Burgh 8)
en Jan Vos. Uit den Haag skwamen Huygens, Wicquefort en drie
dames, o.a. Mevrouw Anna Treslong, die prachtig zong. Zij was,
uit naam van Hooft, door Barlaeus met een Latijnsch vers uitgenoodigd 9) en zong o.a. Hoofts Klacht van Koning Henrik de Groote,
over't a fzuezen van Maria vanMommorency, Prinsesse van Conde 10).
Maar het feest was van korten duur, omdat Huygens plotseling bevel van den Prins ontving, om naar den Haag terug te keeren, en
alle Hagenaars toen met hem vertrokken. In eene Verbintenisse aen
den Heere Hoofts 1), door Huygens gedicht, beloofden allen wel, het
volgende jaar terug te zullen komen, maar het feest was toch verstoord en Tessel gaf een geestig woord ten beste wegens het schaken van hare nieuwe vriendin door 's Prinsen secretaris 12). En Barlaeus beschuldigde zijn vriend in een Latijnsch vers van dezelfde
misdaad 13), wat deze natuurlijk niet op zich liet zitten 14).
In het laatst van 1643 of het begin van het volgende jaar zag te
i) Zie blz. 265. 2) Zie blz. 262. 3) Zie blz. 265. 4) Zie blz. 236-237. 5) Zie blz. 246247. 6) Zie blz. 92. 7) Zie blz. 275. 8) Zie 275. 9) Vgl. Poetnata, II, blz. 250. 50) Zie Jan
Vos, Alle de Gedichten, I, 1662, blz. 364. 85) Zie blz. 272. 12) Zie blz. 274. 53) Vgl. Ge-

dichten van C. Huygens, III, blz. 279. 54) T. a. p., blz. 280.
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Amsterdam een boek het licht, waarin zeer vleiende woorden over
Tesselscha voorkomen. Het was de Wetsteen der Vernuften, Oft
Beguaar Middel, 01f2 van alle voorvallende zaken aar dighlik te leeren streken I). De schrijver, Joan de Brune de Jonge, was een neef
van Vossius, had in de rechten gestudeerd en, nog heel jong zijnde,
als dichter eenigen naam gemaakt. Hij was nog geen dertig jaren
oud, toen hij optrad met een boek, dat in onze letterkunde iets
nieuws was. De I'Vetsteen is nl. in proza geschreven, maar overal
staan versjes tusschen den tekst en de meest verschillende onderwerpen worden er in behandeld ; deze zijn op aardige wijze aaneengeregen, terwijl ernstige vertoogen worden afgewisseld met tal van
anecdoten en gedichten in allerlei talen. Niet ten onrechte vergeleek
Mostaert in een lofdicht het dan ook met de Essais van Montaigne.
Nu haalt De Brune o.a. vijf stanza's aan van Tasso en voegt er aan
toe 2) : „Ten dienste van eenige mijner landgenoten zou ik dees XL
Italiaansche verssen wel in Neerlandsche rijm overzetten, indien de
noit volpreze Maria Tesselscha Roemers, weduwe van wijlen de
Heer Allard van Krombalgh, met dat wondermaaxel niet bezigh
was. Ik zou de menighvoude verdiensten van haar Ed. wel doodverwen 3) willen ; doch het gaat 'er mee als 't met die heiligheden
doet, daar men niet als met een t'zitterende bevreestheit moet by
komen," enz. En dit is alleen het begin van de lofspraak ! Zij is de
aanleiding, om hier bijeen te brengen wat van dezen arbeid van
Tesselschade bekend is.
Reeds vóór haar huwelijk was zij bezig met het vertalen van
Tasso's heldendicht La Gerusalemme liberata 4). In den zomer van
1633 is zij, zooals Hooft het uitdrukt, „weder aen 't rijmen geraeckt
en in dien diepen Tasso verzoopen" 5) ; ook Huygens spreekt er van
in de opdracht zijner vertalingen naar Donne en vraagt ongeduldig :
„Wanneer will 't besigh hert Geleggen van die draght" 6). In 1639
zinspeelt Vondel in de opdracht der Elektra op hare vertaling 7) en
2) Aangehaald naar Alle
1) ... t'Aemsteldazn, By Jacob Lescaille .... CIDIDCXLIV.
de volgeestige Werken van jan de Brune de Jonge .... Gedrukt tot Harlingen, By Hero Galama .... CID IDC LXV, blz. 151. 3) schetsen, met woorden weergeven. 4) Zie Vondels De torisen van Alard Krombalck en Tesselscha Roemers, vs.99-1o5 (vgl. blz. 4 6- 47)..
Het gedicht van Tasso (1544-1595) was in 1575 voltooid. 5) Zie blz. 105. 6) Zie blz.
119, vs. 29, vlgg. 7) Zie blz. 193•
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in het volgende jaar is Tessel bezig met „uytschryven van (haer)
Tasso" en zendt de vertaling van één couplet uit den 3den zang aan
Barlaeus I). Daar „uytschryven" hier zonder twijfel beteekent „in
het net schrijven", geeft de brief geene aanwijzing, hoever zij met
het vertalen van de 20 canto's was gevorderd. Dit couplet is het
eenige fragment van de vertaling, dat tot ons is gekomen. Van Baerle
zinspeelt op Tasso in het voorjaar van 1646 2). In de opdracht aan
Huygens van G. Brandt's Lykreeden over den Heer P. C. Hooft
zij is gedateerd van 25 Juli 1647 — spreekt de schrijver van „de
vermaarde Tesselschade, die nu Tassoos Ieruzalem en Marinoos
Adoon uit der handt laat vallen" 3). Uit de uitdrukking moet men
opmaken, dat de vertaling toen geheel of bijna geheel voltooid was.
Brandt kan goed op de hoogte zijn geweest, omdat hij veel bij Van
Baerle aan huis kwam. Maar het zinnetje kan ook wel niets anders
zijn dan een stylistische fraaiigheid. Jan Vos zinspeelt in zijn gedicht

Vreede tussclaen Filippus de Vierde, Koning van Spanje, En de Staaten der Vrye Nederlanden (1648), waarin hij Tesselschade sprekende
invoert, op hare vertaling 4) en eveneens in zijn lijkdicht op haar 5).
Dit is alles wat van haar groote werk bekend is.
Brandt is de eenige, die spreekt van eene vertaling door Tesselschade van Marino's L' Adone, welk uitvoerig gedicht in 20 zangen
in 1 623 te Parijs was uitgegeven. Hooft en Tesselschade lazen samen
verzen van den Italiaanschen dichter 6) ; hij vertaalde in 1630 enkele
versregels van hem 7) en Brandt zegt, dat hij ook de Adone „in 't
Hollandtsch ten deele hadt vertaalt" 8). Noch van Tesselschades
vertaling, noch van die van Hooft is iets voor het nageslacht be
waard gebleven.
In 1644 werden achter Jacobi Westerbani Ælinne-dichten negen
gedichten van Tesselschade opgenomen 9), waarvan er zes vroeger
i) Zie blz. 214. 2) Zie blz. 325. 3) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 434. 4) Vgl. Alle de
Gedichten, 1726, I, blz. 33. 5) Zie blz. 347, vs. 118-122. 6) Zie blz. 129. 7) Vgl. Hoofts
Brieven, II, blz. 22, of Gedichten, I, blz. 289. 8) Vgl. Geroerdt Brandt, Het leven van P.
C. Hooft en de Lijkreeden. Met inleiding en aanteekeningen door Dr.
7. C. Matches, Groningen, 1874, blz. 57. Het werkje kwam in 5677 uit achter eene uitgave van Hoofts Nederlandsche Historien. Heeft Brandt zich ook vergist, door, evenals de laatste uitgevers van
'T leeven, Hoofts vers op Venus en Adonis (vgl. Gedichten, I, blz. 217) voor eene vertaling
naar Marino aan te zien? 9) Zie den volledigen titel van het werkje op blz. 31. Tesselschades verzen zijn in de Minne-dichten te vinden, blz. 267--273.
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gedrukt waren. Hoe de Amsterdamsche uitgever Loost Hartgersen
aan de drie andere verzen gekomen was, blijft een raadsel ; het
boekje was nl. een nadruk van een in hetzelfde jaar door den schrijver zelf uitgegeven bundeltje Gedichten, dat te Leiden was verschenen 1). Had Westerbaen zelf de uitgave der Minne-dichten bezorgd,
dan was het zeer verklaarbaar, dat er in den bundel vroeger ongedrukte verzen van Tesselschade en Barlaeus voorkwamen, omdat
juist in dezen tijd de dokter in ruste weer met zijn ouden leermeester
in het Staten-College te Leiden in aanraking was gekomen 2). Maar
nu kan men het opnemen dier verzen in de Minde-dichten alleen
verklaren door het feit, dat het in dien tijd de gewoonte was op
ruime schaal afschriften te maken van verzen, van welke een exemplaar licht in handen kon komen van een onbescheiden uitgever.
Den 3 t Sten Mei trouwde Constantia Bartolotti, de tweede stiefdochter van Hooft ; zij deed een deftig huwelijk. Haar bruidegom
was Mr. Johan van der Meyde, die zitting had in den magistraat van
Rotterdam en kort na zijn huwelijk burgemeester werd. Natuurlijk
was Tesselschade op de bruiloft genoodigd en ook Van Baerle was
van de partij. Daar hij tusschen Tesselschade en eene Rotterdamsche matrone aanzat, maakte hij vergelijkingen, die niet in het voordeel van de laatste uitvielen 3). In het uitvoerige Latijnsche bruiloftsvers, dat hij voor deze gelegenheid had geschreven, liet hij Tesseltje ook optreden ; toen hij het haar later toezond, bedankte zij
met een paar woorden, onderteekend met : „Sachte Sedeles" 4), een
naam, dien Hooft haar vroeger gegeven had, terwijl hij de letters
van het woord Tesselschade op andere wijze had geschikt. Tessels
antwoord was weer zoo tactvol, dat de professor wel moet hebben
ingezien, dat hij onbescheiden was geweest.
In het laatst van Augustus was er weer feest te Muiden. Daar
waren Tesselscha, Van Baerle, de advokaat-fiskaal bij het Hof van
Holland, Dirck Graswinckel, en Jan Vos ; Hooft schreef een brief,
die door zijne; vrouw en door alle gasten onderteekend werd, om
Huygens te herinneren aan zijne Verbintenisse van het vorige jaar 5),
i) Zie J. A. Worp, Jacob Westerbarn, in Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk., Leiden, VI, 1886, blz. 183. 2) T. a. p., blz. 182, 230-233. 3) Zie blz. 280. 4) Zie blz. 280
en 281. 5) Zie boven, blz. 281-282.
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en alle aanwezigen, behalve Leonora, voegden daar een vers aan
toe I). Al die verzen, behalve dat van Jan Vos 2), zijn verloren gegaan. Huygens antwoordde den i 2den September uit het kamp bij
Assenede 3), maar toen had het geheele gezelschap zich al weer
verspreid en was Tesseltje, die aan koorts leed, al lang vertrokken.
Het schijnt, dat er in die dagen te Muiden getheologiseerd is, en
dat Tesselscha in het najaar daarop terugkwam. Zij schreef tenminste een brief aan Barlaeus, waarin met enkele woorden belangrijke theologische questies worden besproken, en verzocht hem, aan
zijne belofte, om haar te Alkmaar te komen bezoeken, te voldoen
en dan tevens zijn antwoord op hare vragen mee te deelen 4). Van
Baerle zond haar brief aan Huygens, die hare vraag op niet zeer
zachtzinnige wijze met eene wedervraag beantwoordde 5). Tesselschade gaf geen kamp, maar zond een antwoord in verzen aan Hooft,
om het aan Huygens mee te deelen 6), en toen deze, omdat hij ziek
was, dat niet wilde of kon doen, een afschrift aan Van Baerle 7). Dat
antwoord, dat verloren is gegaan, werd aan Hooft toegezonden 8).
Zij schijnt Huygens te hebben verweten, dat hij, als dienaar van den
Prins, geen vrij man was, en dat zijne overtuiging afhing van wat
hem voordeel bracht. Vol fierheid antwoordde de onkreukbare dichter-staatsman met het fraaie sonnet : 9)
„Mijn' Tong en was noijt veil, mijn' Penne noyt verkocht,
Mijn' Handen noijt in strick van Goud of Diamanten,
Mijn' Vrijheid noijt verslaeft," enz ,
01 l dan verder de getuigenis af te leggen, dat hij al zijne gaven in
dienst stelt der Oranjes, omdat zij strijd voeren tegen den Spanjaard
en tegen het Katholicisme, en ten slotte van haar te eischen „strengh
recht, geen' gunste, geen' gena'."
Tesseltje heeft blijkbaar ingezien, dat zij te ver was gegaan, want
zij heeft Huygens' uitnoodiging, tegelijk met het vers verzonden,
om spoedig bij hem te komen logeerent°), aangenomen. Hooft kwam
ook enkele dagen, maar Van Baerle sloeg de uitnoodiging af wegens
i) Zie blz. 284. 2) Zie blz. 282. 3) Zie blz. 285-288. 4) Zie blz. 291. 5) Zie blz.
294. 6)Lie blz. 295. 7) Zie blz. 296. Ik meen, dat dit de eenige manier is, om de beide
briefjes te rijmen met Van Baerle's brief aan Wicquefort (vgl. blz. 296). 8) Zie blz. 296.
9) Zie blz. 297 zo) Zie blz. 307.
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zijn ambtelijke bezigheden. Tesselscha kwam den 19den Februari
1645 I) en vertrok ongeveer eene week later 2), tot groote spijt van
Huygens. Natuurlijk heeft hij haar niet alleen zijne serie verzen,
Heylighe Daghen getiteld, die juist door de zorg van Barlaeus in
een bundeltje het licht hadden gezien, voorgelezen, maar ook de
opdracht aan haar zelven 3), die eerst later aan de serie is toegevoegd. In die opdracht wordt heel wat getheologiseerd en daaraan
zal het ook verder niet ontbroken hebben, want Huygens gzd zijne
pogingen, om haar tot het Protestantisme terug te brengen, nog
niet op. Waarom is zij eerder weggegaan dan haar gastheer gedacht
en gehoopt had ? Zeker niet wegens een eenigszins schuin versje van
Huygens 4), waarom ook later door de vrienden nog erg werd gelachen ; dat vond men in dien tijd, en ook later nog, zoo erg niet.
Misschien wordt hare handelwijze verklaard door Huygens' gedicht
' T misverstand 5), dat een half jaar later geschreven werd. Heeft
Tesselschade gemeend, dat de secretaris van den Prins haar ten
hnwelijk wilde vragen ? Dat zou niet getuigen van groote menschenkennis, want Huygens was er de man niet naar, om eene vrouw te
nemen, die in godsdienstzaken geheel anders dacht dan hij. En zou
zij, als hij haar gevraagd had, hem hebben genomen ? Onoplosbare
vraag, die men slechts door eene andere kon beantwoorden : is het
niet eigenaardig, dat Tesseltje, die heel gewoon in briefwisseling
stond met Baerle, zich nooit, voor zoover wij weten 4), direct tot
Huygens heeft gericht, maar altijd de tusschenkomst van looft of
van Barlaeus heeft ingeroepen ?
In December was Tesselschade te Amsterdam, waar zij eene opvoering bijwoonde van Brandt's treurspel De veinzende Torquatus,
dat een paar maanden te voren voor het eerst vertoond was. De
jonge dichter, een beschermeling van Barlaeus, was er zoo mede
vereerd, dat zij zijn stuk was komen zien, dat hij een vers schreef op
dat feit. In Maart van het volgende jaar herinnerde Huygens, door
bemiddeling van Aeltje Bruno, dochter van een predikant te Alki) Zie blz. 309. 2) Zie blz. 312 en 315. 3) Zie blz 300. 4) Zie blz. 315. 5) Zie blz.
318. 6) En dat weten wij vrij zeker; want anders zouden er toch onder de duizenden brieven, die Huygens zorgvuldig bewaarde, wel enkele zijn geweest van de vriendin, die hij zoo
bijzonder hoog achtte.
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maar en zuster van Hendrik Bruno, den goeverneur van Huygens'
zoons, Tesselschade aan hare belofte, het vorige jaar gedaan, om
weer bij hem te komen logeeren 5). Maar zij schijnt te hebben geweigerd 2). Van Baerle bezong haar verjaardag 3) en bracht haar
ook een bezoek ; hij vond haar bezig met het versieren van haar
tuin --- bij Belvedere ? -- met rotsen en andere sieraden, met dichten, lezen en schilderen, en schreef ook daarop een vers. In het
laatst van Juli bezocht hij haar nogmaals 4) en in September, toen
hij met zijn oudsten zoon en schoondochter te Muiden kwam, vond
hij daar Tesseltje, Dr. Coster en de vrouw van Mostaert 5). Het was
de laatste maal, dat zij in den tuin van het gastvrije slot vol vroolijkheid pruimen zouden eten — Tessel schudde aan de boomen, dat
de rijpe vruchten het gezelschap om de ooren vlogen want de
beminnelijke gastheer overleed den 2 I Sten Mei 1647. Er was een
einde gekomen aan de schitterende bijeenkomsten van den Muiderkring.
Zonder twijfel was Tesselschade zeer geschokt door het overlijden
van haar trouwen vriend, dien zij zoovele jaren had gekend. Zij had
hare vroolijkheid teruggekregen 6), toen zij zelve werd getroffen ;
den laatsten Augustus stierf haar eenig overgebleven dochter, die
naar haar genoemd was, op 19-jarigen leeftijd 7). Het was een vreeselijke slag ; de arme vrouw bleef nu geheel alleen over. Den geheelen
winter leed zij aan koorts en moest hare kamer houden. Maar zij
bleef heldhaftig en geduldig 8). Van Baerle, die in het najaar erg
gesukkeld had, stierf plotseling den i Oden Januari 1648 ; in hem verloor zij een tweeden goeden vriend. Zij had nog den moed, een
vriendelijk gedicht te richten aan Boetius van Elslandt, een leerling
van Barlaeus, die de Latijnsche lijkrede op den professor in het
Hollandsch had vertaald en een uitgebreid lijkdicht aan die vertaling had toegevoegd 9). In Mei overleed ook hare zuster Truitje, de
vrouw van Claes van Buyl10).
I) Zie blz. 322. a) Zie biz. 324. Het versje van Alida Bruno en dat van Huygens tnunten niet uit door duidelijkheid. 3) Zie blz. 322. 4) Zie blz. 326. 5) Zie blz. 33o. 6) Zie
bla. 332. 7) Zie blz. 333. 8) Zie blz. 34o. 9) Zie blz: 345. zo) Zie de Roever in OudHolland, I, blz. 346. [Dit is onjuist, want pas op 7 Maart 2659 wordt „de inventaris van zaliger Geertrayt Roemer Visschers" voor notaris Jan Vos opgemaakt. Zij is dus waarschijnlijk
na Tesselschade overleden. Sterck.].
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en geesgees„voor 't
Tesselschade niet
niet ongelyck."
ongelyck." Brandt
Brandt neemt, als hij
hij het tweede
tweede
tige Tesselschade
deel der Verscheyde
Nederduytsche
Gedichten
(1653)
uitgeeft,daarin
Verscheyde Nederduytsche Gedichten (165 3) uitgeeft, daarin
elf gedichten
gedichten van Tesselschade
Tesselschade op 4)
welk er
er drie
drie weer
weer zijn
zijn
4) van welk
ste deel
overgenomen in het 1Iste
deel van
van Klt'oos
Kraam,vol
volverscheidengeKlioos Kraam,
verscheiden gedti:hten
door Brandt
Brandt verzamelde
verzamelde bloemlezing
bloemlezing
Ook in
in de door
dichten (1656) 5).
5). Ook
Apol/os Harp
Harp (1658) werd
werd een nog onuitgegeven gedicht
gedicht van
van TesTesApollos
selschade opgenomen
opgenomen 6).
In zijn
zijn Leeven
C. Hooft
Hooft (1677)
Leeven 'lian
van P. C.
6). In
spreekt hij 7) van diens"» vriendin, met welke hy byna een halfhon-sprekthij7)vand
dert
vriendtschap hield,
hield, de
de schrandere
schrandere en
en zeedige
zeedige Dichteres
Dichteres
dert jaren vriendtschap
Tesselschade."
van Domselaer
Domselaer nam
nam in
in de
de Hol/andsche
Hollandsche
Tesselschade." -— Tobias van
PaY1las
twee nog
nog onuitgegeven
onuitgegevenverzen
verzenvan
vanhaar
haar op
op 8).
Parnas (1660) twee
7Øn
den
Den 7 April 1681
1681 schreef
schreefde
de 84-jarige
84-jarige Huygens
Huygens het
het volgende
volgende
9)
gedicht:
gedicht : 9)
Tesfelschades
wijsonderwijs.
onderwijs.1637.
1637.
Tesfelschades wijs
De kloecke Tesfelscha, die
die 'k
'k noijt
noijt en
en kan
kan vergeten,
vergeten,
Heeft m' haer' vertroosting eens soo geestigh toegemeten,
toegemeten,
Dat vriend en Vreemdeling
Vreemdeling bekennen,
bekennen, wie
wie het
hethoort,
hoort,
in een
een Woord.
Woord.
Dat noijt soo stercken sin geschroeft
geschroeft stack
stack in
Sy sagh mij
mij quijnen
quijnen in een
een diepen
diepen rouw,
rouw, neet
met reden,
reden,
Daer noch mijn oude Hert kan suchten aen
aen besteden,
besteden,
Sij
ten kortsten
kortsten zijn
zijn verlicht,
verlicht,
Sij raedde, wild' ick eens ten
Dat ick mijn' klachten heel
heel uijt
uijt rijmen
rijmen soud' in Dicht.
Dicht.
I)
2) Vgl.
Vgl. Dl
vanC.
C.Huygens,
Huygms, V,
3) onschuldige,
V, blz.
blz. 278.
278. 3)
De brilfwisSllittg
briefwisseling van
1) Zie
Ziebeneden.
beneden. 2)
4) Blz.
Blz. 29-34,
5)
Blz.
173-175,
205.
6)
Hlz.318.
7. Blz.
Blz. 56.
56.
eenvoudige.
43'
5)
Blz.
173--175,
205.
6)
I31z.
358.
7.
eenvoudige. 4)
2 9-34, 38,40-43'
38, 40In
Blz. 504.
504.
van Vondel (1682)
(1682)wordt
wordtTesselschades
Tesselschadesnaam
naamniet
nietgenoemd.
genoemd. 8) Blz.
Leven van
In Brandts Ltvn/.
9)
Vgl. Gediektm
C.Huygens,
Huygms, VIII.
VIII, blz.
blz. 258.
9) Vgl.
Gedichten van C.
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Dus seid sij 't, (hoort, en leert soo spreken, Mans, en Vrouwen)
Heer, stelt uw leed te boeck, soo hoeft ghy
't niet t'onthouwen t).
Er is maar één portret van Tesselschade bekend, nl, dat van Goltzius, in 1612 geteekend 2), toen zij achttien jaar oud was. Het is
zeer te betreuren, dat wij geen later portret van haar kennen, toen
zij eene gelukkige getrouwde vrouw was en het hoogtepunt van
haar schoonheid had bereikt. Was zij, die leefde in de gouden eeuw
der Nederlandsche portretkunst, te bescheiden, om zich te laten
schilderen ?
Hare handschriften, kunstvoorwerpen, enz. kwamen later in het
bezit van haar neef Romanus of Roemer van Wesel. Hij was de
eenig overgebleven zoon van Dominicus Boot van Wesel en Anna
Roemers Visscher en werd den 27sten Februari 1625 geboren 3).
Met zijn één jaar jongeren broeder Johannes was hij sedert 1640 te
Brussel in een instituut der Jezuïeten opgevoed — Anna was nog
vóór Tesselschade katholiek geworden — en werd in 1646 te Leiden, waar zich ook zijne ouders vestigden, als student in de rechten
ingeschreven. Johannes van Wesel was daar het volgende jaar gestorven. Waarschijnlijkis Romanus daar gepromoveerd vóór 6 December 1651, toen zijne moeder te Alkmaar stierf, waar zij was
gaan wonen. Romanus van Wesel, die evenals zijne moeder, katholiek was, vestigde zich als advokaat in den Haag en werd er later
bevriend met Huygens, die het zeker heel aardig vond, op zijn ouden
dag met den zoon en neef van twee vriendinnen uit zijn jeugd in
aanraking te komen. Romanus dichtte in het Latijn en in het Nederiandsch en heeft met Huygens menig versje gewisseld 4).
Op verzoek van Brandt bracht Johannes Vollenhove, predikant
in den Haag, in Februari 1679 aan Romanus een bezoek en gaf den
20sten van die maand daarvan het volgende verslag aan Brandt 5):
„Den Heere Advokaat Rornanus van Wezel heb ik niet vergeefs,
als Uw Eerw. zien kan, kennis gegeven van uwe begeerte en aani) Zie blz. 175. 2) De teekening bevindt zich in het Museum Fodor. 3) Zie voor het
volgende: Alle de gedichten van Anna Roemers Visschers, I, blz. XXVII, XXVIII. 4) V I.
Gedichten van C. Huygens, VIII, blz. 256, 257, 263, 275-277, 279-288, 292, 307, 5) V1g.
Joan de Haes, Het leven van Geeraert Brandt . . . . 's Gravenhage, 1740, blz. 194.
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biedinge ; en by die gelegenheid fraaie kunst gezien van zyne moeder en moei, Anna, Tesselschade Roemer Visschers, bestaande in
schilderyen, borduursel, aardig schrift en beelden op glas, by zo
aanzienlyke steden, als Dordrecht en Antwerpen, met papiere en
zilvere dankzeggingen vergolden, en niet weinig poezye van Anna
Roemer Visschers, waar in niet weinig kon verbetert worden door
de hand van een keurig kenner, ook naar van Wezels oordeel, maar
geestig te achten naar gelegenheid van die tijdt en die sexe. Hij
hadde nog eenige boeken van Tassoos verlost Jerusalem, door Tesselschade vertaalt, een onvoltrokken werk, en verhief de gedichten
van zyne moei boven zyne eige moeder .... Maar van Tesselschade
heeft de neef het minste, en al wat by hem berust, is onvoltooit, of
zulx op papier geworpen, dat het naulyx leesbaar is. Hij dreigt de
werkjes van beide die zusters eens teffens met de zyne uit te geven ...." Romanus heeft echter aan dat voornemen geen gevolg
gegeven en de papieren van Tesselschade zijn vernietigd of bevinden zich in handen van hartstochtelijke autographenverzamelers,
die hunne schatten zorgvuldig bewaken tegen de nieuwsgierige
oogen van hen, die de autographen kunnen lezen 1). Door dezen
brief weten wij althans, dat de vertaling van Tasso niet voltooid is.
Eene enkele maal komen bij eene verkooping van autographen
handschriften van Tesselschade voor, die waarschijnlijk niet afkomstig zijn van de verzameling van Romanus van Wesel. Er bestaat een brief van Tesselschade aan Hooft, natuurlijk zonder datum,
i) Mr. J. Scheltema heeft zich veel moeite gegeven, om die handschriften op te sporen,
maar dat is hem niet gelukt (vgl. Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher, Amsterdam, 18o8, blz. i6i). Was hij nu maar zoo vriendelijk geweest de papieren,
die hem wel in handen kwamen, uit te geven, maar dat heeft hij verzuimd. Hij heeft een
brief van Tesselschade in handen gehad en haalt er maar één zin uit aan (zie blz. 84). Hij
zegt, (t. a. p., 16o), dat er 42 brieven van Hooft aan haar bewaard zijn gebleven — wij kennen er slechts 37 — en vervolgt dan : „Onder de ongedrukte bij Hoofts Handschriften heb
ik ook nog eenige briefjes, aan haar geschreven, gevonden, doch deze liepen alleen over
voorwerpen van geen algemeen belang." En op blz. 277: „Van Tesselschade vond ik nog
wel iets meerder (gedichten) ; dan, daar deze doelen op bijzondere voorvallen, die ons onbekend zijn ; en waarbij wij derhalve de aardigheid niet kunnen vatten, laat ik dezelve
onaangeroerd." Had hij die briefjes en verzen maar uitgegeven en het oordeel over „dezelve" maar aan de lezers overgelaten. Misschien hadden zij er „de aardigheid" wel van
ge vat.
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waarineen
eengedicht
gedicht van
van haar
haar isis opgenomen
opgenomen met
waarin
met den
den beginregel
beginregel:: Dat
Dat
Barlaeus pen
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verzocht „om twee beschreven ruyten" 1), voor zijn nichtje Susanne
van Baerle, en dat Tesselschade, waarschijnlijk voor Barlaeus, een
roemer heeft versierd met eene Latijnsche spreuk, die aanvangt met
de woorden Bona mente 2).
Weinig of niets is er overgebleven van die glasgravures, dat wij
met zekerheid aan Tesselschade kunnen toekennen. De Heer A. D.
Schinkel bezat een fraaien roemer met de spreuk A Demain les Affaires 3), die thans deel uitmaakt van de verzameling in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, en
hier, bij blz. 97 is afgebeeld. Dit kan de roemer zijn, dien zij in 1632
aan Hooft schonk 4), daar zij in haar brief niet duidelijk zegt, welke
roemer gebroken is, en Hooft in dezen tijd een versje schreef Ot de

Roemer beschreven b y Y o ff. re Tesselsclia 5).
z) Zie blz. 32. 2) Zie blz. 269. 3) Een fraaie afbeelding er van vindt men bij A. D. Schinkel, Oudheidkundige bijdragen. Beschrijving van merkwaardige di inkglazen en bekers, onder
welke uitmunten die van An , a Roemers en Maria Tesselschade (1848), tegenover blz. 8.
4) Pareau, t. a. p., blz. 69, meent, dat zij dan drie malen dezelfde spreuk heeft gegrift, maar
dat staat niet vast, omdat zij den gebroken roemer niet nader aanduidt. 5) Zie blz. zoo.

I.
1.

o
en Puyck
Puyckder
derVrouwen!
Vrouwen!
O Pari
Part en
En bloem
ot/se li/d.
bloem Valt
van onse
tijd.
Bredero.
Bredero.

TESSELSCHADE.
e^..
TESSELSCHAD

I

Opdracht van Bredero's Lucelle.
Toe-eygeningh aen de Eerbaare, Kunst-Rijcke
Tessel -Scha Roemers D ter I) ,

Onder de ghebreken der Redelijcke Schepselen en bevind ick ter
Werrelt geen onmenschelijcker, dan de Ondanckbaerheyt. Want
dese Beestighe onbekentenisse 2) vertoorent menichmael God en de
goede Persoonen, waar op de Wijsheyt der vorigher Eeuwen de
sulcke wel ten rechte straft en doemt met dit Rijmpje :

is niet kaardt dat hy Broot eet,
Die Oude Deuchden licht vergeet.
Nu dan, waarde Joifrouw, om u de gedachtenisse der bewesene
goeddaadicheden te toonen, mitzgaders, om my van dese Vloeck en
Laster te ontledighen en te vrijen, heb ick langhen tijdt gelegentheyt
gesocht, dan doch mijn nydige Fortuyn is soo kaarigh geweest, in
my te begiftigen met middelen om u te vergelden de beleefde Jonsten,
kunstighe handt-reyckeningen en behulpsaamheyden, datse my niet
anders heeft ghelaaten, als dit Bly- en Truer-Spelletje, het welcke by
my nuwelinx3) uyt de Fransche Prose in Neder-duytschen Ryme ghei) Zie De werken van G. A. Bredero. Volledige uitgave, naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd. Door Prof. Dr, 7. ten Brink, Prof. Dr. H. E. Moltzer, Dr. G. Kalf,
Dr. R. S Kollewijn, 7. H. W. Unger en Dr. 7. te Winkel. Te Amsterdam bij Gebroeders
Binger, Drukkers- Uitgevers, 1890, I, blz. 305.

Het stuk is van 1616 ; toen zag nl. het licht : G. A. Brederoos Over gesette Lvcelle. Ghespeelt bij d' Oude Kamer In Liefd' Bloeyende, t' Amsterdam. (Vignet wapen van Amsterdam
Amsterdam, Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeckvercooper
aasde Beurs, in
d'Itaiiaensche Byhel. Anno i616. — De „Toe-eygeningh" vindt men daar op blz. III en IV.

Bredero gaf eene vertaling van de Lucelle, tragi-comedie en prose francoise, die Le Jars in
1576 te Rouaan had uitgegeven, die herdrukt is in ióoo en 16o6, en in 1607 door Jacques du
Hamel berijmd werd.
2) onerkentelijkheid. 3) onlangs.
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OPDRACHT
LtJCELLE.
O PDRA CH T VAN :BREDERO'S
$RtDËRO'S I.tTCELLE.

stelt, en
enbyde
by deOudste
OudsteKamer
Kamer van mijn
mijn Vaderlijeke
Vaderlijcke Stadt Amstelredam I)
I) gespeelt
gespeelt is.
is. Hoe
Hoe wel
wel of
of qualijck
qualijek dat
dat dit gevoecht
gevoeeht en
en ghevolcht
ghevolcht
is,
ick spreken
sprekender
derghener,
ghener,wiens
wiensHarsenen
Harsenengesuyvert
gesuyverten
en rijck
rijck
is, laat ick
van oordeel zijn,
van
zijn, en dien,
dien, diens
diens harten
harten minst
minst met
met verwaantheyt
verw.3.antheyt en
en
neuswijsheyt zijn
zijn beseten.
beseten. Voor
Voormy
mysal
sal't'tloons
loonsgenoech
genoechzijn,
zijn,so
soick
iek
maar
weynige, en
Verstandige mach behagen,
behagen, en dat
dat ick
ick soo
soo
maar weynige,
en de
de Verstandige
gheluckich
werden, dat
dat ghy
ghydese
desemijne
mijnevriendelij
vriendelijcke
(maar
gheluckich mach
mach werden,
cke (maar
doch geringe) Vereeringe int
int goede
goede an-nemen,
an-nemen,ende
endedes
desGevers
Gevers vryvrymoedicheyt
besten duyden
duydenwilt.
wilt. U
U selven
selven vry
vry versekert,
versekert, dat
dat de
de
moedicheyt ten besten
Grootheyt van mijn
mijn Gunst,
Gunst, gheen
gheen goede
goede wille
wille om
omuu meerder
meerder dienst
te doen en
my alleenlijck
alleenlijck schort
schort aan
aan vermoghen
vermoghen
en mangelt,
mangelt, maar dattet
dattet my
van bequaamieheyden
daar toe
toe noodich.
noodich.
bequaamicheyden daar
Wilt dan,
dan, Minnelijcke
Minnelijcke Maacht,
Maaeht, dit
dit lieve
lieve Minne-Spel
Minne-Spel overstraalen
overstraalen
met die blinckende Starren,
Starren, die
dieinden
indenHemel
Hemelvan
van uu Voor-hooft
Voor.hooft staan
staan
en tintellen.
de Luyt-slager
Luyt-slager2)
2) van
vanuulieffelijcke
lieffelijcke mont,
mont,
tintellen. En gebiedt de
mijn
maatighen en
enversachten,
versachten,soo
soosal
salick
ick uu
mijn harde
harde woorden
woorden wat te maatighen
mijn
lang danck
danck weten.
weten. Gelijck
Gelijckick
ick van
van harten
hartendoe,
doe, overmits
overmits
mijn leven lang
het u belieft heeft dit selvige Spel met u waardicheydt
waardieheydt te
te vercieren,
vercieren,
en de sit-stede met V.
V. E.
E. tegenwoordicheyt
tegenwoordicheyttetever-eerlijcken
ver-eerlijcken3),
3),ons
ons
verleenende
nechtigen 4)
de
verleenende een
een soo
soo aandachtige
aandachtige en
en nechtigen
4) gehoor,
gehoor, dat de
beroerelijeke
redenen, door yemant beweeglijck uytgesproken,
ter
beroerelijcke redenen,
uytgesproken, ter
nyverer siele inne braken,
braken, sulcx
sulcx dat
datde
deweerslach
weerslachvande
vandewint
wintder
der
droever
woorden ten blyen
blyen oogen
oogen met
metsulvere
sulvereParlen
Parlenuytborsten.
uytborsten.
droever woorden
oO goedieheyt
Geestes!! 00 krachtich
krachtich na-bedencken
na-bedenckender
dermenschemenschegoedicheyt des Geestes
lijeker
quellinghen!! het medelijen van u Even-naasten
Even-naasten trock
trock oogenoogenlijcker quellinghen
schynnelijck door
wylen mengde
mengde de
de
door Zinnen
Zinnen en
en Zenen.
Zenen. Wederom by wylen
grillicheyt der
der boerterijen,
boerterijen,dat
datkostelycke
kostelyckeenenKoninglajcke
KoninglijckePurper,
Purper,
onder 't't Leliwitte
Leliwitte vel
velvan
vanuuMaachdelijcke
Maachdelijcke wanghen.
wanghen. Kort
Kortom,
om, het
het
hoogh-draghende
ghelaat 5)
5) uws
uws volmaakten
volmaakten Aanschijns
Aanschijns verwisverwishoogh-draghende ghelaat
selde sich
der dinghen.
dinghen. 00 waardige
waardigeopmeropmersich na de verscheydenheden der
ckentheyt!
waarlijck ick
icksie,
sie,so
solief,
lief, daar
daarthien
thiendie
dieuughelijcken,
ghelijcken,als
als
ckentheyt ! waarlijck
pracht der
der overdwaalsche
overdwaalsche 6)
al de malle pracht
6) Rijcken.
Rij cken. lck
Ick ben
ben vyandt
vyandt van
7) steene
die de
de
die onbevoelijcke 7)
steene Menschen, en
en van
van dat
dat houte-volck,
houte-volck, die
I) De kamer
Tesselschadewas
wasdus
dustegenwoordig
tegenwoordig
i)
kamer.In
„InLiefde
LiefdeBloeyende".
Bloeyende". 2)
2) tong.
tong. 3)3)Tesselschade
bij eene voorstelling
voorstelling van
van de
de Lucelle. 4)
5) fiere
fiere uitdrukking.
uitdrukking. 6)
6) trotsch.
trotsch.
geweest bij
4) oplettend. 5)
7) ongevoelige.
ongevoelige.
7)

OPDRACHT VAN BREDERO'S LUCELLE.

5

uytnementheden der Schryveren niet en verstaan, en 't uytbeelden
der frayicheden dickwils lasteren, om dattet juyst met haar murruwe
en misselijcke sinlijckheyt I) niet over een en stemt. Maar ghy, ó
Eere van onse Stadt ! Ghy roem van onse tijdt ! sijt van een eerwaardiger Geslacht, en zijt oock met ander voetsel opghequeeckt,
niet met Melck noch met Wijn, maar met het schrandere Merrech
van u gheestige Vaders Breyn ; dies draacht de Somer van u Jeuchdige Jaren nu de waardige vruchten van alle Eerlijcke en prijsselijcke
wetenschappen.
0 vriendinne van Boecken en van goede Letteren, of hier eenige
misslagen (door snelheyt of door onvoorsichtigheyt) waren ingheslopen, wilt die met u bescheydenheidt 2) verschoonen, wetende dat
ick het ghemeene voick ten gevalle, in de houwbollicheyden 3), te
met eenighe straat-sproockjes 4) en woorden heb moeten ghebruycken, want die Lieden meer met de slordichste als met de beste zijn
vermaackt. Is hier voor de sindelijcke 5) of scharpe berispers niet
ghenoegelijx in, 't is my ten minste leet. Ick heb mijn best gedaan, en
't geleyde pat meest nagetreden, doch somtijts uyt vryposticheyt een
sprong uyt des Frans-mans wech ghesprongen 6), waar aan (dat ick
hoop) dat de Nakij ckers, Lesers en Hoorders geen mis-noegen hebben
sullen. Voorts, waardige Dochter, op het vertrouwen van u Deuchdelijcke goedheyt, heb ick dit mijn Boexsken in uwe gheleyde laten
uytgaen, Verhopende dat uwe Naam my een Scherm en Schilt sal
verstrecken, om te keeren al de Pylen der bitterder Achterklappers,
en dat het selve Spelletje te meer by vrome Vryers en Vrysters sal
ghewilt worden. Endeling 7), ontfangt dan de slechte Eerstelingen
van mijn ongeleerde Rijmerijen met sulcken gunstighen Hart, als sy
u uyt grondelijcke Gemoeden werden geoffert van uwen hartswilligen
en gheheelen
G. A. BREDERO.

i) dwaas en slecht begrip. 2) oordeel. 3) aardigheden, grappen. 4) straattermen.
5) kieskeurige. 6) Er zijn in de vertaling vele afwijkingen van den Franschen tekst en vele
uitweidingen. 7) ten slotte.
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LIEDJES VAN BREDERO.

Liedjes van Bredero.
Liedt.
Stemmen : Belle qui m' ave blesse d'un traict, Ce doux etc. I).
0 Parl! en puyck der vrouwen !
En bloem van onse tijd!
Twee steden sijn om u in strijd,
Elck wil hier houwen
Den lof van uwe deucht,
Van u vermaertheyt, en u jeught.

5.

2.

Drie en vier Griecksche steden
Die streden oock aldus
Om de eere van Homerus,
Yder had syn reden
Dat hij viert, bleef en quam.
Soo Hoorn heeft en Amsterdam.

3.

Ghij Hoorn meught wel noemen
Als dat ghy hebt gheteeld
Een wel besneden suyver beeld;
Wy sullen hier roemen,
Door 't heele Amstellandt,
Van haer vermaert, verlicht verstandt.

io.

15.

4. Sapspho door u ghedichten,
20.

En vorsen, vol vernuft
Sijn veel verwondert, en versuft.
En door u ghesichte
Ghy blixemt ende gheeft
Het vier daer in mijn ziele leeft.

25. 5. Wat soete sachte vlammen ?
Wat walen van ghemoet?
Wat schielijck wandelen van bloet ?
i) Vgl. De werken van G. A. Bredero, III, blz. 266. Het gedicht is opgenomen in Bredero's
Boertigh Liedt•boeck.
VS. 12 Hoorn, misschien is bedoeld het dorp Hoorn op Texel, omdat Tesselschade aan
dat eiland haar naam ontleende. vs. 19 Sappho, de beroemde Grieksche dichteres. vs. 26
walen — veranderen. vs. 27 wandelen — veranderen.
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Wat lieffelijck vergrammen
Ontsetten myn ghedaent,
Als ghy my moeten onbewaent ?

3o.
6.

35.

40.

Te swack soo sijn myn sinnen,
Of heb ick te veel stof
Om van u deughd, om van u lof,
En oock om myn minnen
Te uyten met bescheyt,
Soo schort mijn, laes, welsprekentheyt.

7. Natuur heeft u ghegheven
Het beste dat ick weet ;
Wilt ghy niet sijn vernaamd voor wreet ?
Soo neemt, o mijn leven !
Al mijn bittere smert
Uyt mijn verteerd verliefde hart.
't Kan verkeer en.
Liedt.

Stemme : Ick kan nu niet bedwing hen mijn uytgelaten vreught,

enz. I)

Hoe lustigh is 't te spreken
Met verstandighe Lie'n !
Die geen ooghen gebreken,
Noch kennis om te sien
Op yder dingh „soo sonderling
Als 't mooghlijck kan geschie'n.

5

2.

Want die gemeene wetten
Van een scherp -sinnigh hooft,
Is, met op merck te letten
Eer 't toe-stempt, of gelooft
Der boosen vond „of loosen mond,
Die 't sot hart licht gelooft.

vs. 3o onbewaent — onverwachts. vs. 39 vernaamd — vermaard.
I) Vgl. De werken van G. A. Bredero, t. a. p., blz. 356. Het gedicht is opgenomen in het
Boertigh Liedt-boeck.
vs. 3 gebreken — ontbreken. vs. 9 op merck — aandacht.
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3.

De kloeckaarts onderscheyden
Het wesen vande schyn ;
Geen schaduw kan haar leyden
Van het waarachtigh zyn,
Haar oordeel sift „het schilt, het schift,
En schuymtet grof van 't fyn.

4.

Naar een beslepen schrand're
Heb ick alt'sins bespeurt,
En, onberoemt, uyt and're
Een sulcken een gekeurt,
Die mijn gemoed „so heel voldoet
Als 't nau van duysent beurt.

15.

20.

25. 5. Myn Sappho kan stracx mercken
De grontvest, en het wit
Van alle ed'le wercken,
De zenuwen, en 't pit,
En waar de kracht „van het gedacht
3o.
In rauwe bolster sit.

7.

Haar snelle geest kan dringen
Tot in het ingewant
Van d' alderfynste dingen
Die men op aarden vant,
Of vinden sal „'t Sy van wat stal,
Sy kleynstet door 't verstant.

7.

0 spits-zinnige zinnen!
Geleerd, en op-gevoed
Om zielen t'overwinnen
Van 't alder-klaarste bloed.
Hoe haast naamdy „u heerschappy
Over mijn swack gemoed ?

8.

U gesicht doet beswymen,
Men sach 't aan mijn geschie'n ;

35•

4o.

vs. 13 Kloeckaarts — schranderen. vs. 19 beslepen — ervaren. vs.
in alle richtingen gezocht. vs. 36 kleynstet — zift, lautert.
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45.

5o.

9

Ghy toovert met u rymen
De voor-barighste lie'n,
Die ghy versuft „als zy 't vernuft
Van u besinningh zien.
9. Ghy puft de school-geleertheyd
Met u vloeyend gedicht,
Want 't is niet dan verkeertheyd
Dat dwinght, en niet en sticht,
U Poesy „of rymery
Is innerlijck verlicht.

55. z o. Ons vriend'lijck redeneren,
Vol heusheyd, sonder maat,
Dat sal, noch Kan verkeeren,
Ziet gaat hoe dattet gaat.
Maar siet, dat ghy „o Sappho ! my
6o.
U Phaon niet verlaat.
't Kan verkeeren.
Klaegh-liedt.
Stem : Van d'Engelsche Fortuyn

I

).

Edele siel verheven, groots en schoon,
Die u cieraet en huysingh stelt te toon,
Voor 't brave volc van ongemeen verstant,
Dat u aenbidt, als Goddin van ons Lant.

5

2.

Gheluckich, ach ! gheluckich zijn de lien,
Die u schoonheyt gestadich moghen sien ;
Niet salich slecht, maer heylich was de dach,
Doen ick u geest eerst door syn vensters sach.

vs. 4 6 voor barichste — voornaamste. vs. 49 puft — tart. vs. 6o Phaon was de geliefde
van Sappho.
i) Vgl. De werken van G. A. Bredero, t, a. p., blz. 373. Het gedicht is opgenomen in De
groote bron der Minnen.
vs. 8 vensters — oogen.
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3.

Diens Godlijckheyt heeft my terstond ontroert
En uyt zyn troon myn ziel tot slaaf vervoert,
Ja gansch berooft, daer en bleef niets in mijn
Als d'yle romp of d'uyterlijcken schijn.

4.

Mijn siel-loos lijf dat eerst te voorschijn quam,
In 't Graefrijck groot vermaerde Amsterdam,
Leyt nu gescheept recht voor de schans, en beeft,
Vermits mijn siel so arm in 't Tessel leeft.

5.

Wat ist of elck het schip-rijck Eylandt prijst,
Myn arme sielen wert daer met gespijst
Als slechts met sien ; oft nauwelijcx ter noot
Met water brack, en sober daeglijcx broot.

6.

De Vader grijs, den groolen Oceaen,
Komt ongevraecht myn schip aen stucken slaen;
Daer is geen hoop; ick wend' 't wel vande wal,
Maer ick ben, laes ! aldaer ick sterven sal.

z 0.

is.

20.

25.

7. Een ander lijt schip-breuck van gelt en goet,
Dan ick laet meer, ick laet haer myn gemoedt ;
Tijd'lijcke schat daer geef ick weynich nae,
Want siel verlies is wel de grootste scha.

8. Daer sinck ick del, gebooren is myn tijdt,
3o. Ick raack mijn siel, mijn lijf, mijn leven quijt,
Helaes! ick smoor, mijn adem gaet so flauw,
Van anxst en sorgh syn nu mijn hayren grauw.

35.

g. Ghy Visschers, die de dooden pluyst op 't strant,
Vindt ghy mijn lijf geworpen op het landt,
Wascht my van 't sant, en graeft my inden schoot,
In 't Tessel self, de oorsaeck van mijn doot.
z o.

40.

Vint ghy mijn rif, of d'uytgebrande asch,
Soo 't yet ghelijckt van dat ick voormaels was,
En brenghdy 't voor niet datelijck by heur,
Soo sal mijn geest staech waaren voor u deur.

vs. 29 del — naar beneden, gebooren — gekomen.

vs. 33 pluyst -- plundert.
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45.

I I.

Goddinnen rijck van 't schreyer hoec en Ty,
Verhaelt myn doot aen al de werelt vry,
't Sy waer ghy treckt, het sy met schip of vloot,
Vereert myn lijck ten minsten met een schoot.

12.

Velt•Nymphjens die ten Burrich op de plaets
Te samen singht u deuntjens met de Maets,
Ghedenckt myn doot, gedenckt myn groote pijn,
En hoe dat ick verscheyden doch moet syn.

II

't Kan verkeeren.
Liedeken I).
Stem : Als ick uyt wandelen gae, etc.
Goddinne die de naam van 't schip-rijck Eylant voert,
Die met geen Tooverkracht Hemel en aart beroert,
Maar die met u ghesicht en Goddelijcke kunst
De grootste man beweegt doet snacken naar u gunst.
2.

5

Io.

De grootheyt van u macht ick noyt soo hooch en hiel,
Als ick de hoocheyt doe van u verheven ziel,
Die op den top des Lofs ten pronck des werelts staat,
Sulcx dat de Zon beschaamt syn ooghen neder slaat.
3.
Als hy eerbiedich u eerwaerdicheyt aenschout,
Hy schimmert en hy staart, en 't ciert syn hooft met gout
En bromt soo voor u deur, daer hy een lonckje pracht,
Waar met dat hy volnoecht voldoet syn groote jacht.
4.
Smorgens voor dauw, voor dach, en in den dagheraat,
Wanneer hy opghetoyt uyt syn slaepkamer gaet,

vs. 41 schreyer hoec -- aan het Kamperhoofd, bij het IJ, waar de vrouwen afscheid namen
van hen, die vertrokken. Ty — het IJ. vs. 45 ten Burrich — het dorp Burg op Texel.
i) Zie De werken van G. A. Bredero, t. a. p., blz. 470. Het vers is opgenomen in De
groote bron der Minnen.
vs. I 't schip-rijck Eylant -- nl. Texel. vs. Io schimmert — glanst, schittert. 't ciert —
versiert. vs. II pracht — vleiend bedelt om. vs. 12 volnoecht — met voldoening. voldoet syn groote jacht — zijn groot verlangen bevredigt.
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15

Als ghy noch legt en slaapt met al u Huysghesin,
Dan komt den brallert aan door glazen vensters in.
5.

20

Hy kyckt, by wederkyckt en siet u schoonheyt door,
U silverblancke vel vergult hy met syn gloor ;
Ghy voelt de luwte van syn straalen soet en sacht,
En toont hem al het t'gunt hy meest op Aarden acht.
6.
Hij doet al wat by wil en wat hem best behaaght ;
Dan gaat den snoepert deur; hy schent soo menich Maagt,
Maer dat die Vrouwe Man maer steelwys eens insluypt,
Hy vindt gheen Vrouwtje, die by niet in slaap bekruypt.
7.

25

De leste reys, Goddin, als hy u wel besach,
Doen ghy in diepe rust en onbekommert lach,
Doen stal hy uyt u Hooft, op 't aardichst dat by kon,
U ooghen en by liet voor elcken Ooch een Son.
8.

3o

Soo komet by, Goddin, dat ick en alle lien,
Die dese Majesteyt vol Heerlijckheden sien,
Door 't blincken van u snel en weesselijck ghesicht,
Waar met dat ghy myn siel inwendich noch verlicht.
9.
Dit is myn hooghste vreucht, daer ick my in verbly,
Dat ghy u ooghjens slaet uyt goetheyt eens op my ;
Als u ghenade my eens vriendelijck aensiet,
Ick ruylden dat gheluck om al de Werelt niet.
't Kan verkeeren.

vs. i6 brallert — pocher. vs. 29 ko rn et by -- komt het. vs. 3o Die? Er zal wel Nu of iets
dergelijks moeten worden gelezen. vs. 31 snel en weesselijck — opgewekt en vol leven.

EER ENDE CLAGHT-DICHT VAN B. GERBIER.

I3

Uit B. Gerbier's Eer ende claght-dicht.
Ter eeren van... Henricus Goltius 1).
't Welck my de streeck mijns vaert doet wenden na de * Cust,
Waer menigh Lootsman cloeck soeckt synen heyl en rust,
Doet sijn vierigh ghebet, doch schouwt het landt te naecken,
Om in gheen schip-breucks last op 'therde sant te raecken.
't En is gheen schippers cost, maer wel een visschers vreught,
Der Godtheyts schepsel reyn, en spieghel van de Deught,
Waer voor dat Circe 2) swijght ; had' ick Orpheus snaren,
Soo moght ick haren Naem, en Toff alhier verclaren ;
Den wil eensdeels voldoet, soo mijn Lier niet en stuyt,
Dees' mijn yv'righe Pen sal zijn Vterpes' 3) fluyt.
O Nimph der teecken Const, dees' dien ick oversloegh
Van haer Crib' af denck ick u soete veeren droegh,
Vol Eele wetenschap die de Deught haer doet leeren
Sal sij dijn staet, haer Naem, en haer gheslacht, vereeren.
Sy mint en viert u hooch; ghy haeckt dat ick haer noem,
En denckt, hoe can een Cust uytsetten mijnen Roem.
De naem van eender Ree en Custe met behaghen
I) De volledige titel is : Eer ende claght-dicht : Ter Eeren van den lofweerdighen Constrijcken ende Gheleerden Henricvs Goltins, Constrijcken Schilder, Plaetsnijder, ende Meester
van de Penne, Overleden tot Haerlem, den 29. December Anno 1617. Door Balthasar Gerbier.
vyt Floras soete schoot, de Bie haer 'aert / Waer uyt de Spin oock treckt, haer gift
en boosen aert. In' s Gravenhaghe. Ghedruckt ,By Aert Meuris, Boeckvercooper, woonende inde
Pape- straet,inden Bybel, Anno 162o. — Het werkje was et in r618 voor den druk gereed. —
De hier afgedrukte fragmenten staan op b.z. 35, 36 en 37.

Hendrik Goltzius, geb. in 1558, was de beroemde Haarlemsche schilder en graveur, die
ook een portret van Anna en Tesselschade heeft gemaakt.
Baltha - ar Gerbier (1591 ?-1667) geb. te Middelburg we s schil de : . architect en diplomaat. Hij bracht een deel van zijne jeugd door in Gascogr.e, ging in 1616 met den NederLndschen resident Noël de Caron naar Engeland, bouwde daar voor den hertog van
Buckingham en reisde met dezen naar Spanje en naar Parijs. In 1628 kwam hij in dienst van
den Koning van Engeland, werd in 1631 diens agent te Brussel en in 1641 „master of ceremonies" aan het Engelsche hof. Van 1653-166o woonde hij hier te lande, maar keerde na
de restauratie naar Engeland terug. Gerbier heeft een groot aantal gebouwen gezet en pamfletten geschreven.
* „Iouffrou Maria Tessel Schae tot Amsterdam."
2) De tooveres, die Ulysses wilde aanlokken.
3) Bedoeld is Euterpe, de Muze der lyrische poëzie; zij wordt met eene fluit voorgesteld.
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Mach een goede Mannin als een Emblema draghen,
Hier vindt ghy Const-Goddin, hoe Tessel u can minnen,
En hoe den Naem haer post ; ghy sult oock claer'lijck vinnen,
Dat Anna Tessels t'saem twee Nymphen sijn in 't cort,
In wien den Hemel heeft de Gratien al ghestort.

Gedicht van Huygens.
Aan den Heere Drossart Hooft, ende de Ioff.wen Anna
ende Tesselschade Visscher, op 't overlijden
van haer' vader 1).
De Visscher diemen roemt dat nemmer niet en miste,
Die uyt den Poppen-sinn de Sinne-p oppen viste,
De Roemer daer Natuer haer schatten jn verschonck,
Daer all dat mondigh was siel-wateren uyt dronck,
5. Was eindelijck gevoelt, en die Oraclen sweghen,
Met als den Tempel bouw ter aerden was gelegen ;
Wijse Anna sagh bedroeft, schoon' Tesssel stond verbaest;
Ach ! seyde d'een, dus vroegh ! en d'ander, ach ! dus Naest 1
Dus jong en Vaderloos! 0 myn' bestorven dichten,
ro. Waer js de Sonne nu die u behoort te lichten
Waer js 'tbegeerigh oogh dat uwer voeten pass
En altydt vierich volchde, en altydt gierich las ?
En ghy gepresen Stift, en ghy vernaemde Naelden,
En ghy beroemde Pen die myn' gedachten maelden
15. By tyden op den Doeck, by buyen op 'tgelas,
By beurten op 'tpapier als 't ernst en yver was,
Waer js de blyde handt die lievers niet en raeckte
i) Vgl. De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven door Dr.
I, blz. 1 95.
Huygens had bij een bezoek aan Amsterdam in Febr. 1619 kennis gemaakt met Hooft en
met de dochters van Roemer Visscher. Deze laatste was den 11dcn Febr. 162o in de Oude
Kerk begraven (Zie J. H. W. Unger in Oud-Holland, III, 1885, blz. 165.)
vs. 2, nl. naar afbeeldingen zijne Sinnepoppen (emblemata-bijschriften) dichtte. vs. 5 Oraclen — Visschers' stem. vs. 6 den Tempel. bouw - zijn lichaam. vs. 8 haest — spoedig.
vs. 9 bestorven — verweesd. vs. 12 gierich — gretig. vs. 13 vernaemde — vermaarde.

7. A. Worp. Te Groningen bij 7. B. Wolters,
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Dan daer van uwer dry yet bleeck, yet blonck, yet blaeckte ?
Troostloose Weesen-hert, waer js de wyse mondt
Die t'uwer onderwys noyt toe, noyt still en stondt?
20.
Waer is. De voorder klacht wierdt schielyck wedersproken,
De diepst geschapen sucht in synen traen gebroken
Door een bekende Stem, het droeffelyxste woordt
Soo tydelyck gestopt als minnelyck gesmoort.
25. Der Princen taelman Hooft (die 't Nederlant ter eeren
Den Koninghen syn' spraeck, den Keyseren doet leeren,
Roept eewen achterwaerts, brenght landen jn syn landt,
Sleept steden in syn' Stadt, dwinght scepters jn syn' handt)
Beweeghde dit gekerm. Stelpt die verloren tranen,
3o. 0 een' en ander Maeght (begon hij te vermanen)
Vermeestert uwen rouw. Wat schaet een ancker quyt
Zoo langhe 't schip ter zee noch op een ander rydt ?
De Vader die ghy mist belett jck V te derven,
Mijn leven zij voor V in plaetse van sijn sterven,
35. In 's Werelds drooghe diep, en ongebaeckte sandt
Belov' ick V myn hulp myn' herssenen, myn' handt.
De daghen myner jeughd en onbevleckte nachten,
In deughden toe gebroght en ernstighe gedachten,
In weten giericheyt sorchvuldichlyck besweet,
4o. In tael en wetenschap geluckelick besteedt,
Bested' jck weer voor V, de langh verleden jaren
Van 's Werelds maecksel aff, en zoo veel holle baren
Als zedert tot op nu daerover syn gejaeght
En zyn mij niet ontkent, jck hebb' het al doorknaeght,
45. En all tot uwer baet, zoo verr' v lust te maeyen
My lust soo goeden grondt van 'tmijne te besaeyen.
Op 'tsluyten van een Sin jn rijmende gedicht
(Hoewel daerin v handt voor niemant niet en swicht)
Verstaen jck ruym mijn deel, en mogelick wat vouden
5o. Wt mijnen koker v by wylen sullen monden,
Wy konnen 't al niet all, de groote Ghever geeft
vs. 18 van uwer dry, nl. van Anna, Geertruid en Tesselschade. blaeckte -- prijkte. vs. 24
tijdig. vs. 25 Der Princen taelman — de tolk van de vorsten, die Hooft in zijne
tydelick
treurspelen heeft laten optreden. vs. 27, 28 Hij heeft hun tijd teruggeroepen, hun land naar
het zijne verplaatst en hen naar zijn wil doen handelen. vs. 30 Vermeestert — Beheerscht.
vs. 35 diep — zee — ongebaeckte sanden -- zandbanken zonder bakens. vs. 42 maecksel —
schepping. vs. 44 ontkent — onbekend.
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Aen eenen menighmael dat ijeder niet en heeft.
'Twas te gewilder waer om langer aen te prijsen,
Der maeghden blij gelaet begonde te verrijsen,
55. De droeve \Volck verdween, de Sonne scheen verheucht,
Strack schreyd' er twee van rouw, strack loegh' er 3. van vreught.
0 meer als echte knoop geluckelyck gebonden !
0 drijhoeck vande Deughd van boven aff gesonden !
Volmaeckste Sielen -bandt van all die Phoebus siet,
6o. Wat vruchten wachten wy, wat vruchten van v niet ?
Geluckich Hooft-Poeet van all die Hollandt baerde
En Hollandt baren sal, 0 ! onder de vermaerde
Vermaerste Sophoelist, waer was 't V mogelyck,
'Ten hadde hier geweest, te vinden Ws gelijck?
65. Ten hadde hier geweest, waer was het V te raden
Dat swanghere vernuft zoo mildelyck t'ontladen ?
Geseghent Suster-paer, der Amstel-nymphen eer
Verarmt den Hemel V, off seghent hij v meer ?
Neen, hy ont-oudert v, maer wil v niet ontrieven,
7o. Dus moet ghij t'eener tydt verliesen en verlieven,
Dus gheeft hy nemende (dat 's hemellyck gerooft)
Hier zoo verwaerden kop, daer zoo vermaerden Hooft.
Constanter.
170 Kal. Ian. I620 1).

Sonnet van Hooft.
Aen Heere Constantijn Huighens 2).
Men voede' Achilles op, met mergh wt Leeuweschoncken,
Dies siedende' oorloghsucht reed door sijn leeden rap.
Van rusten wierdt hij mat, van woelen frisch, en schrap
Stondt hij veel liever, dan hij stack in lust versoncken.
5 Maer Huighens inborst, die voor sogh heeft opgedroncken
vs. 57 echte knoop — huwelijksband. vs. 58 drijhoeck, gevormd door Hooft en de twee
meisjes Visscher. vs. 63 Sophoclist — navolger van den Griekschen treurspeldichter Sophocles. vs. 64. 't En hadde — Ware 't niet. vs. 65 waer was het (nl. mogelijk). vs. 7o verlieven — lief krijgen (nl. Hooft). vs. 72 verwaerd — geliefd.
1) = i6 December 162o. (Zie Worp, Huygens' Gedichten, I, 195, noot).
2) Zie Gedichten van P. C.. Flo oft. Volledige uitgave door Dr. F. A. Stoett. Tweede geheel
herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz., I,
Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon, 1899, blz. 169.
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Der eedle konsten klaer en sinnesujvrend sap,
Vlamt op het eerlijck' fraey. Waer nae sijn vrijerschap
Wt allen ijver rent, geprickt van heilghe voncken.
Dies luistren nu sijn lujt, sijn stem, sijn streelend dicht,
Nae wetten van die geest op alles afgericht.
10.
Nae dese schickt sich 't pujck zijnre' wtgeleesen zeeden.
Doch dit's maer voorspel. T'hans de welvaert van sijn landt
En vrijgevochten volck, aenstellen wil haer trant
Op maetslagh eener siel soo vol van rijm en reden.
Omnibus Idem I).
Jan. 1621.

Sonnet van Tesselschade.
Noch op denselven Trant 2).
Hoe wel ick noijt en soock pit wt der Leeuwen schoncken,
Soo voel ick evenwel mijn geesten werden rap,
Gemoedicht door v Rijm hun krachten stellen schrap
Om kanten teghen 'tluy dat d'yver hield versoncken
5. V suijglinck als vermindt lagh overstalligh droncken
In weeldens vette schoot, En sooch het suchtich sap
Wt Coppers boesem daer de quickxe vrijerschap
.

vs.7 vrijerschap -- jonkheid. vs. 13 aenstellen wil haer trant — haar gang wil richten.
i) Dit was de spreuk van Hooft.
Huygens ontving dit sonnet den 9den Januari en beantwoordde het nog dienzelfden dag
met een vers, dat dezelfde rijmwoorden heeft en getiteld is : Aen Heere P. C. Hooft (vgl. zijne
Gedichten, I, blz. 197). De drost schreef den 11 den Januari een Sonnet tot Antwoordtschut
(vgl. zijne Gedichten, I, blz. 170), en Huygens, die op het punt stond als secretaris van een
gezantschap naar Engeland te reizen, antwoordde den 17den Januari met een Sonnet tot afscheyt, staende opde reyse neer Engelandt, aen Heere P. C. Hooft (vgl. zijne Gedichten, I, blz.
198). Ook de twee laatste gedichten hebben weer dezelfde rijmwoorden als het eerste. En
nu grepen ook Anna Visscher, Tesselschade, Johan van Brosterhnisen en George Rataller
Doublet naar de pen en schreven elk een sonnet, weer op dezelfde rijmwoorden. Al die verzen zijn opgenomen in Huygens' Otia (Zie beneden). Het vers van Tesselschade volgt.
2) Naar het afschrift van Huygens in de Bibliotheek der Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Voor het eerst gedrukt — evenals alle andere verzen, die boven
genoemd zijn -- in Constantini Hugenii Equitis Otiorum libri sex. Poëmata varij sermonis,
stili, argumenti. Hagae-Conaitis, Typis Arnoldi Meeris. CI3IJCXXVI, 1. VI, blz. 99. —
Zie ook De Gedichten van Constantijn Huygens, I, blz. 199.
vs. 2 geesten — geest. vs. 3 Gemoedight — bemoedigd. Om — Om te. 'theey — de luiheid. U suyghlingh, nl. zij zelve, vermin' — weer tot bedaren gebracht. overstalligh -- zeer.
vs. 6 soogh het suchtigh sap Uyt Coppers boesem — gaf zich over aan de onbeduidende
vreugde van den Koppermaandag. Dit feest werd den tweeden Maandag van Januari — dus
TESSELSCHADE.
2
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to.

Wt blusten met hun vier als water uwe voncken.
Noch hielt ghij d'overhant, dies stel jck v gedicht
Veer boven Helterij ten oorloch affgericht.
Die dwingen met gewelt, ghij met beleefde seeden.
Moetblasers alle beij vant luckich Nederlant,
Al wat van voeten weet moet dansen nae v Trant
En wel getroffen galm op sleutel van de Reeden.

Gedicht van Hooft.
Een Majeboom.
Aende Joffren Anne en Tesselschae Roemer Visschers
gesonden naer haar vertreck vanden huijse te Mujden,
in 't jaer 1621, spreekt I)
Orpheus, met sijn stem en vinger,
Maeckte eertijdts den boomen voeten,
Datse bij gekroonde stoeten
Liepen nae den soeten singer.
5. Ist dan vreemdt, dat jck verslinger
Op uw speelen,
Op uw queelen,
En loop achter aen uw keelen?
Ick die ben van 't selve volck ?
En was hij der goden tolck ;
1o. Ghij syt speelnoots van godinnen.
En indien Thalia' haer sinnen
Eens tot trouwen zet, sult ghij
Elleck sitten aen een zij.
P. C. Hooft.

in 1621 op den 12 4 en Jan. — gevierd; dit is dus de datum, waarop het vers werd geschreven. vs. 7 quickxe vrijerschap -- levenslustige jongelingschap. vs. 10 Veer — Ver;
Helterij — het held zijn, zooals van Achilles in Hooft's sonnet. vs. t i beleefden — beschaafde. vs. 13 voeten -- menschenvoeten en versvoeten. vs. 14 op sleutel van — volgens.
1) Zie Gedichten P. C. Hooft, I, blz. 177.
Majeboom — Meiboom.
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VAN HOOFT.
BRIEF VAN

Brief van Hooft.
Brief
Majeboom
De Majeboom
Aen de Joffren
Jo ffren Visschers
Vi ssch ers gesonden
ge son den over
0 v er boort
b 00 rt geraekt,
gera ek t,
Aende
strandende spreekt
spreekttot
totden
denvinder
vinder1).
I).
strandende

5.

10.
io.

'Hier
koomjck
Majeboom
Hier koom
jck Majeboom
de stroom.
stroom.
Gedreven van de
Visscherinnen
Om dat jck Visscherinnen
Haer sang, voor Meereminnen
smeeten dees
Verkoor, mij smeeten
diep des
des Zuyderzees,
Zuyderzees,
In 't'tdiep
Daer jck heb moeten
moeten sterven,
sterven,
En soo lang
lang leggen
leggen swerven,
swerven,
Om te versaên haer nijdt,
quijt.
Dat jck mijn blaên ben quijt.

Maer jck heb noch mijn dóóren
In plaetse van 't't speelkooren
speelkooren
Rijght hier aen
aen bloemen
bloemen fris,
fris,
Daer 't nu de tijdt
tijdt voor
voor is.
is.
15.
'Tenzijzijghij
ghijsijt
sijteen
een dóóvert,
dóóvert,
15. 'Ten
Dien
Dien sang nocht spel betoovert;
mij op haer wal,
wal,
En plant
plant mij
lck
saI door 't't soet
soet geschal
geschal
Ick sal
Der lieve Visscherinnen
20.
Een ander leven innen.
.

Me Joffren
]offr en 2)
2)..

Verschiet
geest vande verdroncken MajeMaje
Verschiet 3)3)niet.
niet. Hier
Hier komt
komt de geest
boom aen. Maer die soo lang in den Hel verkeert heeft, onder de-bomaen.MrdislgenHvrkthf,ode
geesten van Lucianus 4),
schimmenstem vervaert
vervaert
4), wordt
wordt van
van geen schimmenstem
'er voor,
voor,
gemaekt.
genoeg spreeckt,
spreeckt, jck bid
bid 'er
gemaekt. Indien
Indien hij
hij niet klaer genoeg
I)
Ziet.1.a.a.pp, ,blz.
bI •. 178.
178.
I) Zie
vs.
- vruchten
innen--- krijgen.
krijgen.
20 innen
vruchtenvan
vanden
denmeidoorn.
meidoorn. vs. 20
vs. 12
12 speelkooren
speelkooien —
2)
HetHs.
Hs.van
vanden
denbrief
briefbevindt
bevindtzich
zichininde
deBibl.
Bib!.der
derKon.
Kon.Akademie
AkademieteteAmsterdam.
Amsterdam.Zie
Zie
2) Het
(Dr.
C. Hoofts Brieven:
nieuwe, vermeerderde
vermurderde druk,
druk. en
en naar
Ilaarden
tien oorspronoorspronP. C.
Brieven; nieuwe,
(Dr.J.
J. van
van Vloten),
Vloten), P.

kelijken
lexl herziene
herzime uitgave;
uitgave:met
met
toelichti?lg.
aanteekenil1gm,
bijl,'gen.TeTeLeiden,
Leiden,bij
bij
kelijken text
toelichting,
aanteekeningvn,
enenbijlagen.
E.
4) Lucianus,
Lucianus, een
eenGrieksch
Grieksch schrijver
schrijver
31 verbleekt,
verbleekt,schrikt
schrikt 4)
202. 3)
1855, I,
I, blz. 202.
Brill, 1855.
E. J.
y. Brilt,
de eeuw
uit
heeft o.
dood", geschreven.
geschreven.
Gesprekken van dooden
o. a.a. Gesprekken
uit de
de 22de
eeuw n.
n. Chr.,
Chr., heeft
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dat hij de Paley 1) ontgaen moghe, ten aensien dat der geesten gewoonte is binnens monds te spreecken. En 't gedenckt mij der geweeten 2) te hebben, die de duisterheidt van de Duitsheid 3) voor
wtspraeck verkooren om te beeter geesten te schijnen. Maer vraeght
U. E. hoe ick dus bekent met de geesten koom, dat ick haar praetjens
weet nae te vertellen. 'T is dat ick dat geselschap ten naesten bij
onder de ooghen gesien heb, door 't gevaer van mijn vrouw 4) die nu
beter is, God heb lof en U. E. E
Me Joffren
in sijn heilighe hoede, nevens welcke wensch ende eerbiedighe
groetenis jck t'haerwaerts bevele
U. E. E.
Gans verbonden
Van den Huyse te Muyden.
P. C. HOOFT.
XX Junij 162I.

Gedicht van Huygens.
Muydsche reis.
Aen Joffw. Tesselschade Visscher 5).

5.

Vochtich Zuyen,
Schortt v buyen
Over Muyen
Eenen dach,
Die jck gaeren
Sonder baren,
Stil en klaer, en
Drooghe sagh;

Noorder' vlaghen,
io. Laet u draghen

Daer de daghen
Nachten zijn,
Daer de nachten
Noyt en lachten,
i5. Noyt en wachten
Sonne-schijn;

20.

Helder Oosten,
V vertroosten
Teghen 'troosten
Vierich-droogh

i) een martelwerktuig. 2) gekend. 3) het goed Nederlandsch. 4) Christina van Erp
was in 1610 op i8-jarigen leeftijd met Hooft getrouwd. 5) Zie Gedichten van C. Huygens, I,
blz. 211. Van 26 Juli tot 17 Augustus was Huygens met zijne ouders, broeders en zusters te
Amsterdam, om er de bruiloft van een nichtje te helpen vieren. (Vgl. Dagboek van Constantijn Huygens. Voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven door
W. Unger. (Bijlage van Oud-Holland), 1885, blz. 4).

vs. ii—i6 nl. aan de Noordpool.

7. H.
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Can jck missen,
Naer het gissen
Uijt het pissen
Van om hoogh ;
25. V voor 'tleste,
V voor 'tbeste,
Groeyich \Veste,
Roep jck aen,
Leent v laeuheyt,
3o. Dat gheen' graeuheyt
'S hemels blaeuwheyt
Mach beslaen.
Ingevallen
Gheen' van allen
35• Can bevallen
Myn gebedt ;
Valt aen 'tblasen,
Valt aen 'trasen.
Als vier dwasen
40. Zonder wet.

45.

5o.

2I

Liefde voert mij
Over Zee,
Zijnder Winden
Die mij binden
55. Van mijn vrinden
Een, en twee ?
Aeol hoorden
Dese woorden,
En ontstoorden
6o. Sijnen sinn,
Huygens ruste,
Waer 'them luste,
Op de cust, te
Muyen jn.

65. Maer hij naeckte,
Maer hij raeckte,
Daer hij haeckte,
Niet soo ras,
Hij en leerde
70. Wat de weerde
Van der eerdeAl v coelen Vreuchden was.
Al v croelen,
Al v woelen
Soete uren
(Ghinck hij truren)
Over 't Y,
75. Mocht ghij duren
Al v buyen
Sonder vaert ;
Voert mij huyen
\'Vat begheerde
'I Hooft van Muyen
Onverseerde,
Niet voorbij.
Overweerde,
80. Nutten waert !
Hooft beloert mij,
Lust beroert mij

vs. 23, 24 regenbuien. vs. 27 Groeyich — Groeizaam. vs. 42 croelen — krioelen. vs. 46
huyen — heden. vs. 54 binden— door banden afhouden. vs. 57 Aeol — Aeolus, de god der
winden. vs. 59 ontstoorde — verzachtte. vs. 69. Hij en -- Of hij. vs. 74 truren --- treuren.
vs. 75 = Als gij duurdet. vs. 76 vaert — hoest. vs. 77-80 = wat zou het een gewenscht,
ongestoord en kostelijk tijdverdrijf zijn.
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Maer, verblijden,
Ghij sijt lijden,
Nu ghij glijdt, en
Staende gaet,
85. Can hij leven
Sonder beven
Die beneven
't Sterven staet.
Langh verbeyden,
9o. Schielijck scheyden,
Een van beyden
Waer te swaer,
Waerom gaet ghij,
Waerom laedt ghij,
95. Waerom slaet ghij
Bey te ghaer?
Moet jck suchten
Nae gehuchten,
En noch duchten
zoo. Daer se sijn,
En myn wijnen
Sien verdwijnen
In fenijn, en
Scheyn asijn ?
105. Moet jck haecken
Nae 'tvermaecken

En geraecken
Taey daer jn,
Amsterd Augto. 162 1.

En 'tgenieten
x zo. Zien vergieten
Zien vervlieten
Eer jck 'tvinn ?
Meer en conden
Scheydens-wonden
I 1 5. Niet verkonden
Sonder pijn,
Hoe 't begoste,
Suchten coste,
Suchten moste,
x20. 'T ende zijn.
Tessel-schaetgie,
Cameraedtgie,
Die dit praetgie
Uyt mijn hert,
125. En van binnen
Uyt het spinnen
Van mijn sinnen
Hebt ontwert.
Hebt het, hout het,
13o. Sluyt, ontvouwt het,
Siet, aenschouwt het
Als belooft;
Maar, bewooghen

Uyt medooghen,
135. Zonder d'ooghen
Van v Hooft.
Consíanter

.

vs. 84 = weggaat, terwijl gij pas zijt aangekomen. vs. 98 Nat — Naar. vs. too Daer —
Terwijl. vs. io6 Nat — Naar. vs. zo8 Taey -- Langzaam. vs. 126, 127 uit het weefsel
van mijn gedachten. vs. 135, 136 zonder het aan Hooft te laten zien.
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Uit een brief van Huygens aan zijne ouders, uit Londen,
van 17 Maart 1622 1).
Il y a cy joint un mot pour ces filles A. Amsterdam 2) ; qu'on en
vueille un peu avoir soing à cause d'une enclose qu'il y a pour le
drossart Hooft 3), touchant certaines sienes affaires qu'il m'avoit
recommandées par decà.

Brief van Hooft aan Anna Roemers 4).
Me Joffrouw,
U E. suster heeft mij eenighe vaerssen gesonden om te beteren.
Jck sendse wat ergher weder over danse gecomen waeren. Wat
kond jck anders als de toortsen in den oven leggen 5), gebeden
werdende vande geene die gebieden magh, ende dat wt driederleij
naem, als Tesfelschae, als Roemers dochter, ende als U E. suster ?
Een kabel van sulcke drie strengen bindt te vast om sich t'soeck te
maecken, al waer 'er oock vercleening te haelen met gehoorsaemheidt.
Maer een krancke gehoorsaemheidt ist, als zij gebiedt te beteren,
en jck verslim. Nochtans salse ergens toe goedt zijn, hoop jck ; ten
minsten om haer echter 6) de moejte te doen spaeren van mij te
verghen dat boven mij is. Maer immers hoop jck, dat dese mijne
brabbelingen 7) geenen dagh sullen sien, ende dat haer wanschaepenheit sal gesmoort worden voor haer doopsel. Want al droegen se
eenigh swijmsel 8) van mij, mij waer leedt dats 'er den naem afdroeghen. Die wijsheidt beveel jck U E., ende nevens wensching alles
i) Vgl. De briefwisseling van Constantijn Huygens (Rijksgeschiedkundige Publicatiën,
1s1,'s-Gravenpage, Martinus Nijhof, I, 1911, blz. 89.
Huygens was sedert December 1621 als secretaris van een Nederlandsch gezantschap te
Londen.
2) Nl. Anna en Tesselschade Visscher. 3) Die brief is verloren gegaan. 4) Naar het
Hs. in de Bibl. der Kon. Akademie te Amsterdam. Uitgegeven in Hoofts Brieven, I, blz. 212.
5) nutteloos werk doen, water in zee dragen, uilen naar Athene brengen. 6) nogmaals.
7) dwaasheden, malligheden. 8) afschijnsel, gelijkenis.
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goeds van Gode, mitsgaeders groete ende hartlijcke gebiedenis, in
haer jonste
U E.
Van den Hujse te Mujden,
verplichten dienstwen
den 27en April 1622.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.

Gedicht van Huygens.
Aende Ioffrouwen Anna ende Tessel-schade Vischers
ende de Heere P. C. Hooft, Drost van Muyden. 1)
Van over "t Noorder Nauw, daer Roomen buyten slingher
'T vervloeckende gedreygh van sijn gelasen vingher
Noor doove deuren sendt; daer aenden Heyl'gen dis
On-overlichaenit Broodt der Zielen voetsel js,
5. Besoeckt v dese groet ; vereert haer met den opslagh
Van een goetwillich oogh ; al waert dat Roemer op sagh,
Getrouwer vrienden-handt en reyckten hy v niet
Dan daer ghij in dit Witt het pennen-spoor af siet.
Is v de jnct ontkent, vertwijffelt u de schrijver?
zo. 'Tjs Huygens die 'tgeswell van lang-vergaerden ijver
Comt perssen daer hij gist van sijn gedachtenis
Off weynich overschots, off gheen gedacht en js.
Die Huygens, die 't geluck van roetgenoot van jaren
Groot, deins en Cats te zien niet all end all derft paren
15. Met uwer vrientschaps gunst ; die Huygens, die de print
Van uw drij-waerdicheit affwesende bemindt,
A ffwesend' bij sich droeght, affwesende doet vieren
Door all dat nae de doodt soeckt leven jn Laurieren
I) Zie Gedichten van C. Huygens, I. blz. 2 59.
vs. I Noorder Nauw -- Nauw van Calais ; Roomen -- de katholieke kerk ; buyten slinger
— buiten het bereik. vs. 2 gelasen — van glas. vs. 3 Heyl'gen dis — het avondmaal. vs.
4 On-overlichaemt — niet getranssubstantieert, volgens de prctestantsche leer. vs. 8 wilt
papier. vs. 9 ontkent — onbekend ; vertwijfelt u — zijt gij in twijfel aangaande. vs. Io die
— dien ; 't geswell van lang vergaerden ijver — het sedert lang toegenomen verlangen (om
te schrijven). vs. II, 12 van sijn gedachtenis enz. — dat gij weinig of niet aan hem denkt.
vs. 14 niet all end all derft paren — niet geheel durft gelijkstellen. vs. 15 print — beeld in
zijne gedachten. vs. 16 uw dry-waerdicheyt — u drieën, die geacht zijt. vs. 18 Laurieren —
beroemdheid.

GEDICHT VAN HUYGENS.

25

Die Huygens die den topp van 'tconstig hoeven-vocht
Soo menichmael besucht, soo selden heeft besocht,
Soo menichmael den randt van uw' verheven pluymen
Verslaghen heeft staen sien het wolcken-water schuyrnen,
En mogelijck het vier ontleenen van een sterr,
Wt aller veeren reyck, uyt aller ooghen sperr,
25. Terwijl gij, worm gelijck, met sijn gewicht verleghen,
Neerlastich, wieckeloos, de diepe slobber-steghen
Van 's Werelts slijck doorcroop, en bij uw vlijtich hoogh
Niet wist te naerderen als met een spijtich oogh,
Heeft noch vergetelheyt in gheene van uw' borsten
3o. Het vriendelijcke murw soo dick-diep doen vercorsten
Off 'tvragen naer uw' Vriendts hoe, wat, waer en wanneer,
Verstreckt u noch een vreucht; hij leeft, en, vrij noch meer,
Hij voert een rappe ziel, een onverlemde reden
In 't onverroest gespan van lemteloose leden ;
35. Besitt sijn volle jeught, en midden jn 'tgedrangh
Van jeughts verdorvenheyt, en midden jn 't gesang
Van menighmalen meer betreckende mallooten
Dan daer de Grieksche Vos jn 't oor van syn pilooten
Het stopsel voor bedocht, en selver jn een bast
4o. Sijn wanckelmoedicheyt ded' steunen op syn mast,
Doet stadigh dat hy doet, streeft stadigh door het stooten
Van Ebb' en Vloets gemoet, en als de minder Booten
Gecabelt metten rugg van die haer vorens gaen
Beslaet als metgesleept een eerlijck achter-aen
45. Bij 's Vaderlandts pinas, dat aende Teemsche stranden
Drij en twee reysen nu den maenringh sien ontranden,
Vijff reys sien vullen heeft, en onverduldich wacht
Op 'teyntelyck en wel ontladen van sijn vracht.
20.

vs. 19 hoeven-vocht — het water der Hippocrene, de bron op den berg Helicon, ontstaan
door een slag van het paard Pegasus. vs. 21, 22 die, verslagen, zoo dikwijls uw vliegen in
hooger sfeeren heeft gezien. vs. 24 uyt aller ooghen sperr — uit den gezichtskring van allen.
vs. 26 neerlastigh — neergedrukt. vs. 27 uw vlijtich hoogti — uw streven naar hoogte. vs.
33 onverlemde reden — onverlamd verstand. vs. 34 lemteloose — niet gebrekkige. vs. 37
betreckende — verleidende. vs. 38 Griecksche Vos — Odysseus, die de bemanning van
zijn schip was in de ooren stopte, opdat zij het gezang der Sirenen niet zouden hooren, en
zich zelf aan den mast liet vastbinden. vs. 39 bast — touw. vs. 44 45 bekleedt eene eervolle ondergeschikte betrekking (als secretaris van een gezantschap). vs. 46 vijf malen de
maan zien afnemen.

26

GEDICHT VAN HUYGENS.

0 'sGravesander spits, 6 Brielsche boet en baecken,
5o. Wat soeter Aeols kindt zal syn beleefde caecken
Ontswellen met dit zeyl, en jn uw Mase-mondt
Doen kiesen op de Ree den ouden ancker-grondt?
0 Schevelingher duyn, 6 Haeghsche boter-weyen,
0 voor en achter-hout, mijn mijrt, mijn lauwer-meyen,
55. Wanneer sal Huygens weer ontballast van 'tgewicht
Van hooffs-becommeringh, jn uw gewenscht gesicht
Sijn sorgeloos gemoet doen baden jn gepeynsen
Daer van wraeck, van bedroch, van dubbelsin, van veynsen
De smett niet aen en cleeft, maer vré, maer eerbaerheyt,
6o. Maer jock, maer gulden eews herboren slechticheyt?
Wanneer sal wederom 'tgerammel van syn snaren
Verdommelt met syn keel tot over Haerlems baren,
Tot over 't prachtich Veen, tot voor de blauwe poort
Van Hollandts Zuyder-diep te Muyden syn gehoorti'
65. Te Muyden, daer hy weet de Meer en min der boden,
Het schuymende gevolgh van Wint en Water-goden,
Soo menighmael om herr te luyster syn geweest
Om Floris droeve spoock en Velsens wrevel-geest,
Op Amstel-landts thooneel gevoordert en beschreven
7o. Door Hoofts geleerde cracht, van niews te sien herleven,
Van niews te sien betrapt, belicht, beloont, geslacht,
Den een en jn syn cuyp, den and'ren jn si jn gracht.
Te Muyen, daer de Gheest van Hoofts gesoghen lessen
Gevatt wordt en gegaert jn suyvre Roemer-flessen,
75. En Anna toebetrouwt, die 'tgeestelijcke nat,
Vermaeghdt, verlieffelyckt, de wereldt over spatt;
Te Muyden, soet vernacht, daer op de dicke dijcken
Die Goeylandt borghe staen voor 'twijcken en beswijcken
De jongher Visscher-meyt het drijvende gedruys
vs. 49 spits — toren ; boet — kustlicht. vs. 5o. Aeols kindt — wind ; Ontswellen met dit
zeyl — dunner maken door in dit zeil te blazen. vs. 54 achter-hout — Haagsche bosch ;
meyen — boomen. vs. 6o slechticheyt — eenvoud. vs. 62 Verdommelt — Gemengd. vs.
63 Veer — Amsterdam. vs. 65 Meer en min zinspeling op de meerminnen. vs. 68 spoock —
geest. vs. 68-7o nl. in Hooft's treurspel Geeraerdt van Velsen (1613). vs. 69 gevoordert —
bekend gemaakt. vs. 72 Volgens de overlevering werd Velsen gedood in eene ton met
spijkers, en stortte het paard van Floris, toen hij gedood werd, in eene gracht. vs. 74 Roemer-flessen — de dochters van Roemer Visscher. vs.77 vernacht -- nachtverblijf.
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80. Van menich Amsteldamsch van buys gesonden huys
Beseghent en bewenscht, en, Vaert wel, vlugge rompen,
Vaert, seyt, gevareloos ; van kerven en van pompen
Houd'u den Hemel vrij, en merghen off van daegh
Van 'tschadelijck gevall daer jck den naem of draegh.
Drij zielen, drijmael drij, en noch drij drijmael waerdigh,
85.
Die 't wijs en 'taengenaem, die 'tletter-rijck en 'taerdigh
Te trouwen hebt gebrocht, en selver hand-gemeen
V drije hebt verwandt met all' end' ijeder een,
Dit 's d'opgehoopte som van uws Vriendts t'achterheden;
9o. Boogh uw medooghen oyt voor ongeveynsde reden,
Buyght, soete Willen, buyght, rept uw rotz-roerens cracht,
Vw steenen slepens const, uw Orpheus-lycke macht;
Hij kneede 'tharde hartt van d'emmer onbewoghen
Besitters vande siel, en 't onder-aerdts vermoghen
95 • Vermocht gheen weygeringh op 'tsmeecken van syn snaer,
Wat can v hinderen de milder Goden-schaer
Van 't hoogh' en middel-huys naer uwen toon te draeyen,
Die 'twinden windaes dwinght, mijn zeyl te doen bewaeyen
Met een West-achter-in; die 'tWater-werck beleyt,
ioo. En al dat boven drijft en al dat onder leydt,
Mijn kielen gae te slaen, mijn ancker-tandt te hechten,
Mijn roer te redderen, mijn baren-baen te slechten ;
Gheen onversiene golf, gheen onbetrouwich slijck
Te rollen daer jck vlot, te schuylen daer jck strijck.
105. Die 't Wapenhuys bestiert, mijn vlagghen te verschoonen,
Mijn laecken en mijn touw, Oostende niet te croonen
Noch met mijn packs gewin, noch met mijn levens buyt,
En al om 'tsoet gewelt van uw geleert geluyt ?
vs. 8o van huys gesonden huys — schip. vE. 84 nl. Tesselschade. vs. 87. Te trouwen hebtgebracht — vereenigd, gepaard ; en selver handgemeen -- door vriendschapsband vereenigd.
vs. 88 tot vrienden hebt gemaakt van iedereen. vs. 89 Hierin is uw vriend zeer ten achter.
vs. 93 emmer -- immer. vs. 94 Besitters van de ziel — Beheerschers van de onderwereld.
vs. 94, 95 Door zijne muziek verkreeg Orpheus, dat zijne echtgenoote Eurydice hem uit de
onderwereld naar de aarde mocht volgen. vs. 97 Van' thoogh' en middel-huys -- hemel en
aarde. vs. 98 Die 'twinden windaes dwinght — Die den wind doet waaien naar zijn goeddunken. vs. 102 slechten — effen maken. vs. 103 onbetrouwich — onbetrouwbaar. vs. met
schuylen — verbergen; strijck — de zeilen strijk, om te ankeren. vs. 105 Die 't Wapenhays bestiert — de god van den oorlog. vs. io6 laecken — doek, zeilen ; Oostende was in
het bezit der Spanjaarden. vs. 107. met mijn packs gewin — met het vervoeren van mijne
bagage.
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Wat can v hinderen 't vreedsamighe begheeren
z r o Des Britschen Israels tot Hollandts baet te keeren,

115

Tot Hollandts vrienden vré, tot Hollandts haters trots?
0 murruwt ons dit stael, ó roert ons dese Rots.
De Griecksche hoeren-zoon die singhende den steen dwongh,
En 'tvrolijcke gebouw van Thebaes muer aen een songh,
Sal eewelijck den lof verdienen van sijn liedt,
Maer boven den laurier van uw' verdiensten niet.

Londini, Id. (z5) Maijs 1622.

Constanter.

Brieven van Huygens.
Uit een brief aan zijne ouders, uit Londen,
23

Juni 16 22 1).

Je m'estonne de ce que je ne recoy aucune responce de ces poetes
d'Amsterdam 2).
Aan Tesselschade 3).
(Een fraai afschrift van Huygens' vers Susanna un jour 4), gevolgd
door een dito van het vers Sur un brasselet d'ambre blanc de Mad le

Anne van der Noot 5), beide met de onderteekening Constanter en
het jaartal 1623 6). Daaronder staan de woorden :)
Soo Tesseltgien dese beuselingen komt te verwaerdigen met een
Copije van haer konstige handt, sij wordt vriendelyck versocht deselve in alle hare tuttelen betuttelijck nae te betuttelen 7), al soude
sij onse Annetgie te hulp halen.

vs. I I0 Des Britschen Israels — van. koning Jacob I. vs. II I tot ... trots — om te trotseeren. vs. 112 Rots de Engelsche koning, die de onderhandelingen der Nederlandsche gezanten belemmerde. vs. 113 De Grieksche hoeren-zoon — Amphion, de zoon van Zeus en
Antiope, de steenen voor den muur van Thebe voegden zich, op het geluid van zijne cyther,
aaneen.
1) Vgl. Huygens Briefwisseling, t. a. p., blz. 103. 2) Nl. op zijn gedicht van 15 Mei ; zie
blz. 24-28. 3) Naar het Hs. in de Bibliotheek der Kon. Akad. te Amsterdam. 4) Zie
Gedichten, I, blz. 295. Het vers is den 3ostm April 1623 geschreven. 5) T. a. p., blz. 300. Het
vers is van 16 Mei 1623. 6) Opschrift, plaats, datum en jaar wordt gemist. De verzen met
het onderschrift zijn zeker kort na 16 Mei verzonden. 7) de puntjes op de izetten, verbeteren.
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Gedicht van Vondel.
Slot van
van „Het
"Het Lof der Zee-vaert"
Zee-vaert"1).
I).
457.
457.

460.
46o.

465.

470.
47o.

475.
475.

Ick vind my onder land. Wy sien de Loodsluy naren,
Een volck dat kennis
kennis heeft
heeft aen
aen gronden,
gronden, wind
winden
enbaren.
baren.
Sy leggen ons aen boord,
boord, die
die wel
wel ervaren
ervaren maets,
maets,
En Tritans van het meyr
meyr ons sturen
sturen binnen
binnen gaets.
gaets.
Wij
Burgh van Muyen,
Wij krygen
krygen in
in 't gesicht den hoogen Burgh
Daer Hoofd der Rymers hoofd met veersen streelt de buyen,
De Nymphen vande Vecht op
op 't't strycken
strycken van
van sijn
sijn Veel
Veel
Wy sien
sien het
het Zee-prieel,
Zee-prieel,
Met Glaucus leyd ten
ten dans.
dans. Wy
De marckt van Christenrijck,
Christenrijck, daer weelde
weelde in
in haren
haren zetel,
zetel,
En trotsgewelfde Beur
Beur ten
ten sterren
sterren vaer
vaer vermetel
Wy naecken Schreyers hoeck,
hoeck, daer
daer lieffelijck
lieffelijck en
en bly
bly
Een Waterlandsche
Waterlandsche Rey,
Rey, de
deJuffertjens
Juffertjens van
van 't't IJ,
Met ongehuyfde pruyck, en kletten geestig singen,
Metonghuyfdeprck,nlet gsine,
En na den toon van sang, en spel hun treden dwingen.
Twee Diertjens
Diertjens inden
inden hoop
hoopaenminnig
aenminniggroeten
groetenons
ons:
:
d'Een volght met soet
soet musijck
musijck des anders
anders violons,
violans,
En hebben toegewijt
toegewijt haer
haer kuysheyd
kuysheyd Phoebus
Phoebussuster.
suster.
Laet vallen 't ancker, strijck. Hier isis de
de vloed
vloedgeruster.
geruster.
Hier gaet noch eb noch ty.
ty. Hier
Hier hoort-men
hoort-men geen
geen geruys.
geruys.
Hier open ick mijn reis in 't't saligh Roemers
Roemers huys:
huys:
Wiens vloer betreden word,
word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, Kunstenaers, van
van Sangers,
Sangers, en Poeten.
Poëten.

I) Vgl.
Vgl.Unger's
Unger's V01ldel,
blz. 69.
69.
1621-1625, blz.
Vondel, 1621-1625,
Vondels
is het
heteerst
eerstgedrukt
gedrukt in
in Zeespiqrel,
Onderwysitlghe
Vondels gedicht is
Zeespiegel, Inhoudende
Inhoudende em
een korte Onderwysinghe

inde konst
konst der Zeevaart . ...... Door
Wi !lem Jansz
JanszBlaeuw.
Blaeuw.Tot
TotAmsterdam,
Amsterdam,Ghedruckt
Gkedrucktbyby
Door Willem
Wil/em
Jansz, Blaeuw
Blaeuw ..... 1623.
Willem Jansz,
vs. 457 naren -— naderen.
vs. 46o
460 Tritons —
- goddelijke wezens,
hooge re zeegoden
zeegoden
naderen. vs.
wezens, die de hoogere
dienden
vs. 464
464 Glaucus —
- god der
visschers; het Zee-prieel
Zee·prieel -—
dienden en
en volgden.
volgden. vs.
der schippers en visschers;
Amsterdam. vs.
vs. 469
469 Met ongehuyfde
ongehuyfdepruyck
pruyck—
- zonder huif op het hoofd, die
die gehuwde
gehuwde vrouvrou471 Twee
Diertjens —
- twee
vs. 476
476
wen
vs. 471
Twee Diertjens
twee meisjes,
meisjes, nl.
nl.Anna
Annaen
enTesselschade.
Tesselschade. vs.
wen droegen.
droegen. vs.
Hier begin (?)
(?) ik mijne reis in het huis van Roemer
Roemer zaliger.
zaliger.
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$RIFF VAN HOOFT.

Brief van Hooft aan Anna Roemers I).
Me Joffr.e
Jck en weet niet oft U E. gaeren besoeck heeft van lieden die
koomen de meester maecken. Ende nochtans ist mij daerom tegenwoordelijck meest gedaen 2). U E. Susters brief vindende in Italiaensch geschreven, heb jck mij niet konnen onthouden van de berisper te speelen, op hoope van Jooltjen licht diets te maecken, dat
men voor verbetert aensien moet, 't geen jck misfchien verslimt 3)
heb. Vande devijs, daer haer E schrijvens op loopt, heb jck niet
gerept, om dat wij mondeling deese stoffe gehandelt hadden, en VE.,
't zij wt oordeel, 't zij wt genegenheit, 't zij wt heusheidt, de vondt
van 't kransvlechten goedt vondt. Wie soude waeghen ij ets te hervatten dat in de vierschaer van U E gesuyvert vernuft heeft te recht
gestaen, ende sich aen die gerustheidt niet laeten genoeghen ? Gelijck
jck vrees aldaer ij et te doen verschijnen, alsoo verblijde mij, als 't gevaer over ende de proef gedaen is. Ende oft reden oft hartstoght, die
V E hebbe doen oordeelen, en kan niet anders als eere doen aen de
geene die 't vonnis voor hem heeft. Gemerkt de roem gebonden is aen
V E. wtspraeck, in veughen als 't noodlot aen de woorden Jupyns,
daer de Poeet af zeidt :
Onwickelijk 4) gewight steeckt in sijn woordt beklemt,
En 't noodtlot past op al het geene dat hij stemt.
Vreesen magh hij dan, die een scherpe rechtster 5) aen V E. vindt ;
ende jck wel hoopen dien last t'ontgaen, door V E. goede gunste,
in de welcke ick mij, ende haer in die van God almaghtigh, bevele,
neven hartelij cke groete ende gebiedenis t'haerwaerts van
Van den Hujse te Mujden,
den I I en Julij 162 I .

V E Hooghlijck verbonden
P. C. HOOFT.

Adres : Aen mijn Joffrouwe, Mijn Joffr.e Anna Roemer j Visschers, bij de Hooftbrug, tot Amsterdam bodeloon.
i) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akademie te Amsterdam. Hoofts Brieven, I, blz. 203.
2) is het mij daarom op het oogenblik vooral te doen. 3) erger gemaakt. 4) niet te tillen,
niet te overwegen. 5) vrouwelijke rechter.

LIEDJES VAN TESSELSCHADE.

3r

Liedjes van Tesselschade.
Stem: l' Orangeé I)

5

o.

15.

Zo.

Hoe crachtigh ick verpyn,
Door de waarheyd of door schyn,
Te smooren met een coude praet
't Geen vierich in mijn hartje slaet.
Het suyent slaapen doet vermaen
't Sluymerich en 't soet.
Een genuchje
Een geduchje,
Een suchje alssem bitter suycker soet.
De Min my leeren wou,
Hoe ick best vergeten sou
Het geen ick niet vergeten cost,
Dat icker staeg om dencken most ;
Jae muurt en metst in u gedacht'
En soo ghy enckel wroet,
Om het smertje
Uyt u hertje
Te weeren, seyd hy, dits de beste voet.
Wel luste my de daet
Van het stoocke-viertje quaet,
'k Behielt dat ick wou royen uyt ;
Dit is het aertje vande guyt,

I) Het gedicht is opgenomen in Minneplicht ende Kvysheyts-kamp, alsmede Verseheyden
Aardighe en Geestige Nieuwe Liedekens en Sonnetten, T' Amsterdam, by Jacob Aertsz. Calom.
A°. CIDIDCXXVI ; met den titel Lied in Jacobi Westerbani Minne-dichten. Van Nieuws byden Autheur oversien, vermeerdert en verbetert. Met noch eenighe Gedichten van
7. van der
Burch, Anna Roemers, Tesselschade en andere. t' Amsterdam. Voor Jacob Hartgertsen
Anno 5644, blz. 217; in Verscheyde Nederduytsche Gedichten, Van P. C. Hooft, C. Huygens,
C. Barlaeus, Tesselschade, Vondel, Van der Burgh, en anderen. Het Tweede Deel, Verzamelt
door 7. V. M. t' Amsterdam, Voor Lodewyck Spillebout, .... Anno
1653, blz. 29; en in De
Nieuwe Haagsche Nachtegaal. Vol van de Nieuwste Deunen en aartigste zangen. t' Amsterdam ; Uyt de Boeckwinkel van Ian van Duisberg .... Anno 1659, blz. 4.
J. H. Scheltema, Nederlandsche Liederen uit vroegeren tijd. Leiden. E. J• Brill, 1885, blz.
86, vlgg., deelt uit drie liederbundels drie wijzen van L'Orangée mede. De tijd van het ontstaan van het gedicht is niet bekend.
vs. 4 staet, sommige uitgaven : slaet.
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REQUEST VAN CONSTANTER.

2

5.

Die met slimme, met loose treecken
Dwingelantjes gril
Door sijn crachjes
In gedachjes
Wil woonen, daer men hem niet hebben wil.

Tesselschade R. Visschers.
t'Amo mia vita I).
Mijn Lief, ick min uw. Dus mijn lieve leve seyde,
Mit dat mijn lippen van haer lieve lippe scheyde.
Geen meerder soetigheid ter voren inne quam,
Dan als sy my dat gaf, het geen ick haer ontnam.
5. Onthout die toontjes, ey ! ick bid uw, Cupidootje,
Gy kleyne Sielen-vooght, gy machtigh wonder Goodtje,
En steltse in mijn borst op sulken even maet
Dat daer op pols en mild, hert, longh en lever slaet.
Gebied hier door mijn Siel aen 't Lichaem 't sijn te geven,
zo. En stadigh dat te voen met sulk een lieve leven,
En seggen dan : mijn lief, ik min uw, liefste mijn ;
Gy sult altoos, ó lief, mijn lieve leven sijn.
Tesselschade.

Request van Constanter.
Request aen Anna en Tess. Visschers door nicht
S. van Baerle te presenteren, om twee
beschreven ruyten 2).
Suster-paer, groot huysgesin,
Meyssjes, mannelick van sin,
Sijn je hartjes onbewoghe
Teughens mijn versoecks vermoge,
I) Uitgegeven in Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II, blz. 4o. Vertaling van den
titel: „Ik min u, mijn leven". Het gedicht is niet met zekerheid te dateeren.
2) Vgl. Gedichten van C. Huygens, II, blz. 9.
Susanna van Baerle (1599--1637) was een nichtje van Constantijn en woonde te Amsterdam bij een broer aan huis, nadat hare ouders waren gestorven. Zij logeerde wel bij de familie Huygens in den Haag en werd ten huwelijk gevraagd door Maurits, Constantijns oudere
broeder, maar bedankte hem. Ook Hooft heeft, toen hij weduwnaar was, haar het hof gemaakt. In 1627 is zij met Constantijn getrouwd.
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5.

Doet wat om de moye Maeght,
Die je dit Rekessje draeght ;
Off se sijn van stael egoten,
En uyt klippe -key esproten,
Off die soete Vrijer-knipp
to.
Selse buyghe mitter lipp.
7°. Septemb. 1623, Hag.
Constanter.
vs. 8 klippe-key — rotssteen. vs. 9 Vrijer-knipp naar analogie van vogelknip ; bedoeld is
Susanna van Baerle. vs. zo Selse — Zal ze, nl. je hartjes.

TESSELSCHADE.

3

II.
Tesselschade,
Die uw gade,
Niet te shade
Niette vroeg,

Hebt gevonden.
Huygens.

Bruiloftzang door Hooft.
Bruiloftzang
van Albert Krombalk
ende Tesselschae Roemer Visschers
Mingod, streng van heerschappij,
Ziet ghij wel die n-iaegd aen 't Y,

5.

io.

][5.

20.

Op het eêlste van haer daeghen,
Die uw' moeder heeft ontdraeghen
Blos van kaeken, en den Slagh
Van die lieffelijcke lach?
Wat trekt zij zich zorghen aen ?
Zinnen wercken, handen gaen,
Doende zijn haer óóghen zeedigh
Keel en lippen zijn onleedigh.
Magh een jeughd van jaeren fris,
Tegens zoo veel moeyenis?
Vat zij diamant, een kras
Spreecken doet het stomme glas.
Ziet die duim, met goude draeden
Maelen kostele gewaeden ;
Vingers voeren pen, penceel ;
Knokkels kittelen de veel.

Ziet eens gaen dat montje teêr,
Met de nooten, op en neêr ;
'T oogh zich aen de letters lijmen;

1) Vgl. Gedichten van P. C. Hooft. I, blz. 1 95.
Den Pte. November 1623 werd het huwelijk ingeteekend van Allert Jansz Crombalch,
van Alkmaar, met Maria Tesselschade R. Visscher. (Vgl. Unger in Oud. Holland, III, blz. 165.)
vs. 9 hare zedige oogen zijn bezig. vs. 12 moeyenis — inspanning. vs. 16 Maelen -- borduren ; kostele — kostbare. vs. 18 veel -- vedel. vs. 21 lijmen — vasthechten.
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BRUILOFTZANG DOOR HOOFT.

Zin verzonken in het rijmen ;
Tong zich krommer in de klanck
Van den Roomer, en den Frank.
2 5.

3o.

35.

40.

Wie krijght wt die vlijtigh' handt
Den gesteelden djamant ?
Wie de knokkels van de snaeren ?
Dujmpjes wt het gouden gaeren ?
Wt die vingers pen, penceel ?
Van den zang, die klaere keel ?
Wie beneemt die tong de smaeck
Van de Franss' en Roomsche spraeck ?
Wie zoud', dat gericht belaeden
Scheuren, van de wijse bloeden ?
Wie doet, dat in dat vernuft
Yver op het dichten suft?
Naedemael gevonden wart
Niet een hockeltjen in 't hart
Oft het is beset, o Minne,
Aen wat kant zoudt ghij 't ontginne?
Aengezien uw eisch en wensch
Is een heel, en leedigh mensch.
Op stoof Mingod, met een' veegh
Korselheidt in 't kopje steegh.
Zoud' een' maeghd jck nu niet dwingen,
Die door oorloghsdrók kan dringen
Die, ontvallen doen, de spies,
Kan, aen Cesars, en Henries?

5o.

Menighmael heb jck gesien
Mijnen vaeder Mars, bij wien
D'onversaeghde Crijluj' sweeren,

vs. 24 Roomer — Italiaan. vs. 32 Roomsche, zie vs. 24. vs. 33 belaeden — ijverig bezig
vs. 35 doet — maakt. vs. 38 hoekeltjen -- hoekje. vs. 40 ontginne -- openen (door een pijl).
vs. 43 net een' veegh — plotseling. vs. 48 Henries — Gedoeld wordt op Henri IV, koning
van Frankrijk.
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Zijnen stormhoed, met de veeren,
Beuckelaer, en zijdgeweer,
Tockeld' jck slech, smij ten neêr.
55.

6o.

65.

7o.

75-

80.

Mijn' vrouw moeder desgelijx
In de bezigheên haers rijx,
Als zij sal bescheidt, nae reden,
Doen op dujsenden gebeden,
Ziet haer Mars eens vierigh aen,
Alle saecken laet zij staen.
Laet mij, Mars, oft anders een'
Wt zijn aengezicht gesneên,
Doen eerbiedelijck met zijnen
Wtgestorten moed verschijnen,
Voor die Venus van gelaet;
'K wed, zij Venus gangen gaet

.

Wt had hij. Met eenen quam
Marssen weêrga t' Amsterdam
Haer bestrijen, met de treecken,
Die hem Min had ingesteeken,
Voor een jaetje van haer mondt
Biênd' al wat te bieden stondt.
Wonder, wonder groot! Ick sie 't
En mijn oogh gelooft het niet.
Kanmen zoo een maeghd besweeren ?
Tesselschae vaert wt haer kleêren,
Schiet een' vliegher aen, voor dees'.
Tesselschae vaert wt haer vlees.
Krombalk, tot haer' boesem in
Voert een heel nieuw huisgesin,
Nieuwen geest en nieuwe krachten,
Nieuwe kennis van gedachten,
Nieuw verstandt en nieuwe reên,
Nieuwlijcke geneghentheên.

vs. 53 Beuckelaer — schild. vs. 54 slech — slechts. vs. 68 Marssen weérga — Krombalgh, de zeeofficier. vs. 77 vliegher kort bovenkleed.
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85.

90.

95.

Als Medea' wttapte tot
Haers schoonvaeders dorren strot
'T kiemigh bloed, en wt de pullen
Welbepreutelt, weêr opvullen,
Met een verse ziel hem liêt,
Aeson was 't en Aeson niet.
In sijn borst bleef niet van 't ouw,
In sijn voorhooft niet een vouw.
'T was een van die Griekse zeuntjes.
Lichte dansjes, nieuwe deuntjes,
Mooje maisjes, minnekeur
Ritzelden syn' aren deur.

Tesselschae schier Aeson slaght.
Stift, en schrijf en schilderschacht
Drujpen door haer losse vingren.
100. Snaeren slaepen, boecken slingren.
Naeld, bordujrgoud ende raem
Zij vergeet om beter kraem.
Jonge Krombalk volgh' er nae;
Oft een' derde Tesselschae.
io5.
Want de tweede wij beleeven,
En haer desen keer vergeeven ;
Mits, hier nae, zij nemmermeer
Doe te rug gelijcken keer.
20 Novemb. 1623.
P. C. Hoof/.

Vechtzangk door Vondel.
Vechtzangk voor Joffrouw Maria Tesselschade. 1)
Wijze : Droefheit magh ick wel klagen.
De vleiende Sireen,
Wiens zangk en vedelsnaar
Vervloekten naar beneên
vs. 85-90 Medea heeft Aeson, den vader van Jason, door toovermiddelen verjongd. vs.
87 kiemigh — oud. vs. 88 Welbepreutelt — nadat er vele tooverspreuken over waren uitgesproken. vs. 99 Drujpen -- Glijden. vs. zoo keer — verandering.
1) Vgl. De werken van 7. van den Vondel, uitgegeven door Mr. 7. van Lennep. Herzien
en bijgewerkt door y. H. W. Unger. — A. W. Sijthof, Leiden 1621-1625) blz. 70.
vs. 1 De vleiende Sireen nl. Tesselschade.

VECHTZANGK,

41

Den fieren Adelaar ;
5. Die met zijn wiecken hing,
Daar zangk zijn hart bekneep,
Tot hy verslingert ving
Het keeltje, dat hem greep;
Dees op den oeveistondt,
Daar Glaukus, heet van Min,
Kust en herkust den mondt
Der blancke stroomgodin,
Die in zijn armen glijdt,
En zijght van liever lee,
15. En voeght haer bruidschat by
't Rijck hylixgoet der zee.

1o.

Pan zangzieck, op dat pas,
Had Dafnis laten noon,
En, om te luistren, was
Hier Tityr mede ontboón.
20.
Zij hurkte neêr in 'tgroen,
Daar van een hoogen wal
Het oogh moght ronde doen,
En weien overal.
5. Toen sloegh haer keel geluit
Help Godt ! wat zoeter zang!
Zwijgh Tityrs boerefluyt.
Wat was hier een gedrang
Van ooren, om dit liedt
3o.
Te vangen in de lucht,
Toen tot haer neighde riet,
Geboomte en vogelvlught.
2

Ach Dafnis, zong zy, ach !
Wat gaet u, Ridder, aen ?
35. Zoo dit uw moeder zagh,
Het hair te bergh zou staen.
vs. 4 Den deren Adelaar nl. Allard Krombalgh. vs 6— 8 De adelaar, betooverd door den
zang, ving het keeltje (Tesselschade), dat hem had aangetrokken. vs. i o Glaukus -- een zeegod. vs. 15, i6 voegt hare golven bij h ^ vater der zee. vs. 17 Pan — veldgod. vs. 18 en
20 Dafnis en Tityr — Grieksche herdersnamen. vs. 21 Zy nl. de Sireen (Tesselschade) ;
huckte -- hurkte. vs. 33 Dafnis nl. Crombalch.
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Is 't groen daer ghy op staet
Dan t'eng, en veel te naeuw,
Dat ghy 't verwislen gaet
Voor 't wilde woeste blaeuw?
40.
Verzin eer ghy begint,
En hou uw oude buurt.
I)enck wat de zee verslint,
Als zy den afgrondt schuurt,
45. En gaept den Hemel toe,
En grimt, dat alle Go6n
Optrecken, schrickens moe,
Hun aengevochten troon.
Wat is hy overstout,
Die leven, lijf en ziel
Den lichten wint betrouwt,
Op 't dryven van een kiel ;
En stuyft ter weerelt uit,
Daer loot geen gronden peilt ;
55. Daer 't schip aen starren stuit,
En door de klippen zeilt.

5o.

Noch hiel ick 't u te goe,
Indien uw trotse moedt
Niet reede een oorloogh toe,
0 gruwel ! op den vloedt,
6o.
Op grondeloosen plas
Te vechten, lijf om lijf;
Die bodem is van glas,
0 Reuzen, treet niet stijf.
65. Te lande is vlughtens troost.
De wanhoop drijft in 't schuim.
Och, of ghij 't lant verkoost.
Ghy schudt helmet en pluim,
En slaet mijn beden af.
vs. 37 't groen — de aarde. vs. 4o de zee. vs. 46grimt — raast. vs. 47 Optrecken—naar
boven brengen. vs. 48 aengevochten — bedreigden. vs. 59 reede .... toe — voorbereidde.
vs. 64 stijf — hard.
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Wel aen, ick neem geduldt.
Ghy kiest dan 't levend graf.
En ick blijf sonder schuldt.

Ten minste denck om my,
Wanneer ghy, als Jupijn,
75. Zult, op uws vyants zy,
Met blixems woênde zijn,
En Hollants zeebanier
Met hoop van zege voên,
En braken vlam en vier
80.
In 's Koningks galioen.
Dan denck eens, hoe 't my kruist,
Als ghy den Spanjaart tart,
Met 't slaghswaart in de vuist ;
En duy 't zorgvuldigh hart
85. Van uw Sireen dien raedt.
Altijt ten beste na:
Mits ick uw schipbreuck haat,
Niet naar uw leven sta.
J. v. Vonde,.

De Tortsen door Vondel.
De tortsen
van
Alard Krombalck, en Tesselscha Roemers.

I>

Opdracht.
Ghy die malkand'ren zijt door 't noodig lot beschoren ;
Dees Dochter uyt mijn hoofd, en herssenen geboren,
Geheylicht uwe toorts, sy wellekom u bey :
Op datse uw ledekant met maegde-palm beschrey.
U verplichte
J. v. V.
vs. 75. op uws vyants ty — in de zijden der vijandelijke schepen. vs. 81 kruist — leed doet.
vs. 87 Mits — Doordat.
I) Vgl. Unger's Vondel, 1621-1625, blz. 74.
Opdracht, vs. 2 Geheylicht uwe toorts — gewijd aan uw huwelijk. vs. 4 beschrey
beschrijde.
—
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Hoe sal ick 't heilig bed van Roemers dochter roemen i'
Mijn oog te keurig dwaalt. Hier lacht een beemd vol bloemen
0 Amstelnymfen, helpt. Wat hemelsch drijft mijn geest.
Vlecht hoeden en ontsteeckt de tortsen van dees feest.
5. Dat soo veel geesten als 'er leven in mijn aderen
Naar boven swevende in mijn harssenen vergaderen.
Sy sijn 'er al, ick voel 't. Een God besit mijn siel,
En opent 't schoonste, dat een kiesch vernuft beviel.
God Jupiters gemaal bewaackte d'Amsterdammers
zo. Met haer sorghvuldigh oogh, na veel geleden jammers,
Te liever, mits de Wraack verbittert tegens recht,
Hun lage vesten tot den grond toe had geslecht ;
Want wat was toch verbeurt aan 't goddeloos omhelsen
Te wreken van een Graaf, die 't edel huis van Velsen
15. Getrappelt had op 't hart, en sulck een vrouw verkracht,
Die eerlick was gehuwt en roemde op haar geslacht ;
Een Graaf, die queeckend een verbitterde gemeente
De ouden adel hoonde, en quetstese in 't gebeente.
De suster van Jupijn de stad hieromme was
20.
Met gunst genegen, en herbouwdese uit haar asch
Soo datse jong te prijck, met 's keisers kroon bepeerelt,
Sat tot verwondering der gansche Christe weereld,
En Iade op sich, om al haar handel en gewoel,
Den nijd van nabuursteên, gewijt ten konings stoel;
25. Maar Juno niet vernoeght, als die met grooter gaven
Haar burgers eeren wou, begaan was, om 's lands haven
Te schuimen van gevaar, dat over 't scheepsvolck hing,
Wen na behoude reis dick' vloot op vloot verging,
Door tweer Sireenen zong, wier liefelicke lippen
30. En snaren Palinuur verlockten op de klippen.
Sy stuurden eb en vloed, en breidelden de zee,
Soo dat vast weer en wind most luisteren naar dees twee,
Het bloed van Kallioop. D'een om haar ongenade
vs. 2 te keurig dwaalt — heeft te veel keur. vs. 4 hoeden -- kransen. vs. 9 God 7upiters
gemaal — Juno. vs. 17 queeckend een verbitterde gemeente — verbittering kweekend bij de
burgerij. vs. 20 nl. na de inneming in 1304 door de Haarlemers, Kennemers en Waterlanders. vs. 21 De keizerskroon werd haar in 1489 door Maximiliaan geschonken. vs. 24gewijt
ten konings stoel -- die als zetel van vorsten waren gekozen. vs. 27 schuimen — zuiveren.
vs. 28 dick' — dikwijls. vs. 30 Palinurus, de stuurman van Aeneas. vs. 33 Calliope, de
muze der epische poëzie, wordt gezegd de moeder der Sirenen te zijn.
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Genoemt werd naar heur aard en strengheid Tesselschade,
35. Saturnus dochter dan met desen last beswaart,
Hier op den breeden Raad der Goden had vergaart,
Die overleiden 't vast en vonden sich verlegen,
Want Juno dreef haar stuck, Apollo stondse tegen.
Sy dong op dese wijze : o vader van den Goon,
4o. En ghy wier Majesteit vereert den hoogen troon
Des grooten Dondergods, de spijt verruckt mijn sinnen,
Wen ick gedenck, hoe twee half zee- half landmeerminnen
Bestrijden een Godin, wiens toornigheid vertsaaght
Den opperste, die moed op sijnen blixem draaght.
45. Mijn stad, wiens burgers staag als wackre mieren krielen,
d'Ondraghelicke scha moet boeten van de kielen,
Die stranden reis op reis, en stooten op den grond,
Wanneerse seilen gaan 's lands haven in den mond,
Of ryen op de ree, in pekelschuim gedolven,
5o. En staan de barning uit der schrickelicke golven,
Al t' ysselick aan 't woên geraackt, door spel en sang
Van dese sustren, soet op onsen ondergang.
En waarom sit ick traagh, die lang behoor te wreken
't Geleden leet; of sou 't aan onse maght ontbreken
55. Dat tuigh de Frygiaan die t' Argos sit geboeit,
Priaams geslachtboom tot den wortel uitgeroeit ;
Dat tuigh de basterdsoon, ten leste vrygevochten
Dwars heen door afgronds spook en leelicke gedrochten,
Door soo veel ongevals en ramps, hem voor de scheen
6o. Gesprongen, om mijn spijt te wreeken aan Alkmeen
En slechte ick niet tot puin Karthagoos hooge vesten
En slaanwe Rijcken niet met doodelicke pesten,
En met het scherpe swaard van bittren hongersnood,
Die d'arme sondaars pijnt met een gereckte dood ?
65. Ick had Neptuin geterght dat hy 't sich soude belgen,
En door een zeegedroght dien havenvloeck verdelgen,
Tot heil van Amstelland, en wasdom van den Staat,
vs. 35 Saturnus dochter — Juno. vs. 41 verruckt — rukt van de plaats. vs. 43 vertsaaght
— doet vertsagen. vs. 44 moed .... draagkt -- hoogmoedig is. vs. 5o barninq— branding.
vs. 52 saet op — begeerig naar. vs. 55 De Trojanen, als gevangenen, gevoerd naar Argos,
Agamemnons stad. vs. 57 de basterdsoon — Hercules, de zoon van Jupiter en Alcmene. vs.
65 geterght dat hy 't sick soude belgen — aangehitst om baas te zijn.
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Maar ben, 'k en weet niet hoe, verandert van beraad,
En legh vast over, om door sachte hylixwetten
7o. En bruiloften haar hart en sinnen te verletten,
Door kuische en heilge sucht om teelen haars gelijck.
Dat dan voor dit besluit mijn eersten yver wijck,
En dees vergadering, na ernstigh overwegen,
Dit stemme, en daar toe spreeck een algemeenen segen.
75. Sy sweegh, en hoorde toe. 't Gemompel ging rondom.
Elck overwoegh 't. Alleen Apollo sat 'er stom,
En kropte sijn verdriet, en toonde sich t'onvrede.
Ten leste rees hy op, en borst met dese rede
Op Junoos voorstel uit : noit onbeschaamder eisch
80. En klonck 'er uit 't gestoelt van 't hemelsche pallais.
Heeft Ganimeed te mild sijn stiefmoêrs brein beschonken
Met nectar, datse raast als waarse dol en droncken ?
Wat overschrijdse 't perck? Wat vordertse op mijn Recht ?
Wat micktse op 't suiver wit, daar geen geschut op hecht ?
85. Wat stichtse hemelbrant, die riiemant uit kan lesschen ?
T' onbillick eischtse 't puick van alle Priesteressen
Apollo toegewijt, die door het gansche jaar
Bewierroocken sijn kerck, en eeren 't hoogh autaar
Met versche kranssen, bont gespickelt en gevlochten,
9o. Met geuren diese ons oit godsdienstelick toebrogten,
Soo dick' zy blaken deên een suiver offervier,
Naar sede geperruickt met heiligen laurier.
Swijgh Juno, die u toont soo ruw en onbescheeden.
Sy sijn aan my verlooft door dier gesworen eedera.
95. Mijn Dochters, wacht uw dienst. Mijn koorgewaed u deck,
Dat geen kerckschennis u besprenckel noch bevleck.
Mijn feest uw sorge sy. Volhard in myn gesangen.
En ghy voornamelick, wiens schrandre sinnen hangen
Aan Tassoos heldenstijl, wiens assche ghy beroert,
c oo. En soo hooghdravend door ons Holland speelen voert,
En durft met Godefroy den oorloogh u getroosten,
vs. 69 legti vast over — overleg vast. vs. 70 verletten — ophouden, vertragen. vs. 8z
Ganimedes was de schenker der goden. vs. 90 oit — altijd. vs. 92 geperruickt — bekranst.
vs. 95 wacht uw dienst — neemt uw dienst waar. vs. 99 Tesselschade was bezig met eene
vertaling van Tasso.
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En hitst de Westersche slaghordens aan het Oosten,
En noopt den klepper, die het stof omwroet verhit,
En schuimbeckt op sijn draf, en knabbelt het gebit.
104. Ghy mede, mijn Sibyl, die namaels noch sult melden,
En setten op 't autaar het Hoofd van Hollands helden,
't Welck worstelde met raad, en dapper van gemoed
Voor 't Recht des Vaderlands vergoot sijn edel bloed.
Geen God noch geen Godin beroof me van dees panden .
1 r o. Mijn voester kinders sijn 't. Sij voên mijn offerhanden.
De galm van snarenspel haar mond volght vol van God.
Mijn vloeren sy betreên. Mijn tempel is haar lot.
Neptuin hier door gesteurt, borst harder uit en grover :
Wat geest drijft Cynthius ? wat dwaasheit komt hem over,
I 15. Dat hij der Goden Raad wil meestren met sijn stem.
Als of elck luistren most naar hen niet, maar naar hem ?
Als waar sijn woord een wet ? of leert hij ons nu schuwen
De bruiloften, en set de kuischeid boven 't huwen?
Soo deê hy seker niet, toen Dafne langs den stroom
.120. Van Peneus ademloos veranderde in een boom,
In eenen boom, dien hij noch minnend, met sijn armen
Soo liefelick omhelst, en arbeit te verwarmen.
Soo deê hy seker niet, toen 't bosch van Pelion
Met pijnbooms schaduw hem soo dick niet decken kon,
125. Of d'een of d'andre nymf wist datelick te seggen,
Hoe hy Cyrene daar den gordel of deê leggen,
En versche roosen las, gedoodverft van de schaamt,
En kreuckte 't kruidje vry wat stouter dan 't betaamt,
En settese in sijn kar, van waarse moght beschouwen
13o. Thessalien, en al d' omleggende landouwen.
En waarom luid dit vreemd ; hy aard toch naar Latoon,
Meer dan sijn suster doet ? en draaght sich als een soon
De moeder heel gelijck ? ontlochent hy dees treken,
De knapen die gekruift hem melden sullen spreken.
vs. 102 Godefroy — Godfried van Bouillon, de held van Tasso's La Gerusalemme liberata.
vs. 103 noopt den klepper — geeft het paard de sporen. vs. 105 mijn Sibyl, nl. Anna Visscher.
vs. 114 Cynthius — bijnaam van Apollo. vs. 120 Dafne, de bekende nimf. vs. 121 Peneus
— rivier in Thessalië. vs. 122 arbeit — tracht. vs. 5 23 Pelion — berg in Thessalië. vs.
126 Cyrene werd door Apollo geschaakt. vs. 131 Latona was de moeder van Apollo en Artemis, kinderen van Zeus. vs. 134 De knapen, die door hunne gekroesde haren toonen, dat
zij Apollo's zonen zijn, zullen er van getuigen.
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135.
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sprackdit
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wasgesplist
gesplist;;
zeevooghd
sprack
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En hoe men langer keef, te feller
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twist
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bleef 'er
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Jupijn
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'er toe.
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bleef on
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140.
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schroldeop
op sijne
sijne koe,
koe,
140. Men
Op
graft, en toornen,
toornen,
Op Danaë, bewaackt van honden, graft,
hoornen;
Op Kadmus suster, die den
den stier
stier hing
hingaan
aansijn
sijn hoornen
;
lck
en andre
andre rancken
rancken meer,
meer,
Ick swijgh van Ganimeed, en
Al wrockende opgeveilt, doch luttel
luttel tot
tot sijn
sijn eer,
eer,
datdedediepe
diepesaai
saaIteteborsten
borstenscheen
scheenvan
van't'trasen
rasen;;
145.
Soodat
145. Soo
Want 't ginger als
winden opgeblasen,
opgeblasen,
als een zee van winden
Niet maghtig
maghtig meer
meer sich
sich self,
self, als
als die
die geen
geen strand
strand en
en houd,
houd,
En siepend, het
het gestarnt
gestarnt besprenckelt
besprenckelt met
methaar
haar sout,
sout,
Wanneer den stuurman 't roer
roer niet langer koomt
koomt te
te stade,
stade,
drijftreddeloos
reddeloosop
op's'sonweers
onweersongenade,
ongenade,
150.
Dienunudrijft
15o. Die
Of als
d'aanschennendetrompet
trompet
als in 't vlacke veld d'aanschennende
't Geknarssetand van 't staal naar billickheid nocht
nocht wet
wet
Doet luisteren den Moord, wiens breideloose benden
Gaan
ellenden.
Gaan weien
weien in een oegst van allerleie ellenden.
155. Maar
Maar toen
toen der
der Goden
Goden Hoofd
Hoofdde
dedaken
dakenvan
van de
de lucht
lucht
Betemde, en sette neêr
neêr het onbetoomt
onbetoomt gerucht,
gerucht,
Heeft Mars
Mars vol viers de saak tot Junoos baat
baat en
en voordeel
voordeel
Aldus hervat
hervat:: elck
wachte sich
sich een
een oordeel
oordeel
elck een die wachte
Te vellen over 't pleit en 't hangende geschil,
160.
Dat
niet
rechtmatighstemt
stemtmet
metmijn
mijnvrouw
vrouwmoeders
moeders wil;
wil;
i6o. Dat
niet
rechtmatigh
Of'k
heelen.
Of 'k sweer,
sweer, dees
dees degen sal haar smart
smart en wonden heelen.
Dees stoelen sijn gescheurt te bitter in twee deelex,
deelen,
Waar
op onse
on se sy';
sy';
Waar van
van het
het strengste leunt en helt op
Daar
alleen op
op mij.
mij.
Daar steun
steun ick seker op:
op; dat ooght alleen
165.
lekmoedighse
moedighsededeborst,
borst,om
omrustigh
rustigh aan
aan te
te spannen,
spannen,
165. Ick
En d'overighen hoop van sijn gesagh t' ontmannen.
Geen wetten gelden hier,
hier, nocht
nocht heiligh
heilighoud
oudgebruick
gebruick
vs. 135
vs.140
140 sy"
beerin —
- denimfCalisto,
135 Nauwelijks
Nauwelijkshad
hadNeptunus
Neptunusdit
ditgezegd,
gezegd,ofof...
....' vs.
syn beerin
de nimf Calisto,
door Juno in eene berin veranderd,
10 in eene koe;
koe; sckrolde
vs. 141
141
veranderd, evenals Io
schrolde --- schimpte.
schimpte. vs.
Danaë, door Jupiter
den vorm
vorm van
vs. 142
142 Kadmus
sus/er,
Jupiter in den
vaneen
eenregen
regenvan
vangoud,
goud,verleid.
verleid. vs.
Kadmus suster,
Europa door Jupiter,
vs.144
144 opgeveilt
- te
Jupiter, in
in den
den vorm
vorm van
van een
een stier,
stier,geschaakt.
geschaakt. vs.
opgeveilt —
te berde gegebracht.
vs. 149
149 te stade --- te
vs. 151
I SI aansckmnmde
- aanvurende, ten strijde opwek.
bracht. vs.
te hulp.
hulp. vs.
aanschennende —
opwekkende.
vs. 166
166 ontmannen
kende. vs.
ontmannen --- berooven.
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't Belieft ons 't Sy genoegh, dat elck voor moeder duick.
A 1 sou de trotse troon van Jupiter ten leste
Sien storten al de Goon van 's hemels hooge veste;
I 70.
H et eertijds glinstrend goud, 't welck noit yet sterflix sagh
Ontluistert door veel stofs, beweven van het ragh
En spinnekoppenweb ; de laaghgesete menschen
Den auter weigeren de wierroocken, met wenschen,
75. Met suchten, met gebeên en aandachts sout gemengt ;
En allen dienst geschort die saligheid toebrengt.
Sacht, sacht, al hoogh genoegh, riep Liber, wij verwarren
Door 't schelden meer en meer ; die 't vrye hof der starren
Beheerschen wil met kracht, vermeesteren met dwang,
180. Die brouwt des selfs bederf, en haast ten ondergang,
Nocht smaackt yet goddelix. Al is 't dat wij bekleeden
Het purper en rood goud van dit gestoelt, en treden
Op vloeren van turkois en flonckerdiamant,
Fn setten met een wenck de Rijcken naar ons hand ;
185. Wy sijn met eed verplicht, en onderling verbonden
Aan wetten, eens gesmeed om niet te sijn geschonden.
Wie los maackt desen band, een houvast vanden Staat,
Daar ooghtmen op, als een die toeleit op verraad,
En wetteloos sich durf versetten tegens d'orden,
19o. En van een ryxgenoot een vyand sy geworden.
Men moet 't bysonder en 't gemeen met onderscheid

Recht schiften, en voor al in dit swaarwightigh pleit
'T en staat 't gemeen niet vry, te keeren het bysonder
Recht tot zijn eige baat, of 't bovenste raackt onder.
195. Een Beierd leid' er, wilme' ontstrenglen desen knoop.
Ick sie den hemel woest, de maghten overhoop,
Ten sy men sachter ga; dus laat sich de Godessen,
Wie suiverheit gevalt, en eeuwighduurend lesschen
Van Venus minnevlam, verklaren in de saack;
200.
Op dat men niemand quets, en endelick de Wraack
Van 't wrockend ongelijck verbittert en beseten
Maack rechter van haar leet te dol en godvergeten.
Tcen dees Godinnen tijd om spreecken was gegont,
vs. x68 't Belieft ons — Het is onze wil. vs. 177 Liber is een bijnaam van Bacchus. vs.191

't bysonder en'tgemeen behoort bij Recht. vs. 195 Beierd — baaierd. vs. 197 de Godessen enz. — Diana en Vesta. vs. 198 lesschen — uitblusschen.
4
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Daar lang om was gejanckt, soo riepense uit een mond:
205. Waar staanwe, voor wiens troon ? 'tis ver genoeg gekommen,
Nu men in twijffel trekt 't oud Recht en d'eigendommen
Ons toegestaen van 't hof en d'oppermajesteit
Den hemelvooghden selfs; die trouw en heiligheid
En waerheid en eenvoud omhelsden toense swoeren;
Die om meineedigheid de blixemslinger voeren,
210.
En dondren naer beneên, en barsten uit een wolck
Tot schennis van in deughd hen overtreffend volck.
Die 't spierwit nonnenkleed uittrecken durf en woeden,
Ontblooten durf van vre veel hemelsche gemoeden,
215. Versteuren allen plicht die d'eer der Go6n ophoud.
Waar toe Godvruchtighlick outaar en kerck gebouwt ?
Waar toe met kerckgebaar d'inwying onses tempels,
Indien ons lust nu sticht, nu vier geeft op ons drempels
Dees twee Sibyllen oit een uitgelesenst puick,
220.
Met onverwelckte blaên beschaduwt om de pruick,
Sijn veel te dier verplicht. Sy strengelen en breien
De kranssen van ons eer. De danssen sy beleien
Der reien nimmer moede, en koesteren den swarm
Wiens yver onvermoeit houd d'offersteden warm.
225.
Wij stemmen 't nimmermeer nocht laten 't ons behagen.
Jupijn beducht voor veede en droeve nederlagen,
En in sich selven gram verrijsend uit den dut,
Sijn blixemswaiend hoofd tot driemaal vreeslijk schud,
Waar door al wat 'er sat sprietooghde van de stralen
23o. En 't weerlicht schitterend in 's hemels diepe salen,
Geslagen met ontsagh. Ten leste werd gehoort
Des grooten vaders stem: Wie sijtge, die verstoort
Der saligheden rust door al te hevigh woelen,
En jaaght den lieven vrede uit dees geruste stoelen?
235. Of mijne gemalin, 't geen sy te strenge dreef,
En Delius 't geding alleen aan mij verbleef,
Dat ickse als middelaar op 't voeghelickst moght scheien,
Men vond misschien een wegh tot redding tusschen beien.
vs. 210

om meineedigheid nl. te straffen. vs.

212

Tot schennis van — om te benadeelen.

vs. 218 ons lust — zij, die onze lust zijn; vier geeft — vuur ontsteekt. vs. 219 oit — altijd.
vs. 220 pruick — hoofd. vs. 225 veede — veete. vs. 229 sprietooghde — verward keek.
vs. 236 Delius — bijnaam van Apollo; verbleef — deed verblijven.
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Na rede en wederrede en onderling beraên
240. Werd d'uitspraack aan Jupijn van weersy toegestaan,
Die dus het vonnis velde: Apollo sal gedoogen
Het huwelick van haar, wier opgeslagen oogen
Sijn Godheid eeren ; doch en sal in allen schijn
Dit tot sijn nadeel niet te verr' getrocken sijn,
245. Als of hij afstand deê van 't Recht hem opgedragen.
Ook sijn door 't juck des echts dees nymfen niet ontslagen
Van koor en kerreckdienst. Daar by sal d'eerste vrucht
Van 't bruilofstbed, geteelt in 's levens vrije lucht,
Apollo sijn gewijt. Hij sweegh, en daar op loegen
25o. d'Onsterffelicke Goon, en droncken met genoegen
Malkandren vrede toe. Waar toe soo veel geschils
En oorlooghs, riepen sy, Jupijn gunt elck wat wils.
Men scheide sonder twist, doch Febus in 't vertrecken,
Sprong morrende op sijn kar, en deê de paarden recken.
2 55. Het aardrijck, door geen droef en doncker voorspoock, ras
Gewaar werd dat om hoogh wat groots besloten was.
Een paar op vetten roof wel afgerechte valcken
Twee duiven voerden wech, en quamense verschalcken
Op 't hooge toorendack dat Schreiers Hoeck bewaackt.
260. De schildwacht, toen 't gestarnte aan 't vallen was geraakt,
Van verre in 't seilrijck Y met lachende geschater
Een Waterlandschen rey sagh trippelen op 't water,
Met fackelen verciert en nimmer dorre blaên.
En d'oude burreghwal, die hoorde een blijde swaan
265. Geluid slaan met haar keel, die sy soo kon bedwingen,
Als ofse eens uit de borst het bruiloftlied wou singen.
De wijngaard aan de straat, geleit van maaghdenhand
Tot daar 't gehemelt deckt de nonneledekant,
Hing swanger, in een nacht, van rijpe muskadellen,
27o. Waar uit men moght de vreught van 't nakend huwlick spellen.
Ick kreegh aan 't huwelick oock kennis in den droom.
Twee susters setten sich op 't uiterst van den stroom,
D'een, uit een parckement of half gerolde cedel,
Las noten met haar galm, en d'ander met een vedel ;
275. Waar op een heele soo Dolfijnen onvermoeit,
vs. 252 elck wat wits was de spreuk van Roemer Visscher. vs. 259 Schreiers Hoeck, zie
blz. ii. vs. 268 nonneledekant — maagdelijk bed. vs. 274 Las noten met haargalm — zong.
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Als door Arions harp
harp bekoort, quam aangeroeit.
De twee vrypostighsten
vrypostighsten voor
voor andren
andren nader
nader swommen.
swommen.
De jonffers schryelings uit dartelheid beklommen
De visschen glad
glad van
van huid
huid (ick
(ick dacht,
dacht, hoe
hoewil
wil't'thier
hiergaan)
gaan)
280.
Die
een
keer
tweehaar
haarvoerden
voerdenNoordwaart
Noordwaart aan,
aan,
280. Die
nana
een
keer
ofof
twee
En gaven sich in 't diep. De
De doodse
doodse maaghden
maaghden kreeten,
kreeten,
En daar
vergeeten,
daar meê was
was de
de lust van sang en spel vergeeten,
't
voor den
den vloed.
vloed.
't Masijckblad
Masijckblad en
en de
de veêl ten beste voor
D'een reickte d'andre toe met d'armen het gemoed.
gemoed.
285. SySy
huilden
vastom
omhulp
hulpenenredding,
redding,maar
maars'ontbrack
s'ontbrack 'er.
'er.
285.
huilden
vast
En door dit droef misbaar ontsprong ick en werd
werd wacker.
wacker.
Een wijl
wijl hier
deser dochtren
dochtren geest
geest
hier na
na geviel
geviel 't, toen deser
jaarlix feest
feest
Kerckpleghtigh besigh
besigh was,
was, om
om vieren
vieren 't't jaarlix
Met lofsang en gebeên,
gebeên, gelijckse
gelijckse 't't noó
nooversloffen,
versloffen,
290. Dat d'een van 't't kerckgewelf
kerckgewelf werd
werd in
in de
de borst
borst getroffen.
getroffen.
Met geen geveerden schicht, maar
maar gloeiendige kool
kool
Of koegel haar
haar gegunt
gegunt van
van eenigh kleen pistool.
redde,
Sy swijmde voor 't autaar, eer dat haar d'oudste redde,
Die greep de doode, en
en droeghse
droeghse op
op 't't hylikschuwe
hylikschuwe bedde.
bedde.
295·
Ach
suster,
spracksy,
sy,ach,
ach,wat
watdeert
deertu?
u?isishet
hetoock
oock
295. Ach
suster,
sprack
Een flaauwigheid
flaauwigheid gevat
vergiften roock?
roock?
gevat van een vergiften
Ofis
uw yver
yver heden
heden
Of is het hart benaauwt, om dat uw
Al 't yvrigh heeft gevast, geworstelt
ge worstelt met gebeden?
Neen, suchte 't levend lijek, dit is 't niet datme schort.
Ne n,suchte' lev ndlijck,dit s'tnietdatmeschort.
300. Mijn
Mijn
boesemis isvol
volviers,
viers,mijn
mijnsiel
sielgepijnight
gepijnightword.
word.
boesem
Breng dranck,
heete kortsen.
kortsen.
dranck, breng lafenis. 't Sijn enckei
enckel heete
Mijn
my al
al tortsen.
tortsen.
Mijn boesem is vol brands. Wat blaken my
In 't end roock
roock Anna,
Anna, hoe
hoedit
ditkorts
kortshaar
haar oirsprong
oirsprong nam
nam
Uit geen onkuischen
onkuisehen brand,
brand, maar
maar eerelicke
eerelicke vlam,
vlam,
305.
eerstgesette
gesettesucht
suchttot
tothuwen
huwenen
en tot
tot teelen.
teelen.
305. EnEn
eerst
Sy troost haar al bedruckt. Sy voert haar
haar sinnen speelen,
speelen,
Of sy verleien moght dat opset door
door bericht,
bericht,
En songse voor
voor den
den lof
lofvan
vankuiEchen
kui~chen maaghdeplicht
maaghdeplicht;;
vs. 276
276 Anion,
Arion, een
een Grieksch
Griekschdichter
dichteren
encitherspeler,
citherspeler,werd,
werd,toen
toenhij
hijininzee
viel,door
dooreen
eendoldolzee viel,
fijn
vs. 281
281 doodse -— doodelijk
vs. z86
286 ontsprong ick —
- sprong
fijn gered.
gered. vs.
doodelijk beangste.
beangste. vs.
sprongik
ikop.
op. vs.
288 't jaarlix
jaar/ix feest,
feest, waarschijnlijk
vs. 289
289 versloffm
- verzuimen.
vs. 292
waarschijnlijkhet
hetPaaschfeest.
Paaschfeest. vs.
versloten —
verzuimen. vs.
ge/{unt —
- toegedeeld.
vs.301
301 kortsen —
- koortsen.
vs. 305
305 eerst -— pas.
vs. 306
306 Sy voert
gepunt
toegedeeld. vs.
koortsen. vs.
pas. vs.
kaar
sittntnspeelm --- Zij
vs.307
307Of
Ofzij
zij haar
haar van
van dat
dat plan
plan kon
kon af
afbrengen
door
haar sinnenspeelen
Zij leidt
leidt haar
haar af.
af. vs.
brengen door
haar in te lichten.
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Helaas! maar al vergeefs ; vergeefs men om wil stooten,
31o. 't Geen eenmaal van den Nood gestemt is en besloten.
Dit bleek eerst, toen de Faam op Schreiers toren sat,
En bruiloft bruiloft blies, en noodighde al de stad
Op 't schaterend bancket, beluit met soete rijmen.
Van 't Noorden Krombalck quam, verselschapt met God Hymen,
315. Met heele en halve Goon ; van 't helder Oosten trad
God Jupiters geslaght, op sijne gaven prat,
Met sang en snarenspel voor Bruids en Bruigoms voeten,
Om met een bruiloftlied 't geluckigh paar te groeten.

Bruylofs-liedt.
Ghy waert, Heer Bruydegom, een pronck-beeld van yvoor,
32o. Dat reuck derft, smaeck, gesicht, gevoelen, en gehoor,
Waer in, door goochelkunst, de schim van 't leven sweeft,
Doch pols, nocht aderslag, nocht roering in sich heeft.
2.

Maer als u Tessel-schade, uwe helft, te beurte viel,
Doen daegde U Son, en 't lijf ontfing ter feest sijn ziel.
325. Het sterflijck werd verknocht met syn onsterflijck deel.
't Was stuck-werck, daer gy nu voltoyt zijt, en geheel.
3.
Wy sien 't hoe Goddelijck u dees Godin omvangt,
En hoe gy aen haer tael, en wijse lippen hangt,
En luystert na een God, die sijn geheym ontsluyt,
33o. En wichelt door den mond van u gewijde Bruyt.
4.

Bruydt, die u lief omhelst met onbevlecte trou,
Verleent, door ommegang, u minnaer sulck een vrou,
En glants, dat hy met u versma dees ydeiheyt,
En 't goud, en 't purper kreuk dat Ganimedes spreyt.
vs. aio den Nood — het noodlot. vs. 316 God Jupiters geslaght —de dichter. vs. 322
roering — beweging. vs. 33o wichelt waarzegt.
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5.
335• Doch voor u Hemelvaart uyt 's werelts moord-spelonk
Erft Amsteldam een spruyt, waar in, wat in u blonk,
Erkent wort, alsse draagt 't geen in u heerlijck is,
Op dat 'er noch een ster schijnd in dees duysternis
Op Tessel-schade.
Geeft Tessel-schade baat,
Sprack Adelaert, aan 't landt,
Myn schip is dan te laat
In Tessels schoot gestrandt.

Gedichten van Constanter.
Aan Juff.w Tesfelschade Visfcher, onder trouw 1).
Tesfelschade,
Die uw' Gade
Niet te spade,
Niet te vroegh
Hebt gevonden
En verbonden
Van de wonden,
Die hij droegh,

1o.

i5.

Weest te vreden
Met de reden,
Die mij heden,
Seggen doet,
Bruylofts lusten,
Laet mij rusten,
Daer ick rust en
Rusten moet.

20.

2 5.

3o.

Stuersche buijen,
Die sich ruyen
Tegen 'tSuijen
Tegen 'tWest,
Hoor ick schreewen
Door het Sneewen,
Somer-spreewen,
Houdt uw' nest.
Swacke leden
Moe geleden,
Moe gestreden
Tegen 'tmesf,
En de slagen
Van de plagen
Doen mij klagen
Dit 's mijn lesf.

i) Vgl. Gedichten van G. Huygens, II, blz. 37.
vs. 15, 16 Huygens was in dezen tijd ongesteld. vs. 18 die zich werpen, die aanvallen,
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3S·
35.

40.
4°·

4S·
45.

Had de Sonn en
begonnen
Lucht begonnen
gonnen
Weer te gonnen
'Tsoet gelacch
Van de hagen,
tragen
En te tragen
'Twintrigh jagen
Van den dagh,
Vanden

'Kwaer' geschapen
geschapen
Uw beslapen
Te begapen,
En uw Feest,
En het proncken
Van uw' loncken,
Tot ontfoncken
Van mijn' geest

MaeT
Maer 'tbenijden
Deser tijden
Moet ick lijden
Met geduld,
'Tsijn geen' treken
Om te wreken
Woord te breken
55.
SS·
Sonder schuIt.
schuit.
17°.
17°. Nouemb.
Nouemb. 1623. Hag.

60.
6o.

65.
6S·

7o.
7°·

5o.
so.

7S·
75.

Oh ! hoe
hoe vliegh ick,
Oh!
Hoe bedriegh ick,
Hoe beliegh
beliegh ick
Mijn gemoet!
gemoet !
'K
wilder wesen,
'Kwilder
Alle vreêsen
Zijn geresen
Uyt mijn bloet;
Swackheit, lijden,
Winter-tijden,
Die ick mijdden,
Staet van kant,
Wech vervaren
Voor het baren
Vande baren,
'Kwill van land.
Gae ick?
ick??
ick ? stae ick
Neen ick, ja ick,
Emmers gae ick,
Neen ick noch,
Ja
Ja ick,
ick, meen ick;
Weer versteen ick
ick ;;
ick ;;
Gae ick ? neen ick
Ja ick
ick toch.
Constanter.
Constanter.

Op
Reise. Over
Over Haerlem.
Op de
de selve
selve Bruijloft Reise.
Winter·
Winter. dagen,
dagen,
Die de slagen
Vande vlagen
En de macht

S·
5.

55

1I)
)

.Vande winden
winden
Schijnt
Schijnt te
te binden,
Daermen inden
Haegh op wacht,

vs. 35 gomlen
- vergunnen.
vs. 38 tra
gen --- vertragen.
vs.39
39Het
Hetwintersch
winterschvoorbijvoorbij·
vertragen. vs.
vergunnen. vs.
tragen
gonnen —
snellen.
vs. 43
43 begapen
- zien,
vs. 46 loncken
- stretreken —
streloncken -— blikken.
blikken. vs. 53
53 treken
begapen —
zien, bijwonen.
bijwonen. vs.
snellen. vs.
ken. vs.
geresen -—
zonder schuld
schuld zijn
zijnwoord
woordtetebreken
brekenisisniet
nietstrafwaardig.
strafwaardig. vs. 63 geresen
vs. 53-56
53 56 zonder
verdwenen.
vs. 67
67 mijdden
- vermeed.
vs. 68
68 verdwijnt.
verdwijnt. vs.
vs. 69
69 vervaren
- vrees.
vervaren —
vrees.
vermeed. vs.
mijdden —
verdwenen. vs.
vs. 70 6aren
- ruischen.
vs. 73.
73. slae
- blijf
stae ick —
blijf ik.
baren --ruischen. vs.
x)
Vgl. Gedichten
C. Huygens,
Huygens, 11,
Huygens
woondededebruiloft
bruiloftbij,
bij, die
die den
II, blz
blz 39.
J9. Huygens
woonde
Gedichten van
van C.
i) Vgl.
den
26en
26en Nov.
Nov. plaats had.
vs.
- vasthouden.
binden —
vs. 6 binden
-

6
556
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CONSTANTER.

Sendt het
het rasen
rasen
Sendt
Van
blasen
Van dit
dit blasen
Over Maes
Maes en
en
Over
Over Scheld;
Scheld;
Over
Laet de
de Veeren
Veeren
Laet
Van de
de Meeren
Meeren
Van
15.
T'mijner eeren
T'mijner
IS·
Ongequelt.
Ongequelt.
z o.
10.

20.
20.

25.
25·

3o.
3°·

35.
35·

Laet de
de schuren
Laet
Onser buren
Onser
Wat besuren
besuren
Wat
Van uw'
uw' kouw;
Van
Laetse lipp en
Tanden klippen
Mette slippen
Inde schouw.

Onderwijlen
Sal ick ijlen
Als de pijlen
pijlen
Na
den doel,
Naden
Afgesonden
Na de gronden
Ponden·
Van den PondenRijcken Poel.
Poel.
Daer mij tsingen,
Daer mij 'tspringen
'tspringen
Sal bedwingen
bedwingen
Sal
Toe te
te staen
staen
Toe

4o.
4°·

Dat
eren
Dat men
men ga
gaeren
Door
Door de
de baren
baren
Na
Na sijn'
sijn' karen
karen
Hoort
Hoort te
te gaen.
gaen.

Zijn
Zijn uw'
uw' ooren
ooren
Niet
Niet te
te booren
booren
Tot
Tot verhooren
verhooren
Van
Van mijn'
mijn' bé?
bé?
Soud'
ick
sollen
45.
Soud'
ick
sollen
45·
Tegen
Tegen 'trollen
Tegen
Tegen 'tgrollen
Van
de Zee?
Vande
Zee ?

5o.
5°·

55.
55·

'Ksal
'Ksal uw'
uw' baren
Eer ontvaren;
ontvaren ;
Danck hebb Sparen
En het pad,
Dat den wagen
En de slagen
Kan verdragen
Van het rad.
rad.

Van dat hooge
Dicke drooge
Sal mijn ooge
Met
genucht
60. Met
6o.
genucht
Neder vloeyen,
En bevroeyen
bevroeyen
En verfoeyen
verfoeyen
Uw' gerucht.
gerucht.

vs.
vs. 14
14 Meeren
Meeren —
- de
de Haarlemmermeer
Haarlemmermeer en
en andere
andere meeren,
meeren, die
die hij
hij over
overmoest,
moest,om
omnaar
naar
Amsterdam
Amsterdam te komen. vs.
vs.19
19 besuren
besuren—
-lijden.
vs. 22
22 klippen
klippen—
- klapperen.
klapperen. vs.
vs. 23
23 slippen
slippenlijden. vs.
—
nI. van
van de
de kleeren.
vs.24
24 onder
onder den schoorsteen.
vs.28
28 doel
doel —
- doelwit.
doelwit. vs.
vs.31,
3I,32,
32,AmAmnl.
kleeren. vs.
schoorsteen. vs.
sterdam.
sterdam. vs.
vs.35
35 bedwingen
bedwingen—
- dwingen.
dwingen. vs.
vs.39
39 Karen
Karen—
- vrienden.
vrienden. vs.
vs. 42
42 booren
booren —
- treffen.
treffen.
sollen —
- met
met moeite
moeiteingaan
ingaan;
'tgrollen—
- het
het bruisen,
bruisen, razen.
vs.5o
50 ontvaren
ontvaren—
- ontontvs.
vs. 45
45 sollen
; 'tgrollen
razen. vs.
wijken.
51 Sparen
Sparen—
- het
het Spaarne;
Spaarne ; pad
pad —
- weg.
vs. 56
56 rad
rad—
- wagenrad.
wagenrad. vs.
vs. 57,
57,58
wijken. vs.
vs, 51
weg. vs.
58
van die dikke droge hoogte. vs. 62 bevroeyen
bevroeyen—- aanschouwen.
aanschouwen. vs.
~s 64.
64.gerucht
gerucht—
- geraas.
g~raas.vandiekroght.vs62

57
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65.

Blauwe straten,
Sal ick praten, .
Die verlaten
Best behaeght,
Schudt de hielen
7o. Van de kielen
Met de zielen
Die ghij draegt :

75.

80.

Wel te vreden
Ick met reden,
Die mijn' leden
In den bann
En 't verachten
Van uw' krachten
Sonder wachten
Houden kan.

24. 9b (Nov.) 1623. Hag.

Constanter.

Vier en Vlam.
Aan Joff. T. Visfchers, niewgetroude met
Sr. Krombalck om voorspraeck bij
Ioff Machteld van Kampen 1).
Teere Leerling vande Trouw,
Onlanx Maegd, en onlanx Vrouw,
Tesfelschade, die uw' gade
Hebt gevonden, niet te spade,
5.
Hebt verbonden, niet te vroeg,
Vande wonden die hij droeg.
Heeft u noch in 'tniewe leven.
D'oude vriendschapp niet begeven,
Huyst ghij noch in uw gedacht
io. Die die huijsing, als gepacht,
In uw' vriendlickheit besaten,
Doe ghij, eenigh bijder straten,
vs. 65 waterwegen. vs. 67, 68 die, als zij zonder schepen zijn, mij het meest behaagt. vs. 69
de hielen — het onderste gedeelte. vs. 74 Ick -- ik ben. vs. 7 6 Buiten uw bereik (kan
houden. vs. 77-80 en uwe krachten kan blijven verachten, zonder dat ik mijne reis behoef
uit te stellen.
1) Vgl. Gedichten van C. Huygens, I I, blz. 42.
Huygens was op Tesselschades bruiloft verliefd geworden op een nichtje van haar, Machteld van Campen. Zij was eene dochter van Pieter Jacobsz. van Campen (1568-1615) en
Gerritje Claesdr. en is vóór of in 1625 gestorven. (Vgl. A. W. Weissman in Oud-Holland,
XX, blz. 118).
vs. 1 Gij, die pas het huwelijk hebt leeren kennen. vs Huyst — Bewaart. vs. 10 huijsingverblijf. vs. 12 Toen gij alleen langs den weg.
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I5.

20.

25.

3o.

35•

40.

45.

Eenigh t'huys, en om uw bedd
Mette eenicheyt besett,
Spotte met des jongers toortsen
Die v doch met sijner koortsen
Onverbiddelicken brand
T'uwer beurten heeft vermandt;
Sijt ghij noch bedenckens machtigh,
Hoe de Herten, heet en jaghtigh
Na de beeck te koelen gaen
Die de Min ten Doele staen,
Leent mij drij der toover-woorden
Die soo menigh oor bekoorden,
Drij aen 'tschoone Kamper-hooft
Dat het mijne van mij rooft.
Daer ick 't een en 'tander baken
On-voorsiens hebb derven naken,
Off het vier dat blaken most
Blaken sonder branden kost.
Segt haer. Wie ? Oh! vraegt niet verder.
Seght haer, Hoe een Haegsche herder,
Hoe een overrompelt knecht
Min op 'tminnen afgerecht
Dan sijn' Lammeren op 'tvliegen,
Vrij en vredigh vander wiegen,
Onbewogen voorde vonck,
Van soo menigh Minne Lonck,
Loncken die hij sagh haer' punten
Op sijn' wederliefde munten,
En belodderen de sijn'
Om van hun belonckt te zijn,
Endelick de fierer schichten
Van haer' ongemeene lichten
Heeft onmogelick gesien

vs. 15 des jongers — Amors. vs. i8 Op uw beurt heeft overwonnen. vs. 19 Kunt gij u
nog herinneren. vs. 20 Herten, woordspeling met hart en hert. vs. 21 te koelen gaen —
gaan, om zich te verkoelen. vs 27 Daar ik hare beide oogen. vs. 28 On-voorsiens — zonder de gevolgen te voorzien; derven — durven. vs. 29 Of — Alsof. vs. 3o Kon gloeien
zonder branden. vs. 33 knecht — jonge man. vs. 34 Min — Minder. vs. 39 punten —
pijlen. vs. 41 en zijne blikken vriendelijk aanzien. vs. 45, 46 hij die steeds onverwonnen was
gebleven, heeft de onmogelijkheid ingezien nog langer weerstand te bieden.
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D'onverwonnen borst te biên ;
Daer sijn' herssenen af davren,
Even als de langste klavren,
Of de Helmen om den Haeg
5o. In een dichte Noorder-vlaegh ;
Daerom nu sijn' korte nachten
Swart' historien van klachten,
En sijn' dagen sonder schijn
Nachtsgelijck geworden zijn ;
Daer hem nu de wijdste wallen
55.
Aenden Amstel nauw om vallen,
En de ruymste kaden schaers,
En de bruggen voll gevaers ;
Soo beduyslen hem de roocken,
Die der Hertten-brand ontsmoocken,
6o.
Soo en zijn sijn' oogen schier,
Soo en sien sij niet als vier.
Soo en kon hij niet bepeysen,
Schoon ten ende van sijn reysen,
65.
Schoon bij Zuyden 't Zuyder Meer,
Met den voorsten voet op 't veer,
Wie hem, van het Y gescheyden,
Overtoovert heeft tot Leyden,
En de Schipper die hem bracht
Staet en bedelt om sijn vracht ;
7o.
Veerman, segt hij, weest te vreden,
Loon voor arbeyt staet in reden,
Maer de reden inaeckt geen schuit
Voor den arbeijt is vervult ;
Schaemte weygert v te wenschen
75.
Heele vracht van halve menschen,
En den mensche die ghij siet
Ben ick half, en daerom niet ;
Gaet de beste weerhelft soecken
vs. 47 davren — schudden, bewegen. vs. 49 de Helmen — het duingras. vs. 57 schaers —
smal. vs. 6o ontsmoocken — opstijgen uit den brand van zijn hart. vs. 6x schier — niet
helder. vs. 63 bepeysen — begrijpen. vs. 65 bij Zuyden 't Zuyder Meer — bezuiden het
Haarlemmermeer. vs. 68 Overtoovert — als bij tooverslag overgebracht. vs. 72 staet in
reden - . is billijk. vs. 75 weygert — verbiedt.
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80.

85.

9o.

95.

zoo.

105.

z zo.

Daer haer 'tlieffelick bevloecken
Van den soetsten nederslagh
Die oyt oog in oogen sagh
Uyt de borst heeft heeten scheyden ;
Herte, segt, komt voort, na Leyden,
'Tgelt mij noch een halve vracht,
'Tgelt hem 'tleven die v wacht.
Schaetgen, seght ghij dat ick mijmer ?
Dat vergeeft men aen een Rijmer ;
Kont gij 't met een suer besien
Aen een Minnaer oock verbien?
Voeght het rijmen, en het minnen,
En mijn' ongebaerde sinnen,
En mijn onbejaert gemoet,
En mijn onbedaerde bloed,
En mijn on-ervaren oogen,
Dunckt v dat hij min medoogen
Kan verdienen dan verwijt
Die alleen van allen lijdt ?
Maer bedenckter bij, vriendinne,
Waertoe quam 't v in den sinne
D'onbedacht' onnooselheyt
Van mijn' tegenwoordicheit
Uyt de veile rust te halen
Daer ghij sulcke, sulcke stralen
Om uw' houwelixen troon
T'uwen luyster hadt ontboón ?
Uw' beleeftheit doet mij sterven,
D'eerste steen van mijn bederven
Heeft uw' gunsticheit geplant.
Vijand-vriendelicke hand,
Hebt ghij d'eerste door ontsloten
Om mijn broose borst te blooten,
Hebt ghij d'eerste Bijl gestelt
Die mijn' vrijheit heeft gevelt,

vs. 8o bevloecken — betooveren. vs. 83 heeten — doen ; 'Tgelt — Er hangt van af. vs. 87
Schaetgen — Tesselschaadje. vs. 89 suer besien — donkere blik. vs. 9z Voeght — Voeg
bijeen. vs. 92 ongebaerde — jeugdige. vs. toi De onvoorzichtige onschuld. vs. 103 veile —
veilige. vs. i i i door — deur. vs. 112 blooten — ontblooten.
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115.

120.

12 5.

130.

135.

140.

145.
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Laet u d'eerste sorghe lusten
D'eerste plaester toe te rusten
Over d'eerste Minne-kneep
Die mij eerst tot uwent neep.
Oh ! of oock die hooger stralen
Tot medoogen wilden dalen,
En de voedster van mijn pijn
Mijn' geneester konde zijn !
Segt haer, soete voorspraeck, segt haer,
Soo sij nijdigh onderrecht waer,
Wetens -willigh wie sich stout
Soo veel dervens heeft betrout,
T'isser een, segt, vande jaren,
Die, geburen van 'tbedaren,
En de statelicke vreugt
Palen aende tweede jeugt.
'T welgevall van schoone leden
Schreef hem niemand toe met reden,
Aen het bruynen van sijn' huyd
Kijckt de Haegsche Herder uyt ;
Maar hij dunckt sich selfs te blosen
Als de morgestondse roosen,
Zedert hij den wederslagh
Van haer oog in 't sijne sagh,
Soo verlicht der sonnen luyster
Allerwegen alle duyster,
Soo is heel den Hemel schoon
Om het bij-zijn vande Goon.
Over-wight van gulde schijven
Die 't ter Werelt all bedrijven,
Meer als noodelicke munt
Heeft sijn' sterr hem niet vergunt,
Weynigh maeyen, weinigh ploeghen,

vs. '16 De eerste pleister klaar te maken. vs. 118 eerst — het eerst. vs. 121 En zij, die
mij die pijn aandoet. vs 124 nijdigh -- gaarne. vs. 125 Wetens-willigh — Verlangende
te weten. vs. 126 Zooveel moed heeft toegeschreven. vs. 128 geburen van 'tbedaren —
grenzende aan den bedaarden leeftijd. vs. 129 statelicke -- deftige. vs. 13o Paden —
Grenzen. vs. 131 'T welgevall. — Het welgevallige. vs. 139 sonnen — zonne. vs. 145
noodelicke — noodzakelijke. vs. 146 sterr —. geluksster.
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150.

155.

16o.

165.

17o.

1 75.

180.

Kleyn besitt in groot genoeghen,
En dat Middelmatigh veel
Sijn gevallen tot sijn deel ;
Maer sijn Kampensche gedachten
Heele dagen, halve nachten,
Zijn sijn' schatten in 't gemoet
Daer hij Rijck af heeten moet
Voorraed van gegeten lettren
Om Geleende t'overschettren
Schuijlter weynich in sijn hooft;
Waer' het evenwel geklooft,
'Twaer voll letteren te vinden,
Letteren die herten binden,
Maer met hope van gena,
Soete lettren M. V. K.
Sterre-stocken aen te stellen
Om de fackelen te tellen
Om de keersten ga te slaen
Die het Hemel-holl begaen,
Zijn gesifte wetenschappen
Die sijn' hersfenen ontsnappen,
En de geesten van sijn oogh
Weygeren haer vier soo hoogh ;
Maer twee helderer Planeten
Zijn de doelen van syn weten,
En de sterren die hij schiet,
Hooger Hemel kent hij niet.
Stemme-streeling, snaren-krabbling,
Is een konstelijcke brabbling
Die sijn handen en sijn keel
Niet en kennen als ten deel,
Maar, al stinckt het eighen roemen,
Kampen, kan sijn keel niet noemen,
Of sij staeter af en trilt
Als een Eycken-rijs in 't wild;

vs. 154 af — door. vs. 156 Geleerde — geleerden. vs. 163 Verrekijkers te stellen. vs.
164 fackelen — sterren. vs. z65 Keerssen — sterren. vs. 166 Die zich bewegen langs het
hemelgewelf. vs. 168 gesifte — uitgezochte. vs. 173 schiet — waarneemt. vs. 176 brabhling — mengeling. vs. z8z Of zij staat er van te trillen.
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195.

200.

205.
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215.
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Snaeren kan sijn' hand niet raken
Die wat Machteld-achtich kraken,
Of sijn vingers gaender af
Als een viervoet naer een draf;
Daer dan Hand en keel vergaren,
Kampen seggen al de snaren,
Kampen kort en Kampen lang
Zijn de noten van sijn' sang.
Verr en versch-geraepte Rijmen
Regel-dicht aen een te lijmen,
Hooger sweven als 'tgeberght.
Is sijn' Penn te veel geverght ;
Kruypen kan hij, gaen, en springen,
En gelyckx der aerde singen,
'Twater dat de Rijmers maeckt
Heeft sijn' lippen noyt geraeckt ;
Maer de welgevoegde giften
Die den Hemel, door de siften
En het keurlick onderscheit
Van een milde giericheit,
Over haer beminde kuyven
Nederwaert heeft laten stuyven,
Kittelen sijn' aendacht nauw,
'Tvliegen wordt hem wel soo gauw
Als de best-gewieckte vliegers
(Dat's Poëtelickste liegers)
En sijn afgevlogen Dicht
Rijst hem selver uyt 'tgesicht.
Segt haer dan, hij heeft den segen
Vande schoonheyt niet gekregen,
Noch de geestelicke gonst
Van gesogen letter-konst;
Sterren kan hij niet beroemen

vs. 185, 186 Of zijne vingers bewegen zich zoo snel als een viervoetig dier loopen kan.
vs. 87 vergaren — samengaan. vs. 192 Regel-dicht — regel aan regel. vs. 196 gelijckx der
aerde — gelijk met de aarde, gewoon. vs. 197 nl. de hengstebron. vs. 200 siften — zeeven.
vs. 201 En het keurende onderscheid maken. vs. 200. De Hemel is gierig met zijne gaven
tegenover velen, mild tegenover enkelen. vs. 203 kuyven — hoofden. vs. 205 nauw —
nauwelijks. vs. 209 afgevlogen — van hem weggevlogen. vs. 214 gesogen — ingezogen.
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220

225.

23o.

235.

240.

245.

Vande seven een te noemen ;
Op de noten is hij schorr,
Op de Snaren vinger-dorr;
Rijmens is hij onervaren
Als de Ploegher inde baren,
Als de Zeeman inde Terw,
Als de blinden inde verw ;
Evenwel 'tbevallick wesen,
'Trijck, het ruym-gelettert wesen,
'T spelen dat bij geen en lijckt,
'T singen dat maer 't uwe wijokt,
'T rijmen dat hij self kan achten,
Houdt hij all van uwe krachten,
Kondt ghij 'tschepsel van uw' sinn
Min vereeren als uw' Minn ?
Schijntsij na de Minn te hooren,
Vattse vasten bij die ooren,
Segt haer dan als Alard zeij,
Doe sijn krachtiger gevley
Perste door de koele korsten
Van uw' overvroren borsten
En uw' Yss-lijck' ongena
Dede doyen in een, Ja;
Dese zijn de scherpste pijlen
Die wij t'samen konnen vijlen.
Soo haer dan de tegenstand
Van een herder Hert-vermant,
Tesselscha, hoe sal ick 't herdden ?
Gij vergeefsche Tolck te werden,
En, oh armen, ick en ick
Proye van mijn' eygen strick!
Sullen niet mijn eygen schachten

VS. 221 Terw — tarwe. vs. 225 dat tij geen en lijckt -- waarbij niets kan worden vergeleken. vs. 228 Heeft hij alles aan te danken. vs. 229 sinn — geest. vs. 230 Iets minder
schenken door uwe liefde? vs. 223 Alard — nl. Krombalgh. vs. 236 overvroren -- door
eene ijskorst omgeven. vs. 242 herder — harder. vs. 241, 242 Zoo haar hart te hard is
voor onze pijlen en de tegenstand van dat hart haar overmeestert. vs. 243 herdden — harden, uithouden. vs. 244 dat gij te vergeefs de tolk wordt. vs. 245 oh armen — helaas.
vs. 246 strick — boogpees.
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Met den woecker-winst van krachten
Keeren op het broose bloot
Vande schutter diese schoot?
25o.
Oh! ick spell het lang te voren
Lieve Toick, ick sal 't besmooren,
'K hebb geen' Lauwer om de muts
Tegen sulcken blixem-bluts.
255.
Will's haer dan in bloedt vermaken?
Ja sij ; 'k sie de doodt genaken.
Neen sij; 'Tis geen' Maeghden deught.
Ja sij; 'Tis onnoosel vreugt.
Neen sij; 'Tmocht haer namaels rouwen.
26o. Ja sij; Droefheit kan verkouwen.
Neen sij; 'khebb het niet verdient.
Ja sij ; om een lieven vriend.
Oey! daer waggelt mijn vermoeyen ;
Tesselscha, om tijd te spoeyen;
Korte moeyt voor lang bediet,
265.
Vraegt haer, of sy will, of niet ?
Hag. 12' z ob (Dec.) z 623.
Om den deun 1).

Constanter.

vs. 252 besmooren -- besterven. vs. 254 bluts -- slag. vs. 255 haer -- zich. vs. 258 onnoosel — onschuldige. vs. 26o verkouwen — verkoelen. vs. 264 om tijd te spoeyen -- om
kort te gaan. vs. 265 bediet -- uitlegging.

i) Voor de aardigheid.

TESSELSCHADE.

5

lIl.

Elck syn waerom.
waerom.
Tesselschade.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschadei).
Mejoffr.e
De wijsen gebieden verliesbaer goedt loshartigh te lieven, ende
't verlooren zonder bedroeven over te zetten 2). Tot houden van 't
eerste gebod heb ick altoos zoo weenigh wils gehadt, dat het my
billijck aen macht mangelt, om het tweede te volghen. Die noit
anders dan spelden en spijkers opzocht, om, 't geen hy beminde,
naghelvast in zijn herte te maeken, hoe kan 't hem daer af gescheurt
worden, zonder ongeneeslijke reeten te laeten ? Die gewoon was,
zelfs de geringste gunsten en begaeftheden van de geene, die hy
opperlijk bezint hielt 3), wt te schilderen, en die beelden in sijnen
binnenborst als een kappelle te metsen 4), hoe kan hy zonder mistroostigheit zich zien verlaeten van zijnen oppersten toeverlaet naest
God ? Evenwel heb ick het geloof niet, dat droefheidt deughd is, of
kante my met stijfzinnigheidt tegens allen troost. Te zeer zoude my
wroeghen d'ongehoorsaemheidt jegens de geene, die, onder haer
wterste wille, my de verquikking mijns gemoedts zoo ernstelijk
bevolen heeft. Ick en zoek de rouw niet, maer zy weet my te vinden.
Dujsendt en dujsendt dingen daeghs haelen mijn schaede op, en
meeten ze ten breedsten wt. Dat de wterlijke zinnen in 't gedacht

draeghen, moet 'er nootlijk plaets grijpen. Terwijl men op leedt
peinst, is de troost vergeten. Want niemandt kan meer dan een ding
tevens denken. Dit's een groot mangel in den menschelij ken aerdt,
alhoewel de snelheidt der gedachten ten deele de schaede boet, ver1) Het Hs. schijnt verloren, wel is er een afschrift van in de Bibl. der Kon. Akademie te
Amsterdam, dat door water moeilijk leesbaar is. Vgl. Hooft's Brieven, I, blz. 2 44•
Hooft was op 3o November r610 gehuwd met Christina van Erp (gedoopt 20 Juni x591),
die den 6den Juni 1624 was gestorven. De vier kinderen, uit hun huwelijk geboren, waren
toen reeds overleden, 2) over te laten. 3) boven alles hooggeschat. 4) metselen,
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drijvende het eene gedacht het ander, dat het wtslujten kon. Die
fraeye meesters van de konst der heughenisfe, eere zoud' ick hun
geeven, konden zy ons de vergetelheidt leeren. Neen ook. Zoo waerd
is my het vieren van de gedachtenis der verloorene edelheide, dat
ick eerder wenschte meer te lijden, dan haerder niet gedachtigh te
zijn. Oft ick in verlies van overlieve kinderen door rauwe verovert
ben, is U E bekent. Want afbrek van haeve, alhoewel wt de kerf
gaende, weet U E dat mijn vroolijkheidt njet wt haeren tredt deed
gaen. Die Seneca, zoo fier tegens de wederspoedt, hoort men eens
kleen zingen, als hy, op Corsica gebannen, den vryeling Polybius
smeekt 1). De Gascoensche wijze man, zoo waenloos, zoo oordeelvast
(heb ick eenigh oordeel) dunkt dat er geen zon voor hem opgaet,
sedert den ondergang van zijnen Estienne de la Boetie 2). U E vergeve dan aen mijn gemoedt de verslaeghenheit, dat op veel nae niet,
gelijk die helden, verzien is met kraft van vernuft, oft waepen van
geleertheit, en verbidde t' mijnen troost die goedertieren God, die
Mej offre,
met alle genoeghen opvulle U E en haeren waerden gemael, aen de
welke sich van heeler harte gebiedt

Van den Hujse te Mujden,
den 6en Julij a. 1624.

UE
verplichte dienstw.e
P. C. HOOFT.

1) De wijsgeer L. Annaeus Seneca (2-65), door Keizer Claudius verbannen, leefde van
4 1- 49 als balling op Corsica. In dien tijd schreef hij de Consolatio ad Polybium, een vrijgelatene en gunsteling van den keizer. Het stuk draagt het kenmerk van karakterlooze
vleierij en is daarom wel voor onecht gehouden.
2) Etienne La Boétie (153o-1563), geboren in Perigord, studeerde te Bordeaux en werd
daar in 1557 benoemd tot lid van het Parlement. Hij had er Michiel Montaigne ( 1 533 --1 59 2)
tot ambtgenoot en dP beide mannen werden innig bevriend. Montaigne spreekt over hem in
zijne Essais (b. I, ch. 28, de l'Amitié), gaf daarin sonnetten van zijn vriend uit (ch. 29) en bezorgde in 1571 de uitgave van andere werken van den jong gestorven dichter, waarin hij ook
eene ,Lettre sur la mort de la Boétie" tiet opnemen.

BRIEF VAN TESSELSCIHADE.

7I

Brief van Tesselscha Roemers.

Tesselschade aan Hooft

I).

Mijn Heere,
Nae dat ick verheert 2) ben door kraftiger gedachten als de wel
voegende beleeftheyt heeft konen wederstaen, so derff ick wenschen, dat in my soo veel her leeven als in ue versterven moegen (soo
ghy 't my waerdich acht) de salige duechder van onse pat,-ona, die
de aert te lang onwaerdich genoeten heeft, ende nu onlangs eerst nae
waerdy ten Heemelschen troon verheeuen is, daerse overlang al
hadde tuijs behoort, ende ons onthant 3) te weesen. Ick Nebbe met
meerder leetweesen uwen Rouw vernoemen, die welcke ick met drift
van droeffenische gevoele, en nochtans niet van ue geloeven kan. Wel
hoe, mijn heere, ghy die soo veel voorraet van stanthaftige wijsheyt
hebt op gedaen, soudt ghy noch wel konen elendich gemaeckt werden
door wareltlycke nootsaeckelykheyt. ick bid ue te beantwoorden
dese mijne moeyelijkheyt, soo sal ick blyven

ue dienst verbonden vrindinne
TESSELSCHA ROEMERS.
Zoo 't ue belieft te schryven, myn broeder 4) sal dien wel bestellen
met een van syn brieven, die hy daer om sal maecken.
Adres : Aen myn Heere myn Heere P. C. Hooft ten Huyse
van Muyden.

i) Naar het Hs. in de Bibliotheek der Kon. Akademie te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven,
II, blz. 453. De brief is een antwoord op den vorigen. 2) overmeesterd 3) ontroofd.
4) Nl. Pieter Roemers Visscher. Van hem is niet veel anders bekend dan dat hij secretaris
is geweest der Kamer „In Liefd' bloeyende" en ongehuwd is gestorven. (Geb. 1600).
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Brieven van Hooft.
Hooft aan Tesselschade
Ill.re Signora, mia Osser.

1).

ma,

Dovendosi hoggidi dar principio alla lettura del Tacito 2) in casa
Sr Conradi 3), supplicho V. S. sia servita di farmi tenere quelle mie
tradottioni del detto autore, che la havra fornito di leggere. Lequali
in ogni modo non stimo che vi posfuno piu servire di nulla. Et se pur
V. S. desiderasfe di rivederle un' altra volta, saranno ogni hora al
suo commando. In tanto le offerisco colla presente l'Hecuba 4) mandatami hieri dal Vanden Vondel, sopra alla quale me tarda asfai
d'intendere la censura del pulitisfimo giudicio vestro. II che sará alla
prosfima visita. Facia donche la gratia Iddio, che conserui sempre
nel calmo d'honore et prosperità V. S., alla quale humilmente raccommandandomi baccio riverente la degna mano, et me l'enchino,
Ill.re signora mia Osser. ma,
Di V. S. Ill.re

Devotimo servitore,
Alli 24 di Novembre 1 62 5.

P. C. HOOFT.

I) Naar het Hs. in de Univ.-Bibliotheek te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, I, blz. 2 54De brief heeft geen adres, maar is waarschijnlijk gericht aan Tesselschade.
Vertaling: „Edele, door mij zeer geëerde Juffrouw. Daar men heden een begin maakt
met de lezing van Tacitus ten huize van den Heer Conradi, verzoek ik Uwe Edelheid zoo
vriendelijk te zijn, mij mijne vertalingen % an dien schrijver, die ik u ter lezing gaf, te doen
toekomen. Ik meen, dat zij in elk geval u niet meer eenigszins van dienst kunnen zijn. En als
Uwe Ed. toch wenschte ze andermaal terug te zien, zullen zij u elk oogenblik ten dienste
staan. Intusschen bied ik u hierbij de Hecuba aan, mij gisteren door Van den Vondel gezonden, waarover ik zeer verlangend ben de kritiek van nw zeer beschaafd oordeel te hopren.
Wat geschieden zal bij het volgende bezoek. God verleene de gunst, dat Hij altijd op het
toppunt van eer en voorspoed Uw Ed. beware, aan wie ik, mij nederig aanbevelende, eerbiedig de waardige hand kus en mij buigend, Edele, zeer geëerde Juffrouw, van U. Ed. de
zeer toegenegen dienaar" ....
2) Cornelius Tacitus, de beroemde Romeinsche geschiedschrij ver, geb. 5o na Chr. Hooft
heeft hem zeer bestudeerd, zijne werken in het Nederlandsch vertaald en in zijn eigen proza
den eigenaardigen stijl van Tacitus nagevolgd.
3) Zeker is bedoeld Mr. Albert Coenraets Burgh (1593-1647) geb. te Amsterdam, die
17 April 1614 als student te Leiden werd ingeschreven en in de rechten promoveerde. Hij
was koopman en verwer te Amsterdam, maar ook in 1619 schepen, in 1638 en 1643 burgemeester. Later werd hij Gecommitteerde Raad en meermalen gezant. In 1618 trouwde hij
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Hooft aan Tesselschade

I).

Illtre Signa et P.rona mia osservma.
Poiche la sorte, per la mia portenza vicina, m'invidia il potere offerire di mano proprio alla S. V. il mio Baeto 2), mi para il dovere
della mia servitu verso lei richiegga, et la gentilezza del cuore di V.
S. tanto pronta a scusare gli falli miei, mi porga l'ardire di farle l'offerta della detta Tragedia per mezzo della presente. S'il rilevato
vostro ingegno si degnero dalle volte di mirar tant' a baslo, come
sarà di leggerne qualche verso, potra vantarsi quel povro principe 3)
d'hauer incontrato nella miseria del suo esfiglio il colmo di gloria et
felicità. I1 quale Iddio conceda a V. S. come lo pregho di devoto
cuore, et bacciandola riverente la bella et degna mano mi rimango,
Di V. S. Illre.
Il piu Numil servitore.

met Anna Wolphaerts van Diemen (159o--1647) ; zijne schoonmoeder heette Anna Fabri
en was verwant met Hooft. Bij zijne inschrijving als student noemde hij zich Albertus Coenradii, bij zijne inteekening in huwelijk Albertus Conradi.
4) Het treurspel De Amsteldamsche Hecuba, door Vondel vertaald naar Seneca's Troades,
zag in 1626 het licht en beleefde nog datzelfde jaar twee herdrukken. De opdracht is van
6 Aug. 1626.
I) Naar het Hs. in de Univ.-Bibliotheek te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, I, blz. 258.
De brief — het is een klad — mist onderteekening en adres, maar is door Hooft geschreven
en zeker aan Tesselschade gericht.
Vertaling : „Edele Juffrouw en door mij zeer geachte beschermster. Daar, wegens mijn
aanstaand vertrek, het lot mij misgunt U. E. eigenhandig mijn Baeto te kunnen aanbieden,
schijnt het mij toe, dat de plicht van onderdanigheid jegens u vereischt — en de beminnelijkheid van Uw Ed. hart, dat zoo bereid is, om mijne fouten te verontschuldigen, geeft mij
den moed — U het geroemde treurspel door middel van dezen brief aan te bieden. Als uw
verheven geest zich verwaardigen zal, om uit de hoogte zoo laag neer te zien, als het lezen
van ePnig vers er van zal zijn, dan zal die arme prins er zich op kunnen beroemen, in het
ongeluk van zijne verbanning het toppunt van roem en geluk te hebben bereikt. Het geen
God moge veroorloven aan Uw. Ed., zooals ik uit een vroom hart bid, en u eerbiedig de
schoone en waardige hand kussende, verblijf ik Van Uw. Ed. de zeer nederige dienaar ..."
2) Hoofts treurspel Baeto, oft Oarsprong der Hallanderen, verscheen in 1626. Den 27sten
Januari zond de schrijver een presentexemplaar aan Huygens (vgl. Hoofts Brieven, t. a. p.) #
deze brief is dus ook zeker van dien tijd. 3) Ni. Baeto,
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Gedicht van Huygens.
'Tspoock te Muyden, daer ick sliep in Graef
Floris de Ves gevang-kamer I).

5.

Dr).

15.

20.

25.

Tesselscha, die lijden kondt
'Tsott gerammel van mijn' mond,
Selver als mij dunck ick stamer;
Hoort, het spoockt in dese kamer.
Kont ghij 't lijden ? jae, ghij moet;
'T spoockter, maer in mijn gemoed.
Swanger-hoofdigh van gedachten
Over 'tweder-sijds verkrachten
Vanden meester en den knecht
Bey ten vuylsten aengerecht,
Kruyp ick tusschen dese lakens,
Daer ick menigh' ure wakens
Hanghe aenden overslagh
Wie men schuldigst keuren magh,
Of den terger, of den wreker,
Of den echten-bande-breker,
Of den breker van sijn' trouw
Tegen 's lands Heer, om een' vrouw.
'Ksie den Graef hier liggen vloecken,
'Ksie hem kruypen door de hoecken.
Van sijn omgetuymelt hert,
'Ksie hem smelten in sijn' smert.
'Ksie hem zitteren van boosheidt,
'Ksie hem allerhande loosheidt,
Schrapen bij den anderen,
Honderd mael veranderen,
Vande balcken tot haer' daken,
Vanden hoosband tot het laken,
Vande venster tot de deur

i) Vgl. Gedichten van C. Huygens, II, blz. 160. Het blijkt niet, op welk verblijf van Huygens te Muiden hier gedoeld wordt
vs. 3 Selver — Zelfs. vs. 9 Van Floris V en Gerrit van Velsen. vs. so Beide op de vuilste
wijze uitgevoerd. vs. 13 aenden overslagh — aan het overdenken. vs. 21 omgetuymelt —
onrustig. vs. 23 zitteren — sidderen. vs. 25 bij den anderen — bijeen. vs. 28 hoosband —
kouseband,

'T SPOOCK TE MUYDEN.

75

30.
3o.

En verwerren in de keur.
keur.
Gerrit hoor
hoor ick buyten
Sluijter Gerrit
Woelen dat mijn'
mijn' ooren tuyten,
'Khoor
nacht,
'Khoor hem
hem stomm'len door den nacht,
'Khoor hem rasen aen de wacht,
35.
'Khoor hem kijven
kijven op
op de
de flauwe,
flauwe,
35.
Reden eischen van
van de lauwe,
lauwe,
Bijstand
Bijstand van
van de moedigste,
Wrake
bloedigste;;
Wrake van de bloedigste
'Khoor hem roepen
roepen;; lustigh,
lustigh, Vader,
40.
Lustigh, Neeff, 't't is
is geen
geen verrader
verrader
Die het luck
luck bij
bij 'thare
'thare vatt,
vatt,
Daer 't een ander is te gladd;
gladd j
'Khoorse
'Khoorse loopen met hun allen
Opde doen-al·oude
doen-al-oude wallen,
45.
'Khoor
~pie,
se luystren naer een spie,
45.
Die weet hoe, en
en waar,
waar, en wie,
wie,
Hoeveel Kermers,
Kermers, hoe veel Vriesen,
Vriesen,
Hoe veel
veellands-luy
lands-luy vande biesen,
Waterlanders, op het Y
Y
50.
Vallen over 's
's Graven zij;
zij;
5o.
'Ksie hem op soo swaren
swaren tijding
tijding
Met een masker van
van verblijding
verblijding
Treden voor des
des Graven
Graven stoel
stoel
En hem rucken naerden poel,
55.
Die het edel bloed most
most smetten,
smetten,
55.
beletten
Doe 't de vlucht niet kon beletten
'Ksie. Wat sie ick achter dit?
'Ksie de Sonn, de muren witt, 'KsiedSon,murwt
'Ksie de schaduwen verdweenen,
60.
vleesch
beenenscheenen,
scheenen,
6o. Die Die
my my
vleesch
enen
beenen
'Ksie myn selven, en
en mijn'
mijn' schroom
schroom
Even ijdel als mijn
mijn droom.
Wie
ontkennen
Wie sal 't evenwel ontkennen
En mijn'
mijn' seggens-eer
seggens-eer niet schennen?
VS.
31 Sluyter Gerrit
Gerrit—- Cipier
vs. 39
39 Vader.
vs. 31
Cipier Gerrit
Gerritvan
vanVelsen.
Velsen. vs.
nl. djn
zijn schoonvader
schoonvader
Vader, nl.
Herman
vs. 4o
40 NeejJ.
vs. 41
4 I luck
- geluk;
luck —
geluk ;
Hermanvan
vanWoerden.
Woerden. vs.
Neef, nl.
nl. Gijsbrecht
Gijsbrechtvan
vanAmstel.
Amstel. vs.
"hare
- het
vs. 44
44 doen
- toen.
vs. 47
47 Kermers
- Kennemers.
vs. 5o
50 over'thare —
hethaar.
haar. vs.
doen —
toen. vs.
Kermers —
Kennemers. vs.
over —
aan. vs. 55 smette?/.
- bezoedelen.
smetten —
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65.

Tesselschade, 'tspoockter wat.
Vraegt ghij mij, hoe veel is dat?
'Tis soo veel, als oude minnen
Door verrotte of dorre sinnen
Sou doen sweeren dat het Spoock
7o. Vrij wat meer is dan een roock ;
'T is soo veel als huys en hoeven
Huerlingen sou doen behoeven,
Daer het volckjen, soo gewoon,
Lichter dwaelt dan daer ick woon.
Mochten ghij en ick eens richten,
75.
Daer des duyvels koers soo licht, en
Menschen van soo laegen trapp
Voor den hencker raken schrapp !
'Kmeen ons vonnis soude wesexi,
All uw spoocken is uw vreesen.
80.
Kont ghij 't vatten ? Neen. Gij moet ;
'Tspoockter, maer in uw gemoed.

Constanter.

Febricitans 1), 9 0 Iul.
1626. Hagae.

Brieven van Hooft.
Hooft aan Tesselschade 2).
Me Joffr.e
Wij bedanken V E voor het bijzetten 3) uwer borst van gitte 4),
die houdende voor een Hieroglyphike oft heilighletter ende zinnebeeldt van het deel, dat wij hebben ende hoopen te houden aen
vs. 67-70 Er is zooveel van aan, als genoeg zou zijn, om oude wijven met hun verzwakt
en suf verstand te doen zweeren, dat het spook meer is dan rook. vs. 71, 72. Er is zooveel
van aan, als genoeg zou zijn om huizen en hoeven leeg te doen staan. vs. 73 Daer — waer.
vs. 75 richten — rechtspreken. vs. 78 hencker — beul ; schrapp — bevreesd.
1) Huygens heeft bijna den geheelen zomer van 1626 aan koorts geleden en kon eerst den
8sten September den prins in het leger opzoeken.
2) Naar het Hs. in de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, I,
blz. 376. De brief mist plaats, jaar en datum, maar is waarschijnlijk geschreven in 1628
vóór de geboorte der tweede dochter van Tesselschade. 3) schenken. 4) zijden, satijnen
of fluweelen lap, door vrouwen op den boezem gedragen, aan het keurslijf vastgeregen en
met gitten versierd,
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d'andre,
zoo goede ende
ende groote
groote wenschen
wenschen ujt
ujtkomen.
komen. Wij
Wij
d'andre, daer
daer zoo
V E,
E, dat
dat ons
ons
zienze
vergelden, als
zienze niet
niet beter
beter te
te vergelden,
als met
met beede
beede tot
tot V
de
eere geschiede
geschiede van
van 't't kindt te heffen
heffen I),
I), dat
dat het
het VVEEzoo
zoozujr
zujr
de eere
God, dat hij
hij V
VE
E aen
aen 't't selve zoo veele vreughde
maekt,
maekt, ende
ende tot
tot God,
totbelooninge
belooningedier
diersmarte,
smarte, als
alsalle
alledeughden
deughden ende
ende
laete beleeven
beleeven tot
vrucht
ter
borste
van
een'
befraeijigheden
van
een'
gewenschte
fraeijigheden van een' gewenschte vrucht ter borste van een' beminnende
moeder, in
in veele
veelejaeren,
jaeren,konnen
konneninneboesemen,
inneboesemen,laetende
laetende
minnende moeder,
deselve
HV
V EE gemael
gemaelden
denzelven
zelveniningenaede
genaedebevolen,
bevolen,
deselve met
met den
den H
groete ende
ende gebiedenis,
gebieden is,
nevens wel hartelijke
hartelijke groete
Me Joffr.e
Joffr. e van
UE.
U E.
verplichte dienstw.e
dienstw.~
P. C.
C. HOOFT.
HOOFT.
Adres : Aen me Joffr.e il Me Joifrouwe
Adres:
Joffrouwe Tesfelscha
Visfchers,
Tesfelscha11Visfchers,
Krombalgh,!1jin
Hujsvrouwe van 111 Sr Allart Krombalgh,
in de
de Koorenstraet,
Koorenstraet, !i[: tot 1I
Alkmaer. IrI is betaelt.
Alkmaer.

Hooft aan
aan Tesselschade
Tesselschade2).
2).
Me Joffre,
Het schijnt
schijnt dat
dat de
dedochter,
dochter,die
diewij
wij VE zaeghen tot Mujden
Mujden hebben 3), VE zoo
wel voeghde,
voeghde, dat
datmijne
mijnehujsvrouwe,
hujsvrouwe, kort
kortberaedt
beraedt
zoo wel
goedt beraedt, haer daernae zette, om
om binnen
binnen ontrent
ontrent acht
acht daeghen
daeghen
nae onze overkoomste
overkoomste alhier,
alhier, mij
mij gelijke
gelijkevrucht
vruchtin
inde
de lujeren
lujeren te schotelen 4),
4), ende dat
datjck
jckmet
methet
hetover
overwinnen
winnenvan
van't'tspraekeloos
spraekeloos kindt
mijne
Nu koomt
koomt (recht
(rechtanders
anders ging
ging't't
mijne spraekelijkheit verlooren heb. Nu
den
von Cresus
Cresus 5)
5) de
de blijschap,
blij schap, ende
endesnijt
snijtmijne
mijne pen
pen vanden
den zoon von
goede maere
maere vanden H. Ridder
tongriem,
tongriem, om VE toe te roepen de goede
I)
ten doop
doop houden. 2)2)Naar
Naar
moeilijk
leesbaar
door
water,inindedeBibl.
Bib!.der
derKon.
Kon,
i) ten
de de
Hs.Hs.
moeilijk
leesbaar
door
water,
Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven,
Brieven, I,
3) Zie
Zie den
den vorigen
4) Dat
Dat was
was
I, blz.
blz. 334.
334. 3)
vorigen brief.
brief. 4)
dan
bijna een
een half
halfjaar
Christina Hooft werd
werd den tosten
20sten Aug.
Aug. 1628
1628 gedan toch bijna
jaar geleden. Want Christina
doopt. Zij
Zij is xI. Maart
Maart 1650
met Mr.
Mr. Coenraed
Coenraed Burgh (1619-1699),
(1619-1699),heer
heervan
vanKorKor·
1650 getrouwd
getrouwd met
tenhoef, sedert 1666 thesaurier-generaal
thesaurier-generaal der Unie. Den
Den 3den
3den Febr. 1681
1681 is zij
zij gestorven.
gestorven. (Vgl.
Johan E. Elias, De vroedschap
vroedschapvatl
... I.
1. Haarlem.
- Vincent
Vitl&etltLoosjes,
Loosjes,
van Amsterdam,
1578--1795....
Haarlem. —
Amsterdam, 1578-1795
MDCCCCIlI,
Deze, die
die stom
stom was,
was,kreeg
kreegdoor
doorschrik
schrik de
de spraak
spraak terug.
terug.
IVIDCCCCIII,blz.
blz.148)
148). 5) Deze,
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Reael, daer nu geen maer 1) meer aen en is. Want zijne Ed. Gestr.
schrijft mij vanden I4en Feb. wt Hamburgh, dat hij aldaer was aengekomen, om een schip oft twee van oorloghe te verbejden te zijner
herwaerts coomste, nochte der fortujne, bij dewelke hij in 't quaede
blaetjen schijnt te staen, ende onder 't getal vande deughdsaeme, die
haeren haet verdienen, echter zoo schoon een spel te geven. Zijne
Ed. Gestr. verblijt zich van eenmael, als wt de helle ontkomen te zijn :

Regemque tremendum
Nesciaque humanis precibus mitescere corda 2).
Den vreesfelijken vorst, en zielen ongedwee,
Met ooren altijds dicht voor menschelijke beê.
Ik weet dat V E de adren rijsen zullen door deze zijne verrijsenis.
Voor mij, het verlangen dubbelt 3) zijnen draf, ende veeght met den
voerman heen 4), nu 't de lucht vande stal zijner wenschen in den
neus krijght, ende schiet tusschen eiken avont ende morghen een
geheele maendt in. Ach, dat mijne hoop maer geen schipbreuk en
lijde, als zij in Tesfel in zal zijn, ende dat onze gebeden, die hem ten
toppe van eeren opheffen, hem maer voor ons niet weghenwerpen,
ende zoo diep in de bekommering van landtzaken, dat het ons jaren
hangelens 5) koste, eer men eens kan hoek 6) hebben aen een half
wrtjen van zijn geselschap ! Ik vertrouw een beter. Maer hoe dickwils
blinddoeckt ons de onwetenheit van Midas, dien 't aen kennis gebrak
om zijn gebedt wel te bewoorden ? 7) Help bidden evenwel, dat het
schiprijkste ende strijdbaerste volk ter zee aen eenen vroomen
ammirael ende hooft met hart en harsfen geraeke. En zoudt gij niet ?
Ick heb mijnen swaegher den wachtmeester 8) wel voor V E broeder 9) gebeden, die jck meene, dat men maer wat op den dujm zal
kloppen, om ze zoo plat te maeken, datse tot een stopsel in zijnen
mondt zal passen. Maer vierigher gebedt stort jck voer de welvaert
van V E ende V E beminden man met Tetjen ende Tesfelschae, die
z) geene bedenking. 2) Vergilius, Georgica, IV, vs. 469. 3) verdubbelt. 4) beenvegen-wegsnellen. 5) hengelens. 6) beet. 7) in woorden uitdrukken. 8) Nicolaes Hasselaer (1593-1635), brouwer en „Kapitein-majoor van 't krijgsvolk binnen Amsterdam", was
in 1619 getrouwd met Geertruid van Erp (1596--1620), eene zuster van Hooft's eerste
vrouw. In 1622 hertrouwde bij met Sara Wolfphaerts van Diemen. 9) Zie blz. 71, noot.
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God alsaemen in eere [en] voorspoedt bewaere, nae de hartelijke
groete ende gebiedenisse van
VE
Ujt Amsterdam, den len
Verplichten dienstwen.
Maerte 1629.
P. C. HOOFT.
Adres : Aen me Joifre. j Me Joffrouwe Tesfelschae Visfchers
Hujsvrouwe van j Sr. Allart Crombalgh, inde j Sinte Magdaleenen
straet, j tot Alkmaer loont.

Gedicht van Tesselschade.
Grafschrift van Mr. Pieter van Veen 1 .
)

Die 't leven gaf, met zijn penseel,
Aen menigh konstigh tafereel,
Die 't leven nam, aen twist bij twist,
Met rechtsgeleerde pen' geslist,
5. En zoo met lujden leven kon,
Dat hij de strafste harten won,
Leidt levenloos alhier gekist.

(Tesselschade).

I) Naar het Hs. onder de papieren vair Hooft in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam. Uitgegeven door P. Leendertz Wz. in De Navorscher, XII, 1862, blz. 1 5 2 ; Gedichten
van P. C. Hooft, I, blz. 382. — Het versje heeft geen opschrift.
Mr. Pieter van Veen, geboren te Leiden, was advokaat te 's Gravenhage, maar tevens
schilder. Hij behoorde trouwens tot eene schildersfamilie, zijn broeder Octavio Veen (Otto
Vaenius), die van 1 . 558-1629 leefde, heeft grooten naam gemaakt. Mr. Pieter van Veen was
ook „Haags Advocaat", en werd dus door den magistraat gebruikt ,,tot verrichtinge van
Stads zaaken" (vgl. J. de Riemer, Beschrijving van 's Gravenhage,II, blz. 185, Noot). Hij was

gehuwd met Jacoburijna van Ruyven en is den Oden Dec. 1629 in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven. Ook Hooft heeft een grafschrift op hem geschreven (vgl. Gedichten, I,
blz. 28o) en Barlaeus een vers op zijn portret (Poemata, II, blz. 525).
Eene schilderij van hem, voorstellende het beleg van Leiden, bevindt zich aldaar in de Lakenhal. Van Mander prijst zijn schilderwerk. Zie over hem C. Kramm. De levens en werken

der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs van den vroegsten tot
op onzen tijd, Amsterdam, 1861, III, blz. 1677, 1684; Aanhangsel, blz. 1so; P. Leendertz Wz.
en W. J. C. Rammelman Elsevier in De Navorscher, XII, 1862, blz. 151, 244, 245, 33 8 ; Gedichten van P. C. Hooft, I, blz. 382.
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Brief van Hooft aan Tesselschade.

i)

Me Joffr.e
Mijn verdrooghde rijmpen is, deez' daeghen, een groenigheit 2)
over, ende daer van gekomen, 't geen VE hier bij ontfangt 3). Indien
't het beste maxel 4) niet en is, laet het VE niet nieuw geeven. Want
behalve dat jck nojt mijn heele werk maekte van dichten, gelijk
schier 5) dient te doen, die nae volmaektheit tracht, zoo heb jk 's mij
nu in zoo lange niet onderwonden, dat jck haest waende dit deel der
werelt gestorven te wezen. Maer 't gaet mij (acharme !) als de vrouwen, die denken haer krujs van 't kinderen te kerke gebraght te
hebben, ende weder mal worden in haer ouwde daeghen. 'T welk
mij doet duchten, dat jck deze quael in mijn graf sal voeren, ende
misselijk waer maeken 't zeggen van eenen Latijn, dat jck onlanx
nae, oft viellicht 6 ) verbij gekujert heb, aldus deunende :

Tot rijmzucht is geen raedt. Dat seer is veel te snoodt.
Een dichter zeven jaer moet dichten nae zijn doodt 7).
Maer als er geen beternis te wachten staet, is 't tij dt om den zieketrooster te loopen. Aij lieve, verdient ghij dat geldt, 't welk geschieden zal, indien VE met eenigh gedicht mij te zenden, bewijst vande
zelve quaele niet heel genezen te zijn. Want het is geen kleene troost
gezelschap in zijn' ellende te hebben. Maer, dit wel ujtgezeidt 8),
wort VE ende mijn' Heere uwen man, met alle de haere, nevens
hartlijke groetenis, alle goedt gewenscht,
Me Juffr.e van
VE.
Gans dienstwillighen
Ujt Amsterdam. 20 Feb. 1630.
P. C. HOOFT.
Adres : Aen me Joffr.e Me Joffrouwe Tesfelschae Roemer Visfchers Hujsvrouwe vanden H. Allert Crombalgh, tot I Alkmaer.
1) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 5.
2) jeugdige kracht, frischheid der jeugd. 3) Het gedicht De Hollandsche groet aen den
Prinsfe van Oranien, over de zege vandenjaere 1629 (vgl. Gedichten, I, blz. 281). 4) maaksel. 5) bijna. 6) misschien. 7) Het is eene zeer vrije vertaling van Juvenalis, 7, vs. 5o en
52, die luiden :
Nam si discedas, laqueo tenet ambitiosi
Consuetudo mali ; tenet insanabile multos
Scribendi cacoethes et aegro in corde senescit.
8) dit kwaad uitgezonderd.
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DE VRAAG VAN DE ACADEMIE.

Antwoort van Tesselschade I)
op de Vraag van de Amsterdamsche Academie.
De beste tong die stemmen smeede,
Zong gode loff, den menschen vreede.
Die swygent meest haer deucht betoont,
Is die met vier d'Apostels kro[o]nt.
De snoodste op aerde deed de menschen
Van godts verborgen wysheyt wenschen.
De booste sprack in 't Heemelryck :
Mijn macht sy d'hooghste macht gelyck.
In hun sticht god zyn heerschappyen,
Die met het doen 't gelooff belyen.
Schyn, als een Droch en dwael licht, lejdt
Wie dat haer volght ter duysterhejt.
De vrome zielen te belaegen,
Kan Hollants zachte grondt niet dragen.
De Roomsche geus het smekent blad,
Tot Brussel, ondertekent had,

5.

1o.

15.
I)

Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Unger's Vondel, 1630-1636, blz. 2 45.
In het laatst van 1630 gaf Vondel naar aanleiding van de oneenigheden en het oproer, te
Amsterdam ontstaan door het drijven der predikanten, namens de Amsterdamsche Academie het volgende gedicht uit (t. a. p., blz. 1) :

D' Amsterdamsche Academi aen alle poëten en dichters der Vereenigde Nederlanden, Liefhebbers van de goude vryheit.

5.

zo.

Apoll, op Helicon geseten
Vraeght al syn heylighe Poëten :
Wat beste en slimste tongen syn ?
Of waerheyt salich maeckt, of schijn ?
Of dwang van vrome Christen-sielen
Niet streckt om Hollandt te vernielen?
Of vryheyt niet en was de schat
Waerom men eerst in oorlooch tradt ?
Of oock in wel bestierde steden
Een oproermaecker wort geleden?
Of huyse-plondren vesten sticht ?
Of d' eedt geen burgerij verplicht
En of sich leeraers niet verloopen,
Wanneerse dezen bandt ontknoopen ?

Dit vers lokte een groot aantal antwoorden uit (t. a. p., blz. 245-320), die meestal zeer
vinnig en grof waren. Het Antwoort van Tesselschade is zeker het schoonste.
vs. 15 het smekent blad — het smeekschrift der edelen.
TESS' LSCHADE.
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2 7.

Soo wel als d'ander, en versochter
'S lants vryheyt bij aen 's Kaizars dochter.
Den muijter, die gerustheyt haet,
Looft altyt een geschickte staet.
Daer d'eene burger 's anders mujren
Bestormt, die stadt en kan niet dujren.
Geen aerdsche god, off hy wordt by
Een Eedt verknocht meer schuttery.
Wat leeraers ook dien bant ontlitsen,
Die kerven 't snoer der zeeven flitsen.
Elck zyn Waerom

I).

Adres : Aen Sr Joost vande Vondeln, woonende H in de trouw in
de Warmestrat om te bestellen aen myn Heere De Heere Hooft
Drossart tot Muyden. port.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade 2).
Mejoffre.
Als jck nae de prijs vande Academje staen wilde, jck zoude staende
houden, dat de beste tong is die van Joffre. Tesfelschaes pen. Want
haer ujtspraek heeft niet alleen mij wel gevallen, maer mijne liefste
Helionora zoo wel gesmaekt, dat ze door die lekkernije, tot haere
eerste liefde ter poesie bekoort zijnde, ernstelijk op mij verzocht
heeft, jck zoude dat gedicht doch ujtschrijven, 't welk 't eerst is, dat
zij mij zulx in alle haer leven geverght heeft. Zij verlangt zeer nae
U E jeghenwoordigheit, ende alzoo wij rekening maken in ['t] eerst
van Juny de vrienden vande Beverwijk te verzoeken, zijn ook in
meeninge van alsdan U E met eenen bij te koomen, mits dat U E
gelieve ons de eere te belooven van met ons nae Mujden te trekken,
ende te zien oft dat gewest stof tot festoenen zal ujtleveren. Mijne
vs. 18 's Kaizars dochter — Margaretha van Parma. vs. 24 meer — nog des te meer. vs.
ontlitsen — los maken. vs. 26 't snoer der zeeven flitsen — den band, die de zeven pijlen
van het wapen der Vereenigde Nederlanden samenhoudt.
t) Dit was de zinspreuk van Tesselschade. 2) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Zie Van Vloten Boofts Brieven, II, blz. 12.
25

BRIEF VAN HOOFT AAN TESSELSCHADE.

83

Huisvrouwe verzoekt hartelijk nevens mij, dat ons deze bede niet
geweighert werde, maer U E gelieve haere zaeken daernae te schikken. Het bijgaende antwoort op de vraeghe kan U E, zoo betuttelt =)
als 't nu is, in 't net stellen, ende beslooten aende Akademie overzenden, oft aen U E zuster, om aldaer ingelevert te werden. De
roemer, verstae jck, zal door haer handt gesneeden werden, ende
misschien zucht tot de vrienden hebben, om niet ujt het geslaght van
Roemer te gaen. Wij gebieden ons bejde aen U E ende mijn' Heer
U E man, die God met alle de uwe in eere ende voorspoed altijds
bewaere, nae wensch,
Me Joffre.
van

UE
(Tansch dienstwen

Ujt Amsterdam, lo
Apr. 163 0.

P. C. HOOFT.

Adres : Aen me Joifrouwe, 11 Me Joffre. Tesfelscha 11 Roemer
Visfchers, Huis vrouwe van Sr. Allart i I van Crombalgh, inde i i Langestraet, I; tot !I Alkmaer. 1: Loont.

Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 29 Sept. 163o. 2)
Gelijk een swangere vrouw, die haeren mondt op een glas lekkeren wijns gemaekt had 3). dat haer tegens de tanden aen stukken
gesmeeten 4) wort, oft als een alchijmist, dien een werk van zeven
jaeren, ende 't grontzap van een' grondelooze hoop om zijn ooren
springt, zoo stond ick, mits het schielijk doorreizen zijner Vorstl.
Doorl. ende uwer Ed. 5) voor 't hooft geslaeghen, ziende teleurgestelt de lust, die ick mij, uit d'eere uwer jeghenwoordigheit,
i) Hooft heeft dus ook dit gedicht van Tesselschade nagezien en verbeterd. 2) Vgl.
Hoofts Brieven, II, blz. 98 ; De briefwisseling van C. Huygens, I, blz. 294. 3) den mond
maken op -- begeerig zijn naar, vlassen op. 4) geslagen. 5) De prins bezocht den i8den
Sept. het huis ter Eem, Naarden en Muiden en sliep dien nacht te Weesp (vgl. Dagboek van
C. Huygens, blz. ii). Hooft had op een langer verblijf te Muiden gerekend en daarvoor

allerlei toebereidselen gemaakt.
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Uit een brief van Hooft aan Baak,
van i o Aug. 1631 I).
Wij hebben hier Joffr.e Tesselschae, ende verwachten daerbij de
Fransche nachtegael, dat is Joffr.e Francesca Duartes. Op deeze keeltjens noodigh jck eenighe ooren, op éénen dag ujt en 'thujs, te weeten
tegens woonsdagh naestkomende. D' ingeslooten aen den Heere
Reael 2) is daer toe dienende, gelijk deze aan U E ende Joffr.e ma soeur
vruntlijk te versoeken, gelieve ons, nevens zijn' Ed. Gestr., die eere
te doen, van alsdan hier mede te verschijnen. Waerop wij morghen
een gunstigh antwoort zullen verwachten.

Brieven van Hooft.
Hooft aan Tesselschade 3).
Me Joffr.e
V E heeft tot noch toe, met haer keel, de minnende harten in 't
vier, menschen en dieren op aerde, de voghelen in de lucht verheught.
Nu zij ook de visschen in 't water weet t'onthaelen, en hen te doen
hoveren 4), moet jck bekennen, datze is a tout faire, ende goedt voor
alle elementen. Joffrouw Duarte zal mij vergeven, dat jck d'uwe voortaen boven de haere stel, gemerkt haere miltheit zoo verre niet en
gaet, als 't water diep is, en d'uwe strekt tot den gront der zee. Ick
heb, sedert den ontfang van V E brief onverduldelijk 5) nae den
haeren, dien V E beloofde, gehongert, om te zien wat stof van dankzegging haere E rijke geest zal weeten te vinden, daer der geen' en
is. Want wij anderen hebben niet dan 't logge lijf, V E ende de haere
de ziel van 't gezelschap verstrekt. Joifrouw Susanne moght V E dit
jaer de reiz' wel schuldigh blijven 6), bij gebrek van geleghenheit,
maer verlangt, met al haer hart, nae 't toekomende, zich belovende
i) Zie Hoofts Brieven, II, blz. 194. Joost Baak, heer van Wulverhorst (1597-1681) was
koopman en reeder te Amsterdam en in 1623 getrouwd met Magdalena van Erp (160516841, eene zuster van Hoofts eerste vrouw. 2) Die brief is verloren gegaan. 3) Naar het
Hs., gedeeltelijk door water onleesbaar, in de Bibi. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, II, blz. 215. 4) vroolijk zijn, zich verheugen. 5) ongeduldig. 6) Zij
logeerde dikwijls te Alkmaar.
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dat V E haer' troonij op papier zal doen leven, gelijk V E haer heeft
toegezeidt. Ondertussen hoop jck, dat V E mijnen laesten ontfangen
heeft, met de munte die daer in was, tot betalinge van 't stuk dat V
E onder de meestres heeft, ende 't lij nwaet door Joffr.e Susanne gehaevent I), Want jck had het al eenighe daeghen voor den ontfang
vanden uwen van hier gezonden. Wij gebieden ons zeer aen Joffr.e
Duarte, V E man, ende Monsr Sammer 2), dezelve met alle, die V E
lief zijn Gode bevelende, blijvende altoos,
Mê Joffr.e

VE
Verplichte dienstvee vriendt
P. C. HOOFT 3).

Adres : als boven.

Hooft aan Tesselschade 4).
Me Joffr.e
De schilder heeft, nae 't zeggen van meest alleman, mijn' schoondochters) te leelijk gemaelt. Evenwel dit kan zij lijden, maer qualijk
zonder klaeghen overzetten 6), dat V E haer (meent ze) in 't ontfangen gedicht 7) schoonder gemaakt heeft, als 't wezen ujtwijst,
ende dan zij V E lijnwaedt had konnen kuischen 8 ). Doch oordeelende, dat het niet dan V E goede geneghenheit te wijten staet, wil zij
dit ongelijk in suiker opneemen, en denkt :
Wie zoud zich stooren 9)
Te zijn bemindt.

Ook vindt zy zich hooghlijk gehouden in Io) de rijmen haer toegeeighent, dan haer kas verre ten achteren, om inde zelve maat te betaelen. Groote benautheit ist, een rijk hart en een' beroojde borze,
om zijn' schulden te voldoen. Maer al is haer dit van 't Lot geweighert, echter kon zij zich niet onthouden, van haere dankbaarheid,
met eenighe geringe erkentenis, te betoonen. Dies zeindt hier bij zeker
i) in orde gebracht. 2) In Alkmaar woonden Thomas, Jacob en Allert Sammer, neven
van Crombalgh. 3) Plaats, datum en jaar ontbreken. 4) Naar het Hs., door water beschadigd, in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Rooft's Brieven, II, blz. 216.
5) stiefdochter, nl. Susanna Bartolotti ; zie blz. 85, 87, 89. 6) er over heen komen, uit haar
hoofd zetten. 7) Dit vers van Tesselschade is verloren gegaan. 8) schoon maken. 9) zich
er boos over maken. Io) verplicht aan.
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queevleesch I), onlanx toegestelt. Arme wissel 2), zeit ze, vleesch om
geest ! maer neemt gedult, op vertrouwen, dat V E gelijke gewoon
zijn, de wil voor 't werk aen te neemen. Zonder dat ook, al de werelt
moest achter ujt vaeren. Maer dezelve staende te houden, is V E
meerder eere; waerin God V E staende houde, nae wensch,
Me Joffr.e van
V E verplichtten dienstwen
Ujt Amsterdam,
P. C. HOOFT.
j Novemb. 1631.
Adres : als boven.
Hooft aan Tesselschade 3).
Me Joffr.e
Wij hadden wel behoort stip op onze uire te passen, met V E te
bezoeken, maer de bruiloftgang heeft zoo veel toereedens aen, dat
het eenen licht ujt zijn' gissing gaet. 'T Was een groote Eclipsis voor
mijn Suseken 4), in plaets van V E aenschijn andere troonijen te vinden, daer 't haer niet lang in en luste te starrekijken. Niettemin zij
had vertrouwt, dat de wederliefde zoo koel niet geweest waer, oft
V E en zoude haer 's andren daeghs dat verzoek betaelt hebben, ende ons een vischjen helpen eeten. Maar (ach arme !) een ongeluk
komt zelden alleen. Zij was V E quijt, en had het naekijken, min
nocht meer als Psijche, als haer vrijer een' glippert maekte 5). Nu
quijnt en steent d'arme tortelduif, beweenende haer' verlaetene
eenzaemheit, ende kan aen Corisca 6) geen volslaeghen ongelijk
geven, die een gasthuis 7) van haer hart maekte, om zich aen 't vlotgras te houden 8), als haer de wal ontging. Maer 't magh haer een'
leer zijn, dat ze zich hoede op vrijers te verslingeren, die, nae 't
1) kweemoes, ingemaakte kweeën. 2) ruil. 3) Naar het Hs., door water beschadigd, in de
Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Uitgegeven door Van Vloten, t.a.p. II, blz. 231. 4) Susanna Bartolotti. 5) De koningsdochter Psyche werd door Amor weggevoerd en leefde
met hem vereenigd, zonder hem te zien of te kennen. Toen zij trachtte hem te zien, werd zij
door Amor verlaten. Zij zocht hem, vond hem eindelijk en werd weer met hem vereenigd.
6) Corisca is eene persoon in Guarini's Pastor ao (1590), het beroemde herdersspel, dat
in de 17de eeuw meermalen in het Nederlandsch werd vertaald. De herderin Corisca, doodelijk van Myrtillo, tracht dezen en zijne geliefde Amaryllis, uit ijverzucht in het ongeluk te
storten. 7) herberg. 8) zich verlaten op iets, dat onzeker is.
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zeggen van haer sede, de meisjens in wispeltuirigheit noch verre de
loef afsteken. Had zij ook ten minsten een Crommetjen om den tijdt
meê te korten, zoo moght zij haer droef heit noch ten deele vergeten.
Nu laet ghij haer hier bedrukt en troosteloos zitten. Zij en is nochtans geen Medea I), om V E Teetjen te verscheuren, nocht Dido 2),
om V E op de bouten van uw Marye 3) te gast te nooden; maer een
zoetemelx hartjen, dat al zijn leedt met sujker wreekt. Hier nevens
gaet een kisjen vol. Zoo veel beetjens alsje daarin bijt, zoo veel kusjens, zal zij zich inbeelden t' ontfangen, ende laet V E op die zoete
hoope, gelijk wij mede doen, met alle die V E lief zijn, Gode bevolen ; blijvende,
Me Joffr.e
VE
Toegeneghen dienste
P. C. HOOFT.
De soldaet, die mij van V E bevolen wort, heeft mij, meen jck, gesproken, ende verlof, ten aenzien van zoo veele kinderen, om tot
Alkmaer te blijven tot Maj toe ; daer nae dagh en raedt.
Ujt Amsterdam, 18
Febr. 1632.
Adres : als boven.
Hooft aan Tesselschade

4)

Me Joffr.e
De roê maakt goê kinderen, gelijk V E ziet, mits jck mij gae beteren met schrijven, nae 't laeste kijven, dat jck van haer gehoort heb.
Want deze is alleenlijk om dat te bewijzen, ende niet om V E van
onze koomste te waarschouwen. Wij hadden 'er wel onzen mondt
op gemaekt 5), tegens deze ingaende week. Maer wat daeghen hebben wy alledaeghs ? Wie zagh Sint Jan ojt zoo verkleumt in 't landt
koomen ? Hij moet zijn tijdt vergist 6) hebben 7) oft doen 't van
i) De Grieksche koningsdochter Medea doodde hare kinderen, om zich te wreken op den
ontrouwen Jason. 2) De naam der Koningin van Carthago wordt door een commentator
der I2de eeuw verklaard als moordenaarster. 3) De jonge Maria Tesselschade. 4) Naar
het Hs., gedeeltelijk door water onleesbaar, in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, II, blz. 270. 5) op gevlast. 6) misrekend. 7) Hier achter is een zin door
geschrapt.
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hoovaerdij om ten minsten Kersmis in koude en guirigheit te gelijken. Het weder schijnt blutsch van zoomers te zijn en dat wij
voortaen niet dan winters aen hem in 't vat hebben. Ujt wat
hoek dat de windt ook waejt, geen' warmte komt er over. Jck
erbarme mij over onze arme pruimen, die niet een zonneschijn gebeuren I) magh. Wanneer zal 't eens zijn, dat wij die rijpe geeltjes
met haeren waes onder de blaeuwe van Damasco zullen zien ujtsteken, als starren aen haeren hemel ? Ick waetertande 'r nu meer nae,
dan als jckze in 't oogh heb, en slaght Homerus in dit stuk, die 't
levendighste gezicht had, doe hij blindt was, ende door 't verlangen
nae de verwen en maxels der dingen, d'innerlijke verbeelding derzelve schijnt gesterkt te hebben. Ick hoorde weleer, datje kunsjes
kondt. Jst waer, zoo spreekt een hoogh tooverwoordt, ende, doende
meer als Circe, steekt het weder in een ander bakhujs 2). Oft zoo V
E ooghen zonnen zijn, gelijk de vrijers plaghten te sweren 3), zeinter
ons een over tot gelejde derwaerts aen. Oft planter een inde Beverwijk, om Joffr.e Tols ujt te lokken, die ook tegen geen' koude en
magh, al isze beter gedost met vlees en vet, dan wij zijn,
Mê Joffr.e

VE
Verplichte dienstw.e
P. C. HOOFT

en

H. HELLEMANS.

Ter vlucht, ujt mijn Tooren tj en, 27 Junij 163 2.
Adres : als boven.

Hooft aan Tesselschade 4).
Me Joffr.e
Wat drommel voor liefkruidt 5) heeft V E mijn Suseken ingegeven, dat haer zoo doet quynen, en jooken 6) nae V E jeghenwoordigheit? 'T meisje heeft het heele hoofdt vol Tesselschaes, ende
droomt bij lichten dagh van de genoote vriendtschappen, lekkende
I) te beurt vallen. 2) De tooveres Circe kon menschen in dieren veranderen. 3) Zie
het Liedeken van Bredero, vs. 28 (blz. 12). 4) Naar het lis., door water gedeeltelijk onleesbaar in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, II, 277. 5) Liefdedrank. 6) jeuken, vurig verlangen.
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haere vingeren nae den hooning van U E lieflijkheit. Jck begin Huighens ujt zijn' deer I) te zetten, ende voor vol aan te neemen dat
ghij toveren kunt, oft ten minsten eenighe kunsjens, die wat meer in
hebben als een ijdele hairring 2). Om zich eenighzins te verlichten van
den brandt dezer koortse, heeft zij zich wat minnebloedts af laeten
tappen, en zeindt het hier by, tot een schenkaedje. 3) Arme sloof,
die hier door lichtenis 4) meent te krijghen. Z' is op den verkeerden
wegh. Die van tovery genezen wil, moet zelf bloedt van de kol hebben. Kan ick haer dat dietsch maeken, zoo vreest vrij onder haer
lippen te komen. Want zij zullen V E zoo nijpen, dat 'er 't roode
sweet nae volght. Ten minsten zuight zy er een scharlake plekje
keel meê. 'K wedde dat dat helpen zal, ende wenschte daerom V E
hoe eer hoe liever hier. Maer om niet te vinningh een spel te drijven,
waer goedt, dat wij een pleister van prujmen op het zeer lejden, ende
die weeten van geen rijp worden voor over acht daeghen. Bidden
dan, dat V E niet in de naeste, maer in 't eerst vande week daer aen,
naemelijk met den herfst, over koome, om haere guirigheit, met de
zoete melk van U E hart, wat te smijdighen 5). Zoo zullen wij 't
ber 6) van September niet voelen, dat zoo zeer nae den winter
smaekt, dien hij in den mondt heeft. Zijn eerste dagh is een woensdagh, 't welk jck zeg, ujt zorghe dat 'er t' Alkmaer geen' almanakken zijn. U E kieze dien tot het aenveirden der rejze, oft een etmael
oft twee te vooren, nae haere beste geleghenheit, maer wij dienden

't te weeten. Ende ons daer toe verlaetende 7), zullen V E, met haer
Crommetjen en kinderen, Gode bevelen, nevens hartlijke groetenis,
Mê Joff.re van
VE.
Verplichten dienstw.en
P. C. HOOFT.
Van den Hujze te Mujden, 20 Aug. 1632.
Adres : als boven.

i) leed. 2) ring of band voor het haar. 3) eenig rood vruchtensap ? 4) verlichting. 5) verzachten. 6) 't barre. Waarschijnlijk woordspeling op den uitgang van denamen der vier
laatste maanden van het jaar. 7) daerop vertrouwende.
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Hooft aan Tesselschade ')
Mê Joffr.c
Dank heb V E schrijven heden ontfangen, dat mij tot een' bril
gedient heeft, om te zien de gedachten uwer E die hier noch bij
haere vrienden gebleven waeren. Die een gedeelte van de ziel behoudt, magh niet zeggen heel verlaeten te zijn. Maar jck benijde de
lucht van Valkenburg, die meer maghts op de gezontheid van V E
Crommetjen van verre heeft, dan de lucht van Abkoude van naebij
doet. Evenwel is ons lief, dat hij aende beter handt is, al verdriet
ons dat de genezing ujt een anderen hoek herkomt. Mijn' huisvrouw
laet zich al voorstaen dat het schoolziekt was, spruitende ujt ons
onvermoghen om zijner E de siere te doen, die hij waerdt is. Dan wat
ist?'t en heeft aen geenen goeden wille ontbroken. Zoo V E haer deze
inbeelding ujt den hoofde begeert te slaen, gelieve onze perzen 2) hier
te komen proeven, als zij rijp geworden zullen zijn door 't goede weder,
dat zich schaemen zal achter te blijven, naerdien 't van E V toovertong besworen is te voortschijn te komen. Ondertussen speelt mij
het Koninx deuntjen 3) in den zin. 'T eerste veirs hebbe vertolkt,
oft veel eer naegekujert, als V E zien magh. Zoo 't V E maer half
wel gevalt, zal 't zoeken wat te schaeven, en moghelijk ijet daeraen
te flanssen, wenschende V E in ijet grooters te dienen, ende dat de
goede Godt haer ende alle de haeren in genaede bewaere; nevens
vierighe groetenis ook aen V E lieven man, ende d' andere vrienden
aldaer, van
VE
Van den H. te Mujden,
V E Verplichten dienstw.en
in haeste, 7 Sep. 1632.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.

i) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, II,
blz. 280. 2) perziken. 3) Klacht van Koning Henrik, Zie blz. IO2.
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Liedjes van Tesselschade.
Onderscheyt
Tusfchen een wilde, en een tamme zangster.
Ter eeren vande Jonk-vrouwe Maria Pilt,
Uytnemende Zanghster. 1)

Wilde Zanghster

5.

o.

15.

Prijst vry den Nachtegael,
Als hy uw' menighmael
Verlust, en schatert uyt ;
Een zingendt veedertje en een ghewieckt gheluydt,
Wiens quinckelere zoet
De oore luystre doet
Gauw nae het tiereliertje
Der vlugge luchtigheyd van 't oolijck vroolijck diertje,
Wiens tjilpendt schril geluyd,
Gelijck een orgel fluyt,
Veel losse toontjes speelt,
En met een tongh alleen als duyzent tongen queelt.
Zijn hoogh' en laege zwier,
Met lieffelijk ghetier
Van 't helle, schelle zoetje

I) Het gedicht is op muziek gezet door Ban en met de muziek gedrukt in Zangh-Bloemzel
Van Ioan Albert Ban. flaeriemmer Dat is Staaltjes vanden zin roerenden zangh; Met dry
stemmen, En de Gemeene-Grondstem. Nefens een kort Zanglzbericht, Ten dienste van alle
VVaderlandtsche Zangh-lievers. Hoogtestem. (Vignet.) t' Amsterdam, by Paulus Matthijsz.
boor Louys Elzevier, op 't Water, inden Oim•Boom 1642, blz. XXI—XXXIII. — Het is
in het Engelsch vertaald door Edmund W. Gosse, Studies in the literature of northern
Europe, Londen, 1879, blz. 261.
Ook opgenomen in Jacobi Westerbani Minne-dichten, 1644, blz. 272, en in Verscheyde
Nederduytsche Gedichten, II, 1653, blz. 32. De tekst van de Minnedichten is hier gevolgd.
Wanneer het gedicht is geschreven, is niet vast te stellen.
Dr. F. A. Stoett zegt in zijne uitgave van Hoofts Gedichten, I, blz. 342, dat het gedicht eene
navolging en uitbreiding is van Marini's verzen over hetzelfde onderwerp. Die verzen zijn
mij niet bekend. Maar Tesselschades gedicht heeft geene overeenkomst met het mij bekende
sonnet van Marino, Il rossignuolo cantante (vgl. Gianbattista Marino, Poesie varie, a cura
di Benedetto Croce Bari.... 1913, blz. ioo).
Maria Pilt, aan wie het gedicht is opgedragen, was misschien eene dochter van Jan Heindrixsz Pelt, waardijn (muntmeester), wiens naam sedert 1617 in een register van regenten
en officianten, aanwezig op het archief te Alkmaar, voorkomt. (Mededeeling van Mejuffr. C.
E. C. Bruining).
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Vermeestert al 't gesang van 't zingend', springend' goetje.
Een diertje, wiens ghelaet
In zeldtzaemheydt bestaet,
Omdat het niet en heeft
Als zangh, die maer een maendt in 't gantsche jaer en leeft.
Maer 't meeste wonder, dat
Zijn roem ooit heeft gehadt,
Is, dat zoo kleyne leeden
Herbergen zulk een kracht van die luytruchtigheden.

Tamme Zangtester.
2 5.

3o.

35.

4o.

45.

Maer, wilde Zanghster, zwijght
En na uw' adem hyght;
Uw' tjukken heeft geen klem,
Noch komt niet by den aerdt van Rosemond jes stem,
Die na een liever trant
Doet luyst'ren het verstandt,
Met wisse maat en snikjes,
Die vriend'lijkheijtjes sluyt in vaster toone strikjes ;
Wiens reden-stem vertaalt
En waerdiger onthaaldt
De geesjes van 't ghehoor,
En hipp'len doet de ziel van 't hartje tot het oor,
Als zy met grof ghedreun,
En dan met teer gekreun
Van minnelijke treeken,
Doet onderscheid.elijk verscheide tongen spreeken.
Geen veelheit ons verveelt,
Hoe veel haar keeltje queelt,
Maar eenen versschen lust
Bekoort het grage oor, als 't maar een snikje rust.
't Is zeldtzamer geneught,
Die staagh op nieuw verheught ;
Geen stemmigheyt zoo lustigh
Als deez', die zoomers is en 's winters even rustigh.

Oordeel.
Een yder oordeel nu
5o. Van Nachtegael en uw,
vs. 16 Vermeestert -- Beheerscht. vs. 27 tjuklien -- klanknabootsend woord. vs. 39
treeken— listen. vs. 44 snikje -- kort oogenblik.
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Wat een ghelijkenis
Het ydel galmen by dit woorden zielen is.
(Tesselschade.)
Antwoort op het Gedicht van den Minnaar van
Juffr. Steenhuysen I).
Cupido spreekt:
Die naer mijn luysteren wil, die sal ick eens beloonen
Met levendige waer, en legge goude Kroonen ;
De schoonheyt en het geit
Zijn beyd in mijn gewelt.
5.
Ik vergulde de pijlen,
En weetse soo te vijlen,
Tot wraack, in liefdes schijn,
Die ongehoorsaem zijn ;
Dus treckt u hert en zinnen
io.
Van die ghy placht te minnen ;
Een beestiger dan ghy
Onsteent de herde zy.
U sucklen is verlooren ;
Sy is in steen gebooren,
15. Want soo u heus gelaet niet by haer op en doet,
Een Diamant ontlaet niet dan in Boeken bloet.
Tesselschade.
vs. 52 zielen — bezielen.
I) Vgl. Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II
1653, blz. 41. Het gedicht diende tot
antwoord op het versje: Den Minnaar van Juffr. Steenhuysen spreekt (zie t. a. p , blz. 4o) :
De alderliefste Maeght, die ick van harten meen,
Heeft Oogen van Sapphijr, daer ick om sucht end' ween ;
De Lippen van Roobijn ; van wit Albast de Handt ;
De Borst van Marmor en het Hert van Diamandt;
5. Wat wonder ist, á Min, dat op dit schepsel straf
Uw minneschichten en mijn suchten stuyten af?
Wie Juffrouw Steenhuysen was, is, in weerwil van de onvermoeide nasporingen, door
Mejuffr. C. E. C. Bruining, adjunct-archivaris van Alkmaar, ingesteld, niet gebleken. De familie Steenhuys, of Steenhuysen, behoorde tot de deftige lieden te Alkmaar ; velen van dien
naam zijn lid der vroedschap en schepen geweest. Het jaartal van het gedicht is dus ook
niet bij benadering vast te stellen.
vs. 8 nl. voor hen die ongehoorzaam zijn. vs. 12 onsteent — maakt zacht. vs.15 op...doet —
indruk maakt. — vs. 16 ontlaet — wordt zachter, smelt.
,

IV.
A demain les a aiyes.
Hooft.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. 1)
Mê Joffr.e
Wel magh V E haere miltheit rouwen, die mijn' lieve Leonor ende
Susanne, elk met een glas van Vaederlijken naeme 2) ende geest beschonken heeft. Want wy slachten alle de rijke lujden, die, hoe zij
meer hebben, hoe zij meer hebben willen. Ook waer jck noode doodt
gedeelt, ende had daerom geirne, op den grootsten Roemer, gemaelt
het voorighe ende deerlijk verongelukte :

A demain les affaires.
Op de twee kleener daer nevens gaende, die tot last van twee
schroeven 3), Bachus en Ariadne, zullen dienen, wenschte wel dat
V E geliefde te stellen :
Speculum mentis.
Fomentum amoris.
Op twee andere kleene tot de zelfste schroeven, dunkt mij dat,
om de verandering, ende voor de Leeken, niet quaelijk komen zoude
deze ujtlegging van 't bovenstaende :
Spieghel van de binneborst.
Doojnat op de minnevorst.
De glaezen terug krijghende, zal jck V E bedanken, naer behooren. Ondertusfen doen 't mijn' Huisvrouw ende Suseken ten hooghsten, ende zenden hiernevens de bom 4) gestoffeert met lekkernijen.
Maer jck duchte dat ze V E zoo wel niet zullen smaeken, als mij de
veersen gevult met overaerdighe invallen, zonderling dat :
Wanneer ghij blinkt, zoo taent de zonne van mijn hart. 5)
i) Naar het Hs., door water beschadigd, in de Bibliotheek der Kon. Akad. te Amsterdam.
Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 285. 2) Nl. Roemer. 3) Zilveren voetstuk om den roemer in
vast te schroéven, hier versierd met beeldjes van Bacchus en Ariadne, den god van den wijn
en zijne door Theseus verlatene vrouw. 4) trommel. 5) Dit gedicht, waarschijnlijk het
sonnet aan Reael, is verloren gegaan. Zie blz. 78.
TESSELSCHADE.
7
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Ick heb 't sonnet aen den Ridder Reael bestelt 1), daer wij onlanx
ten eeten waeren bij Joffr.e Dimmers met haeren spikspelder nieuwen
man 2), dien zij, ujt loutre klinklaere liefde, heeft aengeslaeghen.
d' Andere dichten heb jck geschreumt 3) te kladden, maer ujtg[e]schreven, wat verstelt 4), ende betuttelt 5) nae mijnen zin, op dat V E
haere keur hebbe, om die in hun wezen te laeten, oft te veranderen.
Het Koninxliedt 6) staet tussen hangen en wurghen, ende kan quaelij k
aen zijn eindt raeken. Want mijn geest is zoo verzoopen en verzonken
in 't rijmeloos schrijven mijner Historien, dat hem de wieken te nat
zijn, en in te diep een kujl steeken, om vlucht of vejrt nae de poeetsche lucht te maeken. V E verght het hem nochtans. Maer dit zeidt
hij daer toe : 7)

'K weet van dichten, nocht van deunen
Niet dan ketelachtigh 8) dreunen
Is het, dat mijn' snaeren
Baeren.
Was de keel ojt glad en hel,
Z' is nu bijster van haer stel,
Slaet niet, dan een schor
Gemor.
' T hart, al heeft het Phoebus tegen,
Wil, tot uw verzoek geneghen,
Boven zijn vermeughen
Deughen.
Hier ziet V E den strijdt tusfen kracht en zucht. Deze heeft 'er
nochtans ujtgepijnight 't geen hier nevens komt op 't verjaeren van
V E brujloftsdagh. 9) 'T gaet bedrukt genoegh, al en brengt men 't
in geen' druk. Maer zoo ghij 't in uw hart drukt, het zal zijn' druk
t) gezonden. 2) Waarschijnlijk Jenne Marie Dimmer, uit den Haag, getrouwd met
Pietro Vico, die bij verschillende hoven resident van Venetië is geweest en o.a. in 1612
als secretaris van een Venetiaansch gezantschap ook hier te lande vertoefd heeft (vgl. De
briefwisseling . van C. Huygens, I, blz. 357). De jonge vrouw heeft in 1636 uit Venetië en in
1645 uit Milaan een brief aan Huygens geschreven (t.a.p., II, blz. 144; IV, blz. 265). Uit den
eersten brief blijkt, dat zij toen nog niet lang in Italië woonde. 3) geschroomd. 4) veranderd. 5) verbeterd. 6) Zie bl. 91 en 102. 7) Het vers is ook afgedrukt in Gedichten van
P. C. Hooft, I, blz. 305. 8) ketelachtigh. Woordspeling met ketelachtig van ketelen, kittelen,
en ketelachtig van ketel. 9) Nl. het nu volgende gedicht.
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verwonnen hebben. Dan vreeze, dat zijn lot zoo goedt niet zijn zal, 't
en zij V E de gunst voor de kunst aanneeme. Die hoop, gegrondt op
haere heusheit, is noch niet t' eenemael vervallen. Dies mij daermede
troostende, laete V E ende alle die haer lief zijn den almoghenden
bevolen, nevens hartlij ke groete ende eerbiedenis,
Mê Joffr.e van
VE
Hooghverplichten dienstveirdighen
Ujt Amsterdam, 2
Novemb. 1632.
P. C. HOOFT.
Wisten wij V E bruiloftsfeestdagh, ende zoo wij daertegens de
roemers weder hier moghten hebben, wij zouden schikken op den
zelven tijdt alhier banket te houden, om dezelfste staetsij te vieren.
Adres : Aen mê Joifrouwe, Mê Joffr.e Tesselfcha Visschers,
Huisvrouwe van Sr. Allart Krombalgh, inde langestraet { tot Alkmaer met deze dooze ende een bom I) van blik. Loont.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft.

2)

Myn Heer
Die zyn weldaet roudt, die en streck se niet 3) ; maer dit roudt my,
datge dus lang bekommer[t] syt geweest met een verliefde Heros 4)
sorgh voor 't blyven van het geen, dat al soo zeer nae u e haeckt, als
ghy verlangen moecht.
't Wert door zulcken lust gedreeven,
Raeckte schip en mensch om 't leeven,
't Goet souw in u handen
Stranden
Siet hier dan, het geen ghy vierigh begeerden, wert u eyvrich
gejondt ; ick heb dapper besich geweest met snijen ; de eerste is gez) Trommel. 2) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten
in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 4. Het is een antwoord op den brief van Hooft
van 2 November. 3) strek (breid) ze niet uit. 4) zorg als Hero gevoelde voor Leanders
wegblijven.
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broecken, en ock het duyts zijn te veel letteren ; wil soo wel niet
vallen ; het stont te krivelich ; heb[b]e daerom het latijn gekooren.
Onse bruylofts verjaering is den 26 deeser maent ; myn Krombatch
sal ue haest by koomen, volgens u e begeeren, dan ick wensten wel
dat het anders was, en u e nevens my bedancken voor de aengenaeme
persen en andere leckerheeden met geldt en goede woorden ; wy
blyven ue vrinden.
TESSELSCHA ROEMERS.
Hertelycke groetenisse aen me vrouw Heleonora en Juffrouw
Susanna Wy bedanken u e zeer voor de patrysen I), die ons
zeer wel te passe quamen.

Gedichten van Hooft.
Op de roemers beschreven bij

5.

Joff.re

Tesselschade. 2)

Wat suft ghij, lezer, opgetoghen van de tooghen
Zoo luchtelijk geswaejt, en vloeyend' op haer' pas?
Zij zijn, van loonre handt gesleept niet, maer gevloghen
Ujt een doorluchten geest, wiens wakkre penne was
Doorluchte diamant, papier doorluchtigh glas.
P. C. Hooft.

Op 't neghende verjaeren des brujloftsdaghs van
Joffr.e Tesselscha Visschers en
Sr Allart Crombalg. 3)

5.

Aen de zoete Tesselschaê
En haer' ujtverkoore gaê
iieeft, tot nu toe, op 't verjaeren
Van hun echtelijk vergaêren,
De Godin der huwlijksplicht
Met haer fakel toegelicht,

I) De inhoud van de bom. 2) Vgl. Gedichten van P. C. Hooft, I, blz. 304. Zie den voorgaanden brief van Tesselschade.
vs. I opgetoghen — getrokken, gekrast. vs. 5 Doorluchte — Schitterende; doorluchtigh —
doorschijnend.
3) Vgl. Gedichten van P. C. Hooft, I, blz. 304.
vs. 5 nl. uno.

GEDICHTEN VAN HOOFT.

1o.

15.

20.

25.

3o.

35.

10I

Om de zorghen hen te leeren
Die geen huishouw kan ontberen,
Oft hij gaet, in kort, te grondt.
Alles heeft zijn maet, en stondt
Wegh, ditmael, met Junoos blaker.
Komt o Phoebus, vroolijkmaker,
En ghij neghen zusters voorts.
Een van neeghnen houd' de toorts
Op het neghenste verjaeren
Van hun aldereerste paeren
'T hujs heeft nu een' goede plooy.
Dies, die zorghen geeft de gooy,
Voor een tijdt, en wilt ontfonken
T vuir der geestigheit, verdronken
Ir. bekomring met gezin.
Blaest haer 't jonge leven in.
Doet die Venuslijke vingren
Weder op vyool verslingren
Wanken pen, penceel en stift,
Teelers van een edel schrift.
Lang genoegh is 't dat zij suften.
De doorluchtighe vernuften
Hebben, langh genoegh, gevast,
Nae de leckernij, te gast,
Daer zij hen op plaght te nooden.
Wekt, ujt het getal der dooden,
Een', aen wie d'ontsterflijkheit
Over lang is toegeleidt.
Doet haer 't heughlijk hoefnat leppen,
En een' versche jeughde scheppen,
T'allen neghen jaeren weêr;
Zoo verouwt zij nemmermeer.
'

P. C. Hooft.

vs. i i blaker — fakkel. vs. 13 neghen zusters — de Muzen. vs. 18 geeft de gooy — gooit
weg, zet op zij. vs. 25 wanken — zwaaien. vs. 33 Een', nl. Tesselschade ; 't heughlijk hoefnat — het opwekkende water van de Hippocrene.
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IO2

Aan Joffr.e Tesfelscha, op het Kersnachjen bij haer
gezongen, in 't jaer 1632. I)

5.

O lofrijk keeltjen ! nae dat ghij
Al 's werelds stemmen waert verbij
Gestreeft, en zat der aerdsche dingen,
Ontbrak 'r meer niet, dan parthij
Met 's hemels engelen te zingen.
P. C. Hooft.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. 2)
Mê Joffr.e
Zoo V E zangerigheit niet over haeren honger gevast, oft zich met
ijdel neuriën verzaedight heeft, ziet hier het deuntjen gebaert met
een' onverwachte rijmvlaegh, mijnen geest overgekomen. Hij heeft
deze vrucht ontfangen ujt de lesse van de vlucht des prinsfen van
Condé 3), ende sedert daer meê swanger gegaen, nocht ander vroemoeder gehadt, dan de versfe lust tot veirsen, onlanx aen V E gespeurt ; ende zonder die, dit kindt waer een koek gebleven. Dan waer
't noch goedt genoech geweest, zal V E zeggen, voor die platte Amsterdammers, dien dat hun liefste kost is. Maer oft dit gebak nu zoo
wel gerezen zal zijn, als het die hooghvliegende vernuften van de
Alkmaersche lucht begeeren, waer onder V E zich met eere magh
rekenen, daer slae jck niet weenigh twijfels aen. 'T zij zoo 't is, ick
dar 4) het V E vertrouwen, om haer' geliefte 5) daer mede te doen,
ende 't zelve in 't licht te laeten koomen, oft in duister te houden ;
alhoewel mij liefst waer, dat het maer onder de vrienden en bleve,
die verstandt hebben van gunstblanketsel op zijn' vlekken te leggen.
Altoos ziet V E 't goedt hart, dat, beslommert met werk van heel
I) Vgl. Gedichten van P. C. Hooft, I, blz. 306. Alberdingk Thijm (loost van den Vondel.
Zijne Dichtwerken, enz. Schiedam, H. A. M. Roelants, 1887, III, bl. id), denkt hier aan „O
Kerstnacht schooner dan de dagen," later in Gijsbrecht opgenomen als „Rey van klarissen."
2) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, II,
blz. 299. 3) Hooft doelt op zijn gedicht Klacht van Koning Henrik de Groote, over 't afwezen van Marie van Mommorency, Prinsesse van Condé (vgl. Gedichten, I, blz. 307). Het
is het „Koninxliedt", waarover Hooft den eden Sept. en eden Nov. 1632 schreef (vgl. blz. 91
en 98). 4) durf. 5) wat haer gelieft.
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anderen aert, heeft
heeft willen
willenujtbreken
lIjtbrekenom
omtetebewijzen,
bewijzen,dat
datzijn
zijnmeester
meester
nemmermeer anders zijn
zijn kan, dan,
dan,
Mê Joffr.e
VE
Verplichte dienaer
dienaer
Ujt Amsterdam,
P.
HOOFT.
C.
HOOFT.
21 Maert
1633.
Maert
Adres:
Aen mê
mêJoifrouwe,
Joffrollwe,j ji Mê
Mê Joffr.e
Joffr.e Tesfelscha
Tesfelscha Visfchers,
Visfchers, I1
Adres : Aen
Hujsvrouwe van Sr.
Sr. Allart
Crombalgh, in
Langestraet, jj11 tot I1
in de Langestraet,
Allart jI1 Crombalgh,
Alkmaer.11 Loont.
Alkmaer.j

Tesselschade
aan Hooft
HooftI),
I),
Tesselschade aan
Myn
Myn Heer
Heer•...
... .
Door zulcke
zulcke kost
kost graegh
graeghgemaeckt
gemaeckt2)!l)(die
(dienimmermeer
nimmermeer te
telaet
laeten
en
men leeft)
leeft) vind
vind ick
ick mij
mij heel
heel geneegen
geneegen tot
tot diergelyck
diergelyck
kompt, 500
soo lang men
wist ick
ick raet
raet tot
tot soo
soa heevigen
heevigengist
gistals
alsd'uwen,
d'uwen,
beslagh toe te stellen, wist
daar
daar ghy
ghy noch over klaaght.
Ten is
is wis
wisgeen
geenAmsterdammer
Amsterdammerkost,
kost,maer
maerwel
welkasteel-spijs,
kasteel-spijs, en
en
konincklijcke maege
maege bequaem
bequaem om
omteteverteeren
verteeren; ;ick
icksal
sal
alleen
alleen der konincklijcke
alleman
manvoor
voor;
diesheeft
heeft
soo ruijm
ruijm schotelt
schotelt niet
nietweesen
weesenen
ensetten
setten't'talle
; dies
ve
vrees te
tehebben,
hebben,dat
datdaer
daer jmant
jmant onbekent
onbekent hem
hem aen
aen veraesveraesv e geen vrees
fen
3)
sal.
Bedanck
ue
voor
de
moeyten,
sal
het
mondelinx
prysen,
fen 3) sal. Bedanck ue voor de moeyten, sal het mondelinx prysen,
bij vve
soa wel
wel gegeock ben
ben ick
ickdapper
dappergemoet,
gemoet,dat
datmijn
mijn stouticheyt
stouticheytbij
e soo
noemen
dat ve
ve ficktory
ficktory behaelt
behaeltheeft,
heeft,enenonder
onderdeze
dezeTriomph
Triomph
noemen is,
is, dat
dienst verbonden
verbonden vrinden
vrinden
blyven wy vve
e dienst
TESSELSCHA
TESSELSCHA ROEMERS
ROEMERS en
en
ALBERT
CROMBALGH.
ALBERT CROMBALGH.
Me
Jonckvrouw Susanna
Susanna moeten
Me vrouw
vrouw Heleonora
Heleonora en Jonckvrouw
moeten zeer gedienu
nu
groet zyn
zyn van
vanonsenttweege,
onsenttweege,soo
sooock
ock
van
JuffrouwPauw
Pauw4)4)die
van
Juffrouw
inde kraem
kraem leyd
leydvan
vaneen
eenjonge
jongesoon)
soon)als
alsvan
vanons
ons neeven
neeven Sammers,
Sammers,
I)
het Hs.
Hs.inindedeBibl.
Bib!.der
derKon.
Kon.Akademie
Akademie te
te Amsterdam.
Amsterdam. Vgl.
Vgl. Hoo/ts
Brieven, II,
II,
1) Naar het
Hoofts Brieven,
begin der
der woorden
woorden zijn
zijn in gewone letters
letters ververblz.
blz. 300.
300. Eenige der vele hoofdletters aan het begin
anderd.
sprakevan
vanHoofts
Hoofts gedicht Klacht
v,zn Koning
KoningHenrik
HmrikdedeGroote.
Groott. Zie bl.
bI. C
<;1.
Klacht van
A I.
anderd. 2)2)ErErisiosprake
3)
spijzen, verkwikken.
verkwikken. 4)4)Nl.NI.
vrouw
van
Dr.Johan
JohanPauw.
Pauw.Zij
Zijheette
heetteJosina
Josina van
van LeeuLeen3) spijzen,
dede
vrouw
van
Dr.
van Leeuwen
Leeuwen en
enMaritge
Maritge Cornelisdr.
Cornelisdr. van
van Hodenpijl
Hodenpijl cn
wen,
wen, was
was eene
eene dochter
dochter van
van Frans
Frans van
en
was den I2den
I!lden October
October 1626
1626 met Pauw
Pauw getrouwd.
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alle drie 1). Dees hebben my hier mede belast, wanneer ick schreeff.
Indien ' t Prinsessen Oor alst myne waer geweest,
De Koninck 't Leeven, sij haer Trouw en Ghy besat myn Geest 2).
Adres : Aan myn Heer de Heere Hooft j Drosfaert tot Muyden
Tot Amsterdam op de Keysers graft over de groentlantsche
packhuysen naest de Valckenier. prt.

Gedicht van Constanter.
Aen Joffw. Tesfelschade Visfcher, drijvende een'
schoone dochter van Mr. Pieter van Veen, in
sijn leven uytnemend schilder, tot het
geestelick leven 3).
Die 't daghwerck niet en kent van Veens geleerd gesmeer,
(Ghij kent het, rijcke Tesch van oor-deel en van ooghen)
Veracht 'er 'tnachtwerck bij. Maer isfer geen medooghen
Bij tuijghen van sijn' deughd op 'tsmooren van sijn' eer ?
Hij maelde 's noijt soo veel, men wenschte steeds om meer.
5.
Dese is van 'tsoetst verdiep, van 'tlieffelixt verhoogen,
Van 'tlevendigst penceel ; Rolt ghij se wegh te droogen,
Te schimlen in een hoeck voor ongebruijckbaer le'er ?
De wereld eischt copy van sulcken schoonen omtrek,
Jo. Eischt enten van dien stamm, eischt stammen van dat ent.
Zijt ghij 't alleen die lust en reden tegencent,
En voert uw speelnoot mis? Lejdt datmen v weerom treck'
En wuijv' en wenck' en roep' : Stae, Tesselschae, waer heen ?
Wie sagh oijt vrucht off vreughd van ongesteken veen?
Constanter.
Op de Veluwe, 28 Apr. 1633.
I) Zie blz. 86. 2) Deze regels doelen op Hoofts gedicht. 3) Vgl. Gedichten van C.
Huygens, II, blz. 252. Er is hier blijkbaar sprake van Apollonia van Veen, eene dochter van
Pieter (zie blz. 79). Vondel heeft haar, „geestige tekenster en zanggodin", een gedicht gewijd (vgl. Unger's Vondel, 1630-1636, blz. I I I), Barlaeus schreef een Latijnsch versje op
haar portret, door haar broeder in koper gesneden (vgl. Poemata, II, blz. 534) en prijst haar
in een brief aan haar broeder Cornelis (vgl. Epistolae, tí1z. 665). Uit een vers van een onbekenden dichter, afzonderlijk verschenen, blijkt, dat zij den inden Sept. 1635 in Goes is overleden (vgl. J. H W. Unger, Bibliographie van Vondels werken. Amsterdam, Frederik Muller en Comp., x888, blz. 198).
vs. x gesmeer — schilderwerk. vs. 2 Tesch - – meisje, vrouw. vs. 4 tuyghen — getuigen
vs. 6 't verdiep, 't verhoogen — het aanbrengen van perspectief. vs. 7 wegh te drooghen — om
weg te drogen. vs. 12 mis — op den verkeerden weg.
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Brief van Hooft.
Hooft aan
aan Tesselschade.
Tesselschade.1)1)
Mê Joffr.e
lck
dacht dat
dat Crommetjen
Crommetjen quaedt
quaedt was,
was, alalwist
wisthij
hijniet
nietwaerom.
waerom.
Ick dacht
Want weenigh
voor ons vertrek
vertrek met
met der
der zoomerwoone
zoomerwoone herwaerts
herwaerts
weenigh voor
hij t'Amsterdam,
t' Amsterdam, zoo
zoo wij
wij hoorden,
hoorden, zonder
zonder ons
ons eens
eens toe
toe te
te spresprewas hij
2) (die
(diezeer
zeergegroet
gegroetzij)
zij)
ken. Maer
Maer V
V EE brief,
brief, mij
mij door
door Doctoor
Doctoor Pauw 2)
toegeveirdight, doet
doet mij
mij gelooven,
gelooven, dat
dat hij
hij zijn'
zijn' gal gezult moet hebhebben
inde sujker
sujker uwer
uwer zoetigheit.
zoetigheit. Maer
Maer hoe verlangt
verlangt mij
mij nae
nae een
een
ben inde
Wantjck
leg'er
'ermij
mij
ooghjen van
van V
V EE jeghenwoordighe
jeghenwoordighegedaente
gedaente!
! Want
jck leg
hen, naerdien
naerdien V EE
toe een jeughjen
jeughjenin
intetezien
zien3),
3),enenzelf
zelfujt
ujt te
te zuig
zuighen,
rijmen geraekt en in dien diepen Tasso
Tasso verzoopen
verzoopen 4)4) is.
is.
weder aen 't rijmen
Alreedswordjck
geur uwer
uwer dichten,
dichten, alalen
enrujk
rujkjk
ze
Alreeds word jck dronken van de geur
jk ze
maer ujt
Wat zal
zal 't'tzijn,
zijn, als
als V
VEderzelve
met de
de leevende
leevende
ujt het papier. Wat
E derzelve met
komt bezielen
bezielen?? Zoo
Zoo wij
wij ujt
ujtmoghten,
moghten,wij
wij vlooghen
vlooghen naer
naer V
V EE
stem komt
wanneer, zekere
zekere Heeren
Heeren
toe, maer
maer verwachten,
verwachten, in
in onzekerheit
onzekerheit van
van wanneer,
gunste van
van V
V EEverzoek
ujt
ujt den
den Haeghe;
Haeghe ; bidden derhalven om de gunste
verzoek s)5)
tegens den
maendt, dat
dat wort
wort
den achtienden,
achtienden,oft
oft neghentienden
neghentienden dezer
dezer maendt,
op maendagh
maendagh oft
oft dinxdagh
dinxdagh aenstaende
aenstaende over
over acht
acht daeghen.
daeghen. V
V EE gegelieve Joffr.e
Joffr.e Francisca
Francisca ende
ende haeren
haeren man
man 6) mede te belezen, ofte te beden uwen
uwen over
over
zingen, nae dat zij
zij ooren
oorenhebben,
hebben, om
om nevens
nevens V
V E ende den
te komen. Ik
Ik heb
heb reedts
reedts den
densecretaris
secretarisMostaert7),
Mostaert7),ende
endeVerburgh
Verburgh 8)
1)
Naar het
het Hs.,
Hs.,waarvan
waarvanechter
echterhet
heteerste
eerstegedeelte
gedeeltedoor
doorwater
waterbijna
bijnaonleesbaar
onleesbaaris,
is,in
inde
de
1) Naar
Bibliotheek
Akad. te Amsterdam.
Amsterdam. Vgl.
Vgl. Hoofts Brieven,
Brieven, Il,
2) Johan
Johan
Bibliotheek der
der Kon.
Kon. Akad.
II, blz.
blz.316.
316. 2)
Pauw.
zoon van
van Dr.
Dr. Pieter
Pieter Pauw (1564-1607),
(1564-1607),sedert
sedert1589
1589professor
professor in
in de
de anatomie
anatomie te
te
Pauw. een zoon
21.jarigen leeftijd
lEeftijd te
te Leiden,
Leiden, zijne
zijne geboortestad,
geboortestad,als
alsmedisch
medisch
Leiden, werd
werd 22
J621 op 21-jarigen
22 Mei
Mei 1621
student
Hij trouwde
trouwde daar
op 52
12 Oct. 1626 ]osina
Leeuwen (zie
(zie blz.
blz. 103)
103)
student ingeschreven.
ingeschreven. Hij
daar op
Josina van Leeuwen
en vestigde zich
zich daarna
daarna te Alkmaar
stelmij
mijvoor
voorer
ereen
een genoegen
genoegen in
in
Alkmaar als
als geneesheer.
geneesheer. 3)3)ikikstel
verdronken,geheel
geheelbezig
bezigzijn
zijn met.
met. 5)
bezoek. 6)
6) Zie
Zie blz.
blz. 84.
7) Daniël
te
zien. 4)4)verdronken,
te zien.
84. 7)
Daniel
5) bezoek.
Mostart (1590?-1646), een zoon van den notaris David Mostart, geb. te Amsterdam, werd Mostar(1590?-64),enzovadtrisDMoa,geb.tAmsrdw
op 23 Mei 1608 als
a Is student in de rechten te
te Leiden
Leiden ingeschreven.
ingeschreven.Daarna
Daarnawerd
werdhij
hij secretaris
secretaris
der
"Kamer van
van Huwelijksche
HuwelijkscheSaecken"
Saecken"ininAmsterdam
Amsterdameneninin1622
1622secretaris
secretarisvan
vande
destad.
stad.
der „Kamer
In 1635 gaf
gaf hij
hij uit D. Mostarts
ivlostartsNederduytse
NedcrduytseSecretaris
Secretaris ojt
Amstelredam,
oft Zendbl·iejsckryver.t'
Zendbriefschryver. t'flmstelredam,
DirkPietersz.
Pietersz.(Pers.),
(Pers.), waarop Vondel een lofdicht schreef(vgl.
schreef(vgl. Unger's Vondel,
Vondel,1630-voor Dirk
1630-1636,
149). 8)8)Jacob
]acob
van
derBurgh,
Burgh,geb.
geb.teteLeiden,
Leiden,werd
werd1919Febr.
Febr.1611
16IIop
opr2-jarigen
r2-jarigen
1636, blz. 149).
van
der
Hij studeerde
studeerde in
in de
de rechten
rechten en
en bleef
bleef lang
lang te
te LeiLeileeftijd
leeftijd als
als student te Leiden ingeschreven. Hij
den wonen, beoefende
beoefende o.a.
o.a.de
de dichtkunst
dichtkunst en
en de
demuziek
muziek en
enwas
waseen
eengroot
grootvriend
vriendvan
vanBrosterBrosterhuisen. Beiden
Beiden hadden,
hadden,waarschijnlijk
waarschijnlijkininhun
hunstudententijd,
studententijd, Huygens
Huygensleeren
leer enkennen
kennenenenzijn
zijn
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met Brosterhujzen 1) besproken, om op dien tijdt te passen, en de
zangmaete te helpen vol maeken. Ende laet mij vastelijk voorstaen,
dat wij V E E zoo wel zullen onthaelen, dat Crommetjen niet weêr
schoolziek worden zal, als inden verleden zoomer. Torni, ritorni
alle dolcezze prime 2). Als V E keele heesch gezongen zal zijn, weeten wij raedt om ze te smeeren met gesujkerde aerdbeezen, die
jeghenwoordelijk steêhouders 3) zullen zijn van de witte pruimen.
Want deze en moghten nojt quaelijker geslaeght wezen. Wij verwachten dan V E, ende in allen gevalle een briefken voorujt, om te
weeten, waer toe ons verlaeten moghen, ende laeten dezelve met
alle die haer lief zijn, den almoghenden in genaede en gunste bevolen, blijvende,
Mê Joff.re
Ujt mijn Toorentjen,
7 Julij anno 1633.

VE
Verplichte dienstw.e
P. C. HOOFT.

Adres : als boven.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft 4).
Mijn Heer
Wij bedancken v e voor de eer die ghy ons doet, dat ghy ons nevens soo wyse ende eervaeren gezelschap ter feest nodicht, die wy
niet en zullen verzuymen, maer het mocht wel een dach of twe laeter
zyn als v e beschreven heeft ; de waerom zullen wy zelver koomen
zeggen, ende daer me van v e goedtheyt de hant op het hooft krijgen.
Ondertusken soo send ick hier een drenck liettje van den Eerwaersteeds door hem voortgeholpen. Van der Burgh wer_I in 1628 secretaris van graaf Ernst Casimir van Nassau, stadhouder van Friesland en Groningen, en na diens dood (5632) secretaris
en raad van Joan Wolfert van Brederode, in 1642 agent der Staten- Generaal te Luik en in
1646 secretaris der Nederlandsche gevolmachtigden voor den vrede van Munster. In 166o is
hij als ambteloos burger te Amsterdam gestorven.
i) Zie bladz. 105 en 107. 2) Aldus vertaald door B. Huydecoper in zijne uitgave van Hoofts
Brieven (1750) : „Ay keert doch, keert weeder tot d'eerste zoetigheên." 3) plaatsvervangers.
4) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 318.
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den Phoet Brosterhuyse I), ende het ander van Bestemoer is van
myn geringheyt 2), al so ick daertoe versoght wiert, om daer nae op
nooten gestelt te werden ; wy sullen koomen hooren, hoe het v e aenstaet. Syt hertelyck gegroet met ve beminde. Ick blyf v e vrindinne
TESSELSCHADE ROEMERS.
Adres : Myn Heere Myn Heere Hooft drosaert van Muijden
op de Keijsers 1, gracht naest de Valckenaer. Tot Amsteldam
loont.
i) Zie blz. los. Hij was cen bekwaam kruidkundige. Het drinkliedje is verloren gegaan.
2) Dit vers Van bestemoer, door Tesselschade geschreven, is niet bewaard gebleven.

V

.

O Lofrijck keelijen!
Hooft.

Uit een brief van Hooft aan Baak,
van 17 Juli 1633 I ).
Op morghen oft overmorghen verwachten wij Joffr.en Tesselscha
en Francisca. Waerover ons dienstigh verzoek is, dat U E gelieve
den Heere Mostaert te spreeken, ende te zaemen te beslujten, wanneer U E E ons de eere toelegghen 2) van hunne jeghenwoordigheit
op dezen Hujze, nevens de HH. Verburgh ende Brosterhuizen, welker koomste jk U E E bidde te bevorderen, ende ons op 't spoedighste met gunstig bescheidt te verplichten.

Uit een brief van Brosterhuisen aan Huygens,
van 23 Juli 1633 3).
Morghen, op Sondagh, hoop ick nae Amsterdam te trecken en vandaer nae Muijden, alwaer de heer drossaert de cunst gedaghvaert
heeft, om de duijvel een been af te singhen en te rijmen, vrees ick.
De juffrouwen Tesselschae en Francisca sitten der al en quivckeleren „Aen gheen groen heijde" 4).

Uit een brief van Hooft aan Baak,
van 24 Juli 1 633 5).
Voor de rest, jk had dezen stoet t'zaemen gehaelt, om U E E door

de vrunden van Alkmaer, ende henlujden door U E E meer met oorI) Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 32o. Zie over Baak, blz. 85. Naar het Hs. in de Universiteits Bibliotheek te Amsterdam. 2) beloven. 3) Zie Tesselschade Roemers en hare vrienden,
blz. 6, en De briefwisseling van Constantijn Huygens, I, blz. 4z I. 4) Waarschijnlijk is hier
bedoeld het aardige gedicht van Brosterhuisen, Op de koore•bytergeschildert door yufr.
van Baerle (vgl. Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 65), waar in vs. 4 die woorden
voorkomen. De korenbijter is een insect ; de schilderes was Huygens' vrouw. 5) Naar het
Hs. in de Univ. Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hooftr Brieven, II, blz. 321.
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gerechten dan tafelsier t'onthalen. Ende dewijl de tijdt gestelt was
op 't laest der verledene weke, hebben zij op donderdagh, vrijdagh,
ende ten laesten met vaster geloove, zaterdagh s'avonts schans, bolwerken, tinnen en toorens beklommen, om U E E koomst te landt
oft te waeter te gemoet te zien. Als nu de veerschujt niet anders ujt
en leverde dan den brief van U E, ende zoo krank eenen troost,
scheen 't dat wij te Rome waeren, als de neêrlaegh van Canne I) gebootschapt wert, zoo maghtigh een' verslaeghenheit speurde men
onder de Zanggodinnen. Ende slaeghd' het wel 2), dat de HH. Verburgh en Brosterhujzen niet onverzien, (gelijk had moghen 3) gebeuren) hier en quaemen. Want zoo 't geschiedt waer, het had deze
J offr.en lichtlijk kunnen gaen, als de moeders der twee zoonen, die,
hen ziende behouden ujt den slagh keeren, van vreughde storven.
Maer zeker, zonder jok, mijn huisvrouwe, hebbende rekeninge op
U E koomste gemaekt, is over 't missen zeer moejlijk 4), ende kunnen wij d'onschult van U E., die meestres heeft 5) ende van den H.
Mostaert, die meesters heeft 6), lichtelijk aennemen ; maer aen de
H H. Verburgh ende Brosterhujzen 't verzuim niet wel vergeeven.
U E troost ons met hoope van op donderdagh oft vrijdagh over te
koomen, maer nae dat jk 't gedult der Musen 7) versleten 8) zie, ende
haere mans hoor spreken, zie daer zoo lang geen houden aen.

Gedicht van Huygens.
Aen Joff.w Tesfelschade Visfcher 9).
Slaet Vondelen noch vijer, en vatt sijn vonck noch vonck,
En stelt hij noch wat vlams ter eewicheid te pronck,
En voert hy noch wat lichts ontrent Oranjes wagen,
Nu topswaer van Laurier ? off wilt hij 't niet meer wagen,
5. En rekent liever t'huijs sijn klare kool in d' ass,
5) In den slag bij Cannae (256 v. Chr.) werden de Romeinen door Hannibal verslagen.
2) het was gelukkig. 3) kunnen. 4) verdrietig. 5) nl. zijne vrouw. 6) nl. de burgemeesters van Amsterdam. 7) nl. Tesselschade en Francisca Duarte. 8) aan het eind gekomen, op. 9) Vgl. Gedichten van C. Huygens, II, blz. 254. Tesselschade heeft Vondel het
vers van Huygens toegezonden en deze heeft een gedicht geschreven ; zie beneden.
vs. 3 Brengt hij nog eene fakkel aan bij de zegekar van Frederik Hendrik.
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Dan dat de nijd van tyd syn' viericheit bebass' ?
Geeft reden Tesselscha, die d'eerste vriendschapp knoopte,
Daer ick den dichter duer versuereloos af hoopte,
Waerom onthout men mij het spel-werck mij alleen,
b0. Dat anderen verheught en andere vertreên ?
Constanter.
2 9 Jul. 1633. Hag.

Brieven van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. I)
Me J off,re
V E heeft hier haere muilen gelaeten. Dit 's een' leelijke vergetelheit. 2) Want het waer beter, dat 'er V E de voeten vergeten had,
en 't geen daer aen vast is. De vloer, (acht jk) heeft V E willen houden, ende ghy zijt haer ontslipt, gelijk Corisca 3) den Satijr, daer de
perrujk in de loop bleef. En zeker, steenen en planken leggen en
treuren, om dat ze niet langer van die zoete treedtjens gestrookt 4)
worden. Niettemin deze achteloosheit uwer Ed. doet ons hoopen,
dat wij noch eenigh ander overschot zullen vinden, ende moghelijk
V E hart hier in eenighen kamerhoek zal vergeten zijn. Maer wat
wij zoeken, 't is 'er niet, oft het moet onzichbaer gaen. Als 't 'er ook
slechts vergeten waer, ende niet met opzet gelaeten, zoude de vondt
van kleener waerde wezen. Maer zoo 't met V E op reize geslaeghen
is, laet 'er ons ten minsten somtijds een sweemsel 5) op papier af
zien, gelijk men, bij hooghe zonneschijn, door een' dubbelen trechter, in een duistere kamer vertoont 't geen bujten op straet is. Brosjen 6) en Burghjen 7) konden hier niet dujren, toen V E wegh was.
Wij gingen 8) ze 's naemiddaghs quijt. 'T zoud 'er anders gegaen
hebben, waeren de deuntjes niet ujt geweest. Ach, hoe binden die
vs.6 denijd van tijd — de nijd, die mettertijd wordt opgewekt. bebass' --- beschimp. vs. 8
den dichten duer -- zonder onderbreking. versuereloos -- zonder in het vat te verzuren.
i) Naar het Hs., door water beschadigd, in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, II, blz. 323. 2) vergeetachtigheid. 3) Zie blz. 87. Zie Pastor fido, II, 6.
4) gestreeld. c) afschijnsel, af beeeldsel. 6) Brosterhuisen. 7) Van den Burgh. 8) raakten.
8
TESSELSCHADE.
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keelbanden! Mij dunkt dat jk noch al een eindt lijns, oft liever lijms
van den zoeten zang naesleep. Franche 1) zij gegroet, en V E niet
min, nevens V E E mannen, van
VE
Verplichte dienstw.ste
Ujt mijn Toorentjen, j Aug. 1633.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.

Hooft aan Tesselschade. 2)
Me Joffr.e
Foelix scelus virtus vocatur
Gelukkighe schelmery wordt deughd Benoemt.
.

Wat zegt ghij van den H. Schaep ? 3) Voor dat ghijlujden zijnen
hof gestroopt hebt, zeindt hy my twaelf artichokken. Mij dunkt dat
de man Romulus te boven gaet. Want deeze troonde, om zijn' stadt
volkrijker te maeken, de strujkroovers derwaerts, alleenlijk met hun
veilighe hoede te gunnen ; Schaep voeght 'er noch schenkaedjen bij.
Is dat niet om een' treflijker heerschappij, dan de Roomsche, te
stichten ? Jk veirdigh 'er V E E de helfte af toe, die dezelve verdient
hebt, ende eighene 4) d' andre helft, om deel aen een' ongerechtigheit te hebben, die zoo wel beslaeght 5) is. Gister zondt jk V E 't
paer vergete mujlen. Nu bevinden 6), dat 'er Joffr.e Duarte al meê
van haere veêren gelaeten heeft. Die koomen hier nevens overwaeijen. Bruin zijn ze, ende, zoo jk denk, ujt de wieken van dat helsch
Engeltjen, de Min, getrokken, ende dat het jonxken in slaep gezoni) Francisca Duarte. 2) Naar het Hs., door water beschadigd, in de Bibl. der Kon.
Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 327. 3) Dr. Gerard Schaep, heer van
Kortenhoef (r59r-166x), was sedert 1637 meermalen burgemeester van Amsterdam, een
invloedrijk lid der Staten-Generaal en der Staten van Holland en is dikwijls gezant geweest,
De jolige gasten van den Drost hadden op het buiten van Schaep gewandeld en eenigen
onder hen hadden artichokken geplukt en rauw opgegeten. Schaep had dat niet kwalijk
genomen, maar daarentegen aan Hooft artichokken ten geschenke gegeven, die hem den
eden Aug. daarvoor in een brief bedankte (vgl. Huydecoper, blz. 300 ; Van Vloten, II, blz.
328 ). 4) eigen mij toe. 5) geslaagd, gelukt. 6) = bevinden wij.
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gen moest wezen, eer 't zich zoo ontplujmen liet. Adieu, keelbanden,
ende blijft hartgrondel ij k gegroet van
VE
Verplichten, dienstw.sten
P. C. HOOFT.

Ter vlucht, ujt mijn Torentjen, 2 Aug. 1633.
Adres: als boven.

Uit een brief van Huygens aan Hooft,
van 4 Aug. 1633 r).
Joffr.w Crombalck, die ick altoos neffens U E in hooghe achtinge
blyve houden, heeft mede niet vrij konnen gaen. In menigh jaer is
mij 't geluck niet gewerden 2) van haer te sien. Soo tracht ick se te
hooren, is 't mogelick, en soeckse aen de spraeck te brenghen met
een' opgeraepte 3) vraeghe, diens voldoeningh mij min waerd is, dan
haer antwoord. Soo sy noch binnen U. E. gesagh is, versoeck ick
dat s'er met kracht en aensien van beleefde redenen toe geporrt
werde. So ick se te laet soecke, dat haer het papier, bij gelegentheit,
te huijs moghe gaen.

Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 7 Aug. 1633 4.)
Tesseltjen is noch dat ouwde even jonge zoetemelx hart, wel gesoorteert 5) met mijn' lieve Leonoor, derwelke zij op eenen roemer
tot zinspreuck toegewijdt heeft : Altfits vroo. Indien U Ed. Gestr.
zoo mildt van eergunst 6 ) wordt, als zich eens bij ons te komen ververssen, zij zal 'er een jeughd 7) uit zuighen. Wij zijn haer gezelschap quijt, maer zullen in geenen gebreke wezen van haer de veirsen te veirdighen.
i) De briefwisseling . van C. Huygens, I, blz. 419. Te gelijk met dezen brief zond Huygens
zijn vers aan Tesselschade over Vondel (zie blz. 112) aan Hooft. 2) ten deel gevallen. 3) zelf
bedachte, verzonnen. 4) Zie Hoofts Brieven, II, blz, 329 ; De briefwisseling van C. Huygens,
I, blz. 420. 5) goed passend. 6) gunst om te eeren. 7) vreugd.
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Gedicht van Vondel.
Vredewensch aen Constantyn Huigens 1).
O Ridder, die den noit verwonnen held 2)
Gestadigh volght, in 't bloedigh oorlooghsveld,
En saegt hem korts, in 't oude worstelperck
Versengen mijn' geboortstroom voor Rijnberck :
5

Io.

I5

20.

Wat portghe my dat ick den leeuw ophits,
Die al te heet op 't sorgelicke spits,
Sich selven waeght, in veldslagh en voor vest.
En sleept den roof in syn doorluchtigh nest?
Hij spigel sich veel eer aen Cazimir,
Die onlangs werd getroffen in dit vier.
Hij spigel sich aen d'eer van Swedenryck,
Wiens weduw treurt op het gebalsfemt lyck.
Het oorlooghslot verschoont nu den soldaet,
En lacht, wanneer het opperhoofden slaet.
De koegel snort d'onedelsten voorby,
En blindling treft de grooten op een ry.
't Is veilighst dat ghy den Nassauwer stuit
Op synen toght ; dies stel uw guide luit,
En streel den held, dat het gemoed bedaer,
En vre verkies voor oorloogh en gevaer.
De vreê, een schat by veelen onbekent,
Die overtreft triomfen sonder end.

I) Naar het facsimile in Unger's Vondel 1630-1636, tegenover blz. 112. Het gedicht is
een antwoord op Huygens' vers Aen Iofw. Tesselschade Visscher (zie blz. 112).
vs. I den noit verwonnen held — Frederik Hendrik. vs. 4 mijn' geboortstroom — de Rhijn ;
Vondel was den 17den Nov. 1587 te Keulen geboren. Rynberck werd den i6en Mei 16 33
door Frederik Hendrik ingesloten en gaf zich den 2den Juni over. vs. 6 Die al te vurig in
het gevaarlijke eerste gelid. vs. 9, zo Ernst Casimir graaf van Nassau en stadhouder van
Friesland en Groningen was den 3den Juni 1632 bij het beleg van Roermond gesneuveld.
vs. i r d' eer van Swedenryck — Gustaaf Adolf, gesneuveld 16 Nov. 1631 in den slag bij
Lutzen.
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D'oly behaeght my boven den laurier.
Wat is de krygh een woest verslindend dier !
25.

Dat weet het volck, 't welck op de grensen sucht,
En eeuwigh kermt in een benaude lucht.
Wat heeft het schier een eeuwe niet besuurt.
Elck vecht om vre, maer Neerlands oorloogh duurt.
Het uitheemsch schuim d' inlandsche vruchten maeit.
De zee en 't veld met lycken syn besait.
De nagebuur die schent ons jaerlijx aen,
Uit eige baet, en juicht soo wy vergaen.

3o

Vervloeckte krygh, is 't noodlot, dat dit land
Tot 's andren rust heel Spanjen hou aen band.
Soo moeten wy het draegen met gedult,
En achten ons rampsaligh buiten schuld.

35.

juste.
Adres: Eerbaere Joffrouwe Krombalch huisvrouwe
heer Alard Krombalch II Tot II Alckmaer II port.

van den

Gedicht van Huygens.
Aen Joff.wTesselschade Crombalck met mijne vertalingen uyt het Engelsche dichten van Dr. Donne I).
'T vertaelde scheelt soo veel van 't onvertaelde dicht,
Als lijf en schaduwen ; en schaduwen zijn nachten
vs. 31 schent.... aen — tast.... aan.
I) Vgl. Gedichten van C. Huygens, II, blz. 267. John Donne (1573-1631) werd, na een
leven vol lotswisseling, deken van St. Pauls te Londen en had zich grooten naam verworven
als satyrisch dichter. In 1622 had Huygens hem ten huize van Sir Robert Killigrew leeren
kennen (vgl. Huygens' Sermones de vita propria, II, vs. 270-276 in Gedichten, VIII, blz.
208). In 1630 had hij eenige gedichten van Donne, die hij van Engelsche vrienden ten geschenke had gekregen (vgl. De briefwisseling van C. Huygens, I, blz. 289) vertaald (vgl. Gedichten, II, blz. 214-219) en die vertalingen aan Hooft toegezonden (vgl. De briefwisseling,
I, blz. 289-291). Van Augustus tot October 1633 vertaalde hij nog verschillende verzen van
Donne (Gedichten, II, blz. 255-272) — in het geheel zijn er 19 — en zond ze in Maart 1634
door bemiddeling van Hooft aan Tesselschade toe met het bovenstaande gedicht. Donne's
Poems zijn eerst in 1633 gedrukt. Vgl. over Donne en Huygens, Dr. H. J. Eymael,in De Gids,
i891, II, blz. 344-367, die de stelling van Dr. Th. Jorissen, Constantin Huygens, Arnhem
5870, blz. i25 vlgg., dat Huygens Donne zou hebben nagevolgd, weerlegt.
,
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Maer uw' bescheidenheidt en maghse niet verachten ;
'Tzijn edel' Iofferen, 'tzijn dochteren van 'tlicht.
5. En schaduwen zijn scheef, als 'taensicht inde Maen;
Soo dese dichten oock; maer, magh ick 'tselver seggen,
Gelyck aen schaduwen, die lamm ter aerde leggen,
Men sieter noch wat trecks van 'trechte wesen aen.
En schaduwen zijn swart en duijster in te sien;
1o. Soo dese dichten oock. Maer 'tzijn gemeene ooghen
Die door het swacke swart van schad'wen niet en moghen ;
Wat schaduw soul' den dagh aen Tessels oogh verbien ?
En schaduwen zijn koel, en op haer heetste lauw ;
Soo dese dichten oock ; maer 'tis en is maer korst-koelt' ;
15. 'Tvier schuylt 'er in, gelijck 't in 's minnaers koele borst woelt,
En peper is niet heet, voor datme 'r 'tvier uyt knauw'.

20.

En schaduwen zijn, niet; dat 's droomen bijden dagh;
Soo dese dichten oock ; maer 'tzijn gelijfde Nieten ;
En slaet ghij 'tvoetsel gae daer uijt mijn' droomen schieten,
'K hadd pitt en mergh geslockt eer ickse droomd' en sagh.
Komt, koele Tesselschae, wel eer mijn gast op Yet;
Siet, waer mijn' schaemte gaet; ick derv' uw' koelte terghen,
En uw' langhmoedicheit bij mij ter maeltyd verghen
Op schaduwen, op scheef, op swart, op koel, op niet.

2 5.

Hoe lijvigh en hoe recht, hoe witt, hoe heet, hoe swaer
Waer 't Engelsche gerecht, als uw vernuft kon dalen
Tot overzeesch gekoock in Nederland te halen,
En all dit laff gedroom een Tesselschaduw waer !

Maer 'tzuyderlicker soet van Roomens schaduw-tael
3o. Besitt uw besigh hert ; Jerusalem langs Roomen
Op Tassoos Lauwer-koets met Nederlandsche toomen
Te voeren daer ghij woont, bewoont v altemael.
vs. 3 bescheidenheidt — oordeel. vs. 6 Soo nl. Zoo zijn. vs. zogemeene — gewone. vs. 12
den dagh -- het licht. vs. 14 korst-koelt' — koelte aan de oppervlakte. vs. z6 knauw' —
kouwen. vs. 18 gelijfde — belichaamde; daer wijt mijn' droomen schieten — de gedichten
van Donne. vs. 22 waer mijn schaemtegaet — hoever mijne schaamte geweken is. vs. 26
gerecht — kost ; dalen — afdalen. vs. 27 gekoock — spijs. vs. 28 een Tesselschaduw — eene
vertaling door Tesselschade. vs. 29 Roomens schaduw-tael — Het Italiaansch.
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40.
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(Hoe langsaem loopt die huer ! Wanneer will 't besigh hert
Geleggen van die draght, en 't machtighe bekeeren
Dat Circe niet en kost, den Alckemaerder leeren,
Daer door de schaduw 'tlijf, en 'tlijf de schaduw werdt ?)
Soo viel mijn' taeck Noord-west ; die gaf mij uw bevel.
Myn' onmacht beefde 'r voor, en 'tkon mijn' hand ontroeren,
En, meend' ick, 'twas soo Boet als qualick uijt te voeren;
Maer, 't Qualick, dat ghij wilt, werdt van uw willen, Wel.
Nu poch ick tegens mij, en vleij mijn selven blind,
En segh mij, dat de hand die Tessels heeft getoghen
Geen misslagh machtigh was ; en wentel in de loghen,
En vind mij sonder feil, mits ghij mij sonder vindt.

45. Is 'tlijdelick gefeilt, treckt d'oude goedheidt aen,
En van de dweeghe handt, die noijt en konde stryden
In Tessels wederwill, verdraegt in medelyden
'T onweerdighe bedrijf, om 'twillighe bestaen.
Constanter.
Dommelen in castris,
24 Sept. 16 33.

Gedicht van Vondel.
Op de diepzinnige puntdichten van den Engelschen
poet John Donne.
Vertaelt door C. Huigens I).
De Britse Donn',
Die duistre zon,
Bij vs. 31 „Sy was besig met d' oversettinge van Tassoos Jerusalem.

"

H. vs. 32 bewoont

v altemael — neemt u geheel in beslag. vs. 33 Hoe langsaem loopt die hues'! — Hoe lang
duurt dit in beslag nemen. vs. 34 Geleggen — Verlost worden. vs. 34 bekeeren — veranderen. vs. 36 Waardoor de vertaling beter wordt dan het oorspronkelijke. vs. 37 Noordwest -- „In Engelant". H. vs. 38 ontroeren — doen beven. vs. 40 Maar het slechte (moeilijke), dat gij eischt, wordt goed (licht), doordat gij het wilt. vs. 42 Tessels — die van Tessel.
vs. 43 maghtigh was — kon begaan. vs. 45 Is 'tlydelick geleilt — Is mijn werk niet al te
slecht. vs. 46 dweeghe -- gedweeë. vs, 47 In Tessels wederwill — Tegen Tessels wil. vs. 48
'twillighe bestaen -- het vrijwillige pogen.
1) Vgl. Unger's Vondel, 1630-1636, blz. 140. Het blijkt uit dit vers, dat Vondel de duistere gedichten van Donne, die door Huygens waren vertaald, niet zeer hoog stelde en er den
draak mee stak.
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5.

1o.

15.

20.

25.

I2I

Schijnt niet voor ieders oogei,
Seit Huigens, ongeloogen.
Die taelgeleerde Hagenaer,
Die watertant naer Kavejaer,
Naer snoftabak, en smooken,
Die raeuwe hersfens kooken ;
Maer dit is ongemeene kost,
't Is een banketje voor den Drost,
En voor ons kameraetje,
Het zoete Tesselschaedtje.
O lieve Nymfje Tesselschaê,
Verstaeje 't niet, zoo slaet 'r nae,
Of laet het u bedieden;
Want dit zijn hooger lieden,
Dan 't Hooge Liedt van Salomon,
Dat geen vernuft ooit vaeten kon,
Dan hooggheleerde Smouten,
Van langer handt gezouten.
Maer waerom of mijn oordeel láekt,
Het geen mijn saus, mijn Mostaert, smaekt,
Die zich niet kan verzaden
Met zulleke saladen.
Nu, mannen, eet u zelve moe;
Gebruikt 'er eek en peper toe;
Want wy dees lekkernyen
U geenzins en benyen.

J. v. Vondel.

vs. 6, 7 Kaviaar, snuif en tabaksrook, die alle een sterke lucht hebben. vs. 8 Die een prikkel geven aan de hersens. vs. 14 slaei -- raad. vs. 15 bedieden — uitleggen vs. z8 vatten —
vatten. vs. 19 „De Predikant Adriaen Smout had over 't Hooglied van Salomon eenige
liederen gedicht, en aan Tesselschade gegeven ; maer zij vonden den geestelijken zin met
zulke vleeschelijke woorden uitgedrukt, datse sich schaemden zulke zangen voor eerlijke
ooren te zingen." Aanteekening der Amersfoortsche uitgaven van Vondels Hekeldigten.
Adriaen Janszoon Smout, geboren te Rotterdam, werd 12 April 1595 op z6-jarigen leeftijd
en nog eens op 4 Oct. 1600, toen hij 21 jaar was, als student te Leiden ingeschreven. Hij was
van i6°9 tot 162o predikant te Delfshaven, kwam toen te Amsterdam en werd wegens zijn
oproerig preeken na verschillende waarschuwingen den eden Januari 1630 door den magistraat de stad uitgezet. Hij is in 1646 te Rotterdam gestorven. Vondel heeft hem meermalen
gehekeld. De liederen van Smout, waarop Vondel hier doelt, schijnen verloren te zijn.
vs. 20 Doorzult in de kennis van zulke dingen. vs. 22 Mostaert (zie blz. zo5) werd door
H ooft dikwijls de saus van het gezelschap genoemd.
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Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. 1)
Me Joffr.e
Mijn Suseke is zoo verslinghert op d' Ariane 2), dat z'er quaelijk
af heeft kunnen schejden, alhoewel op hoope van Naere jeghenwoordigheit haest weder te genieten. Zij zoude nochtans eerder gekomen
hebben, en had zij niet getoeft nae 3) 't gezelschap van den bijgevoeghden boeke. Want zoo eene schoonheit alleen te laeten rejzen,
was een hachlijk ding. V E verklaere 4) nu haere ooghen met de
zelve. Zij zal 'er veele wonderlijkheden in speuren, ende onder andre
deze, dat de dichter zijnen naem in dujster houdt. Ende alhoewel
mijne nieuwsgierigheit gezocht heeft dien t' ondekken, 't is mij niet
gelukt. Vremdt is 't, wat hem wederhouden magh hebben van den
zelven bekent te maeken, daer alle de werelt, en voornemelijk in
Vrankrijk, zoo graegh is nae vernaemtheit. 5) Moghelijk zit hij in 't
midden van de vroolijke gezelschappen, die van zijnen lof gewaeghen, ende hoort en ziet alles, .zonder gehoort oft gezien te worden,
gelijk eertijds de mommen 6 ) op onze brujloften plaghten te doen.
Ende moet het hem, in zulken geval, een' groote vreughdt wesen,
zijn' eere alzoo te nutten 7) zonder krassen. 8) Misschien ook dat hij,
bevreest voor d' aenvechting der nijdt, dus doende waent daervoor
te schujlen, ende in den zin heeft zich bekent te maeken, wanneer
hij van 't gemeene 9) goedtvinden zijns werx zal verzekert zijn ? 'T is
bujten twijfel een braef geest, ende die verdient van den uwen doorsnuffelt te werden. V E gelieve de beschrijving van Lejden 10), nevens
mijne weldienstighe gebiedenisfe, te bestellen aen den Heere Doctoor
Pauw 11), ende denzelven, mitsgaeders den H. Vander Meer 12) hooghI) Naar het Hs., gedeeltelijk onleesbaar, in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, IV, blz. 243. 2) Het is niet duidelijk, welk werk hier bedoeld wordt. De
beroemde roman Ariane van Jean Desmarets, Sieur de Saint-Sorlin (1595-1676,) die ook
vele gedichten en tooneelspelen heeft geschreven, zag in 1639 voor het eerst het licht. In
verband met de laatste Noot bij dezen brief moet hier dus sprake zijn van een ander boek.
3) gewacht op. 4} verlustige, verheldere. 5) vermaardheid. 6) gemaskerde personen.
7) genieten, inoogsten. 8) geheel gaaf. 9) algemeene. io) Zonder twijfel is bedoeld de
Beschrjvinge der Stad Leyden. Inhoudende 't Begin, den voortgang, ende den wasdom der
seleen.... door I. I. Orlers.... Leyden ... 1614. 11) Zie blz. io5. 12) Het aantal personen van
dien naam, die in dezen tijd te Alkmaar woonden, is zoo groot (mededeeling van Juffr. C. E.
C. Bruining), dat het niet is uit te maken, wie hier bedoeld is.
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lijk te bedanken voor 't gebrujk mij dus lange gegunt. Wij hoopen,
op Woonsdagla van heden over acht daeghen, jaergetijdt van onze
brujloft te houden. Welke feest volmaekt zoude zijn, waer 't dat haer
V E bywezen gebeuren moght. Zeghent ons daermede, is 't moghelijk, ende blijft Gode bevolen,
Mê Joffr.e van
VE
Verplichtsten, Dienstwillighsten
P. C. HOOFT.
Den 22 van Slachtmaendt. I)
Adres : als boven.

Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 9 Jan. 163 4. 2)
Deezen ingeslooten zeindt my Tesselschade, met het bygevoeght
lapjen papiers, eeven oft ik my beeter op de plechtigheden en geheimenissen van 't Hof verstonde, die daernae ben gewoon te slaen,
als de blinde na 't ey, gelijk men zeidt, en my te troosten met de
hoop van eenen gunstigen rechter over den misslagh te vinden.

Hooft,
Uit een brief van Huygens aan
.
van 4 Maart 1634.

3)

De verschimmelde schuld 4), daer mij Joff.w Crombalck voor
maent, quijt ick met dus weinig papiers. De kladden daeraf werden
't voorleden jaer te velde, te schepe, te waghen, te paerde meest,
geboren. Tot d' afschriften hebb ick mij nu eerst konnen verledigen.5)
i) Het jaartal ontbreekt. Hooft was getrouwd op 3o Nov. 1627. Nu viel die datum op
'Woensdag in de jaren 1633, 1639 en 1644. Daaruit zou men dus moeten kiezen bij het bepalen van het jaar, waarin deze brief geschreven is. Maar in het adres kan met eenige
moeite, want het is bijna geheel door water onleesbaar, nog het woord huisvrouwe lezen.
Ook in eene aanteekening met I7de eeuwsche hand aan de achterzijde geschreven, leest
men die redeneering. En daar Crombaich in 1634 gestorven is, moet de brief van 1633 zijn.
2) Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 349 ; De briefwisseling van C. Huygens, I, blz. 439. 3) Vgl.
Hoofts Brieven door van Vloten, II, blz. 354; De briefwisseling van C'. Huygens, I, blz. 446.
Met dit briefje zond Huygens zijne vertalingen naar Donne en zijn gedicht aan Tesselschade
(zie blz. 112) aan Hooft. 4) Nl. het zenden der vertalingen naar Donne. 5) bezig houden.
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Magh dese vreemdeling sooveel voordeels van sijn Nederlandsch
kleedsel genieten, dat hij, door Amsteldam treckende, met U E de
Heeren Reael, Barlaeus, Baeck, Vondelen, of anderen, die 't beter
lusten en gebeuren I) moghe, kennis make, en voorts sijne refise op
Alckmaer spoedighe, de ruijme snijder (in andermans leder), die
hem uytreedde 2), sal der sich de meeste gunst af toemeten.

Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 7 Maart 1634. 3)
Onze Amsterdammers, als yemant graetighlijk 4) ietwes te lijve
slaet, zeggen, dat zij hongher krijghen van hem te zien eeten. Alzoo
komt mij een' vlieghzucht aen, wen ik dien Engelschen overvliegher s)
zoo sneedigh 6) door 't opperste der lucht heen zie snuiven. Maer,
al worden mijn' voeten licht, mijne schouders blijven veederloos, oft
en kleppen ten hoogsten niet dan met eene wiek, ende quaedt genoegh dat het oogh hem volghe. Dat de overzetsels altijdts eenen
rok uittrekken, is kenlijk. Maer ik geloof, dat deze dichten den
ouden geirne geven om den nieuwen, waerin U. Ed. Gestr. hem gesteken heeft. Geen licht, in mijnen zin, oft het schaemt zich bij die
schaduwen ; zekere weledele Joifrouwen, ende niet veraert van haer'
afkoomst, maer tegens welker jeughlijke frisheit viellicht 7) de moeder zelf niet zoude darren monsteren. 8) Als wij 'er ons moede (zat
waer onmoghelijk) aen gekust hebben, zoo moet het Tesseltjes beurt
wezen, hoewel mij 't scheiden bitter zal vallen.

Brief van Hooft.
Hooft aan Baek. 9)
Mons.r mon frere,
Jk hebbe op gister aen den Heere Ridder Reael bestelt I c. ) zekere
gedichten ujt het Engelsch overgezet, ende mij door den Heere van
i) te beurt vallen. 2) uitrustte, toerustte. 3) Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 355; De briefwisseling van C. Huygens, I, blz. 447. Hooft bedankt voor het zenden der vertalingen naar
Donne. 4) gretig. 5) Donne. 6) vaardig. 7) misschien. 8) durven wedijveren. In dien
zin is eene toespeling op den versregel van Horatius (0d., I, 16, vs. z): 0 matre pulchra (ilia
pulchrior. 9) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, II, blz.
357, Zie over Joost Back, blz. 85. zo) gezonden.
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Zujlichem toegezonden, om eerst alhier bij den voorsz. Heere Reael,
U E., Barleus, Vondelen, en andere liefhebbers gelezen, daernae
aen Joffr.e Tesfelscha gestujrt te worden. U E. gelieve de voorsz.
dichten van zijne Ed. gestr. te vorderen 1), ende voortaen handt tot
handt te doen wandelen, ende entlijk mij wederomme te doen hebben. Waer toe mij verlaete, blijvende,
Mons.r mon frere,
UE
Gansdienstw.e broeder
Amsterd., Maert 1 6 34•
P. C. HOOFT.
i) op te vragen.

V I.
Hel bloed van vrienden kruyj5l daer 't niet

en weet te gaen,
TB leed van een vader sihyingt, daer 't niet
en weet te kruyen.
Huygens.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. I)
Me Joffr.e
Tesseltje, leef je noch ? Ik en verneem nocht woordt noch windt
van 't behaeghen by V E in de dichten van Hujghens geschept. Leggen poezylust en vriendenliefd teffens achter de bank ? Torni, ritorni
alle dulcezze prime. 2) Maer meer jookt ons 3) nae V E wezentlijk
dan schriftelijk aenschijn. Dies zouden niet gejrne tot den afgaenden
zoomer 4) verbejden, maer wenschen, dat V E met haer waerdste
Crommetjen, gelieve zich over acht oft tien daeghen alhier te laeten
vinden, niet zoo zeer om ons de aerdbezen, als om Marino 5) te helpen lezen. Want dit moet voorgaen, oft anders heb jk 'er niet af. Als
wij vijf oft zes daeghen daeraen besteedt zullen hebben, zal 't ons
lief zijn, dat den Heere D. Paeuw 6) met zijn hujsvrouwe 7), ende
Joffr.e Francisca 8) met haeren genan 9) op een' letter nae 1O) gelieve
te volghen, ende dat V E hen daer toe verbidde, van onzentweghe.
Aen de hoonigh dezer hoope zullen wij zoo lang likken, ende V E
met alle die zij bezint heeft II), met naemen haere twee dochters, die
wij wenschen mede te komen, Gode bevolen laeten, nevens groetenis
ujt heeler heeter harte,
Me Joff.re van
VE
Van den Hujze te Mujden,
Verplichten dienstw.sten
28 Maj 16 34.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.
1) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Uitgegeven door Huydecoper, blz. 320; Van Vloten, II. blz. 374. 2) Zie blz. 106. 3) verlangen wij. 4) het laatst
van den zomer. 5) Giovanni Battista Marino (1563-1625), een in dezen tijd zeer bewor,derd Italiaansch dichter, wiens gemaakte manier overal in Europa werd nagevolgd. 6) Zie
blz. 105. 7) Zie blz. 103. 8) Nl. Francisca Duarte. 9) naamgenoot. to) Hij heette Francisco Duarte. Zie blz. 84. r 1) bemint.
TESSELSCN_RDE.

9

13RIEVEN VAN HOOFT.

130

Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 3o Mei 16 34. I).
In al een' wijle niets vernomen hebbende van Joffr.e Crombalgh,
zondt ik op gister bij mijn' huisvrouwe, die t' Amsterdam etlijke
boodschappen had, zeker schrijven, om voort op Alcmaer bestelt te
werden, en te vereisten 2) hoe aldaer smaeken moght' het Engeisch
ooft, bij U Ed. Gestr. gezult in Hollandschen honigh. Maer mijn'
huisvrouw braght den ontijdighen brief terug, en daernevens deze
tijding, dat Cronibalghs oudste dochtertjen, een voeghlijk 3) meisken, krank aen de poxkens, op de moeder verzocht hadt, de koeken,
die, nae zijn overlijden en 't gebruik aldaer, den buirkinderen zouden verscheenen 4) zijn, bij zijn leven uit te deilen. 'T welk geschiedt
zijnde, zeid' het, als thans meer niet te doen hebbende, gereedt te
zijn tot sterven, ende gaf vier uiren daerna zijnen geest. 5) De vaeder
had het uit der maete bezint 6), en betreurd' het nae gelange. De
arts Pauw 7), zoon van den Leidschen voorleezer in die wetenschap,
bestondt 8) hem eenen dronck van moedtzalf 9) te geven, die hem
opbrak met een' weldighe zo) zucht en eenigh bloedt, daer voorts
heele plassen op volghden en vloeiden tot hij doodt was, zulks zij
beide op gistren zouden begraeven worden. Ende om het treurspel
te deerlijker te maeken, stort dus een' smak II) van ramp op 't murwe
hart van Tesseltjen. Zoo U Ed. Gestr. zich verwaerdight, de versleghene met een letterken van troost te bezoeken, ik verzeker mij,
ten aenzien van de hoogh achtbaerheit, waerin zij U Ed. Gestr.
houdt, dat het geen verlooren werk van barmhartigheit wezen zal,
om deze droef heit yetvves af te spoelen.
Uit een

brief van Hooft aan Baak,

van 1 Juni 1634.12)
De trag'que ramp van de comique Tesselscha zal U E verstaen
hebben ; zulx ons van haer dezen zomer kleene vreughde te verwachten staet.
1) Zie Hoofts Brieven, door Huydecoper, blz. 321; Van Vloten, II, blz. 77 en De briefwisseling van C. Huygens, I, blz. 465. 2) vragen. 3) innemend, bevallig. 4) ten deel gevallen.
5) Taddaea of Tettge was den 19den Febr. 1 625 geboren en dus 9 jaar oud, toen zij stierf.
6) bemind. 7) Zie blz. 105. 8) ondernam het. 9) Blijkbaar een geneesmiddel. ro) sterke.
x 1) slag. 12) Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 378.
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Uit een brief van Huygens aan Hooft,
van 3 Juni 1634 I).
De Heere Calvart 2) uijt Noordholland komende, daer hij aengenomen hadde Joff.w Crombalgh mijnenthalven te begroeten, vernam
binnen Alckmaer, hoe haer dochter in stervensnood lagh, ende
's anderen daeghs onderweghen, dat God haer den vader tot geselschapp geroepen hadde. Welcke tyding mij korts daeraen thuijs
komende, was ick wel van meeningh U E. schouderen bij de mijne
te hulp te soecken, tot het dragen van die lijcken, hadde ick niet
voorsien, dat alle maren van Westfriesland door Zuijd Holland in
Waterland te spade moeten komen. Ick sie het nu aen U. E. schrijvens, ende blijve nochtans in wat berouws van voorkomen te zijn in
de gemeenste 3) plichten van vriendschapp. Aen 't ellendigh hooft
met soo schielicken donderslagh overvallen vervoordere 4) ick mij
noch gheen' hand te steken. De versche wonde heeft Tesseltjen te ongevoeligh, mij te gevoeligh gemaeckt, haer om te hooren, mij om te
konnen spreken. Tusschen vier drooger ooghen sal ick de reden te
berde brengen, en sien hoe se haer uijt mijn' hand gevallen will.
U. E., die sij toeschrijft wat sij behoort, moet sich het spits bevolen
laten wesen 5). Alle wij grega, ij 6 ) verlaten d'er ons op.

Gedicht van Huygens.
Op de dood van Tesfelschades oudfte dochter, ende
van haer man strax daeraen doodt gebloedt. 7)
De groener vrucht als rijp, de rijper vrucht als wrang,
De voor-vrucht in de rij van Tesfels echte planten
Verrotte van quaed vier ; God raepte s' uijt het sand, en
Verhief 'er 'tbeste van in 'theilighe gedrang
i) Zie Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. in; De briefwisseling van C. Huygens,
I, blz. 466. 2) Jhr. Lieven de Caluart, heer van den Bossche (-f- 1638), was luitenant-kolonel
en een vriend van Huygens. 3) meest gewone. 4) haast, waag. s1 vooraan gaan. 6) gewone soldaten. 7) Vgl. Gedichten van C. Huygens, II, blz. 291.
vs. 1 De vrucht, meer groen dan rijp, meer rijp dan wrang. vs. 2 voorvrucht — eerste
vrucht.
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Van d'onverderflickheid. De Moeder weeck den dwang
Van 'teewighe beschick ; haer worstlen was geen kanten
In 's hemels wederwill ; sij dreef maer bij de kanten
In beider ooghen zee. Maer 't werd den Vader bang

Van 's Moeders wee en 'tsyn; en, omse beij 'tontvaren,
10. Verdiept' hij 's moeders zee, met droppen eerst, doen baren,
Bloed-baren ; en gingh t' zeil, van Tesfel opwaert aen;
En bloedde noch dit woord van uijt de laeste stuijpen;
Het bloed van vrienden kruypt daer 'tniet en weet te gaen,
'Tbl oed van een vader springt, daer 'tniet en weet te kruijpen
13 Jun. 1634. Hagae.
Constanter.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft. I)
Myn Heere ... •
Hoe het wrange noodtlott door een dollen herde slach (in teycken 2) noijt smart alleen komt over dien Godt beproeven wil) myn
gedult op lydens toets-steen op het uyterste getoetst heeft, sullen
eervaeren gedachten leevendigher sich kunnen in drucken als myn
pen uytdrucken kan.
Der halven ick 't seifde (om soo naere beeltenis ue geluckighe
vreughde niet voor te schilderen) had voorgenoemen die in myn
herte op geslooten te draegen, maer door ue aengenaeme dochter
Susanna uijt gelockt, en de gelegentheyt van neeff Sammer[s] 3) vertreck sich voordeede, uyt de welcke ue sult konen verstaen siecktens
eygenschap, stervens schielyckheyt en andere omstandigheeden,
die ick met een wenende ziel, benaudt herdt en treurenden gheest,
vs. 5 onverderfickheid — onsterfelijkheid. vs. 6 beschick — beschikking, de ordonnantiën van God. vs. io Verdiept' hij 's moeders zee — voegde hij het bloed, dat hij opgaf, toe
aan de tranen der moeder.
z) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 382. — Hooft
schreef onder den brief: „Ontfangen op den h. te Mujden, is Juny 5634 " 2) als bewijs.
3) Zie blz. 86. Hoofts stiefdochter was Tesselschade gaan troosten en werd door hem afgehaald. Zie bl. 534.
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doch drooghe oogen hebbe verdraegen, geen andere gedacht de sin
beslaende in soo droeven treur nacht, van myn siel -son berooft, als
herdencken aen myn beminde, en ach ! alte lief hebbenden Adelaert,
die welck als op wieken van lieffde syn 7adea ten Heemel naer gestegen, 't onsterfelyck voor sterfelyck lott verkooren hebbende, my
laes bedruck[t] achterlaetende het geselschap van syn beminde andere
helfft t), op dat ick in dees, als in een spiegel, syn lieve gedaente souw
stadich by my hebben, in t ooch van myn gemoedt, mij troestende
in de opperwille, tegens welcke niet te willen is.
TESSELSCHA ROEMERS

Z)

Adres : Aen myn Heer De Heere Hooft I Drosfaer van Muyden
et I Tot Amsterdam met vrindt 3) die godt bewaere.

i) andere helft, het andere dochtertje Maria Tesselschade.
2) Op blz. 3 van den brief staan de volgende versregels met T's. hand':
„Pensando ay suoi filia si gravi e tand
gerne in vn mormorio flebile e fioco
si distempre in sospir, si stilla in piante
E giace in ghiaccio, e si disfoga in foco
E poy l'Altire Cor non may tremante
ne trova al gran martier requie, ne loco
E si forte e l'affanno, e si possente
Chi le Corde del Cor spezzar si sente.
Questo E l'advise
del Sagace D. Pauoni."
Zij zijn uitgegeven door J. A. Alberdingk Thijm (vgl. De Dietsche Warande, Nieuwe reeks,
I, blz. 596, 1876, die ze aldus vertaalde (t. a. p.) :
„'t Ghedencken van sijn Dochter quam hem d'ademtoght beletten ;
Hij kerremde in sijn anghst met swack en pijnlijck stenen ;
In suchten gingh by op en smolt wegh in het weenen ;
Verstijfde tot ijs en vondt verluchtinghe in de hette ;
Soo dat het edel herte, dat noyt van heven en wist voorhenen,
Gheen rust vondt, en sijn leedt ter gheener plaets meer kon versetter.
Soo hevigh was de slagh, dat alle erachten hem besweecken,
En het hert syne snaren in de spanningh voelde breken."
Met Pavoni, zooals Thijrn las — is vermoedelijk bedoeld Dr. Pauw van blz. t 29.Vertaling :
„Dit is het oordeel van den schranderen D. Pauw."
3) vrindt, neef Sammers, die den brief zou overbrengen.
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Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. I)
Mê Joffr.e
Jk sloofde mij af met 't saemenschraepen van stoffe, ujt alle winkelen mijner heughenisse, tot hartezalf over V E leedt, ende vondt
den heelen hoop te berooft 2), om yetwes te baeten tot heelnis (zoo
mij docht) zulk eener quetsujre, als V E schrijven, gezult in ongelooflijke manhaftigheit, mij komt onderwijzen, hoe de studjen, besteedt aen 't kauwen en verduwen der waere wijsheit, maghtigh zijn
een murw vrouwengemoedt zulx 3) te verstaelen met rede, dat de
felste schichten der Fortujne kinken 4), jae, daerin maer geen' wonden kunnen maken. Hejl zy V E, heldinne, daer de helden bij ter
schoole behoorden te gaen. De traenen, die 't in 't geweldt 5) des
ramps niet geweest is uwer E af te perssen, zijn tot mijn' ooghen
ujtgewrongen door innerlijke tederheit, gebooren ujt het betrachten
des overheerlijker zins, van die leerlijke en stichtlijke regelen, meldende den hooghen ende weledelen aert uwer inborst, die met het
slijk der gemeene geesten niet gemeens heeft. Traenen derhalven,
meer van ghenoeghen, dan van droef heit. De troostbehoefster komt
troosten, de benaeuwde verquikken, de bedrukte ontlasten. Al wat
jk zouw weeten bij te brengen, waer waeterdruppen gedraeghen in
de zee uwer doorluchtighe weetenschap, ende zaegh' ik V E nerghens
beter dan derwaerts ende tot haer zelve te zejnden, daer Seneca 6),
Montaigne 7) ende Plutarchus 8) in gesmolten zijn. Mijnen dienst in
andre naeken, zoo hij V E bij deze geleghenheit moght te staede
koomen, heb jk haer voor dezen doen aenbieden, ende hoope 't zelve
noch mondelinx te doen, eer acht daeghen omloopen, als wanneer
mijn voornemen is, onze welwaerde dochter te koomen haelen. De
rijke Godt, daerentusfen, bereghene V E voorts met de schatten
zijner genaede, die hij tot noch toe zoo wildelijk op haeren wil, zoo
i) Naar het Hs., voor een deel door water onleesbaar, in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, II, blz. 382. — Het is een antwoord op den brief van Tesselschade. 2) arm, nietig. 3) zoodanig. 4) terugspringen. 5) de macht. 6) Zie blz. 70.
7) Zie blz. 70. 8) Plutarchus (59-120 n. Chr.). Grieksch, platonisch wijsgeer en geschiedschrijver, romeinsch Consul in Illyrië, leermeester van keizer Hadrianus.
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gebooghzaem onder den zijnen, heeft ujtgestort, waer aen het minste
deel niet en zal hebben,
Mê Joffr.e
Uwer E
Van den Hujze te Mujden,
Verplichtste dienstwillighste
t 5 Junij 1634.
P. C. HOOFT.
Adres : Aen mê Joifrouwe, H Mê Joffr.e Tesselscha Roemer

H

Vis.

fchers,H tot II Alkmaer.

Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 31 Juni 16 34 1).
Voor heenen waend' jk, dat bondighe troostredenen den last van
't vernieuwen der droef heit ruim opwoeghen, maer ziende U Ed.
Gestr. van ander verstandt 2), hebbe dat, als 't behoorde, boven 't
mijne gestelt. Niettemin, dewijl ik haeren laesten ontfing in de Beemster op de hofstede van mijnen swaegher Cloek 3), ende vandaer
een reisken op Alkmaer deed, zoo en moght het niet min dan tot
vermaen koomen 4) van U Ed.Gestr., bij welke gelegenheit ik, speurende Joffr.e Tesselscha stantvastigh boven mijn' hoope, ende wat
hartzalf 5) het haer zijn zoude, dat een persoon, haer zoo waerdt
voorstaende, zich haeres treurens aentrokke, mij vervordert 6) heb
haer Uwer Ed. Gestr. brief 7) en gedicht 8) te vertoonen. Ende vertrouw ik, naerdien mij deze bijkans ongehoorzaemheit nae wensch
gelukt is, genaedigher rechter aen U Ed Gestr. te zullen vinden, dan
de jonge Manlius aen zijnen vaeder, toen hij tegens 't bevel deszelven voorspoedelijk gestreden had 9).

i) Zie Hoofts Brieven, door Huydecoper, blz. 327; Van Vloten, II, blz. 391; De briefwisseling van C. Huygens, I, blz. 943. 2) meening. 3) Mr. Pieter Cloeck (1589-1667), advokaat te Amsterdam, was 28 Juni 16z5 als weduwnaar getrouwd met Johanna Hooft ( 1 5951639), Bene zuster van den Drost (vgl. Elias, t. a. p., I, blz. 450). 4) gesproken worden.
5) troost. 6) gehaast. 7) Die brief is verloren gegaan. 8) Zie blz. 131. 9) Titus Manlius
Imperiosus Torquatus, Romeinsch consul in de Ode eeuw v. Chr., liet zijn zoon ter dood
brengen, omdat deze, tegen zijn streng verbod, een strijd was begonnen.
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Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft en zijne vrouw. 1)
Myn Heer en me vrouwe Hoofts ....
Naer winsching, dat u e wens gewenst sy, beveel ick die aen Godt,
en had noydt gedacht soo veerd 2) schrift van myn handt te senden 3),
ten waer u e handt mij trock, en hebbe liever in die zedicheyt van
mijn pen by huys te houden, als in vrindtschaps plicht te sondigen.
U e ingeleyden is wel bestelt, als in handen selfs van de heer Kesfel.4)
De groetenisfen, aen mij gesonden, syn by de vrinden aengenaem
geweest, die nevens my verhoopen, dat de bruyne wolck, die u e tot
Brussel beneevelt hout, in een deluvio d'oro 5) sal komen uijt te regenen, op dat wy haest vernemen moogen, dat ghy geluckich by u e
lieve kinderen, daer doch u e hert gebleven is, sult weer gekomen
syn, daer wy naer verlangen.
Juffrouw Susanna sy gegroet, die ick hoop, dat het heuvelich hofl
sal dienen, om haer effen staet te beter smaeck te geeven, en blyff,
nevens ue beyden, haer onveranderlycke vrindinne
TESSELSCHA ROEMERS.
Adres : Aen He Carel vander Wijer 6) I op de heere graft byde
t) Zie Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 13. Naar het Hs. in de Lei ísche Bibl.
Onder het adres schreef Hooft: „tot Brussel. In Nov. 1634." 3) Den oden Sept. 16 34
ontving Hooft bericht van het overlijden van Don Francisco Hellemans, een neef van zijne
vrouw, waardoor bet majoraat der familie — d.i. is het goed, dat telkens ongedeeld aan den
oudsten blijft — aan Leonora moest komen. De inkomsten van dit majoraat, in Brabant gelegen, bedroegen jaarlijks f 6000 en Leonora had, na het overlijden van haar eersten man,
Jan Battista Bartolotti, „haere neutraliteit verworven ende genomen tot Zevenberghen, om
niet versteken te zijn van die erfenis, in gevalle zij hem moght komen t' overleven. Dit nu gebeurt zijnde, begint d' advocaet fiscael" -- van eene rechtbank te Brussel, waarvoor de zaak
diende — „voor te wenden, dat zij, met het huwen van eenen, die in eedt der Ed. Grootm.
H.H. Staeten van Hollandt is, haere neutraliteit zoude gebrooken hebben." Zoo schreef Hooft
den 17den October aan Huygens, terwijl hij zijne hulp inriep (vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 6).
Hij was toen reeds met zijne vrouw en zijne oudste stiefdochter, Susanna Bartolotti, te Brussel, om er persoonlijk de zaak van Leonora voor te staan, en is eerst in het laatst van December 1634, of in het begin van Januari van het volgende jaar teruggekeerd (t. a. p., blz. 4-21),
zonder dat hij de quaestie iets verder had gebracht. De zaak was in het najaar van 1645 nog
niet beslist, maar schijnt later in orde te zijn gekomen door de bemoeiingen van Hooft's
schoonzoon, Johan van der Meyde (t. a. p., IV, blz. x98). 4) Het blijkt niet, wie bedoeld is.
De naam komt verder niet voor in Hooft's Brieven. 5) „Zondvloed van goud." De uitdrukking komt voor in Marino's La Maddalena ai piedi di Cristo, Madr. i i, vs. 6. 6) Carel van
de Wyer was een zaakwaarnemer van Hooft, die telkens in zijne brieven wordt genoemd.
2)
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huijde straet (; in de vlucht van Egipten 11 Tot ! Amsterdam. port
en vort te bestellen aen myn Heer H De Heere Hooft, Drosfaert ! tot
Muyden etc

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. 1)
Mê Joffr.e
Mijn Suseken waerdeert haere brieven naer gelange van 't geduldt, dat zij aen haere gemaklijke en schrij fschuwe handt kosten.
Dies dunkt haer wel deghelijk 13 brieven voor een douzijn aen U E
ten achtren te wezen, ten aenzien van 't verloop des tijdts, zonder
eenen letter te verneemen van U E, sedert haeren laesten. U E magh
dan wel een grof bondel 2) gereedt maeken, wil zij voor een' goede
betaelster zijn aengezien. Oft zoo dit te veel moejtes is, U E. steekt
doch zelf vol brieven ; zij zal brenge ons de moeder met de jongen 3)
ende koome in persoon over. D'aerdbeezen zijn op 't bekoorlijxt, de
prujmen aen 't rijpen ; van d'eene zoud' U E de bedaeghtheid, van
d'andre de jeughd moghen genieten. Hadden wij dat luk ! Ik dar 4)
zoo veel naeuwlijxs wenschen. Hoope nochtans, dat d'ouwde vonken van vrundtschap niet t'eenemael gedooft oft in assche verwandelt 5) zijn. Gelieve ten minsten, ons met een regelken toe te lujstren 6), tegens wanneer wij onzen mondt op de koomste van U E
ende de jonge Tesfelscha te maeken hebben. Wij gebieden ons aen
de vrienden aldaer, ende boven al in gunst Uwer E, die met haere
dochter [Gode be] volen zy van
Mê. Joffr.e van
U [E]
Vanden H. te Mujden,
[Verplichtsten dienstw.stenl
19 Julij 1635.
[P. C. HOOFT]. 7)
Adres : Aen mê Joffrouwe, ! Mê Joffr.e Tesfelscha ! ! Visfchers,
Weduwe van HI S.r Combalgh z.g. inde 11 Langestraat, 11 tot H! Alkmaer. ! ! Loont.
r) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam, dat echter door water beschadigd is. Vgl. Hoofts Brieven, III, bis. 6r. 2) zwaren bundel (brieven). 3) de schrijfster met
de brieven. 4) durf. 5) veranderd. 6) toe te fluisteren. 7) De onderteekening is op één
letter na afgescheurd.
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Uit een brief van Hooft aan Baak,
van 29 Aug. 1635.

z)

Overmorghen wachten wij Tesfeltjen, die met haer keel zal moghen volmaeken het mangel dat d' uwe, bij fael van middel om
vrienden alhier nae waerdij te festeeren, zullen lijden.
i) (Naar het Hs. in de Univ. Bibl. te Utrecht.)

Zie Hoofts Brieven, III, blz. 68. 2)

gebrek.

VII.

Faites avec les fleurs renai sire les amours.
Hooft.

Gedichten van Barlaeus.
Aan d'achtbare Joffrou T. Roemers. I)
Thesfaliaansche Vrou, die met u soete dichten
Proserpinam vermeucht selfs uijt de hel te lichten,
Ghij hebt de Maen verruckt, ghij hebt de Son ontspoort,
Ghij hebt het starrelicht door uwen giants bekoort.
5. De puijck van 't Haegsche hofl, van naem en daet Stantvastich,
Valt u, verlichte Vrou, met duijstre Schaduw' lastich,
Hij komt, en steeckt u maer een Schaduw in de handt,
Om van u wederom te krijghen 't licht te pandt,
De ooghen van u Hooft verdonkert ghij met kunsten,
io. En Muijdens heerschappij beschijnt ghij met u gunsten.
De dwingelant van 't Oost, de geestighe Reael,
Verheucht hem in u deucht en glinstert door u strael.
Het raeckt al uijt syn snor, als ghij begint te spoocken ;
U pen, u tongh, u geest kan eunjer pappiens koocken.
15.
Doch syn dees' Goden dus hoochwaerdich met u naem,
Ist wonder dat ick soeck te rijsen door u Fac to .
C. Barlaeus.

z) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven in Tesselschade Roemers en hare
vrienden, blz. 31. Dit gedicht begeleidde een exemplaar van Barlaeus' rede De coeli admirandis (Over de wonderen des hemels), die hij den z 1 den Februari 1636 had gehouden.
vs. i Tfiessaliaansche Vrou, woordspeling met Tesselscha (Lat. Tessela) en het Grieksche
landschap Thessalia. vs. 2 Proserpina, de echtgenoote van Pluto, den beheerscher van de
onderwereld. vs. 3 verruckt — van hare plaats gerukt ; ontspoort — uit hare baan gerukt.
vs. 5 Nl. Huygens. vs. 6 Schaduw' — nl. vertaling ; zie biz. z 18-119. vs. 11 Reael was gouverneur-generaal van Oost•Indië geweest. vs. 13 snor — snoer, richtsnoer. vs. 14 eunjer pappiens -- eunjer is spook. Waarschijnlijk is hier gedoeld op toovenaarsters, die allerlei kruiden en andere dingen tot papjes kookten, om geesten op te roepen.
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Aen Joffrou Tesfelschaa, doen d' Hr Barlaeus haer
sondt syne Oratie van de Ziel. I)

5.

ro.

15.

20.

Ontfanght dit boecksken van de ziel,
Die eerstmael uyt den hemel viel ;
Waer door de Schaa van Tesfel leeft,
En boven alle Vrouwen sweeft,
Waer door de handt van Roemers kipt
In roomers Suum cuique print,
Waer door u susters hooch vernuft
De geesten van ons' eeuw verbluft,
Waer door Duarta, als sij singht,
De nachtegael van Alckmaer dwinght.
O Zieltiens, zieltiens sonder pijn,
Wanneer ghij sult ontlichaemt syn,
Wanneer ghij, soete Tesfelschaa,
Niet meer sult voelen 's werelts schaa,
Wanneer Duarta aan u sij
Vergeten sal haer melodij,
Ontfanght mij dan, en laet mijn geest
Bij uwe zieltiens dwalen meest,
Want nu ick ben een levend lijck
Ben ick eijlaas, niet lijdelijck.
C. B.

Ad honeftisfimam et erecti ingenii matronam
Mariam Tesfelschade, vidvam. 2)
Tesfela, Thesfalicis non enutrita sub oris,
Tesfela, Battaviae gloria prima tuae
Tesfela, quae sexum studiis et moribus ornas,
I) Naar het Hs. in de Leidsche Universiteits Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten
in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 36. In het laatst van Februari 1635 had Van
Baerle zijn college over Aristoteles' De anima geopend met eene Oratio, de animae humanae
admirandis (Rede over de wonderen der menschelijke ziel); zij werd bij Willem Blaeu te
Amsterdam uitgegeven en ook in het Nederlandsch en in het Fransch vertaald.
vs. 6 In roemers leder 't zijne grift. vs. 7 nl. Anna Visscher. vs. 20 lijdelijck — draaglijk.
2) Zie Barlaei Poemata, II, blz. 428. Het gedicht is in 1808 vertaald d oor Bilderdijk (vgl.
Scheltema, t. a. p., blz. 174) als volgt:
Tes sel, die Thessaaljes lauweren
Naam noch bakermat ontleent,
Maar de roem van uw Batouweren,
.
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1o.
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Atticus e placido cui fluit ore lepor ;
Tesfela, cujus acus solertem vincit Arachnen,
Tesfela, Apellaea pingere docta manu ;
Tesfela, quae magni clarescis laudibus Hoofdi,
Et Constantino Tesfela dicta meo ;
Tesfela, quae coelo posfes deducere Lunam,
Et tetricos cantu dem eruisfe Deos;
Tesfela, quae viduo recubas castisfima lecto,
Et procul a viduo vate remisfa jaces :
Accipe Barlaei scriptos in imagine vultus,
Istaque non ficti signa favoris habe.
Tu generosa, tuos si nolis mittere vultus,
Quae toties minis carmina, vultus erunt.
C. Barlaeus.

5.

so.

Maagd- en mannenlof vereent!
,Tessel, van wier lieve lippen,
Van Atheenschen daauw besproeid,
Geestig jok en kwikjens glippen,
Heusche boert en rondheid vloeit !
Die Arachne met de naalde,
Xeuxis door 't penceel verwint ;
Hoofts en Huygens lof behaalde ;
Goden aan uw toonen bindt !
Tessel, wier betoovrend zingen,

Door geen hart te wederstaan,
Is.

Mayors zel v' tot vreê zou dwingen,

Phoebe lokken uit haar baan !
Die de weduwlijke sponde
Eenzaam drukt en zonder leed,
Spottend met geklag en wonde
20.
Van een wakenden Poëet !
Laat van Baerles wezenstrekken,
Afgeteekend op 't papier,
In dit beeld een blijk verstrekken
Van het zuiverst vriendschapsvier!
Mag uw beeld my niet gebeuren;
35.
Ieder versjen uit uw pen
Zal ik voor een Beeldsel keuren,
Daar ik Tessel in herken.
vs. 5 Arachne was eene Lybische jonkvrouw, die prachtig kon weven, maar om haar hoogmoed door de godin Athene in eene spin werd veranderd. vs. 6 Apelles was een beroemd
Grieksch schilder uit de Ode eeuw v. Chr. In de vertaling is, blijkbaar om de maat, Zenxis,
een ander beroemd Grieksch schilder uit de 5de eeuw v. Chr. in de plaats gesteld.
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Ad Thesfelam et Franciscam Duartam musices
laude claras. 1)
Matronae, matresque, meae miracula terrae,
Quae canitis, quales non cecinere Deae.
Si sinitis vatem vobis dare praemia, dicam ;
Altera sit Seraphin, altera sit Cherubin.
C. B[arlaeus] .

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 6 Maart 1636. 2)
Fuit hic 3) per aliquot dies Maria Tesfelscha, erecti ingenij matrona. Vidua est. Nolj subridere. Earn his versibus prosecutus sum.4)

Gedicht van Tesselschade.
Aen de E. Heere Proffesfor Barlaeus, doen hy my sijn
Oratie van de wonderen des Hemels toesont. 5)

5.

Thesfaliaensche konst, om 't Maen-licht te doen dalen
Door sneege schranderheyt, in Tesfelscha noyt viel.
Maer ghy kunt op de Aerd den heelen Hemel halen,
En staende houden met een Wonder-kracht der Ziel ;
Wout ghy den treck van die Caracters doen vertaelen,
Licht of ick mee wat Lichts des hooge heyms onthiel.
(Tesselschade.)

I) Naar het Hs. in de Leidsche Universiteits-Bibliotheek. Uitgegeven in Barlaei Poemata, II, blz. 432, met den titel : Ad Tesselam et D!iartam cantu nobiles. Vertaling : » Aan
Tesselscha en Francisca Duarte, beroemd door den lof harer muziek.
Vrouwen en moeders,
gij die een wonder zijt van mijn land en zingt zooals de godinnen niet gezongen hebben,
wanneer gij toestaat, dat een dichter u een prijs toekent, zal ik zeggen : „moge de eene een
Seraphin, de andere een Cherubin worden." Zie over Francisca Duarte blz. 84. 2) Vgl.
Hoofts Brieven, IV, blz. 2S3 ; De briefwisseling van C. Huygens, II, blz. 153. Vertaling :
„Eenige dagen lang is Maria Tesselscha, eene vrouw van groot verstand, hier geweest. Zij
is weduwe. Glimlach niet. Ik heb haar geëerd door de hierbij gaande verzen." 3) Nl. te
Amsterdam. 4) Waarschijnlijk het vorige gedicht. 5) Het versje is uitgegeven in Jacobi
Westerbani Minne. dichten, 1644, blz. 269, en in Verscheyde Nederduytsche Gedichten, I, blz.
31. Hier is de tekst genomen naar de Minnedichten. Het vers is een antwoord op dat van
Barlaeus ; zie blz. 141.
vs. 2 sneege -- scherpe, vaardige. vs. 6 des ... heyms — der ... woning.

GEDICHT VAN BARLAEUS.

1 45

Gedicht van Barlaeus.
(Aen Joffrou T. Roemers).

1)

Als ghij kundt door u cracht de Maen om leegh doen daelen,
Als ick kan op der aerd den hemel brenghen neer,
Soo is het noodeloos den hemel te vertaelen,
Want daer den hemel is, sijn taelmans in geen eer.
D. Bar laeus.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade.

2)

Me Joff.re
Killende 3) Penelope, ende Heeneloopster voor de straelen van
Apollo, hoe komt U.E. vervaert 4) voor 't ijs, ende begeeft u van de
sleê op den waeghen, daer uwe koude maghtigh 5) is, niet alleen 't ijs
te sterken, maer 't waeter te doen bevriezen, beter dan sneeuw en
zout zulx kunnen doen ? Uw Phoebus 6) blaekt, ende leydt d'ujterste
kraften zijns vernufts te kost aen 't verheffen van de waerdij der
vrouwen. De bijgaende brief 7), te verduitschen door den Heere D.
Paeuw 8 ), zal 't ujtwijzen, ende misschien U.E. ijslijk hart bemurwen. Zoo dat niet helpen magh, zoo lujstert ten minsten nae 't hier
nevensgevoeghde deuntjen van mijnen neeve Fabrj 9)
Faites, avec les fleurs, renaistre les amours.
'Ten zij dat gebeurt, zoo zeg ik, dat de Musen en Gratien t'uwent
ujt hebben ; niet t'uwent alleen, maer in de gansche stadt Alkmaer ;
doch hoope een beter ; gebiede mij aen alle de vrienden, ende boven
I) Naar het Hs. in de Bibl. der Leidsche Bibliotheek. Het versje staat op hetzelfde blad
als Thessaliaensche Vrou, die met u soete dichten, en heeft in het Hs. den titel : Aen de selve.
Het is uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 32.
vs. 4 taelmans — vertalers.
2) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibl. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz.
102. 3) Doodende. 4) bevreesd. 5) in staat. 6) Nl. Barlaeus. 7) Die brief van Barlaeus aan
Hooft schijnt verloren te zijn. 8) Zie blz. io5. 9) Christina de Bitter, de grootmoeder van
Hooft's eerste vrouw Christina van Erp, was eerst gehuwd geweest met Andries van Erp,
en daarna hertrouwd met Arnout Fabry (Vgl. Elias, I, blz. 6i). Er zal hier sprake zijn van
afstammeling van dezen Arnout.
TESSELSCHADE.
I0
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al in U E. beste gunste, met bidden, dat God in de zijne behoede
d'ouwde (hola! dat 's een laster,

Ch'a donna non si fà maggior despetto,
Che quando vecchia o bruta le vien detto i),
ik wil zeggen, de bejaerde, en de minderjaerighe Tesselscha, gelijk
wenscht van heeler heeter harte,
Mê Joffr.e,
Uwer E.
Ujt Amsterdam, den Xen van
Verplichtste, dienstvaerdighste
Lentemaendt des jaers 1636.
P. C. HOOFT.

Gedicht van Barlaeus.
Ad Constant. Hvgenivm, de verfibus Tesfelae
in Vmbram. 2)
Quam mihi ab Almeriis tua Tesfela misit arenis,
Mittitur ad vestros pagina docta lares.
Vmbra facit carmen. sed quae Titania vincat
Lumina. quae rutilum provocet umbra diem.
5.
Illa tuae mulier venerabilis institit umbrae,
Deque tua solers lumina nocte capit.
Hugeni, cuperem fieri jam femina, postquam
Incipiunt matres versibus esfe mares.
16 Mart. 1636.
C. Barlaeus.

i) De versregels zijn aldus vertaald door B. Huydecoper in zijn uitgave van Hooft's
Brieven, 1 75o, blz. 379 : „Men doet de vrouwen doch op aardt geen grooter spijt, Dan als
w' er ouderdom of leelijkheidt verwijt." 2) Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 433. -- Ik heb
indertijd het Hs. in handen gehad en daaruit den datum opgeteekend (vgl. Oud-Holland,
VII, i889, blz. I21), maar kan mij niet meer herinneren, waar het zich bevindt. Dit vers van
Tesselscha is verloren gegaan. Vertaling: „Aan Constantijn Huygens over de verzen van
Tesselscha op de Schaduw. De geleerde bladzijde, die uwe Tesselscha mij heeft gezonden
uit de zandstreek van Alkmaar, wordt naar uwe woning gestuurd. De schaduw maakt een
gedicht, maar het is eene schaduw, die het licht van Titan (den zonnegod) kan overwinnen
en den goudgelen dag kan uitdagen. Die eerwaardige vrouw bedreigt uwe schaduw en
neemt vindingrijk het licht weg van uw nacht. Ik zou wenschen, Huygens, thans eene vrouw
te zijn, nu moeders beginnen mannen te zijn door hare verzen."
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Uit een brief van Barlaeus aan Wicquefort,
van 16 Maart 1636. 1)
Nobilisfimo Hugenio trade hos versus laudatisfimae Tesfelae. 2)
Non carent genio, nisi me aut affectus aut coeca admiratio inumbrant. Addidi epigramma meum, quia, ut proverbium habet, Muller

pudica non it sola.
Uit een brief van Huygens Y aan Barlaeus,
van 23 Maart 1636. 3)

Epigrammata tamen, quibus Tesfelam, aut de Tesfela amicos allocutus es, aio me de horum numero excipere; suspicare quid causae sit Agnosco novae vestigia, flammae 4), neque totus horum neque
I) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 647. Joachim de Wicquefort (eigenlijk Jacob Wickevoort),
geb. te Amsterdam, (1600-1670) was een broeder van den bekenden diplomaat en
geschiedschrijver Abraham de Wicquefort. Hij was ook diplomaat, nl. agent van Bernard Hertog van Saksen Weimar en sedert 1639 resident van den landgraaf Hessen-Cassel
in den Haag. Wicquefort was een zeer ontwikkeld man. Hij was getrouwd met Anna de
Wilhem, eene zuster van Huygens' zwager en ambtgenoot Mr. David le Leu de Wilhem,
en was verwant met Hooft, en een groot vriend van Huygens en Barlaeus. Vertaling :
„Geef aan den edelen Huygens de hierbij gaande verzen van de voortreffelijke Tesselschade. Zij zijn niet zonder geest, als ten minste niet genegenheid en blinde bewondering
eene schaduw werpen op mijn oordeel. Ik heb er mijn gedichtje bijgevoegd, omdat, zooals
het spreekwoord zegt, eene eerzame vrouw niet alleen gaat." 2) Zie het vorige gedicht.
3) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. In De briefwisseling van C. Huygens, II, blz 156, is slechts de korte inhoud van den brief meegedeeld. Vertaling: „De verzen echter, waarin gij Tesselscha of de vrienden over Tesselscha hebt toegesproken, zeg ik,
dat ik uit het aantal van deze uitzonder ; vermoed eens, wat daarvan de oorzaak is. Ik bemerk het spoor van eene nieuwe vlam, en gij zijt noch geheel, noch alleen de schrijver er van ;
gij hebt uwe hand geleend aan den zoon van Venus, die u voorzeide. Tessela is geschreven
met de hand van een minnaar-dichter en, als ik niet erg droom, mijn vriend, zijn deze vonken
het voorspel van een grooteren brand. En als gij zult moeten voortgaan met een gedicht,
zooals dat, waardoor wij het vorige jaar gezien hebben, dat dit paleis bijna vernield is, dan
Wee de Trojaansche! Ga gij echter voort met dien stap. ik verwacht uw naam te zien in de
Heldinnenbrieven en in het nieuwste boek Over de kunst der liefde, niet van Lullius of Tullius, maar van Naso, en als gij dat van aanteekeningen hebt voorzien, nemen zij zoo lang
genoegen met uwe verontschuldiging aangaande Empiricus. Want dit is theorieen praktijk
van eene grootere werkzaamheid , ... en dit zal mogelijk zijn met goedvinden van den overmachtigen Knaap 5) en van het meisje (ik bedoel de weduwe), die nu dikwijls bezongen en
nog eens bezongen zal worden. Vaarwel, doctor, dichter, minnaar, en bemin gelukkig, als
gij wilt, evenals gij leeraart, als gij dicht en als wenscht uw C. H." 4) Vergilius, Aeneis, IV,
vs. 23. 5) Cupido.
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solus autor es ; dictanti Veneris puello manum commodasti. Vatis
amatoris Tesfela scripta manu est et, nisi valde hallucinor, amice
praeludia sunt hae scintillae majoris incendij. Quod si scazonte prosequendum erit, ut quo palatia haec tantum non consumpta anno
rlis 'Ikcá los. Perge tu tamen illo incesfu. In
superiore vidimus,
Heroïdum epistolis te expecto, et libello proximo de Arte 1), non
Lullij 2) nec Tullij 3), sed Nasonis, quem si commentario illustraveris,
tantis per de Empirico 4) excusationem accipimus Nam haec majoris
industriae 6xitics et 'Fp7rEteia est et fieri id quidem posfit
pace Puelli dictatoris, et puellae (viduae inquam) saepe nunc dicendae, dictitandae. Vale mi Doctor, mi Vates, mi Amator, et felicisfime
quidem, si vis, amato, ut doces, ut canis, ut vovet tuus C. H.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 26 Maart 1636. 5)
Quantos tu, mi Hugeni fluctus in simpulo excitas, quanta fulgura
e pelvi das, quia epigramma molliusculum effudi ia Tesfelam, quia
ad Belgicos eius rythmos, praeter tneum morem, Belgico idiomate,
,

i) De Heroïdes en De arte amatoria zijn werken van den Romeinschen dichter P. Ovidius
Naso (43 v. Chr.-17 n. Chr.). 2) Raymundus Lullus -- of Lullius (1234--1315), een
Spaansch wijsgeer, schreef de Ars Lulliana, die zeer beroemd is geworden. 3) Het is niet
duidelijk, welk werk van M. Tullius Cicero (106--43 v. Chr.) hier bedoeld wordt. 4) Barlaeus is lang bezig geweest met een werk over Sextus Empiricus, een Grieksch wijsgeer,
die ongeveer 200 jaar voor Chr. leefde ; het is niet gereed gekomen. 5) Zie De briefwisseling van C. Huygens, II, blz. 156. Vertaling : „Welke groote golven doet gij ontstaan
in een scheplepel, welke bliksemschichten uit een bekken, omdat ik een eenigszins gevoelig gedicht op Tesselscha heb geschreven, en omdat ik hare Nederlandsche versregels,tegen
mijne gewoonte, in het Nederlandsch met minder strenge woorden heb beantwoord, gelooft
gij, dat ik een hondje of een knaapje ben van Venus, de dochter van Dione. Ik ben geen
steen of blok, als ik naast Tesselscha zit. En ik ben ook geen natrum of naphta, dat zonder
aanraking ontvlamt. Gij schijnt te vreezen, dat misschien de heilige lucht door ons vuur vlam
zal vatten, het hemelhof zal branden en de met moeite verbonden wereldklomp in gevaar zal
verkeuren. Ik ben niet weinig bekoeld, mijn beste vriend ; vroeger waren er krachtige Cilesiërs. Met den leeftijd neemt het verstand toe, maar niet het lagere deel, dat de Grieken noemen het vermogen om te begeeren. Gij hebt wel gelezen, wat Horatius, Ovidius, Catullus en
anderen openlijk van zich zelf verklaren, dat zij geweest zijn, terwijl zij het ten slotte noodig
vonden te zingen : Nu zullen de wapenen en de lier na het gebruik in den oorlog aan dezen tempelwand worden opgehangen. Tesselscha, wier naam door de hand van een dichter-minnaar
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Nunc arma suspensumque bello
Barbiton hic paries habebit. 1)
Illa vatis amatoris (ut tu quidem ais) Tesfela scripta manu magna
gravitate praesentem vitae statum tuetur, et pro eo verba facit.
Ego, ne videar eruditam simulationem observasfe laudo institutum;
sed constantiam me ut plurimum in istiusmodi votis desiderare affirmavi, cum femina nec Capitoli sit saxum, nec mathematicorum
cubus, nec ex fatorum ordine, quae immobilia censentur. Commutamus versiculos, sed de amoribus altum silentium. Simulamus ambo
communem forte morbum, quem prodere audet nemo. Nempe aliud
cupido, mens aliud suadet. Sunt plurima, quae in ista matrona vereor et suspicio. Est aliquid, quod displicet, cuius nota est t. Quod si
non animo fixurn immotumque sederet, Ne cui me vinclo vellem sociare iugali, Huic uni for san poteram 2) etc. Sed sapiendum, Hugeni,
nec temere ad secunda vota transeundum. Terrent novercalia odia,
terrent acerrimae Hieronymi 3) invectivae in secundas nuptias. Et
videntur gentiles illas permisisfe magis, quam probasfe. Ideo Dido
culpam vocat. 4) Saepe mihi indignor, quod illud a me impetrare non
posfim continentiae robur, quod sibi imperant monasticae vitae profesfores. An aliud ipsis putas esfe iecur, quam nobis ? An precum
asfiduitate putas expugnari posse carnis petulentiam ? An rarior
mulierum conspectus asperat sanctisfimos patres ? An vigilijs et
lucubrationibus arescunt ? An fascinum adhibent et herbis alijsque
antidotis castigant generosisfimos naturae impetus ? Cuperum esfe
frigidus et ligari, ne necesfe habeam denue amare, aut Heroidum,
ut vis, epistolis nomen meum inserere. Viverem tranquillius, nec cau.
sas darem Hugenio sugillandi et insectandi innoxios ac vixdam vagientes amores. Si unquam, si unquam fui scepticus, nunc et hic sum.
Rogas, an amem ? Ov xarahe,upvEV. An Tesfelam ? O04 ó(4co. An
serio ? O iv itáaílov zovao btkTvo. An ut poëtriam, an ut amasiam ?
'Exixcv. . . . capacisfima elegantiarum Tessela . . •
Quid in tertio epigrammate Latino ad Duartam et Tesfelam desideres, non video. Perlegi ; nihil datum licentiae. In Belgicis rythmis
peccavi alicubi :
,

1) Horatius, Od. III, 26, vs. 3. 2) Verg., Aen., IV, vs. is, vlgg. 3) Latijnsch kerkvader,
die van 331-42o geleefd heeft. 4) Verg., Aen., IV, vs. 172.
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15 I

aen u sij
haer melody, lege : Poesij. I)
Non soleo nostrate lingua scribere versus ; ideo hallucinor facile
et minus adverto ad postremas syllabas.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesfelschade. 2)
Mê Joffr.e
Deze kindren van mijnen kindschen geest zijn ten laesten in 't pak
geraekt 3), ende koomen, 't een om U E, 't ander om Joffr.e U E
zuster te dienen, als 't U.E.E. aen bequaemen dienstboden ontbreeken zal. Eergister aeten wij ten hujze van den H. Barlaeus, gister bij
den zelven tot Wikkevoorts. 4) Hun dank jk voor de siere, maer
U.E. voor de vreughd, geschept ujt het drinken op U E gezontheit.
Is U.E. welvaerender dan nae gewoonte, zij denke dat het haer van
daer komt. Barlaeus haekt met groote toght s) nae eenigh antwoordt van U.E. 6) Komt 'er ijets, jk hoop ook aen een' kant te lekken. Over maeltijdt quam een brief aen mijnen swaegher Schujl 7),
ende was geschreven van eenen Piemontoischen hopman, genaemt
Alfonse Palotto 8), met zijn' linkerhandt (want de rechter heeft hij
voor Den Bos verlooren 9), ende melde goede tijding ujt het legher
voor Schenkenschans.Io) Barlaeus ontfink en baerde teffens terstondt
deze vej rsen :
I) Zie blz. 142. 2) Naar het Hs. in de Bibl. der Amsterdamsche Universiteit. Vgl.
Hooft Brieven. 3) Nl. Gedichten van den Heere Pieter C. Hooft, Drost te !Wuyden,
Baljuw van Goeylandt, etc. Verzaemelt en uytgegeven door Jacob van der Burgh, Raedt des
Heeren van Brederode. t' Amsterdam, by yohan Blaev, CIDIDXXXVI. 4°. 4) Zie blz. 147.
5) verlangen. 6) Zie den brief van Hooft aan Tesselschade van zo Lentemaand.
7) Wijnand Schuyl, geb. te Staden in 1598, was koopman te Amsterdam en in 1629 getrouwd met Maria Bartolotti, eene zuster van Jan Baptista B., den eersten echtgenoot van
Leonora, Hellemans, Hooft's tweede vrouw. 8) Alfonso Pollotti -- niet Palotto, zooals
Hooft schrijft — een edelman uit Savoye, diende in het leger der Staten tot 1648 en komt
in 1632 als kapitein voor. Later was hij verbonden aan de hofhouding van Amalia van
Solms. Hij was een geleerde en vriend van Descartes en Huygens, met welke hij in drukke
briefwisseling stond. 9) In jan. 1631 had Huygens een versje er op geschreven (vgl. Ge.
dichten, II, blz. 224). zo) Schenkenschans, dat op 27 Juni 1635 door de Spanjaarden bij ver-
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Si tam dextra suis transcribit laeva Batavis,
Quam scribet Batavis dextera dextra suis? 1)
Mijn heer Pauw 2) zal ze U.E..ujtleggen. Ik gebiede mij aen zijn'
E., samt aen U.E. zuster en haeren man, ende aen U.E. op 't eerbiedighste, die met de jonge Tesselscha en d' andre vrienden Gode
bevolen zij, nevens hartlijke groetenis,
Me Joffr.e van
UE
Ujt Amsterdam,
Verplichtsten dienstwillighsten
5 April 1636.
P. C. HOOFT.
Adres: Aen mê Joffrouwe,
Mê Joffr.e Tesfelscha Visschers,
weduwe van Sr. Crombalgh z.g. in de Langestraet tot Alk.
maer.Illoont.

Gedicht van Barlaeus.
In domum hortumque Mariae Tesfelae.

5.

3)

Lares diserti, Palladis sacrarium,
Phoebi Penates, omnis elegantiae,
Scientiaeque et artium capax domus,
Augusta sedes, Principum palatiis
Regumque longe regiis illustrior ;

rassing was genomen, werd terstond door het leger der Staten ingesloten en gaf zich den
2gsten April 1636 over. 1) Als de linkerhand voor hare Hollanders zoo heilspellende
dingen afschrijft, welke voor hen gelukkige dingen zal dan de rechterhand schrijven. 2) Zie
blz. 129. 3) Zie Barlaei Poemata, II, blz. 428. De datum van het vers is niet vast te stellen.
Van Baerle is echter in Mei of in Juli 1636 te Alkmaar geweest. (Vgl. den volgenden brief.)
Het gedicht is in 1808 vertaald door Bilderdijk (zie Scheltema, t. a. p., blz. 178), als volgt:
Kunstenzetel, Wijsheidsdrempel,
Phoebus haardsteê, Pallas tempel ;
Heiligdom vol achtbaarheid ;
En Paleis vol majesteit,
Dat in luister Vorstenhoven,
5.
Koningszalen, kunt verdoven,
En de rijkste bloem omvat,
Bei van geest- en letterschat !
Neem mijn tederst hartengroetjen !
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Tuque erudita et sensibus dives tuis
Salve supellex pervenusta Tesfelae,
Quam fecit ipsa, sola qualem posfidet,
Opum suarum mater, hospes, artifex.
Vidi tabellas Tesfelae pictas manu,
Psychen volantem, celsa Muydae moenia
Portusque et arces, eminentis Hoofdii
Celebres recesfus. Tesfelae textos manu
Vidi tapetas, scripta Tesfelae manu
Monumenta vidi, versa Tasfi carmina,
Italumque amores, quosque Vatibus suis
Modulos dicavit. Tesfelae vidi chelyn,
Quam fidibus illa pulsat exactisfimis,
Musisque sacrat, pendulum vidi mare,

50.

55.

zo.

z5.

20.

25.

3o.

35.

En, gij, kunstig zinrijk goedtjen,
Boêltjen, voor geen goud gekocht,
Maar door Tessels hand gewrocht,
Tessel ! schepster van die schoonheid
Die haar zinlijk huis ten toon spreidt;
Daar haar ziel zich in onthaalt,
En haar geest te rug uit straalt.
'k Mocht aan Tessels schilderyen
Mijn betooverde oogen wijen;
Psyche zag ik in de lucht,
Op haar bonte vlindervlucht :
'k Zag de Muyder torentransen,
Havenmond en waterschansen,
Waar de nooit gelijkbre Hooft
Zich het stadsgewoel ontrooft.
'k Zag tapijten, die zij weefde,
Waar het schoonst gebloemt' in leefde.
'k Zag haar Dichten, Godenval,
Die geen tijd verknagen zal.
'k Zag haar Tassoos stoute tonen.
In haar Duitsche maat verschonen;
En Itaaljes minnelust
Heiligen aan Hollands kust.
'k Zag de logge Ganzenpennen
In haar hand het oog ontrennen
Op den doolhof van 't papier,
In gestrikten Letterzwier.
'k Zag het broze glas der bekeren
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1 54
20.

25.

3o.

Marisque spolia, totque concharum ordines,
Quos illa docte sedibus fixit suis,
Placidaque junxit dispares concordia,
Te, Flora, vidi, facta Tesselae manu
Hac aede fulges, sericáque discolor
In veste splendes, ipsa miratur nothos
Natura fetus, aemulamque dexteram
Irata damnat, et potentis feminae
Stupescit ausu, tecque pulcher Hortule,
Amoenitatum prome conde plurium,
Vbi flos superbum barbarus tollit caput,
Precioque plorat excidisfe se suo,
Index magistrae es, per gradus ivi tuos
Castumque juxta Tesfelae sedi latus.

40.

45.

5o.

55.

6o.

65.

Haar der Eeuwigheid verzekeren
Door het ougverbijstrend schrift
Van haar diamanten stift.
'k Zag haar hand de Cyther grijpen,
't Trillend koper kunstig nijpen ;
En der Zanggodinnen rij
Hupplen op haar melody.
'k Zag gehorent' en koralen
In festoen en kransen pralen,
En haar hand een Krijgstrofeê
Stichten van den roof der zee ;
En op 't keurigste verbonden
Wat verdeelde stranden zonden.
'k Zag ook u, 6 Zefyrs bruid !
Hier, hier blinkt gij schittrend uit,
In de rijkste pracht van verven,
Die geen nachtrijp doet versterven.
Hier ! in 't blinkende satijn,
Fier op eigen' zonneschijn !
Zie bij dees onechte blommen
Moeder Aerd van spijt verstommen,
En haar Mededingsters hand
Nijdig aanzien, als vermand.
En gy, Tuintjen, welig Eden ;
Lusthof vol aanminnigheden ;
Waar, aan vreemden grond ontscheurd,
't Bloemtjen zich ten hemel beurt;
Maar, de zeldzaamheid beweenend
Aan zijn schoonheid prijs verleenend,
Minder trots en moedig prijkt!
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Hic Cirrha dixi, est, hie Apollinis Claros,
Tenedosque surgit altera, hic limen suum
Calcant Camoenae. non tuos Semiramis
Veneramur hortos, quosque Phaeaces colunt,
Agrisque Grajus ordinat feracibus.
Hic villa Superfim est. Hic vel ipse Iupiter
Optet morari, uxoris immemor suae.
Hic praecinentis Tesselae blandum melos
Attentus audit, et Duartae vocibus
Captus, tremendi fulminis ponit faces.
Hic esfe cygnus, imber, aut taurus volet,
Nisi impudicos Tesfela horreret Deos.
Leander illic Sestiae velit loqui,
Thisbae procator Pyramus, Mars Cypridi,

35.

40.

45.

70.

75.

80.

85.

9o.

95.

Die uw Kweekster zoo gelijkt !
'k Mocht mij in uw paån verlusten ;
Hier aan Tessels zijde rusten
En, van zaligheên doorstroomd,
Mijmren in uw frisch geboomt'.
Hier, hier (riep ik, opgetogen),
Hier staat Cirrha voor mijne oogen !
Hier is Claros, stroomend vol
Van de Godheid van Apol!
Hier verheffen zich geen tuinen,
Maar Cefizus lauwerkruinen ;
En een tweede Tenedos
Rijst in 't gindsche myrthenbosch!
Dit 's de grond der Pierieden,
Daar zij staåge Lent gebieden!
Weg, Assyrische Vorstin,
Met uw groene wandeltin.
Weg, Feaken, met uw hoven,
Die de Grieksche Lier mocht loven
Dit 's de lustplaats van de Goan.
Hier wenscht Jupiter zijn' throon,
Hier zijn hemelkoets te ruilen
Om in dit prieel te schuilen.
Hier, hier luistert hij verrukt
Naar de snaar die Tessel drukt;
Naar het zieldoordringend orgel
Van haar Filomeelen gorgel,
Dat het boventoontjen stelt,
Waar Duartes keel in smelt;
En verwonnen, zuchtend, teder,
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Sappho Phaoni, Theseoque Gnosia,
His cura, livor exulant penatibus,
Moerorque et ira, et quicquid infestum bonis,
Quicquid serenis permolestum matribus,
Quicquid puellis noxium tenellulis,
Quicquid decoris inficetum Gratiis,
Quicquid modesto displicet vatum choro
Cupidinique. Caelitum salve domus,
Hominum voluptas, atrium modestiae,
Et lenitatis, et pudoris et bonae
Mentis sacellum. Tuque custos sedula,
Domusque lumen et decus clarum tuae,

5o.

55•

roo.

105.

1 Io.

I 15.

120.

125.

Legt hij staf en bliksem neder,
En, het hart van lust versmacht,
Wenscht hij naar de stierenvacht,
Naar den gouden pegelregen,
Op 't Argivisch slot gezegen,
Of Eurotas zwanenpluis:
Waar slechts Tessel minder kuisch!
Hier zou d' Abydener hijgen,
In zijn Heroos arm te zijgen ;
Pyramus, naar Thisbes borst
Tintelen van minnedorst ;
Hier smolt Mayors van verlangen,
Om Diones schoot te prangen ;
Hier waar Saffo niet weêrstaan ;
Gnosses vluchtling niet verraán !
Hier zijn zorg en nijd verbannen ;
Hier, de neep der zielstyrannen;
Hier, wat braaf- wat blankheid krenkt ;
Waar de deugd een traan om plengt ;
Wat een' Moedersschroom zou wraken,
Blosjens jaagt op Onschulds kaken;
Wat der trits Bevalligheên
Zouteloos of dartel scheen;
Wat een eerbre Lier onteerde,
Of een kuische vlam verneêrde.
Wees gegroet, kapel der deugd ;
Godenwellust, stervlingsvreugd;
Gallery van reine zeden ;
Praalhof van uitmuntendheden ;
Woning dier zachtmoedigheid,
Die haar pad met rozen spreidt
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Quae tanta nobis exhibes spectacula,
Quae tanta nobis parturis miracula,
Qua docta nobis scribis hic oracula,
Favente coelo, vive, vive Tesfela.

C. Barlaeus.

130.

Schatpaleis van zegeningen ;
Aardsch verblijf van hemellingen !
En gij, wachtster van dit Choor,
Zelv uws Tempels glans en gloor ;
Die ons zoo veel wonders baarde,
Zoo veel wonders in u gaarde,
Ons op zoo veel kunst onthaalt.
Tissel ! leef, van heil omstraald !

VIII.
Rozemondt, hoog je sfieelen vocht zingen?
Hooft.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft. 1)
Myn Heer ... .
Ick hoop dat ghy myn laeste brieven ontfanghen sult hebben,
houdende aen me Vrouw H e l e o n o r a en aen me Iuffrouw S u s a n n a Bart e 1 o t s, met een dancksegging over u e toe gesonden
Sonne -boeck 2), daer de ghesonde weerelt wel aff doorlicht sal
weesen ; bedanck ue andermael daer aff, off het eerste gemist was.
Van u e voorgaende leydt my dit noch in de sin : Faites avec les
fleurs Renaistre les amours de la Poesie, of ick segh dat tot uwent de
Gracien en de Musen uyt hebben. 3)
Dies send ick ue een spruytje dat op Mey dagh, synde ons heeren
Heemel vaert, uyt myn dorre winter geest ghebot is ; send het my
begracit 4) weederom om een beeter, als ghy my sult believen te
doen weeten, wanneer ick ue met me vrouw en kinderen te wachten
sal hebben, daer wy van herten naer verlanghen ; krygen geen tyding
daer aff, en derven niet dencken, dat onser ijver antwoort onthouden
wort, om dat het laeste versoeck op ue door tusfchen spraeck van
U e lieve vrouw versocht is. Myn dochter doet u groeten, ende
verlanght seer nae Iuffrouw Constansy 5) om daer mee musiek te
singhen ; laetse doch mee koemen, op dat de vreucht volkoemen sy ;
soo sal ick blyven u e vrindinne
TESSELSCHA ROEMERS.
i) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade
Roemers en hare vrienden, blz. 28. 2) Nl. Hooft's Gedichten. De bundel wordt Sonne-boeck
genoemd, misschien niet alleen wegens den inhoud, maar ook wegens het prentje op den
titel. 3) Zie Hooft's brief van io Maart. 4) Begenadigd, nl. verbeterd. 5) Constantia
Bartolotti, eerre dochter uit het eerste huwelijk van Leonora Hellemans, werd op 29 Aug.
1623 te Amsterdam gedoopt en trouwde den 3lsten Mei 1644 Mr. Johan van der Meijden.
Zij is spoedig daarna gestorven, want Van der Meyden is in 1648 hertrouwd.
II
TESSELSCHADE.
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Sonnet van Tesselschade.
Gelijck als Onder 't juck van sinne slavernijen, I)
Doch ongheoorloft aen ghenoemen Eyghen Last,
Het gheen niet wel een blij Hoop Heemelhertie past,
'T weick van onhoulyck goet Qualyck [en] is te veyen ;
5. 't Is onrecht, seij de Geest, gheruste vreucht te myen ;
Maer 't Lichaem riep : 0 Neen, en doopte d'Overlast
Met Naem van suchte-Plicht tot het in Traenen plast;
Soo most de vlughe Geest van t logghe Lichaem lijen ;
Van dagh een stercker Geest dat van syn Aerde licht,
En overreed' het dus, en eysten ander Plicht
Alst t vruchteloose wrangh van Alberts smack verjaeren ;
Dees deed', dat ick de Sucht weerstribbich van my stiet ;
Geluckich was hij, diese teenemael verliet,
En op soo heylgh'n dach mocht salich Hee m e 1 v aer e n.
Elck zyn waerom.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade, 2)
Mê Joffr.e
U. E. sonnet met zijn' hemelvaert 3) overstijght de wolken, telt
met zijn' voeten de starren, ende maekt ze tot zoolen zijner broozen.4)
Ik, nu, heb geen' Adelaers ooghen, om tegen zulk een licht op, laete
staen daer door heen, te kijken, en zoo hooghe geheimenisfen te
berejken, 't en zij Uwer E. jeghenwoordigheit mij 't gezight zelve
en sterke met onderwijs, tegens de kraft van zoo vinnighe straelen.
Dit 's mijn behoef s) nae den geest. Joffr.e Susanne heeft ook wel
raedt van doen nae den lichaeme, ende noch haer zeere oogh. ArI) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Alleen zijn enkele hoofdletters in gewone
veranderd. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 26.
vs. 2 aen ghenoemen Eyghen -- vrijwillig opgenomen. vs. 3 blij Hoop Hemelhertie, — hartje
dat blijde hoopt op den hemel. vs. 4 onhoulyck goet,— goed, dat niet behouden kan worden.
vs. 4 vryen — bevrijden. vs. 7 suchte — Plicht -- plicht om te zuchten. vs. 8 dagh —
daag — dat, nl. het lichaam. vs. i i smack verjaeren — het verjaren van den slag (den dood).
2) Naar het Hs. in de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, III,
blz. zz9. 3) Zie hierboven. 4) In margine: cothurnen. Nl. tooneellaarzen. 5) behoefte.

BRIEF VAN HOOFT.

163

noutjen I) heeft 'er twee. Ende zich in den windt te begeven dient
hun niet. Dies kunnen quaelijk gisfing maeken, wanneer 'er een' derwaertsreiz' ujt zal willen vallen. Anders ben jk zoo Geus 2 niet, dat
een verzoek te min bij mij geldt, om dat het door voorbede van een'
lieve vrouw gedaen wort. Zoo 't U. E. lust, hier op de maeghdoom
van 't Jaer te gast te koomen, jk hoope, dat U. E. all' onze quaelen
teffens genezen zal, en ons meêsleepen nae Alkmaer, tot blijk van
de konst, in plaets van quakzalvers brieven. De gebrekkighen wachten op een troostelijk antwoordt van U. E. handt, oft liever van U. E.
lippen, ende kusfen midlerwijle d' een 'en d' andre, met toewensch
van vervulling uwer zaelighe wenschen, ende blijft,
Mê Joff.re,
Van den Hujze te Mujden,
o Maj 1636.

Uwer E.
Onderdaene toegedaene dienaer
P. C. HOOFT.

Adres: Aen mê Joifrouwe, 11 Mê Joffr.e Tesfelscha Visfchers, II
weduwe van Sr, Crombalgh z.g. in de Langestraet, 11 tot II Alkmaer. Loont.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft. 3)
Myn Heer en me Vrouw' Hoofts,
Ick heb groot verlanghen, hoe het met ue en kinderen is. 4) Heb
doch beeter inbeeldingh 5) daer aff als het gerucht gaet, dat altyt
volwasfen wil weese, eer 't te deegti ghebooren is ; maer dat het
schielijck toe neempt en is geen wonder, het moet weer met een
ooghenblick sterven, van die geen', die 't doot ghescydt heeft.
Schryft my doch haest, hoe het met ue ghesondtheyt is, die ick met
1) Arnout Hellemans Hooft, gedoopt te Amsterdam den 23sten Dec. 1629, studeerde aldaar
in de rechten, werd koopman in deze stad, in 1656 commissaris, in 1662 schepen en kapitein
der burgerwacht. Hij trouwde 25 Mei 1655 Maria van der Houve (1629-1663) en 55 Maart
1665 Anna van Hoorn (1619-1666). Den 25sten Febr. 168o is hij overleden (vgl. Elias,
t. a. p., I, blz. 148). 2) ik ben niet zoo geusgezind, dat ik een verzoek zou versmaden, dat
door de voorbede van een Lieve Vrouw (volgens katholiek gebruik) geschiedt. 3) Naar
het Hs. in de Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 174. 4) Zie Hooft's
brief van zo Mei. 5) meening.
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myn dochter in volle deugh[d] besidt, daer wy Godt af dancken en
bidde, dat met ue ock al soo mocht weesen ; blyve ue vrinde
TESSELSCHA ROEMERS.

Adres : Aen De Heer Myn Heer Hooft 11 Drosfaert van Muyden
et I Tot Muyde.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade. I)
Mê Joffr.e
Volghends U. E. begeerte is deze om te melden, hoe Suseken althans hier bij ons gekomen is, ende haer oogh genezen, oft luttel
ontbreekt 'er aen. Arnaut is 'er ook deur ; godt zij gedankt voor
bejde. Maer zeker mij dunkt, dat U.E. niet met allen maeghdoomachtigh om haer hart is, dewijl zij meer van de vruchten dan van de
bloemen houdt. Doch 't hout 2), daer U.E. nu etlijke daeghen in
overgebraght heeft, dat Alkmaersche BELVEDER 3), is genoegh om
ijemandt te verzaedighen met de lustigheden der Lente. Ik at voorleden Zondagh in 't Bijlemeer 4) met den vorst der Poeten 5), wiens
naem by Letter plaetswisseling 6) ujtbrengt BELUSAR 7 Zeker
SCHOON GEBUJK is noch wenschlijker dan SCHOON ZIEN, in mijnen
zin ; jndien ook in uwen zin, wij zullen pasfen 8) hem hier te hebben,
als U.E. zich verwaerdighen zal ter zelve plaetse te verschijnen. Hij
is een' wijl ujt Amsterdam geweest, ende men zejde daer, dat hij zich
t'Alkmaer vondt. Doch 't wort van hem miszaekt 9). Misfchien is Belusar in Belveder geweest, zonder binnen de vesten der stadt te koomen. U.E. magh 't weeten, ende blijve hartlijk gegroet, samt U.E.
dochter, zuster, ende alle kennissen, ende Gode bevolen,
Mê Joffr.e van
U. E.
Van den Hujze te Mujden,
Verplichten dienstw.sten
27 Maj 1636.
P. C. HOOFT.
).

I) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven,
III, blz. 120. 2) De Alkmaarder Hout. 3) Een huis even buiten Alkmaar aan den voorbout, dat Tesselscha blijkbaar des zomers bewoonde, terwijl zij haar huis in de stad aanhield.
In 1870 is er een gedenksteen in geplaatst. 4) Hooft's zwager Schuyl had daar een buiten.
5) Barlaeus. 6) In margine: Anagrammatismus, Letterverplaatsing. 7) Woordspeling
met de Italiaansche woorden bel en asare. 8) maatregelen nemen. 9) ontkend.

BRIEF VAN HOOFT.

165

Mujden (ach arme !) is geen petitParis meer. De Franschen I) zijn
heden vertrokken ; zulx het een schrejhoek 2) van hunne vrijsters
heeft moeten strekken, die gehujlt hebben als hofhonden.
Adres : Aen mé Joffrouwe, Mê Joffr.e Tesfelscha Visfchers,
Weduwe van Sr. Crombalgh z.g. in deLangestraet, tot Alkmaer.
loont.

Gedicht van Huygens.
Ad Tesfalam, de Barlaeo, amante strenuo 3).

5.

i

o.

Thessala Barlaeo non nuper visa poetae,
Qualis amatori Iulia nostra suo,
Thessala Caninefas, seu Frisia dicier ambis,
Almerij pharos et fax animata soli.
Ibit amatorum, si vis non torva videri,
Per freta, per saevos aemula turba lacus.
Ibit eo Zonam qui, nec se perdidit, ibit
Amstelidum crispis compta juventa comis ;
Ibitur invita Superum vi ; si pavet omnis
Navita, non rarus, faxo, natator erit.
Unus ut ignoscas orat, vir fortis ad arma,

i) Fransche troepen in dienst der Staten-Generaal. 2) Als in Amsterdam ; zie blz. t t en 51.
3) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 8. Vertaling : „Tesselscha, gij die onlangs niet
door den dichter zijt waargenomen, zooals onze Julia door haren minnaar ; Tesselscha, hetzij
gij verlangt Caninefate of West-Friesche genoemd te worden, vuurbaken en bezielde fakkel
van den Alkmaarschen grond. Als gij niet stuursch wilt schijnen, zal eene wedijverende
schaar van minnaars door de zee en door woeste meren gaan. Hij zal gaan, die noch den gordel, noch zich zelf te gronde heeft gericht en de jongelingschap van den Amstel met gekrulde
haren. Men zal gaan, ook als de machtige goden er tegen zijn ; als ieder schipper bang is, zal
er meer dan één zwemmer zijn. Eén enkele smeekt, dat gij hem zult verontschuldigen, een
man sterk in den krijg, den krijg der mannen, n.l. met pennen en bekers. Amor toch, het dolle
hondje, heeft uw dichter gebeten en, nu hij gewond is, schrikt hij terug als hij water ziet. Hij
vreest, dat, als hij dat drinkt, zijne trage dichtader, die u door hare muziek beroemd zou
maken, krachteloos zou worden door ellendigen dorst. En ten slotte, zegt hij, is hij behoedzamer voor zich zelf, als hij aan de winden behaagt, en dat hij geen tijd heeft, om te sterven,
wanneer het schip van Venus uiteen wordt geslagen. Wat zult gij doen ? Als hij door de eene
of andere beleediging en door minachting van uw schoonheid, u krenkt, houd dan uwe lichten voor u en verberg uw fakkel. Ook niet als deze geheel en al schittert, ook niet, als gij
vleiend op het strand riept : kom, ik zal naakt tot belooning strekken voor uwe moeite, ook
niet als hij in de nieuwe lente na een stevigen dronk met eene nieuwe vloot van Abydus kan
wegzeilen, zal hij naar Sestos gaan." Den I9den Juli was Barlaeus met Huygens en vele
andere vrienden over de Zuiderzee te Muiden gekomen, maar toen er tegen den avond een
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Arma virum, calamos, arma virum calices.
Nempe tuo vulnus rabiosa canicula vati
Fecit Amor ; visa saucius horret aqua.
Si bibat hanc, metuit ne, qua tibicine Clares,
Marceat infami languida vena situ.
Denique si ventis placeat, sibi cautior inquit
Nec Veneris fracta puppe vacare mori,
En quid agas? si qua spretae te injuria formae
Mordet, babe tecum lumina, conde facem.
Non si tota micet, non si de littore dames
Blanda, veni, pretium nuda laboris ero,
Non si vere novo, non si bene potus Abydo
Classe nova possit solvere, Seston eat.
,

i 5.

20.

25

1ul 1636.

Constanter.

Brieven van Hooft.
Hooft aan Tesselschade 1).
Mê Joffr.e
De prujmen beginnen all' teffens, op een bodt, te rijpen en te roepen : Tesfeltje, Tesfeltjes mondtje. Etlijke deuntjes van Belusar 2)
en andre roepen daer tegenaen : Tesfeltje, Tesfeltjes keeltje, daer zij
gejrne van gezongen waeren, ende wenschten wel, dat U.E. Joffr.e
Francisca 3) te hulpe meêbraght. Wat jk haer zeg : Tesfeltje suft ;
Tesfeltje heeft pen noch inkt, om een briefken te beantwoorden; zij
neemen 't niet aen, ende willen, dat jk U.E. ujt den droom wekke.
Op, op dan,
Rozemondt, hoor je speelen nocht zingen? 4)
storm opstak, durfde hij, met verscheidene anderen, niet op dezelfde wijze terugkeeren. Huygens plaagde hem daarmede in verschillende gedichten, o. a. in het bovenstaande, aan Tesselschade gericht ; Barlaeus heeft die verzen beantwoord.
vs. 2. Julia, de kleindochter van Keizer Augustus, op wier leven heel wat aan te merken
was. Er is een verhaal, dat de dichter Ovidius haar eens naakt had gezien en dat dit één der
redenen was van zijne verbanning. vs. 20.-24. Toespeling op de sage van Leander uit
Abydus, aan de Aziatische kust van den Hellespont, die verliefd was op Hero, eene priesteres in Sestos, aan de Europeesche zijde, en des nachts den Hellespont overzwom, wanneer
Hero een licht in den toren van Sestos had ontstoken, om hem den weg te wijzen.Vgl. bl. 99.
1) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven,
III, blz. 154. 2) Zie biz. 164. 3) Francisca Duarte ; zie blz. 84. 4) De beginregel van
Hooft's beroemden Sang (vgl. Gedichten, I, blz. us), in 1621 gedicht.
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Wij verwachten U.E. op 't spoedighste, met U.E. dochter, ende
Joffr.e Duart met haer' E. man, maer een brief ken voorujt, om wat
gisfings te moghen maeken. Ondertusfen zullen wij in den windt zien,
ende happen nae den geenen die van Alkmaer komt, en snuffen oft
hij nae U.E. adem riekt. Godt behoede U.E. op de rejze, en eeuwlijk
in genaede, met alle die haer lief zijn, gelijk van heelen, heeten harte
wenscht,
Mê Joffr.e
U. E.
Van den Hujze te Mujden,
Verplichte dienstw.ste
j Aug. 1636.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.
Hooft aan Barlaeus I).
Mijn' Heere,
Die geen betaelen in den zin heeft, moet zich hoeden voor nieuwe
verbintenis. Voorheene had jk slechts vlugge toezegging, nu 't swart
in 't wit, want U.E schrijven bekent een daegheraedt aen onze prujmen belooft te hebben. 'Tontslaen van beloften staet het aen den
beloover ? Indien U.E. haer, zij schelden U.E. niet quijt, veel min jk,
die een scherp maener ben, en gasten op U.E. genoodigt heb. Op
morghen, oft overmorghen ten langsten, zal tot Mujden Joffrouw
Tesfel zijn. De vermaerste van 't landt, dunkt U.E. die een haeven
om verbij te zejlen ?
Dic aliquid, sodes, dic, Quintiliane, colorem 2).
Een man een man, een woordt een woordt, zeggen d'Amsterdammers, waeronder U.E. nu gerekent wort. Dan verwacht jk noch een'
welgeaerde, blijgeestighe, kinderlooze, niet kindsche weduwe van
Naerden. 3) Keur van pelsen 4). Lejden magh zich wat lijden 5), en de
H. Overbeek 6) daer nae een' beurt krijgen. Honneur aux dames,
i) Naar het Hs. in de Univ.-Bibliotheek te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. x55.
2) Juven, 6, vs. 280: „Zeg toch, Quintilianus, als je blief, een of ander voorwendsel. Juvenalis,
Sat. 6, 280. 3) Anna, wed. Bloys v. Tresloag. 4) Een uitgelezen gezelschap van vrouwen
(eig. rokken). 5) zich lijden — ontberen, missen. 6) Matthijs van Overbeke (t 1638), uit
Vlaamsche ouders te Frankfort geboren, woonde te Leiden. Hij was een rijk koopman, een
beschermer van kunsten en wetenschappen en een groot vriend van Barlaeus, die in dezen
tijd juist van plan was hem te bezoeken.
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zeij die quant. Omnia vincit amor I), is 't roepen van den gemeenen
afgodt, daer wij bij sweeren. En d'Jtaliaen maekt 'er een dexel tot
alle potten af :
Che facitmente ogni scusa s'admette,
Quando in Amor la colpa si rifiette 2).
Dies kan 't U.E. aen geen' ujtvlucht mangelen, om d'andre vrien.
den voor een' wijl te paeijen, ende houd jk de vejisen hier in gijzeling,
tot dat U.E. die koomt lossen. Maer niet wederom, als laestmaels, op
heete koolen te zitten ; tusfen die, dat's een ander. U.E. troone (is
't moghelijk) den H. Mostaert 3) meê. Alle spijs zal te beter smaek
hebben met die saus. Dan zullen wij 't vonnis vellen over die doorluchtighe gedichten, door weldaedt der welke onze Mujden
Tantum alias inter caput extulit urbes 4).
Ook heb jk noch wat nieuws van den H. van Zuj lekom, ende spaere
't tot banket. Een gedekte schujt is goedt, om U.E. binnen deur over
Weesp hier te leveren,
Et formidatis auxiliatur aquis 5),
in spijt der artsenijkonst. Hoe eerder gekoomen, hoe U.E. meer danks
begaen zal, Mijn' Heere, bij
U. E.
Onderdaensten, toegedaensten dienaer
In haeste van den Hujze te Mujden,
P. C. HOOFT.
5 en van Oestmaent 1636. ,

Hooft aan Barlaeus 6).
Mijn' Heere.
De dingen ujt een ander oogh te doen zien, dan zij hebben in der
i) „De liefde verwint alles." Vergil., Ecl. so, 6g. 2) Aldus vertaald door Huydecoper,
t. a p., blz. 403: „Wanneer men iemant mint, kan hij licht schuldt begaan ; Hij heeft geen
noodt; men neemt straks zijn verschooning aan. 3) Zie blz. 505 en 525. 4) Verg., Ed., i,
vs. 24: „Zoozeer het hoofd heeft verheven boven andere steden." 5) Ovid., Ex Ponto, I, 3,
vs. 24 : „En helpt tegen de watervrees." 6) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam.
Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 558.
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daedt, is niet nieuws bij lujden van U.E. neering 1). Ende wat handt 2)
de poeten hebben van de menschen door aerdighe stoffering te brillen 3), en geringe zaeken te vergrooten, weet jk van heden oft gister
niet 4); moet eevenwel belijden, dat U.E. gelaet 5) van minzuchtighejt
mij een veer' door de neuz geboort 6) heeft, ende jok voor ernst aengesmeert. Lustigh heeft U.E. mij gehadt. Doch kleene swaerighejt ;
Aeneae magni dextra cado 7).
Daerentusfen wenscht' jk wel, dat U.E. mij in dien droom gelaeten
ende den eersten personaedje hadde blijven ujtbeelden. Wat lejdt 'er
den toekijkren aen, oft het deunen 8) oft meenen zij, als de rol slechts
wel gespeelt wort ? Ten minsten zoud' het de Joffr.n aen geen onderhoudt gemangelt hebben. Ende wie weet, waer 't spel op hadde
moghen uitkoomen ?
saepe
Factus asnor verus, qui mode fidus erat 9)
Nu zit Tesfelschaede (bij verspelding zo) : Sachtesedeles) oft zij
driaekel II) te koop had ! Fraej beschejdt (averechtsover 12)) van den
H. Overbeek 13), die U.E. van het lief kooien tot het hajrklooven van
koopmans krakkeel verlejdt heeft. Heiljooze twist, die ons met het
spit slaet, zonder hoop om van 't gebraên te eeten. Aen den H. Mostaert zelf heb jk mede geschreeven, maer zijn' E. laet ons ook in de
pekel steeken. 'K verneem 'er tael nocht teken af. Zoo 't U.E. noch
gelieft, oft geleghen valt, in deze week eens ujt te breeken,
Non equidem omnino vidua, aut deserta viderer 14),
zoude zij moghen zeggen, die noch zoo lang met ons denkt hujs te
houden Is). Niettemin, mits d'onzekerheit der koomste van U.E., die
jk noode in woordbreuk vervallen zaegh, gaen hiernevens eenighe
prujmen, om haer ontfangen vonnis te voldoen. De zelfste mondt,
die 't gesprooken heeft, dient het ujt te voeren. De vejrsen 1 6) zullen
haere rejsbroeders zijn. Maer 't is wel tegens hunnen dank, dat zij
1) vak, bezigheid. 2) slag. 3) bedriegen. 4) sedert lang. 5) vertoon, schijn. 6) iets
wijsgemaakt. 7) „Ik val door de hand van den grooten Aeneas". 8) schertsen. 9) Verg.,
Aen., IV, vs. 33o : „Dikwijls is eene liefde ernstig geworden, die slechts verdicht was."
Io) verspelling, omzetting. I1) triakel, theriakel, tegengift, een zeer samengesteld geneesmiddel. 12) andersom. 13) Zie blz. 167. Overbeke was altijd in processen gewikkeld, en
blijkt te Muiden met Barlaeus getwist te hebben. 14) „Dan zou ik niet geheel weduwe of
verlaten schijnen." 15) bij ons denkt te blijven. i6) Nl. die tusschen Huygens en Barlaeus
gewisseld over de watervrees van den laatsten.
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van hier schejden ; ende niet dan op hoope, dat UE. hen zal doen
naemaelen 1) door eenen bequaemen schrijver, te mijnen koste, ten
behoeve van dien Brusfelschen lekkertandt 2). Jk verbejde dan het
dubbeldt daer af, ende zoo de dichter brenger wordt, gelukkigh,
Mijn' Heere,
U.E.
Van den H. te Mujden,
Onderdaenste, toegedaenste dienaer,
t Zen van Oestmaent 1636.
P. C. HOOFT.
Hooft aan Barlaeus 3).
Mijn Heere,
D'andre knibbelvejrsen 4) vertrouw jk, dat U.E. bij mijnen laesten
ontfangen heeft. 'T geen hier nevens gaet, was toen vergeeten, mits
Tesfeltjen het had dien 't luste wat in haere gloorij te studeren. 'T is
haer, zejdt ze, geen kleene troost, een ballon 5) te zijn, daer de armen
der geleerde lujden meê kaetsen. Jae men touw, nae 't zich aenzien
laet, genoegh te doen vinden, om haer dietsch te maeken, dat het
grooter vreughd waere daer in te rusten, dan daerop af te stujten.
In U.E. zin daerentusfen zal (zorgh' jk) niet veel stujten, zoo hij U.E.
kiesche noren langer met zijn' roestighe stem beukt,
Mijn' Heere,
U.E.
Van den Hujze te Mujden,
Onderdaenste, toegedaenste dienaer
den I Oen van Oestmaent 1636.
P. C. HOOFT.
Hooft aan Tesselschade 6).
Tesfeltje,
Wist jk raedt om een' schacht ujt de wieken van den Mingod, om
wat aengebrandt bloeds ujt het hart dat Venus voor haeren schepter
voert, en om een wit roozebladt van haer' krans, jk zoud' er gaen
i) nateekenen, overschrijven. 2) Waarschijnlijk de abt Scaglia, wiens tusschenkomst
was ingeroepen voor Hoofts belangen te Brussel. Vgl. blz. 135. Barlaeus zond de gevraagde
afschriften, maar niet het vers dat Huygens aan Tesselschade had gericht (vgl. zijne Epistolae, blz. 672, 673). 3) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven,
III, blz. 16o. 4) twistverzen. Zie blz. 169. 5) bal. 6) Naar het Hs. in de UniversiteitsBibliotheek te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 186.
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maeken pen, inkt, en papier af, om te proeven oft zij maght hadden
een tooghjen 1) van U.E. handt herwaerts te troonen. 'T heught mij
nauw, zoo lang is 'tgeleden, dat jk U.E. laest geschreven heb 2), om
wat beschejds van U.E. welvaert, en om 't deuntje van de Mus 3).
Zijn U.E. vingers verkleumt, oft uw inktpot bevrozen, door kouwde
van geneghenhejt, dat 's zeker een hardt gelagh. Maer zoo U.E. bedooven 4) in 't vrijen steekt, en het daermeê zoo drok heeft, dat 'er
niet een brief ken ujt vallen magh, ik houd' het U.E. ten besten, als
die wel eer in 't zelve gasthujs heb ziek geleghen.

Poj ch'io anchor per pruova intendo amore,
Potrad truovarpieta, non che perdono 5).
Dan wie kan ontslagh 6 ) verleenen, zonder eerst bieght gehoort te
hebben ? Js 't zoo dier een tijdt van schrijven, zejndt mij slechts een
lokjen gezengt hajrs, tot teken,dat het alzoo met U.E. gestelt is, ende
daermee zal jk mijn hooft rusten 7), tot dat m"er de metten van U.E.
brujloft meê te luijen hebbe 8). Dan wil jk 'er eens met raeghbezem
oft boender in, om te zien oft de klepel ujt het stof en de spinnewebben te redden zij, en aen 't ouwde beijeren 9) te krijghen. Suseken
is t'Amsterdam, om haeren vinger te doen genezen van een' Neghenoogh. 'K wed, zij wilde dat zij hier zaete, ende die op den weêrhaen
van d'Ouwekerks tooren, met Pen' goên verrekijker voor zich, om te
bespieden wat hujs men tot Alkmaer houdt. Doch zij wort van ons
haest verwacht, ende is nu door 't quaedste ; Godt hebbe lof, ende
houde U.E. met U.E. dochter in zijn' heilighe hoede, nevens hartlijke
groete en gebiedenis.
Me Joffr.e van
U.E.
Van den Hujze te Mujden,
Verplichten, dienstw.sten
g Novemb. 1636.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.
1) trekje. 2) Die brief is verloren gegaan. 3) Barlaeus had in het voorjaar (vgl. Barlaei
Epistolae en Hoofts Brieven, III, blz. 142) het gedicht Passer Susannae Bartelottae, artem
pendi edoctus (Poëmata, II, blz. 331) geschreven, dat door Vondel is vertaald als Waerschouwing voor het muschken van Suzanne Bartelot (vgl. Unger's Vondel, 1630-1636, blz. 230).
4) verdiept in. 5) Aldus vertaald door B. Huydecoper, t. a. p.,blz. 414: „Dewijl ick my door
proef noch op de min verstaa, Vindt gij wel deerenis, al vindt gij geen genaá." 6) Hierbij
in margine : absolutie. 7) rust geven aan. 8) door klokgelui oproepen tot de vroege gebeden. 9) luiden.
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Gedicht van Barlaeus.
In Lemniscum, opus divinae Tesfelae,
suspensum in atrio Satrapae Muydensis. I)
Aspice pendentes quos Tessela nexuit hortos
Translatosque sua suspice sede Deos,
Autumnum Bacchumque Patrem, sacrataque pomis
Numina et arboribus pignora rapta suis.
Miscentur Superi, pendent Pomona Ceresque
5.
Et socias Daphne nectit opaca comas.
Mille vides pulchra disponi lege colores,
Mille vides apte frondibus esfe locum.
Dispersis sua forma deest. Sic juncta stupemus.
Quod commendet opus quilibet ordo facit.
i o.
Miramur cuncti doctae molimina dextrae,
Miramur viduas haec potuisfe manus.
Tessela, (dicebam) quae jungis numina, digna es
Non Homini, verum nubere sola Diis.
C. Barlaeus.
Septembri Ao 1637, in
Atrio Muydensi.

I) Naar het Hs. in de Bibl.der Remonstrantsche Gemeente te Amsterdam (Univ.-Bibl.). —
Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 43o.
Vertaling: Op aan kransen hangende linten, het werk van de goddelijke Tesselschade, in de
zaal van den Drost van Muiden. Zie naar de hangende tuinen, die Tesselscha vlocht, en naar
de goden, die van hunne verblijfplaats zijn overgebracht, den Herfst en Vader Bacchus, de
godheden der vruchtboomen en de vruchten aan hunne boomen ontrukt. De goden raken in
verwarring. Pomona en Ceres zweven en de schaduwgevende Daphne vlecht, samen met
dezen, heure haren. Men ziet, dat ontelbare kleuren in eene schoone orde worden uitgestald
en dat er juist plaats is voor ontelbare soorten van loof. Nu alles verspreid is, ontgaat ons de
omtrek van elk onderdeel en zoo bewonderen wij het geheel. Het is de regelmaat, die iets
schoon maakt. Wij verwonderen ons over de inspanning der kundige hand en over de macht
van eenzame handen, om dit tot stand te brengen. Tessel (zei ik), gij, die de goden verbindt,
verdient niet de echtgenoote van een mensch, maar van een god te worden.
vs. 3 Bacchus — druiven. vs. 5 Pomona — ooft, Ceres — korenaren. vs. 6 Daphne—de
laurierboom.
Varianten in de uitgave der Poemata : titel: In Corollas et lemniscos -- vs. zo : quodlibet -- vs. 54 nubere numinibus.

I X.
Hij stel syn leed le boeck,
zoo heeft hij 't niet t' onthouwen.
Tesselschade.

Gedicht van Tesselschade.
Aen Myn Heer Hooft op het ooverlyden van
Mevrouw van Sulekom. i)
Die als een Baeck in Zee van droef beidt wort gehouwen,
Geknot van stam en tack, en echter leeven moet,
Zeynt Uw dit swack behulp voor 't troosteloos gemoet,
Gedompelt in een meer van Baerelycke rouwen.
5. Zeght Vastaert, dat hij moght pampieren raet vertrouwen,
Zoo dinnerlycke smart zich schriftlyck uyten kon.
Hij staroogh in liefs glans als Aedlaer in de Son,
En stel syn leed te boeck, zoo heeft hij 't niet t'onthouwen.
zo.

Pampier was 't waepentuijch, waermee ick heb geweert
Te willen sterven, eert den Heemel had begeert;
Daer overwon ick meê en deed mijn Vyand wijcken.
Zijn eijgen letter leer hem matigen zijn pijn,
Want queling op de maet en kan sou fel niet syn;
Besweer hem, dat hy sing op maetsangh droevelijcken.
Tesselschade Roemer Visschers.

September A°. 1637.

i) Naar een afschrift van Jacob Baeck, den broeder van Joost Baeck, in het bezit van den
Heer J. F. M. Sterck, die het gedicht heeft teruggevonden, en uitgegeven in De Violier, Gedenkboek 1912, en het handschrift aan het Vondel Museum heeft geschonken. Susanna van
Baerle, Huygens' vrouw, die den iaden Maart 1637 van een dochtertje was bevallen, werd
kort daarna ziek en stierf den zoden Mei. Tesselschade zond dit gedicht aan Hooft, om het
Huygens ter hand te stellen.
vs. z, 2. Zij, die kort geleden een even groot verlies heeft geleden. vs. 4 Baerelycke, toespeling op den naam Van Baerle. vs. 7 Aedlaer — toespeling op haar man Allard ; zie
blz. 41. vs. 9, to waarmede ik het verlangen om te sterven heb bestreden. vs. 13 queling
op de maet -- dichten.
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Uit een brief van Hooft aan Huygens,
van 19 Oct. 1637 1).
'T nevensgaende gedicht 2), overgewaeit van Alkmaer, heb ik te
min geschreumt voorts te veirdighen 3), in toeverlaet 4), dat het, onder 't vroolijk zeghegeschal der trompetten en trommen, Uwer Ed.
Gestr. ooren te min quetsen zal, en te min haer gemoedt, onder die
meenighte van gepeinsbreekende bezigheden. 5)

Uit een brief van Huygens aan Hooft,
van

2

Nov. 1637 6).

Tesfelschade is noijt soo hoogh boven haer self gesteghen als met
eenen reghel onder de gesamentlicke goede, die U.E. de moeyte genomen heeft van mij te senden : En steil' syn leed te boeck, soo hoeft
hij 't niet t'onthouden 7). Alle mans ende manshoiren 8) hiernaermaels moeten 't haer benijden. Ick sal haer, te beter tyd, mijn gevoelen van haer geleerde beleeftheid doen sien. 9)

1) Vgl. Hooft, Brieven, III. blz. 235 ; De briefwisseling van C. Huygens, II, blz. 327. 2) Nl.
van Tesselschade. 3) verder te zenden. 4) vertrouwen. 5) Nl, in het leger. 6) Vgl.
Hoofts Brieven, III, blz. 237 ; De brie fwisseling van C. Huygens, II, blz. 333. 7) Zie blz. 175,
vs. 3. 8) mannelijk kroost.
9) Tot voor eenige jaren was slechts de laatste regel van Tesselschade's gedicht uit de
twee verschillende redacties van Huygens' brief van 1637, en — sedert x898 — uit zijn vers
van 2681, bekend. Maar het geheele gedicht is teruggevonden in eene verzameling papieren
van de familie Baeck en wel in een afschrift van Jacob Baeck. Deze rechtsgeleerde was een
broeder van Hooft's zwager Joost Baeck. Hij maakte wel eens een versje, zooals blijkt uit
een gedicht van Vondel. Ni. Danckdichl aen Jacob Beech, Rechtsgeleerde. Voor zijn schoone
appelen, my met een gedicht toegezonden (vgl. Unger's Vondel, 1630-1636, blz. 235). Toen
hij in April 1639 was gestorven, schreef Vondel een lijkdicht op hem. Nl. Uitvaert van
7akob Baeck, Licentiaet in de Rechten (t. a. p., 1637-1639, blz. 159).
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Brieven van Hooft.
Hooft aan Barlaeus

I).

Mijn Heere,
Uit zorge, dat de voorige koelte moght' Uwer E. hebben doen
doorwaeyen de gedachtenis van den tijdt, wanneer wij hier de Juffrouwen Tesfelscha en Francisca verwachten, laet ik dit bladt overwaeyen, om Uwer E. in te luisteren, dat Mujde, op dezen avont oft
morgen ten langste, de Meereminnen meint te zien, die 't meer geluks zullen toezingen, dan de aelouwde, daer men 'tsprookjen af vertelt. Wij bidden dan wederom, ten vuirigste, U.E. gezuiverde ooren
op dat paer klaere keelen te gaste, ende te bruiloft op het huwelijk,
dat zij tusfchen haer ende der snaeren stem zullen maeken, ende dat
U.E. zonder uitstel de reize gelieve t'aenveirden, om eenige daeghen
te verquisten, die men niet lichtelijk beter zouw kunnen besteeden
Van den Huize te Muide, den 9 van Oestmaent 1638.

Hooft aan Baak 2).
Mons.r mon frere.
T'avondt, oft morghen ten langste, verwachten wij hier de Joffr.en
Tesfelscha en Francisca. Op dit paer keelen heb jk zes paer' ooren
ten middaghmaelgenoodight, te weeten Mesf.rs et Frères Bartolotti 3),
Schujl 4), ende U.E. (aen de welke zij beloofden de boodschap te
doen) met uwer E.E. Hooghe Overheden 5). Op dat nu U. E.E. onverziens koomende, ons niet ujtgereden vinden, wenschte jk wel, dat
U.E. mij op morghen verwittighde, oft wij U. E.E. op woonsdagh
oft op donderdagh zullen te gemoete zien. Want daer nae zal 't zoo
I) Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 259. Het Hs. is niet gevonden. 2) Naar het Hs. in de
Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 258. 3) Guillielmo Bartolotti
(1602-1658) had een groot bankiershuis te Amsterdam. In 1638 huwde hij Jacoba van Erp
(1608-1665). Bartolotti was een broeder van Jan Battista B., den eersten man van Leonora
Hellemans, en Jacoba van Erp eene zuster van Hoofts eerste vrouw. 4) Wijnand Schuyl
(geb. 1598), koopman te Amsterdam, was in 1629 getrouwd met Maria Bartolotti (156o-5634), eene zuster van Leonora Hellemans' eersten man. 5) Nl. hunne vrouwen.
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wel niet geleghen vallen. Zoo U.E. Mr. Dirk den orgelist i) mede
kan troonen, 't spel zal te volmaekter wezen
Van den Hujze te Mujde, 9 Aug. 1638.

Uit een brief van Hooft aan Baak,
van I I Aug. 1638 2).
Ik hoope, dat het ongeluk van U.E. achterblijven wel slaeghen zal.
Want Joffr.e Tesfelscha is gekoomen zonder Francisca, die zelf onverziens eenighe gasten gekreghen had. Niettemin wij verwachten
haer noch, doch weeten den dagh niet. Als zij hier zal zijn, denken
wij U.E. des te verwittighen, opdat de vreughde van zoo zoet een
gezelschap haeren voortgank hebbe. Mons.r et Frère Schujl 3) heeft
mij op de begraffenis van zijner E. zoontjen genoodight. Maer alzoo
wij den H. Barlaeus, nevens Joffr.e Tesfelscha en M. Sammer 4) hier
hebben, behalven noch een' andre ongeleghenhejt, ende dat jk op
morghen hier zekre gemaghtighden der Heeren Staeten verbejden
moet, om de geleghenheit van den dijk en de hameije 5) te bezightigen, zal jk niet kunnen ujtbreeken
Ter vlucht van den Hujze te Mujde, i I Aug. 1638.

Uit een brief van Barlaeus aan Hooft,
van (23) Aug. 1638 6).
Omnes saluta, et clarisfiman Tesfelam, amaenisfimi ingenii matronam, non unius laetitiae datricem, discipulam meam suo tempore
salvere meis verbis jube.

i) Nl. Dirck Sweelinck; zie blz. 84. 2) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam.
Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 26o. 3) Zie blz. 1 77. 4) Zie blz 86. 5) boom, sluitboom,
traliehek. 6) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 736. — De datum is verkeerd, zie bl. 179. Vertaling : „Groet allen en wensch de beroemde Tesselschade, de vrouw met het liefelijkste karakter, de schenkster van vele vreugden, haar, die nu en dan mijne leerlinge is, uit mijn naam
het beste toe."
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Gedicht van Tesselschade.
In Honore della Christianissima Regina
Maria de Medici
alla entrata sua felice nella Città d'Amsterodamo I).
Qval per le terre Phrygie, gia beata
Si vidde andar la Madre delli Dei ;
Tal per 011anda passi hor adorata,
Maria Augusta : Augusta piu di lei,
5. Quanto di piu gran Genitori nata
Di verf numi il secol nostro bei.
Aggradi alta Regina i bassi honori.
Che cosi suole il Ciel, mirando a i cuori.
Tesselscha.

I) Het vers kwam in plano uit — de tekst hier is daarnaar afgedrukt -- zonder jaartal en
naam van den drukker. (Vgl. J. H.W.Unger, Bib liographie van bondels Werken,Amsterdam.
1888, blz. 69, No. 303). Er onder staat een versje van Vondel, Wellekoms1 van Marie deMedici, dat met den titel: Een schoone maeghd, uitbeeldende Amsterdam, verwellekomde de Koningin met deze vaerzen, in Unger's Vondel, 1637-1639, blz. 145, is opgenomen. Het vers is
ook gedrukt in loh. van Beverwiick Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Verciert met Historyen, ende kopere Platen ; als oock Latijnsche, ende Nederlantsche verssen van
Mr. Cornelis Boy. In desen tweeden Druck op verscheyde plaatsen vermeerdert. (Vignet). Tot
.

Dordrecht,gedruckt by Hendrick van Esch. Voor Jasper Gorisz Boeck-verkoopar.... Anno

1643,

blz. 588. De eerste druk van het boek (5639) bevat het ital. gedicht op bl. 280. Vertaling door
J. A. Alberdingk Thijm. (Zie Verspreide Verhalen, I, bl. 287. Martinus Nijhofen C. L. van
Langenhuysen, 1909) :
Ter eere van de allerchristelijkste Koningin Maria van Medicis,
bij hare blijde inkomste ter stede van Amsterdam.
Als eens, voor het volk, in de frygische streken
De zalige moeder der Goán trok voorbij,
Zoo ging thands door Holland, bij 't huldegroetspreken,
Doorluchte Maria. Doorluchtre dan zij,
Naar grootere goden uw vaderen bleken,
Zoo zegent ge onze eeuw met een Godhedenrij.
Neem, hooge Vorstin, onze needrige hulde :
Zoo deed steeds de Hemel, die 't harte vervulde.
Bij haar bezoek aan de Zeven Provinciën kwam de Koningin-Moeder, weduwe van Hendrik IV, ook te Amsterdam, waar zij den isten September met groote staatsie werd ontvangen. Er waren zegeboogen opgericht, er werden schitterende vertooningen gegeven en de
dichters deden hun best. Den sden September keerde zij naar den Haag terug.
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Uit een brief van Hooft aan Barlaeus,
van 22 Aug. 1638 1).
'T is goedt te zien, dat het postpaerdt Pegasus 2) Uwer E. ten
dienste staet, 't welk
Non auras tantum, verum et praevertitur horas 3).
Want U.E. brief, geschreeven op den 23en 4), dat is op morgen,
heb ik heeden ontfangen. U.E. dankzeggingen dunken mij woorden
van verwijt, dewijl jk ongelijk dieper in U.E. schuldt, dan U.E. in de
mijne staet. Zoo lang als U.E. met de zoete Meeremin en den Heere
Mostart, dit huis van vreugde deedt galmen, was ik in mijn kraft; nu
Quantum mutatus ab illo
Hectore 5).
[Dan wordt gesproken over plannen voor de feestelijkheden en de
triomfbogen bij gelegenheid van het bezoek van Maria de Medicis te
Amsterdam,]
Evenwel ons ontworp behaeght my wel zoo zeer, als dat van Doctor
Coster 6), ende te bet om de braeve veirzen van U.E. in 't Latijn 7),
samt om de geene die Joifrouw Tesfelscha daer op gerijmt heeft in
Duitsch 8) en ltaliaansch. Doch U.E. en de Heer Mostaert zullen
verre best daer van kunnen oordeelen, in 't genieten van den herfst
haers gezelschaps, die met die vruchten over komt

Over zulks ('t zij de Heeren zich der kosten ontzien) waer het wel
raedzaem, eenige vermaerde konstenaers ujt andre steeden t'ontbieden, ende daer in te volgen den raedt van den Orgelist meester Dirk
Sweeling 9), wiens gelijk ik meine dat zy nooit gehoort heeft, zulks
fly tot een fraei sieraedt der stadt zal dienen. Konde men Joifrouwen
i) Vgl. Hoofts Brieven III, blz. 261. Het Hs. is niet gevonden. 2) Zie blz. 25. 3) „Die
niet alleen de lucht, maar ook' den tijd overtreft." 4) Zie blz.178. 5) Verg., Aen, II,
vs. 274. „Hoezeer verschillend van dien Hector !" 6) Samuel Coster (1579-1669 ?), geb.
te Amsterdam studeerde te Leiden en promoveerde daar in i6zo in de medicijnen. Kort
daarna werd hij benoemd tot dokter van het gasthuis in zijne geboortestad, welk ambt hij
vijftig jaren heeft waargenomen. In 1617 stichtte hij de Academie, waar zijnegerucht makende treurspelen zijn opgevoerd. 7) Zie beneden bl. 184. 8) Hollandsch. Dit is af eene
vergissing van Hooft, want onder het Italiaansche vers van Tesselschade staat een Hollandsch versje van Vondel, 6f haar Hollandsch vers is verloren gegaan. g) Zie blz. 84 en 178.
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Tesfelscha en Francisca beweegen, ende teffens die stijve stem van
Rotterdam, om wat mildt met den rijkdom haerder gaeven te zijn,
ende zich daer door een' groote stadt te verplichten, haere Majesteit
touw zich misschien verwonderen, dat Italie haer in Hollandt bejeegende

Uit een brief van Hooft aan Barlaeus,
van 29 Aug. 1638 1).
Doch, hoe konstig een zanger ook, 't is (ik belijd' het) quaedt
queelen met heesche keel. Maer die van U.E. moeste boven maete
schor weezen, zoo haer de stem der Meereminne van Tesfel niet gladden 2) konde, en gaelijk 3) maeken, wen zy slechts eens begint te
neuryen.

Foecundam concute pectus 4).

Uit een brief van J. van der Burgh aan Huygens,
van 8 Sept. 1638 5 ).
[Beschrijving van de feestelijkheden te Amsterdam gedurende het
verblijf van Maria de Medicis.]
Grand' quantité de vers fust faicte à sa louange, dont ceux de Tes-

felscha et Barlaeus sont en approbation.

Uit een brief van Barlaeus aan Hooft,
van 28 Sept. 1638 6).
Praestantisfima Tesfela Amersfortiam abiit cum sorore et affini
ac fratre. Voluisfem me illi praebere comitem, nisi ad labores redeundum fuisfet.
i) Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 265. Het Hs. is niet gevonden. 2) de keel gladden —
de heeschheid wegnemen. 3) gemakkelijk, geschikt. 4) Verg., .tien., VII, vs. 338: „Sla
op de volle borst." 5) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, III,
blz. 268. 6) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 777. Vert.: „De voortreffelijke Tesselschade is
met haar zuster, haar neef en haar broeder naar Amersfoort gegaan. Ik had haar willen begeleiden, als ik niet weer aan het werk had moeten gaan."
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Gedicht van Tesselschade.
Uytdaging (aen M.D.) 1).
Noch heb ick hert, al is my 't harnas-tuyg ontdragen,
Een Rover nyt te dagen,
Die my, met schijn van deught, mijn wapens troonden af,
Die ick hem willigh gaf,
5. En bood hein aen, dat ick 't geheim hem soud ontdecken,
Om tot sijn eer te strecken.
Maer hoe! een Hopman, hoe! een Kristen-Hertogh-heer,
Geeft die geen leening weêr,
Onnosel afgeleent, en dat met smekend vleyen,
o.
Als Dalilas verleyen ?
Weet, dat mijn kracht bestaet in geen locksoete tael,
Maer in het vinnigh stael ;
Dat dwing ick naer mijn sin ; daer kan ick my me wreken,
In plaets van smijdigh smeken,
15. En segh hem oorlog aen die sachte vrede breeckt
En anders doet als spreeckt.
Ick sweer by 't snedigh stael, dat door kristal kan streven,
En Roemers brengt om 't leven,
Dat ghy my weder geeft, waar me ghy streefden deur
20.

Ce qui n'est point mon Coeur.

I) Uitgegeven in Flollantsche Parnas, of Verscheide Gedichten, Gerijmt door .7. Westerbaen, J. v. Vondel, y7. Vos, G. Brant, R. Anslo, en andere voornaamste Dichters onzer eeuwe.
Door T. v. Domselaer verzamelt. Eerste deel. (Vignet). t' Amsterdam, By Jacob Lescaille,
Boekverkooper op de Middeldam, naast de Vismarkt,
z66o, blz. 504. — Het gedicht is van
dezen tijd ; zie den volgenden brief van Hooft. Een hopman had blijkbaar Tesselschades
borstsieraad geleend, en wilde het, schertsend, niet teruggeven. Zie bl. 190.
vs. 7 Kristen-Hertogh-heer -- christelijk aanvoerder. vs. 8 leening --- het geleende.
vs. 14 smijdigh -- zacht. vs. zs hem. Er staat : hun. vs. 17 snedigh -- scherp, streven —
zich met krachtsinspanning voortbewegen. vs. 18 En glazen breekt, waarin men iets wil
graveeren.
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Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade

x).

0, Arme Tesfeltjen,
Is 'er een met uw hart deur ? Dit dacht jk ; maer leezende strax
daeraen : Ce que n'est point mon coeur 2), quam jk tot mijn' tweede
gedachten, en zejde in mij zelven : C'est par la qu'elle parle Franchois. Ik heb, nu eenighe weeken, de loopmaeren 3) gelezen ; dan
deze tijding daerin niet, noch ijets van dien onheuschen, te heuslijk
Behandelden roover vernoomen. Dit stuk behoorde daer wel in te
staen. Maer 't zal bet 4) klinken in U.E. gedicht, zoo 't onder den
man komt, gelijk het behoort te doen, zijnde zeer zoet en aerdigh.
Maer boven in 't Hooft dient te staen, 't geen jk daer heb bijgevoeght 5). Wij zijn eens hier te Mujde geraekt. Waerover 6 ) ik den
H. Barlaeus van Uwer E. weghe niet bedanken kan voor 't boek 7),
dan bij eenen brief. Nu weet jk dat een woordt van U.E. handt ongelijkwaerder wezen zal, dan dujzent van de mijne. Want hij acht dat
U.E. niet schrijft, dan met schachten getoghen ujt de vlerken van
den Mingodt, ende heeft mij nu onlanx gezejdt (gelijk ook, voor
dezen, de H. Jacob vander Burgh 8 ), dat hij Uwer E. geest verre
boven dien van Toffr.e Schujrmans 9) zet, om dat haer werk nae
schoolmeesterije rujkt, het uwe nae een verheven vernuft, zwanger
met bujtenwereldsche invallen. Zoo U.E. eenig schrift aen zijn' E.
ontwerpt 10), ende mij eerst toezejndt, jk zal 't gejrne betuttelen, en
uwer E. weder toeschikken.
Wijders, mê Joifrouwe, jk dank U.E. hooghlijk voor de moejte
van 't omhooren nae de zaek van Warmenhujzen x I ), ende verwachte,
wat kundschap U.E. voorts daer van zal bekoomen moghen ; desge-

x) Naar het Hs., door water beschadigd, in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, III, blz. 286. 2) Zie vs. 20 van het voorgaande vers. 3) nieuwstijdingen.
4) beter.
5) Zeker het opschrift : M. D. 6) Waardoor. 7) Zie den volgenden brief.

8) Zie beneden een brief van Van der Burgh. 9) Anna Maria Schurman, die door Barlaeus
en Huygens zeer bewonderd werd. zo) Zie den volgenden brief. ix) Het dorp ligt ten
Noorden van Alkmaar.
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lijx van de tapijten. De H. Wezel 1), vertrouw jk, dat t'huis gekeert,
ook in geenen gebreeke zal zijn. Wij genieten hier den maeghdoom
van 't jaer, dan schaerselijk, mits de onleede 2) van 't vujlmaeken,
dat schoonmaeken heeten moet. Tegens de kraem des jaers noodighen wij U.E. op de kandeel van 't pruimenzap, 't welk reeds van de
zonne gekookt wort, ende zich aenzien laet wel te zullen bedij en. Dan
hoopen wij U.E. t'ontfangen met een' triomf boogh, braef naer gelang onzer geleghenheit, maer deerlijk ten aenzien van de waerdij
der Vorstinne van de overvlieghende geesten, waer voor U.E. altijds
gegaen heeft ende blijft gaen, behoudende 't veldt tegens alle die
U.E. naeij veren ; groote vreughd is 't ons, dat U.E. ende de jonge
Joffrouw Tesfelscha wel vaeren. Godt geeve 't U. E.E. eeuwelij k ;
gelijk begeert te wezen,
Mê Joffr.e
Ujt mijn Toorentjen, den
van Bloejmaent 16 39.

Ben

Uwer E.
Verplichte dienstw.ste
P. C. HOOFT.

Adres : als boven.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Barlaeus 3).
Mijn Heer
Beeter spaede als nimmermeer koem ik ue bedancken voor het
koonincklyck boeck, my van ue toegesonden 4), en hoewel dat ick
het latyn niet wel en kan begrypen,
i) Den 1 eden Febr. 1624 was Anna Visscher getrouwd met Mr. Dominicus Boot van
Wesel, die in den Wieringerwaard woonde. Bij zijn huwelijk was hij 38 jaar oud, zijne vrouw
40. Hun werden twee zonen geboren. Het is niet bekend, wanneer hij gestorven is, wel, dat
zijne vrouw hem verscheiden jaren heeft overleefd. 2) bezigheid, drukte. 3) Naar het Hs.
op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers en hare
vrienden, blz. 33. 4) In het begin van Februari 1639 had het prachtwerk Medicea Hospes,
Sive descriptio publicae gratvlationis, qua Serenissimam Augustissimamque Reginam,Mariam de Medicis, excepit Senalvs popvlvsque Amstelodamensis. Auctore Caspare Barlaeo. Amstelodami, Typis Johannis et Cornelii Blaer, MDCXXXVIII, het licht gezien. — Behalve de
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De schadu 5) sien ick nu met een veel schoonder dagh
En een gesonder oogh als ick het leeven sagh,
van weegen myn gesontheyt 2).
Nu koem ick versoecken op ue mildadighe, beleefde geleertheyt,
doch als stout op den lichten Adel van myn leersuchtigen geest, dat
iie believe die moyten te neemen van het gedicht van onsen stantvaesti[g]en vastaert my in prose over te setten, off wat te beduyen,
op dat ick het daer naer in rym magh verkeeren, al souwd' het niet
veel deugen ; In magnis 3) .... Ick dery mij onderwinden, indien
ghy den grondt leght, het mal daer op te setten ; het begindt

Coelo receptuzn sides immenso sine
Aeternitatis 4)
Het licht van dees Ster 5) behaeght my, voor soo veel als ick door
de donckere wolck van myn onervaerenheyt kan sien ; ick heb een
heel festoen van vrught en bladeren van handt en ben daer op als by
de vos en kraen te gast ; ue gelieve het my genaeckbaer te maecken ;
ick sal weeder gaern eenigh moeyte voor ue aennemen en blyve ue
vrindin
TESSELSCHADE.
beschrijving bevat het werk eenige Latijnsche gedichten van Barlaeus (vgl. Poemata, I, blz.
352- 357) , die door Vondel werden vertaald (vgl. Unger's Vondel, 1637-1639, blz. 139151) voor de Hollandsche vertaling van Van Baerle's boek, dat onder den titel : Blijde inkomst der allerdoorluchtighste Koninginne, Maria de Medicis, t' Amsterdam. Vertaalt uit
het Latijn des hooghgeleerden heeren Kasper van Baef le. t' Amsterdam, By token en Cornelis
Blaev, 1639, uitkwam. Ook de vertaling van het proza is geheel van Vondels hand, zooals is
aangetoond door J. F. M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring, Bussum, Paul Brand,
1958. blz. 228-533. i) Weer in debeteekenis van vertaling; zie blz. zz8. 2) Deze woorden staan eigenlijk in margine bij de versregels. 3) Natuurlijk eene afkorting van de bekende Latijnsche spreuk, in magnis voluisse sat est (Het is voldoende in het groote gepoogd
te hebben). 4) „Eene ster opgenomen in den hemel, in den onmetelijken boezem van de
eeuwigheid." Dit is vs. 42 van Huygens gedicht Naeniae 7rt'utxzat in tnorte uxoris dilectissimae, op verschillende tijden geschreven en den 9den Dec. 1638 voltooid. Bij vs. 42
begon een nieuw gedeelte (vgl. Gedichten, III, blz. zz4, Noot 3). Den 7dea Fehr. 1639 had
Huygens het Hs. van zijn onvoltooid Daahwerck, waarbij dit Latijnsche vers een aanhangsel
was, aan Hooft toegezonden, om bet aan de Amsterdamsche vrienden te laten lezen,
5) Susanna van Baerle, Huygens' Sterre.
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In lappam praefixam vesti
Tesfelae i).
Tesfela, terribilem cur figis pectore lappam ;
Cur tribulos castis objicis uberibus ?
Defendi cupis illa, quibus peccatur amando ?
Et custos viduae lappa pudicitiae est ?
5. An, ceu lappa minax pungit, tu pungis amantes.
Spinosumque aliquid saepe minatur amor ?
An, quia se in formam contorquet lappa rotundam,
Expers fraudis amas verba rotunda loqui ?
An, quia se spinis distinguit pluribus illa,
to.
Tu quoque distinctis artibus una sapis?
Dixi ; terribilem jam decute Tesfela lappain,
Non es, crede mihi, Tesfela terribilis.
Quin potius mansueta, tuis virtutibus aptam,
Pro lappa, Violam fige vel Euphrasiam.
C. Barlaeus.

t) Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 431. De datum van het vers is niet vast te stellen. Vglk.
bl. 182. Bilderdijk vertaalde het gedicht als volgt (vgl. Scheltema, t. a. p., blz. 225).

Op het zwartkoralen borststuk voor Tesselschades kleederen gehecht.
T e s s e 1, waarom zulk een borstweer voor den toegang tot uw hart ?
Waarom voor dien blanken boezem zulk een oogverschrikkend zwart ?
Zal dit git de liefde weeren, die, uws ondanks, u beloert?
Dit een zuiverheid beschutten, door geen vleitaal ooit vervoerd ?
5. Toonen deze zwarte spitsen, hoe ge uw minnaars spits durft biên ?
Doen zij in die felle punten 't prikklen van de liefde zien?
Duidt de rondheid van dit siersel op uw rondheid van gemoed,
Hollands Oud-Bataafsche rondheid, die gy in den boezem voedt ?
Tuigen zoo veel spitsche stralen zoo veel gaven van 't verstand?
zo. Zoo veel minnelijke kunsten, vaardigheden van de hand ?
T e s s e 1, laat dat schrikbeeld varen ! Gy, geloof my, hartvriendin,
Welk een Egis gy moogt dragen, boezemt nooit verschrikking in.
Zacht van inborst, zy die inborst door uw Zinstaal nagebootst!
Neem het needrig Veldviooltjen, of de lieflijke Oogentroost!
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Te s fe I a m, turbato
tu rba tom
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verum
Ni facias,
dieam, Tesfela, Thesfalicam.
Thesfalicam.
Te sagam dicam,
C.
C. Barlaeus.
Barlaeus.

placido mari
mari 2).
Ad Tesfelam, placido
plaeato flumine
fiumine fluctus
fluetus
Tesfela, per medios placato
tee ta vetusta
vetllsta meae.
meae.
Venimus in Muydae tecta
Cum tibi sint placidi mores, faeundia,
facundia, vultus,
Imbibit ingenium ventus et unda tuum.
C.
C. Barlaeus.
Barlaeus.
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veldoverste, Agamemnon, geboren ; en herboren uit de harsfenen
van dien Atheenschen en zegenrijcken veldheer, Sophokles, die haer,
tot verwondering 1) zijner en der navolgende eeuwen, van ouds, op
het tooneel te voorschijn broght,
Met vaerzen, schoejende op den leest
Van zijnen goddelijcken geest.
Meester Joan Victorijn 2), in wiens mond Elektra bestorven is,
prickelde ons zoo menighmael hier toe aen, tot dat wy het ten leste
waeghden, en deze doorluchtige Jonckvrouw, op onze wijze, Neerlandsch spreecken leerden, met hulpe van dien hooghgeleerden Jongeling, Isaac Vosfius 3), een loos vos, en wacker vernuft, om het
Griecksche wild, hoe diep en duister het oock verborgen zy, op te
snuffelen. In dit treurspel woeden veelerleie hartstoghten, gramschap, stoutigheid, vreeze, bekommeringe, haet en liefde, trouw en
ontrouw, droefheid en blyschap, elck om 't hevighste. Men hoort
hier klaere vertellingen, gewightige beraedslaegingen, gezonde gezoute leeringen, en goude spreucken. Dit vervat inzonderheid het
geen den sterflijcken menschen tot allerhooghsten oirbaer is, naemelijck dat Gods uitgestelde straf endelijck schelmen en booswichten
rechtvaerdighlijck achterhaelt ; weick leerstuck het zout, en een van
de zenuwen der godvruchtigheid streckt. Aeschylus, Sophokles, en
Euripides 4) hebben, alle drie om strijd, van deze stof gehandelt. Nadien wy deze schilderyen zelfs 5), die de heldere middaghzon niet
schroomen, voor Nederduitschen ten toon stellen, zal 't onnodigh
zijn, in 't byzonder, en ten nauwsten, te ontvouwen alle d'onnavolgelijcke kunst, die in dat aeloude werckstuck, by 6) opmerckende
verstanden, kan waergenomen worden. Alle leden dezer edele en
koninglijcke maeghd 7) zijn gelijckmaetigh, en onberispelijck, gei) bewondering. 2) Joan Vechters, of Victoryn (1590-1642) werd op 3-jarigen leeftijd
te Amsterdam in het weeshuis opgenomen. In 1609 werd hij student te Franeker, in 1613 te
Leiden, waar hij in de rechten promoveerde, om zich daarna als advokaat te Amsterdam
neer te zetten. Hij heeft eenige gedichten geschreven. 3) Isaac Vossius (x618-1689), een
zoon van Gerardus Vossius, den beroemden Amsterdamschen professor, deed groote wetenschappelijke reizen, waarop hij, volgens opdracht van de Koningin van zweden, die
Grieksch van hem leerde, vele handschriften van classieke schrijvers opkocht. Het laatste
deel van zijn leven bracht hij in Engeland door. 4) De drie groote Grieksche treurspeldichters. 5) zelve. 6) door. 7) deelen van dit treurspel.
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lijck oock de verwen der welsprekentheid kunstighlijck in 't Griex
verdreven I). Men ziet 'er niet wanschapens, en alle deelen van 't
minste tot het meeste, hangen hecht te zaemen, en vloeien zonder
dwang uit malkanderen. Hoe men met de zinnen hier dieper doordringt, hoe zich meer wonderen openbaeren, en t'elckens yet anders,
en 't geen men te voren over 't hoofd zagh. Walgelijcke opgeblaezenheid, waer van Griecken en Latijnen, hoe aelouder, hoe vryer zijn,
heeft hier nergens plaets ; oock geen wispeltuurigheid van stijl, en de
tooneeldichter is overal zich zelven gelijck, en geeft te kennen, dat
'er een veldheer insteeckt. Toestel en redenen zijn gepast naer de
personagien, elck naer den eisch levendigh uitgebeelt. Hebbenwe
't geen door tijds langduurigheid, en het menighvuldigh omsuckelen,
van hand tot hand, uitgewischt, gevlackt, of verbasterd zy, eer verdonkert dan verlicht, men ontschuldige ons, die tegens ons geweten
niet moedwilligh dochten te misdoen. Men bejegent 2) plaetsen zo
duister als raedsels, waer over d'uitleggers noch met zich zelve, noch
met anderen overeen stemmen, en in 't uitleggen hemel en aerde
verschillen. Oock is 't onmogelijck de redenen wel te binden, indien
men gehouden zijnde de Griecksche koppelingen stip te volgen, niet
met een ruym geweten wat vrymoedigh daer over heenen durf vaeren. Rijm en maet, waer aen de vertolcker gebonden staet, verhindert oock menigmael, dat de vertaelder niet zoo wel en volmaecktelijck naspreeckt, 't geen zoo wel en heerlijck voorgesproken word ;
en nyet van d'eene tael in d'ander, door eenen engen hals te gieten,
gaet zonder plengen niet te werck ; een zaeck die ghy, wyze en vernuftige Joffrou, maghtigh zijt te oordeelen, door ondervinding in 't
vertaelen van uwen Tuscaenschen Tasfo, zoo menighmael ghy voor
Jerusalem, met zynen dapperen Buljon 3), dien Christen oorloogh
voert, waer over wy, met anderen vast verlangende, eens hopen te
vieren 4), zo dra uwe hand het heiligh graf, met d'yverige pen, gelijck Godefroy met den gewyden zwaerde, hebbe bemaghtight. Uwe
bezigheid ondertusfchen by poozen wat uitgespannen zijnde, om de
snede van vernuft en zinnen, door het al te stadigh blocken, op een
zelve werck, niet te verstompen, verquickt en zegent zomtijds den
z) gedreven.

2)

TESSELSCHADE.

treft aan. 3) Bouillon. 4) vreugdevuren ontsteken.
13
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Hollandschen Parnas met een lieflijcken en aengenamen dauw, van
aertige spitsvondigheden, en geestige bloemen, en druckt uwe schrandere gedachten, in verscheide taelen, geluckighlijck uit, en koomt
zelve op welgestelde ') toonen van leckere 2) poësie al zoetelijck
en zachtelijck aen, gelijck het luisterende hart naer den kittelenden
galm van luiten en fluiten ; waerom wy onze Elektra, voor uwe voeten, als aen eene der hemelsche zanggodinnen opofferen, en wenschen
te blijven,
Wijze en vernuftige Joffrouw,
Uwe E. allerminste dienaer
J. V. VONDEL.

t'Amsterdam, 1639. den , 9 en van May.

Uit een brief van Hooft aan Barlaeus,
van 29 Sept. 1639 3).
Tesseltjen zal liever vastendagh houden en zich te vrede met de
maeghere kost van het drooghe bladt, dat hier in steekt. De toonneelspeelen zijn te krafteloos om ons derwaerts te trekken, nu zij
wejghert handt aen de koorde te slaen, met belofte van zich weder
herwaerts te laeten lejden. 'T valt haer te swaer, ons een' schoorsteen te vermaelen 4), daer men nochtans elkandre wel om een haverstroo yet schildert op een' blaesbalgh, die van zijn geringste
maeghschap is. Maer wij maeken gisting, ter naeste midweeke, met
pak en zak over te koomen. Zoo U. E. dan yets te bieghten heeft,
mijn' ooren moghten 'er zich aen vergaepen, maer de lippen zullen
verzeghelt zijn.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesselschade 5).
Me Joffr.e
Oft schoon al de wereldt van U E fraeyigheit 6) gewaeght, ik weet
I) welluidende. 2) kieskeurige. 3) Naar het Hs. in de Univ.•Bibl. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, III, blz. 32o. 4) anders te schilderen. S) Er bestaat alleen een afschrift
van dezen brief in de Bibl. der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 322.
6) lieftalligheid.
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'er een dat aen I). 't Is zeker niet fraey, door Mujde, en ons als de
wilde vreemden verby te gaen; daerenboven, zoo lang een' dagh aen
't schilderen 2) en 't verschijnen alhier te neemen. Joffr.e Susanne
bloejde 3) van lust nae de toonneelspeelen, maer deze kil 4) doet
haer al hare roozen ontvallen. Zoo de Poeeten geenen raedt weeten,
om U E t'ontdooyen, ik leg U E 5) van ijs wel haest kristael te worden. Doch dan bleeve U E noch 't geen zy te vooren was, naemlijk
een spieghel voor de zinlijkste 6) geesten. Daeraen zie jk, dat U E
het zoo niet verkerven kan, oft men zal haer altijds moeten in hooghe
achting houden. Dies maenen wy geduldt te neemen; dan, ter naeste
midweeke, U E, indien ze zoo lang t' Amsterdam vertoeft, te koomen aenschouwen, op hoope, oft een' Poeetsche zonnestrael, afgekaetst van U E ijs, ons wat verquikken moghte. Midlerwijl gewaerdighe zich U E t'ontfangen d'ootmoedighste groete en eerbiedenis
van mijn hujsvrouw en kinderen, nevens die,
Mê Joffr.e van
Uwer E.
Verplichten dienstw.sten
P. C. HOOFT.
Van den Hujze te Mujde,
den 29eÁ in Herfstmaent 1639.

Gedicht van Barlaeus.
In Tesfelam equitantem 7).
Tesfela per terras equitat, per rura, per agros,
Et mulier freno liberiore ruit.
I) ik heb het niets in de rekening.
2) Zie den vorigen brief.
3) gloeide, bloosde.
4) koude, koelheid. 5) ik zet het u, leg u op. 6) keurigste.
7) Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 433. Vertaling : „Aan Tesschelschade paard rijdende. Tesselscha rijdt over landen en akkers, en de vrouw rent voort met lossen teugel. Evenals Camilla van het voortreffelijk volk der Volsciers, of als de wilde Cloelia bestuurt zij haar strijd•
vaardig ros. Zie, Tesselscha, daar stapt de viervoet volgens uw bevel en stampt op den
grond door een geed gerichten zweepslag. Men zou zeggen, dat gij overmoedig waart, terwijl
gij toch een maatstaf zijt van de zachtste zeden. En terwijl gij de lucht doorsnelt, zingt gij
zacht. Tesselscha, bedwingster van paarden, het is grootsch rossen te hebben bedwongen,
nog grootscher in weduwenstaat te sterven."
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Qualis Volscorum egregia de gente Camilla,
Aut fera bellacem Claelia flectit equum.
5. Ecce tuis quadrupes incedit Tesfela jusfis,
Et bene composito verbere pulsat humum.
Crederis esfe ferox, cum sis placidisfima morum
Regula. Dumque secas aëra, blanda canis.
Tesfela equum domitrix, grande est, domuisfe caballos,
io.
Grandius hoc : viduae condicione mori 1).
C. Barlaeus.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van Dec. 1639 2) .
Aderit propediem Tesfela, quam si in ordinem equestrem adoptare
velis ipse, feram, licet Impatientius ; rivalem nullum patior praeter
te

Brief van Barlaeus.
Barlaeus aan J. Wicquefort 3).
Nobilisfime vir. Si ita visum, versiculos hosce ad Zulechemi Dominum transmitte. Scire ipsum oportet Alcmarianam Sirenem hic esfe.
Non quod avocari velim a curis publicis virum e Principis jusfibus et
nutu pendentem, verum ut sciat viduas praestantiores illius causa
vel Roma advolaturas. Saboea Solymam venit, ut loquentem audiret
Jesfae nepotem. Venit jam e minoribus Frisijs ingeniosisfima sui sexvs. 3 Camilla, dochter van Koning Metabus in het land der Volsciërs, werd eene snelvoetige, jacht- en strijdlievende dienares van Diana. Zij werd gedood in den oorlog tusschen
Aeneas en Turnus. vs. 4 Cloelia, eene Romeinsche jonkvrouw, werd met anderen als gijzelaar gegeven aan Porsenna, koning van Clusium, die oorlog voerde tegen Rome. Zij ontvluchtte, zwom den Tiber over en kwam in Rome terug, maar de senaat beval haar weerom
te brengen. Toen gaf Porsenna haar de vrijheid.
i) Het gedicht is waarschijnlijk in October 1639 geschreven; den i9den van die maand
was het in het bezit van Huygens (vgl. Gedichten, III, blz. 128). 2) Vgl. Hoofts Brieven, IV,
blz. 3oo ; De briefwisseling van C. Huygens, II, blz. 518. — De datum ontbreekt. Vertaling:
„Binnen kort zal Tesselschade hier zijn; als gij zelf haar in den ridderstand (bij de ruiters) wilt
opnemen, dan zal ik, hoewel met eenigen tegenzin, het dragen ; een anderen mededinger dan
u zal ik niet dulden." 3) Naar het Hs. inde Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door J. A. Worp
in Oud Holland, VI, 1888, blz. 264. Eene vertaling van den brief is te vinden in Tesselschade
-
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us, ut Zulechemi Domino accineret. Morabitur hic per dies XIV, et
diutius forte. Hoc meridie iterum aped Satrapam cum Tesfela et
sorore ejus prandebimus. Tibi in exercendis consanguineorum dentibus occupato parcam hoc biduo. Vale et lectisfimam coniugem saluta. Noli inter pocula immemor esfe Tesfalicae I)Amieitae.
Raptim V Feb. 1640.
Tui observantisfimus
C. BARLAEUS.
Ad praestantisfimam matronam Annam Romeriam
convivam 2).
Illustris Anna, magna T e s fe l ae soror,

inde fabitur Deum
ingens
Interpres
Tesfela, et Tasfi tubam
3. Inflabit audax femina, et vatem Italum
Adsperget undis, Belgijque fluctibus
Volet renasci et Teutonum lingua loqui.
VIII Feb. 1640.

C. B(arlaeus).

Roemers en hare vrienden, blz. 22. Vertaling : „Als het u goed dunkt zend dan deze verzen
over aan den Heer van Zuilichem. Hij moet weten, dat de Alkmaarsche Sirene hier is. Niet
omdat ik zou willen, dat een man, die afhangt van de bevelen en den wenk van den Prins,
zou worden weggeroepen van de zorg voor de openbare zaak, maar opdat hij moge weten,
dat de voortreffelijkste weduwen om zijnentwil zelfs uit Rome zullen komen aanvliegen. Die
van Saba kwam naar Jeruzalem, om den kleinzoon van Jesse te hooren spreken. Reeds is uit
Westfriesland de vernuftigste van hare kunne gekomen, om voor den Heer van Zuilichem te
zingen. Zij zal hier veertien dagen blijven en misschien langer. Van middag zullen wij voor
de tweede maal bij den Drost eten met Tesselschade en hare zuster. U, die bezig zijt de tanden van uwe nabestaanden te oefenen, zal ik deze beide dagen niet lastig vallen. Vaarwel en
groet uwe voortreffelijke echtgenoote. Denk onder de bekers aan de Tesselsche Vriendschap
In haast," enz. „Uw zeer dienstwillige C. B." i) Op deze plaats is een hart geteekend,
waaruit twee pijltjes steken. 2) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven
in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 72. Met een gedicht van 51 versregels
werd Anna Roemers begroet op de bijeenkomst ten huize van Hooft. In de hier volgende
verzen is sprake van Tesselschade. Vertaling : Op de voortreffelijke Anna Roemers als
gast, Beroemde Anna, groote zuster van Tesselschade ... daarna zal Tesselschade, de groote tolk der goden spreken ; de vermetele vrouw zal blazen op de trompet van Tasso, den Italiaanschen dichter met golven besprenkelen en willen, dat hij door den Hollandschen vloed
herboren wordt en de Hollandsche taal spreekt."

,
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Gedichten aan Constanter.
Ad Constant. Hugenium I).
Venit et Amstelios praelustris Tesfela portus
Appulit, illa Deum Tesfela facta manu.
Vatibus arridet mulier, subridet amicis,
Et geminos placida seditione movet.
5. In videt Aula scholae, schola nubilis invidet Aulae,
Rivalesque facit frigida Vesta duos.
Fallimur, Hugeni, nescit Vestalis amare.
Exstinguit Paphias Almeris unda faces.
Vesta canit, pingit, sculpit, net, Vesta precatur,
Et sua tot modulis barbita Vesta quatit.
to.
Oscula et amplexus et murmura nescit amantum,
Et quidquid viduus dulce procator amat.
Tota Deo vacat, et grandis coelestia mater
Cogitat, et Mariam spirat ab ore suam.

i) Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 436. Het gedicht is vertaald door Bilderdijk (vgl. C. Huygens Koren-bloemen, V, Aanteekeningen, blz. 41) en door A. van der Hoop Jr. (vgl. Mr. P. S.
Schuil, Poezy van Caspar van Baerle, bijeenverzameld en met eene levensbeschrijving diens
dichters vermeerderd. (Dordrecht, 1835, blz. 229) : De vertaling van den laatstgenoemden
volgt hier.
Beroemde T e s s e l s c h a, gevormd door Godengunsten,
Beroemde T e s s e 1 s c h a verschijnt in Amstels muur,
Haar zinbekoorbre lonk ontvlamt den zoon der kunsten,
Haar glimlach zet de borst van iedren vriend in vuur.
5. Het hofsalet benijdt de zaal der Muzenchooren,
De zaal van 't Muzenchoor benijdt haar 't hofsalet;
Maar zij, een V e s t a, stopt voor beider klacht heur ooren ;
De min heeft op heur borst vergeefs den pijl gewet.
Ja, wij bedrogen ons, mijn H u y g e n s! 't koestrend gloeien
Van P a p h o s fakkel werd in Alkmaars beck gebluscht.
zo.
Dáár moog ze als V e s t a vrij den Godenzang doen vloeien,
Of 't wasch boetzeeren ; ('t hart dat schoonheid Heft ten lust.)
Dáár moog zij op het raam de draden kunstig strenglen,
Of malen op 't paneel, terwijl ze aandachtig bidt,
15. Ach, 't streelend handgedruk, het kusch met kusschen menglen,
En wat voor 's minnaars drift het hoogst genot bezit,
Zij kent die weelde niet. Zij heeft op hooger oorden,
Slechts levend voor haar God , den blik omhoog gericht ;
M a r i a a s deugd gelijk, hangt ze aan uw zangakkoorden,
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15. Constantine, tua est. Legit tua Sacra Diesque
Tesfela, carminibus relligiosa tuis.
Nos procul a sacris lituos et bella ducesque
Scribimus, et diro charta cruore madet.
Vincis Eques peditem, nostris tua culmina praestant.
Et tua plus loculis perstrepit arca meis.
20.
Nobilitas sponsam titulo meliore meretur.
Noster amor nullis turget imaginibus.
Cedimus Hugeni, nam cum Rex Iupiter ardet,
Tempus erit minimos coudere tela Deos.
C. Barlaeus.

Ad amicos Amstelodamenses mox adeundos I).
Barlaee, Vosfi, Vondeli, omniumque Hoofdi
Caput et chorage, et omnium Vicoforti
Hospes diserte, si vacatis indocto
Quantum sodali nondum vacuistis ;
5. Si fert juventae votus inquies tritae
Fervor cathedrae, Rhetorisque Barlaei
Auditor unum commodat diem raro
20.

Wanneer ge, á C o n s t a n tij n! ons door uw liedren sticht.
Ze is, dierbre vriend ! uw deel, meer dan mij ongewijde :

Gij steekt de krijgstrompet op onnavolgbren toon!
Gij maalt het oorlogswee ; gij, toegerust ten strijde,
Zijt aan de zegepraal in 't worstelperk gewoon !
25. De voetknecht moet in 't veld den fieren ridder wijken:
Uw pijlenbondel, die zoo menig schicht besluit,
Beschaamt mijn strijdblazoen, dat al mijn moed bezwijken,
Mijn titlen zwichten; u behoort de schoone bruid.
Ja, Huygens! 'k zwicht voor u. Heeft liefdes alvermogen
Den Oppergod J u p y n het weeldrig hart geboeid,
3o.
Der mindre Goden gloed verkeert in ijdel pogen,
En ieder zwijgt van 't vuur, dat in zijn boezem gloeit.
I) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 532. Vertaling: „Aan mijne Amsterdamscke
vrienden, die ik weldra ga bezoeken. Barlaeus, Vossius, Vondel en Hooft, hoofd en kooraanvoerder van allen, en Wicquefort, welsprekend gastheer van allen, als gij zooveel tijd over
hebt voor een ongeleerde, als gij nog nooit hadt voor een makker ; als de onrustige ijver
voor de versleten katheder, die gewijd is aan de jeugd, het toelaat en de gewone toehoorder
van den redenaar Barlaeus één dag wil afstaan aan den zelden komenden vriend ; als het
werk, de zorg, de ijver van den wonderbaren Vossius, zijn oorsprong van het spreken, op last
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Frequens amico; Vosfij I) labor, curae,
Sudor stupendi, publicoque decreta
to. Dicendi origo grandius que molimen
Sacrata lucubratio rei sacrae 2)
Interpolari si ferunt levi, laeto,
Brevi Lyaeo ; Vondelj super saeclum
Augusta Magnum tela Caesarem 3) saeclo
15. Datura pausam si capit nec optandam,
Nec poenitendam ; si quod Hoofdium fas est
Momentum amicis imputare, quod Belgis
Calamitatem Patriae, sed asfertae,
Tabulas perennes, aeneas, mares, omni
20.
Superfuturas saeculo, omnibus chartis 4) ;
Si Wicqueforto non vacare magnatum
Victricibus curis vacat, frequentesque
Ab Orbe, qua eruditus est, manurn cerae
van den staat geschreven, en zijne nog grootere onderneming, het nachtwerk aan een heilig
onderwerp gewijd, onderbroken mogen worden door een licht, vroolijk en kort drinkgelag; als
het weven van Vondel verheven boven deze eeuw, dat den grooten keizer aan deze eeuw zal
geven, rust neemt, die niet gewenscht is, maar ook geen berouw zal brengen ; als, wat recht is,
dat Hooft aan zijne vrienden een oogenblik schenkt, hetwelk de Hollanders nu missen, daar
zij reeds lang de onvergankele, metalen, mannelijke boeken eischen over de rampen van hun
vaderland, dat nu bevrijd is, boeken, die den tijd en alle andere geschriften zullen overleven ;
als Wicquefort de vrijheid heeft, om geen tijd te hebben voor de zorgen van overwinnende

vorsten, de vele brieven uit de geheele wereld zijne geleerde hand ophouden te vullen en hij,
zelf giet schrijvende, toegankelijk is voor de ongewone rust ; gij onwaardeerbaar vijftal van de
uitgezochtste mannen van Holland, edelste burgers van het groote Amsterdam, als gij u niet
bezwaart voelt te dulden, wat gij tot nu toe tegen uw wil niet geduld hebt, ziet, hoe wij vroor
lijk goede uren kunnen verdoen, ik, de werkelooze vluchteling van het Haagsche hof en gij,
nadat gij den ernst op uw gelaat geheel hebt verloochend. Als gij dat goed vindt en voorkomende vreemdelingen niet door een ongastvrij wenkbrauwfronsen verjaagt, en de mededinger Barlaeus het samenzijn met Tesselschade niet durft te benijden aan andere mededingers,
dan zullen wij komen met raderen en zeilen, met wagens en schepen, of te paard in het zadel.
Gij, Barlaeus, zeg met de woorden van allen, wat het eenstemmig gevoelen is van allen, als
gij, vorst der redenaars en dichters, een dichtertje een vers waardig acht. Lacht, weest gegroet en bemint mij standvastig. 1) Gerardus Vossius (1577-1645), geb. te Heidelberg,
werd rector te Dordrecht, daarna regent van het Staten-College en professor te Leiden. In
1619 afgezet wegens zijne remonstrantsche gevoelens, werd hij in 1631 professor te Amsterdam. Vossius was een beroemd literator. 2) Het is niet duidelijk, op welke werken van Vossius hier wordt gedoeld. Misschien op De arte grammatica libri VII, 1635 en op De Theoloia Gentili et Physiologia Christiana, sive de Origine ac Progressu Idolatriae libri IV,1641.

3) Vondel heeft lang gewerkt aan een heldendicht Konstantijn, waarin het leven van dezen
keizer werd beschreven, maar het werk is niet voltooid. 4) Hooft's Historiën.
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25. Implere cesfant, otioque, nec scriptor,
Patet insolenti; Inaestimabilis quincunx
Selectiorum Belgicae virum, magnae
Amstelredami nobilisfimi Cives,
Si ferre non gravamini quod inviti
30. Nondum tulistis, ecce qui bonas laete
Perdamus horas, otiosus Haganae
Desertor aulae, et serio procul vultu
Vos abdicato. Si favetis, et ruga
Non summovetis obvios peregrinos
35. Inhospitali, Tesfelaeque congresfum
Rivalibus non invidere rivalis
Barlaeus audet. Ecce vos rotis, velis,
Curru, carinis, aut equestribus vecti
Sellis adimus. Effer omnium sodes
40. Barlaee verbis, quae sit omnium concors
Sententia : si óxgovza quid poetastrum
Dignare Princeps Rhetorum et poëtarum.
Ridete, valete, et nos amate
Constanter.
Hagae C. IIX (8) Feb. 1640.
Ad Barlaeum 1).

11

Vicimus ; audaci cesfit Schola debilis Aulae ;
Frigida Barlaeo Tesfela dante mea est.
Sufficit infelix nutu prostratus amator;
Invidiae finem laurea parta facit.
Parcere subjecto pulchre placet; alter ab illo,
5.
Gratia rivali facta, triumphus erit.
Accipe, debellate proco Proce, gaudeo victor
Cedere, me victo Tesfela dante tua est.
Constanter.
Feb. 1640.

z) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 133. Vertaling: „Ik heb overwonnen ; de zwakke
school is geweken voor het vermetele hof. De koele Tesselschade is de mijne, nu Barlaeus
haar geeft. Het is voldoende, dat de ongelukkige minnaar door een wenk ter neder ligt ; de
verworven lauwerkrans maakt een einde aan afgunst. Het behaagt op edele wijze den overwonnene te sparen ; de genade, den mededinger geschonken, zal een tweede triomf over hem
zijn. Neem aan, gij vrijer, die door een anderen vrijer zijt overwonnen ; met vreugde wijk ik
als overwinnaar en, terwijl ik als eene overwonnene haar geef, is Tesselschade de uwe."
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Ad Barlaeum 1).
Quant bene, quant belle, quam nostro jure, quod ipsa
Nescit, Amatorum Tesfela facta pila est !
Distrahitur verbis merces Hollanda Latinis.
Quam sua rivales somnia docta beant!
5. Nugamur, Barlaee pater; quis credere posfit,
Quae dare non vellet Tesfela, velle dari ?
14 Febr. 1640.
Constanter.

Gedicht van Barlaeus.
Ad nob. viri Const. Hugenii
Amstelodamum adventantis erectos scazontes
responsio 2).
Jam clara cesfat et stupenda Belgio
Scribentis Hoofdi dextra, nec bellis manum
Calamumque Patriae tot trophaeis commodat.
I) „Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 133. Vertaling : „Hoe goed, hoe aardig, hoezeer volgens ons recht, dat zij zelve niet kent, is Tesselschade de kaatsbal geworden van
hare minnaars. Hollandsche waar wordt van de hand gedaan met Latijnsche woorden. Wat
zijn de mededingers gelukkig met hun geleerde droomen. Wij zijn dwaas, vader Barlaeus ;
wie zou het gelooven, dat Tesselschade, die zich zelve niet wil geven, zich zou laten geven."
2) Naar het Hs. op de Lcidsche Bibliotheek. Uitgegeven in Tesselschade Roemers en hare
vrienden, blz. 74. Vertaling : „Antwoord op de verheven verzen van den Ed. Heer Constantijn
Huygens, toen hij naar Amsterdam snelde. De reeds beroemde en in Nederland bewonderde
rechterhand van den schrijver Hooft heeft rust genomen en hij leent niet meer zijne hand en
pen aan den krijg en aan zoo vele zegeteekenen van het vaderland. Reeds hebben, op uw bevel
de welsprekende stem en de geleerde katheder vacantie genomen, waarmede hij, de groote
schrijver Rome en de nakomelingen van Romulus, de vroegere eeuwen, Griekenland en
Perzië, geheel Egypte en den godsdienst van Isis ontsluit en die als verklaarder den ouden
tijd in het gezichtsveld brengt van de nakomelingen. Reeds heeft Wicquefort, de vader van
sierlijkheid in vele vormen, het schrijven en zegelen van memories van hertogen en brieven
van vorsten opgegeven. Reeds is de tragische werkkracht van Vondel loom geworden en
wacht er mede, u de lauwerkransen van den heerscher voor te stellen ; het ernstige publiek
bewondert niet meer het geverfde gelaat van den tooneelspeler, noch hoort het bliksemen
van eene zoo groote zeggingskracht. Reeds is de groote Tesselschade gekomen en stemt
de cither voor hare melodieën en begeleidt op het klavier, en zingt, als de lieftallige
Sappho, een lied voor, eene godin der overreding door haar gelaat, hare manieren
en hare innemende voordracht, de Pandora van de goden, de woning van het gezond verstand, een voorbeeld van gelijkmatigheid, een kastje van lieftalligheid, vol scherpzinnigheid,
geestig, niet trotsch, niet drukkend voor kameraden, een fakkel voor eene geheele school
van dichters. Ik heb afgeleerd de woorden van de School te spreken, de leelijke klanken en
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Iam, Te iubente, vox diserta Vosfii
5. Et erudita feriantur pulpita,
Quibus ille Romara Romulique posteros,
Et prisca secla, Graeciamque et Persida,
Memphimque totara et infulas tot Isidis
Magnus recludit autor et nepotibus
to. Ante ora canos sistit interpres dies.
Iam multiformis elegantiae pater
Ducum tabellas Principumque litteras
Cerasque misfas Vicofortius facit.
Iam tragica languet vis laborque Vondeli
i5. Sceptrique vobis laureas cognominis
Differt referre ; nec perunctum fecibus
Orchestra iamnunc torva miratur caput,
Fulmenque tantae dictionis excipit.
Iam Tesfela ingens venit et plectrum suis
20. Modulis adaptat, succinitque cymbalo,
het ernstige gemompel der Stoicijnen en de formules van hen, die disputeeren. Wij allen zijn
vrij, rusten, spelen, en uwe komst heeft hen, die ik noemde, arm gemaakt aan werk ; er is
geen rimpel op hun gelaat, de oogen lachen en schitteren, de hand van hen, die u begroeten,
is uitgestrekt, de ledematen buigen. De keuken is vol damp ; de gebraden patrijs, de leeuwerik, ontrukt aan hare jongen, de haas, die niet meer denkt aan loopen, liggen op de schotels,
zwemmende in hun saus, evenals de haan ; gij zult zien, dat in huis Hebe bezig is met het spit
en voor u op een zacht vuur godenspijzen kookt, het zeevarkentje, de roode baars
eene massa sardellen en de bot, gevangen in het water van Muiden. Snel toe, haast u,
lieve Huygens, kom, gij naar wien door velen gewenscht wordt, en voidoe aan het hevig
verlangen, waarmede wij u opeischen. Ieder belooft u gaven, nieuwe pracht en geschenken, aangenamer dan edelgesteenten. De groote bevelhebber van Muiden zal u de geschiedenis voorlezen van het neerstortende Nederland, Vossius zijn kalender en de voorteekenen, die de oude wereld en de dwaze Pharo vereerde ; de dichter zal u de ongelukkige
Gebroeders toereiken, de huiveringwekkende slachtoffers der zevenmannen en de bloedige
spoken van het koninklijk bloed ; ik schrijf smeekende verzen voor het altaar, waarvoor gij
zijt neergestort, en zal die als dichter verheugd mijn dichter aanbieden. En Tesselscha, buiten
zinnen zijnde, heeft de gebeurtenissen van den laatsten nacht en den dood van haar echtgenoot in een tranen wekkenden klaagzang voor de eeuwen geboekt en weegt op tegen u, die
haar deelgenoot zijt in zooveel smart en het verlies van uw echtgenoot. Maar spoedig zal zij,
als gelukkige moeder woorden weerleggen met bekoorlijke geestigheden en door een vroolijker gedicht de fakkels van Cupido hernieuwen. Snel toe, gewenschte gast en mijd elk oponthoud 1 De cither kwijnt, de geur vervliegt van den haard, de spijzen, nu warm door he t
vuur, koelen af, evenals de vrienden, onder wie, bij uwe komst, de zedige, geleerde, weer
huwbare Tesselscha, als een richtsnoer van zeden, zal voorzitten."
vs. 6--zo Vossius was o.a. professor in de geschiedenis. vs. 8 Memphis, stad in Egypte —
Isis. Egyptische godin.

.
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Et dulce Sappho blanda praecinit melos,
Suada vultu, moribus, facundia,
Pandora Divum, mentis atrium bonae,
Exemplar aequi, tot leport:m capsula,
25. Argutiorum promacunda (i') fertilis,
Non inficeta, non superba, non gravis
Sodalitati, fax poëtarum scholae.
Ego Lycaei verba dedisco loqui,
Tetriasque voces ordinisque Stoïci
30. Murmur severum et disputantum formulas.
Omnes vacamus, otiamur, ludimus,
Inopesque rerum vester adventus facit,
Quos nuncupavi ; nulla ruga frontium est.
Rident ocellj, luminum micant faces,
35. Perrecta dextra est gratulantium tibi,
Sinuantur artus, poples et pronum genu.
Fumant culinae ; tosta perdix et suis
Alauda natis rapta, cursus immemor
Iacet patellis iusculo innatans lepus,
40. Gallusque non vir ; cuspitare per domos
Heben videbis et tibi flamma leni
Coqui Deorum fercla, porcellum maris,
Rubramque percam et encrasicholum gregem,
Captumque Muijdae per fluenta pasferem.
45. Accurre, propera, suavis Hugeni, veni,
Desiderate plurium voce, veni.
Faniemque, qua te poscimus, tandem edoma.
Tibi dona quisque spondet et novas opes,
Et gratiora tot smaragdis munera.
5o Chartas ruentis Belgij magnus leget
Muijdae imperator. Vosfius fastos suos,
Vetusque qualia orbis et demens Pharos
Portenta adoret ; porriget vates tibi
Tristes Adelphos, horridasque victimas
55. Septemvirorum, sanguinisque regij
Cruenta spectra; nos Zambos supplices
vs. 21 Sapho, de dichteres. vs. 23 Pandora. — Hier in de beteekenis van : de vrouw met alle
bekoorlijkheden uitgerust. vs. 41 Hebt, diende de goden hunne spijzen toe. vs. 51 Vossius doceerde o.a. oude geschiedenis. vs. 54-56 In November 1639 had Vondel zijn treur-
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Tuas ad aras provoluti condimus,
Vatique vates laetus offeram meo,
At Tesfela excors fata noctis ultimae,
6o. Vicem mariti, flebilemque naeniam
Mandavit aevo; teque consortem valet
Tanti doloris et maritalis rogi.
Mox ista blandis verba diluet jocis
Serena mater, et Cupidinis faces
65. Redintegrabit laetiore carmine.
Accurre, grandis Hospes, et fuga moram.
Quid? plectra languent, nidor abscedit foco,
Tepent calentes ignibus lixae dapes,
Tepent amici, quos, ad adventum tuum,
70. Inter pudica, docta, rursum nubilis,
Morumque norma praesidebit Tessela.
Caspar Barlaeus.
17 Febr. 1640.
spel De Gebroeders voltooid, dat in 164o werd uitgegeven en het lot der Gibeoniters tot onderwerp heeft. vs. 59-61 Zie het Italiaansche gedicht van Tesselschade op blz. 33, dat
waarschijnlijk hier bedoeld wordt.

XI.

Sac/i te Sedeles.
Tesselschade.

Gedicht van Constanter.
Iae noch neen. In eenen ring van 7 Ioffrouwen die mij
verboden te vertrecken 1).
'T geschakelde geweld van t'samen seven Steenen,
Zeil-steenen geens-gelyck,
Bestond mij onverhoeds te klemmen en verbeenen,
En spande soo gelijck,
5. Soo eenigh aller zyds, dat, waer ick 't voorhoofd keerde,
'T eenpaerighe gerock
Myn hert in twijffel hiel wie 't min of meer verheerde,
Wie 't slapp of stracker trock.
Soo hangt de staele kist daer in der loose leden
io.
Afgodelick geraemt
Sijn' wondre galgh beslaept, en al de oude reden
Van swaer en licht beschaemt.
Wat meende dit verraed? men wilde mij doen willen,
En wild' ick, soo verkracht
15. Oh neen, myn will, in 't eerst Weer-will van seven Willen,
Had nu geen' willens macht
Zeilsteenen van ontsagh, vier en drij paer schoon' ooghen,
Almachtigher gesternt
Dan all dat ooghen in het Hemel-holl beooghen
20.
In eene strael getwernt,
Ick ben uw will-loos stael, en kan noch steegh, noch mild zijn,
z) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 134. Boven het Hs. staat in margine : „Mahomet
moet doch hangen." — Zie de Noot bij het volgende gedicht.
vs. 2 Magneten, die op geene andere gelijken. vs. 3 Bestond — Begon, ondernam
verbeenen — tot been maken, verstarren vs. 6 T' eenpaerighe gerock — de aaneengesloten
rokken. vs. 7 verkeerde — beheerschte vs. 9 loose — losse. vs. zo Afgodelick — van
een afgod. vs. 1z beslaept — rust op. vs. 14 verkracht — gedwongen. vs. z5 Weer-will
tegenwil. vs. 19 beooghen — zien. vs. 20 getwernt — gedraaid. vs. 21 steegh — vasthoudend.
TESSELSCHADE.
14
—
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Beveelt ghy dat het zij
'T geen ick niet willen wilde, en moet er yet gewilt zijn,
Wilt wat ghij wilt, voor mij.
Constanter.
Amstelodami, 20 Feb.
nocte Teïá 1).

Gedicht van Tesselschade.
Stenen Antwoort

2).

Dat soete kermen en dat aengename klaegen
Kan yder niet verdragen,
Dan wij, die dat verstaen, gelyck het wert gheseyt
Met spreekent onbescheyt.
5. [0 grondeloos vernuft! laet u geen tongh verwijten
Het tweede rouw verslijten;]
Wie keur heeft, die heeft angst ; nu hebdy geen van tween,
En echter niet te vreen
Met de verheven swier van ongevallich weesen,
Wy sullen u geneesen
i O.
Van gins en weder drift, ten sy ghy u vertast;
U twijfel houdt u vast.
Onvastaert, roert u niet ; de beste keur van allen,
Die souw u strax doen vallen.
15. 0 nimmer vals proffet ! houdt ghij u in 't gewicht,
Wy houden u van aert en van het Hemel licht.
Elck syn waerom.

1) In den nacht van Teos. Teos, was eene stad in Ionië, waar de Grieksche dichter Anacreon
werd geboren. 2) Naar het Hs.. in Juni 1912 verkocht in de veiling bij Fr. Muller. Het gedicht
is een antwoord op Huygens' lae noch neen en zeker denzelfden (20 Febr.) of den volgenden dag
geschreven. Vs. 5 en 6 komen niet voor in het Hs., dat trouwens het jaartal 1643 heeft. Het
is voor het eerst gedrukt in Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II, 1653, blz. 38, met den
titel : Stenen, Ofte der Jufren Antwoordt. Het wordt daar voorafgegaan door het volgende
vers, waarvan echter het Hs. niet gevonden is. „De E. Heer C. Huygens, By de Poeten, op
't Huis te Muiden vergastende, en tusschen de schrandere Tesselschade en Juffr
zittende, maakte op hun diepzinnigh redeneeren en wijsselijck antwoorden, dit Gedicht :
Verleider van Gods Volck! die tusschen steen en steen
Begraven leght en sweeft ; nu vat ick eerst de reên
Van uw swaer ongeval : Twee sprekende Magneten,
Twee Weeuwen, schoon om schoonst, wijs om wijst, doen 't my weten.
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Gedichten van Barlaeus.
In captivam aulam sive victum matrum precibus
Constantinum Hugenium Zulechemi Dominum I).

5.

Stabat et e vinclis mirabar dicere causfam,
Splendida cui constans nomina Fama dedit.
Stabat et imbelli circumdatus undique sexu,
Qualis amatorem Cypris Adonin habet ;
Succubuit tenerae matrum, sine lite, coronae,

5. Mijn logger geest als gy, mijn swaerder Sid als 't stael,
Daer uw geraemt in drijft, gaet twijien als een Schael
Die gins en weder wipt, en niet en weet te kiesen;
In 't eynde sterft haer drift, soo voel ick my verliesen
Mijn gins en weer en gins en weer verloofde macht,
to. Daer hang ick, tusschen tween in 't keureloos gebracht,
Begraven in mijn self, en hoope my te roeren,
En hoop 'et niet te doen. Waer sijt ghy, Muyder Boeren,
Die naer de stale kist uw leven hebt gewenscht?
Verschoont uw van de reys : Hier is het stael vermenscht.
15. Hier is het Lijk het Graf; hier winnen 't de Magneten
Van Meccas grauwe Steen. Men laet een yder weten,
Dat binnen Muyden hangt voor doodt en deedt zijn woord
Een Christen Mahomet.
d 'Een seg't den and'ren voort."
Dit vers ging blijkbaar aan Huygens' Jae noch neen vooraf en verklaart er sommige regels
van.
I) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven in Tesselschade Roemers en hare
vrienden, blz. 78. Vertaling : „ Op het gevangen hof, op Constantijn Huygens, Heer van Zuilichem, overwonnen door de gebeden der moeders. Hij aan wien de Faam den schitterenden
naam van Vastaart heeft gegeven, stond daar, en het verwonderde mij, dat hij in boeien
zijne zaak bepleitte. Hij stond daar, van alle zijden omgeven door de zwakke sekse, zooals de
Cyprische haar minnaar Adonis gevangen houdt. Hij gaf zonder strijd toe aan den kring van
zwakke vrouwen en de ernstige gast stelde de reis, waartoe besloten was, uit. Slaakt een
juichkreet, moeders, de standvastigheid is voor u geweken, en aan Tesselscha, de godin der
overreding, komt een goed deel van den roem toe. Slaakt een juichkreet, moeders; hij, dien
vaders noch mannen hebben kunnen buigen, kan gebogen worden worden door haarband
en spinrokken."
vs. 4 De Cyprische, nl. Venus. Zij had den schoonen koningszoon Adonis, toen hij nog een
knaap was, in eene kist opgesloten en deze toevertrouwd aan Persephone, de godin der onderwereld. Maar Persephone, die zelf liefde opvatte voor Adonis, wilde dezen niet aan Venus
teruggeven. Toen besliste Zeus, dat Adonis een derde gedeelte van het jaar bij Persephone
zou blijven, een ander derde deel bij Venus, en zelf de beschikking zou hebben over het laatste deel.
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To.

Decretumque gravis distulit Hospes iter.
Dicite Io, matres, cesfit Constantia vobis,
Et partem laudis Tesfela suada refert.
Dicite Io, matres, quem nulli flectere patres,
Nec potuere viri, vitta colusque potest.
(Barlaeus.)

Op de Cirkel der vrouwen, doen zij de
Heer Constantijn Huijgens, Heere van Zuulichem,
beslooten en verbaden I).
Daer staet de man en kijckt int middelpunct der Vrouwen,
En 't harde hart, dat leert sijn hardigheydt verdouwen ;
Der Wijven circkel maeckt dat Vastaert leut'ren 2) moet,
En Tesfels crachtich woort de Suijle 3) buijgen doet ;
Hij schaft het reijsen aff, hy blijft hier wel beraden,
Want morgen sal het Speck ons graghe vleesch versaden.
Nu, Vrouwtjens, triumpheert. Siet, siet, die brave helt
Wordt door de doeck en huyff en spinrock neergevelt.
Barlaeus.
In picturam Coronae matronalis Constantini Hugenij
constantiam expugnantis, pingente illam clarissimo
pictore et architecte Campio 4).
Pinge virum, C a m pi, victum depinge poetam,
Feminei lepidum pinge furoris opus.
Pinge vices return, Constantem Protea pinge,
I) Naar het Hs. in de Ieidsche Bibliotheek. Uitgegeven t. a. p., blz. 24 ; beslooten en verbaden — geen doorgang verleenden en door smeken overhaalden. 2) talmen. 3) Woordspeling op Zuilichem. 4) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven t. a. p.,
blz. 78. — Vertaling: Op de schilderij van den kring der vrouwen, die de standvastigheid van
Constantijn Huygens overwon, gemaakt door den beroemden schilder en bouwmeester Van
Campen. Van Campen, schilder den man, schilder den overwonnen dichter, schilder de wisseling der dingen, schilder Vastaart als Proteus, schilder een vader, neergeworpen door een
vluggen wervelwind. Schilder het hof, dat zich moeite geeft met zeven moeders, schilder het
zachte lot van een man, die krachteloos wordt. Voor ons wordt eene zaak van gewicht, maar
ook een vroolijk tooneel voorbereid. Wij leeren door het voorbeeld, wat kwaad doen kan.
Het is een groote roem verbonden met smaad voor de mannen, dat wij mannen raad geven,
maar dat vrouwen overreden. — Jacob van Campen (t 1657), de beroemde bouwmeester,
nam dus deel aan dit feest.
vs. 3 Proteus, eene godheid, die telkens van gedaante wisselde.
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Prostratum facili turbine pinge patrem.
Pinge
laborantem septem cum matribus aulam,
5.
Pinge fatiscentis dulcia fati viri.
Maxima res nobis, at ludicra scena paratur.
Discimus exemplo, quod nocuisse queat.
Nos suadere viros, sed persuadere maritas
Ingens dedecori gloria j uncta virum est.
i o.
C. Barlaeus.
x6 Febr. 1640.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 13 Apr. 1640 I).
Est iam Delphis 2) amatorum Tesfela facta pila, cuius soror Anna
te vitri stupenda inscriptione beavit. Ego meum exspecto, cum hoc
elogio : Ungula vatum. Percussis enim a Liberi patris Lyncibus, uti
a Pegasi ungulo Parnasfo, scaturiunt uberius poetis carminum fontes.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Barlaeus 3).
Mijn Heer ... .
Wy senden u E een soetigen krabben, die welck ock tot een emMane konen verstrecken, om van dese Heylighe daegen een voorbeelt te syn van niet weer achter uyt te gaen van een goet voorneeI) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 814 ; De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 20. Vertaling : „Tesselschade is nu te Delphi een kaatsbal voor minnaars geworden ; hare zuster
Anna heeft u gelukkig gemaakt met een glas, met een verwonderlijk opschrift. Ik verwacht
het mijne met deze lofspraak: De klauw der dichters. Want nu zij geslagen zijn door lynxen
van vader Bacchus, evenals de Parnassus door den hoef van Pegasus, vloeien de bronnen van
verzen rijkelijker voor de dichters." 2) Vermoedelijk is dit eene toespeling op de Pythische
spelen, om de vier jaren te Delphi, waar het beroemde orakel was, gevierd. Aan die spelen
was een wedstrijd van dichters toegevoegd. 3) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek.
Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 35. Het vers
(zie blz. 254) is reeds gedrukt in 7acobi Westerbani Minne-dichten, 5644, blz. 269, met den
titel : Up het lijden Christi.
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be. Moght' er een Roemer meêkoomen, met deze woorden Pergens
in melius I), de welkoomst zouw te doorluchtigher wezen. Wij bevelen ons alle in U.E. beste gunste, ende U.E. den Almoghende met
hartlijke groetenis,
Me Joffr.e van
UE
Ujt Amsterdam,
Verplichtsten dienstwillighsten
gen Maj 1640.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.

Uit een brief van Barlaeus aan Hooft,
van 12 Juni 1640 2

).

Invitas, Hoofdi nobilisfime, magna nomina, Vicofortios 3) et Coymannos 4), una cum uxoribus virtute ac forma eximiis. His me socium
adjungi vis, ut illorum splendor meae tenuitatis ac deplorandae orbitatis conspectu illustrior sit. Solent hoc factitare pictores ; vultum
deteriorem inserunt tabulae exquisitisfimas formas exhibenti, et loripes Vulcanus jungitur Veneri, ut appareat ingens amantium discrimen. Diem Jovis mensae tuae fatalem destinavere omnes, nisi grandis
i) In marg.: Sinspreuk voor den Bruidegom Jacob Pergens. -- De spreuk beteekent :
Voortgaande tot beter. 2) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 816. Vertaling : „Gij noodigt, edele
Hooft, groote mannen uit, Wicquefort en Coymans, te gelijk met hunne vrouwen, die uitmunten in deugd en schoonheid. En gij wenscht, dat ik mij als makker daarbij voeg, opdat
hun glans door den aanblik van mijne geringheid en droevige verlatenheid, nog schitterender
zij. Schilders zijn gewoon het volgende te doen : op eene schilderij, die uitgezocht mooie
figuren te zien geeft, voegen zij daartusschen een leelijk gezicht in, en Vulcanus wordt gevoegd naast Venus, opdat het groote verschil der minnenden moge uitkomen. Allen hebben
den Donderdag bestemd voor uwen maaltijd. Gaarne zou ik meekomen, als niet mijne dialectische en peripathetische hoorders het verhinderden, uit vrees, dat ik hen door een slecht
voorbeeld zou voorgaan in luiheid Als Tesselschade er bij was, zou ik vol
ongeduld toesnellen, opdat de hemelsche vrouw mijne ooren door haar hemelsche muziek
zou streelen. Maar nu moet ik, geklonken aan den Caucasus, toelaten, dat Aristotelische
gieren aan mijn hart knagen en dat Socratische jongelingen mij door hunne verwijten verscheuren." 3) Zie blz. i47. 4) Balthasar Coymans, heer van Streefkerk (1589-1657), was
een ;rijk Amsterdamsch koopman, die de buitenplaats Westerhout onder Velzen bezat en in
1641 getrouwd was met Maria Trip (1619-1683). Zijn broeder Joan Coymans (1601-1657)
was deelgenoot in zijne zaak; in 1634 was deze getrouwd met Sophia Trip (1615 –1679).
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causa impediat. Venirem ego lubens una, nisi Dialectici et Peripatetici mei Auditores prohiberent, veriti ne malo ad pigritiam ipsis
exemplo praeirem. . .
Si adesfet Tesfela, impatiens morae accurrerem, ut aures meas
coelesti harmonia permulceret coelestis femina. Nunc Caucaso alligatus, sino, ut cor meum exedant Aristotelici vultures, et me objectamentis suis lancinent Socratici juvenes.

Uit een brief van Hooft aan J. Wicquefort,
van 6 Sept. 1640 I).
Ik wenschte wel te verstaen, oft mijn Heer Barlaeus het paer toppen van Parnas tot een' bedsteê bezight, en zich daer te slaepen gelejdt heeft, om eeuwelijck te droomen. Ik had zijn E. verzocht Joffr.e
Tesselscha tot herwaerts koomen te bezweeren ; dewijl mijne beleezingen 2), te voore geschiedt, geene proef deeden 3), maer verneem
geen beschejdt. Zij hebben 't misschien zoo drok t' saemen, dat 'er
niet een woordtjen af magh voor een' vriendt. Anders, jk weet niet,
wat dit swijghen zeggen wil. Onze prujmen en sujkerpeeren hadden
haeren mondt gemaekt op inlijving t' hunner E.E., met hoope dat
U.Ed.Gestr. dezelve, in die geleghenhejt, niet onverzelschapt zouw
laeten. Nu haer dit niet gebeuren magh, bersten ze van spijt, oft beuzen aen den boom 't Welk Broeder Campanella, moght' hij opzien,
beveelen zouw, in zijn boek De Sensu Rerum 4) te stellen.
,

1) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 371.
2) pogingen om over te halen. 3) geen gelukkig gevolg hadden. 4) Thomas Campanella (1568--1639), een Italiaansch Dominicaan, is naar Frankrijk gevlucht. Hij heeft vele
wijsgeerige werken geschreven. In 162o zag zijn De sensu rerum et magic mirabili occulta
philosophiae libri IVte Frankfort het licht.
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Gedicht van Tesselschade.
Cicilia aen den jaghtsuchtigen Silvius;
vers uyt de modder gehaelt 1).
Ghy, koelen herders soon van 't sangerige choor,
Hoe komt gy soo verhit op jachtigh haese loopen,
Op wonden, moorden en onnosel vel te stroopen;
Ghy kont hier volgen naeuw, en by my gingt ghy voor.
5.

Eer netter tijt-verdrijf van loopen was uw spoor,
Als ghy mijn hoeder waert om wisse moet te noopen,
Daer ick uw weder in sal spooren, derf ick hoppen,
Ick, die u tot de staet van Opper-priester koor.
Verruylt gy nu het ampt om sulcke slechte leuren,

z o. En laet sijn stemmigheydt van 't wilde wilt verscheuren,

Bejaeght, in plaets van jacht, niets als een slobrich lijf?
Verwisselt met u kleedt dees slobberige sinnen,
En wilt sulck wilt niet meer, maer tammer seden minnen,
Van godlijck zang-gesught, dat eeuwigh tijdt-verdrijf.
Tesselschade.

Uit een brief van J. Wicquefort aan Barlaeus,
van

22 Oct. 1640 2).

Aveo ex te scire quidnam litterarum acceperis non ita pridem ab
illa, quae elogio tuo audit Almerii faxque pharosque soli 3).
I) Het vers is uitgegeven in Hollantsche Parnas, of Verscheide Gedichten, blz. 504. Het is
niet uit te maken, wanneer het geschreven is.
vs. 2 jachtigh — haastig. vs. 4 naeuw -- nauwelijks. vs. 5 Eer — Vroeger, spoor —
prikkel ? vs. 6 om wisse maet te noopen — om aan te moedigen tot vasten (zekeren) maat (stap),
in sal spooren — toe zal aansporen, toe zal brengen. vs. 9 leuren — beuzelingen. vs. I I Bejaeght — Verwerft, krijgt, slobrich — morsig.
2) Vgl. Leitres de M. 7. de Wicquefort,
avec les reponses de M. G. Barlée en Franpis et en Latin. AAmsterdam. Chez George Gallet, M.DC.XCVI, blz. 23o. De brieven zijn in
het Latijn geschreven, maar eene Fransche vertaling is er aan toegevoegd. Vert.: „Ik verlang
zeer van u te weten, welken brief gij kort geleden ontvangen hebt van haar, die in uw lofdicht de fakkel van Alkmaar en de vuurbaak der aarde wordt genoemd. 3) De twee laatste
woorden komen niet voor in een ons bekend vers van Barlaeus.
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Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft I).
Mijn Heer,
Niet tegenstaende de ontroering van de reijs om over te koemen,
en dat ick my t' Alckmaer beeter te pas vind als in my[n] vaderlycke
stat, en dat het winter is, nochtans soo sal jck my op reys begeeven
als het weer en windt is, een dagh of twee onbegreepen 2) naer ue
schrijvens, en toenen dat ick meer begaen om 3) om geest bancket
als om bruylofts maeltijt ben. Ick sal koemen met honger om soetticheyt te swelgen, daer de ma[e]gh niet af ontsteu[rt] 4) om t' zijnder tijt ongepijnde hoonich 5) te leveren aen V mijn 6) heer, die oorsack syt van 't soet van
Sachte Sede Les.
Adres : Aen myn heer De heer Hooft.

Gedicht van Barlaeus.
In diem Anniversarium Nuptiarum ... Petri Hoofdii ... 7).

56.

6o.

. . ne sile,
Pranderi mecum, fabulari, scribere,
Et disputare suaviter,
Et gratulari cantibusque et versibus,
Et Hoofdiis applaudere,

I) Naar het Hs. in de Bibliotheek der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven,
IV, blz. 244. Datum en jaartal staan niet vast. 2) onberispelijk. 3) verlegen ben, noodig
heb. 4) Letters afgesneden ; ontsteurt, in de war raakt. 5) honig, die van zelf uit de
honigraten vloeit. 6) Er staat : myn myn. 7) Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 366. Den 3osten
November vierden Hooft en zijne vrouw den dag, waarop zij 13 jaren geleden, getrouwd
waren. Tesselschade en Barlaeus behoorden tot de feestgenooten en de laatste had een
uitvoerig gedicht, waarvan hier het slot wordt meegedeeld. Vertaling : Op den huwelijksverjaardag . van .... Pieter Hooft
En verzwijg niet, dat met mij eet, spreekt, schrijft,
vriendelijk redetwist, met zangen en verzen geluk wenscht, Hooft en Leonora toejuicht en
geniet van zulk eene bruiloft, het uitstekende sieraad van Nederland, de oogappel van Westfriesland, het hartje van alle liefelijkheid, de fakkel van deze tafel, Tesselschade, die nooit
te veel door dichters kan worden bezongen en door mij altijd vereerd zal worden."
„
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Helmansiaeque, et nuptiis tantis frui,
Insigne Belgii decus,
Frisiaeque acellum, amoenitatis corculum,
Mensaeque praesentis facem,
65. Nunquam canendam vatibus nimus, mihi.
Semper colendam Tesfelam
(Barlaeus.)

Postscriptum van een brief van Hooft aan J. Wicquefort,
van [December 1640] I).
Hebbende in U Ed. Gestr. brief eenen gevonden van Joff.re Tesselscha, ende denkende dat U Ed. Gestr. misschien ook ijets aen haere
E. te bestellen heeft, zoo verstout jk mij, mijn antwoordt aen haer in
dezen te slujten. In allen gevalle kan het tot stoffe van schrijven dienen aen den E. Heere Barlaeus, die hartgrontlijk gegroet zy.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 30 Jan. 1641 2) .
Nos hic nuper anniversario festo nobilisfimi Satrapae Hoofdij
interfuimus, cui jambis aliquot applausi 3), quos mitto. Aderat Tesfela. Adfuisti et tu, sed uti adsunt absentes, qui bibunt alienis faucibus, ne de hospitis intemperantia querantur.

x) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, III, blz. 376. De
brief heeft in het Hs. geen datum, maar met andere hand is er op geschreven : ,,.... Wintermaant 1640." 2) Zie Barlaei Epist., blz. 828 ; De briefwisseling van C. Huygens, III, blz.
138. Vertaling: „Wij zijn onlangs tegenwoordig geweest bij het jaarlijksche feest van den
Drost Hooft, dien ik heb toegejuicht met eenige versregels ; zij gaan hierbij. Tesselscha was
aanwezig. En gij eveneens, maar zooals afwezigen tegenwoordig zijn, die drinken met andermans keel, opdat zij niet kunnen klagen over de onmatigheid van den gast." 3) Zie het
volgende gedicht.
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Uit een gedicht van Barlaeus aan Hooft. i)
Pythagorae norma solis hic vivitur herbis,
Nec mea barbarico mensa cruore madet.
Tesfela cum vestros intrabit magna penates,
Tesfela cum vestrum sollicitabit ebur,
Tesfela cum docti referet tibi carmina Tafsi ;
Tesfela cum dicet, quid sit amare, Tibi ;
Tesfela cum virides nectet de fronde coronas.
Atque arte cupiet promere docta suas :
Accurram, viduaeque manus amplectar amice,
Basiolumque tibi Tesfela blanda dabo.
Basiolum, quod Iuno mihi, quod Cypris et ipse
In coelis magnus Iupiter invideat.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 19 Juni 1641 2).
Quid agas rerum, quid mediteris, aut pangas, qui cum Tesfela conscire cupio .. .
'eniat et rivalibus

I) Uit Barlaei Poemata, I, bl. 172. De dichter beschrijft een vegetarisch maal bij den
Drost, waarbij hij en Tesselschade aanzaten, vermoedelijk naar aanleiding van de jaarsverwisseling. Vert. „Volgens den regel van Pythagoras [die het gebruik van vleesch verbood]
leeft men hier alleen van planten, en wordt mijn tafel niet met barbaarsch bloed bevochtigd .... Als de groote Tesselschade uw huisgezin zal binnentreden, als T. uw ivoren luit
zal doen klinken, als T. u de de zangen van den geleerden Tasso zal voordragen, als T. u zal
zeggen wat beminnen is, als T. groene kransen van bladerloof zal samenbinden, en zal begeeren haar schrandere kunst te toonen: dan zal ik toesnellen, en als vriend de handen der
weduwe omvatten, en U, zachte Tesselschade, een kusje geven. Een kusje, dat Juno, dat
Venus, ja dat de groote Jupiter in den hemel, mij zullen benijden." 2) Vgl. Hoofts Brieven,
IV, blz. 398; De briefwisseling van C. Huygens ; III, blz. 179. Vert.: „Ik wensch te weten,
wat gij doet, waar gij over denkt, of wat gij dicht, hoe het staat met Tesselschade en met de
mededingers ..."
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Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 9 Juli 1 6 41. 1)
Ex quo Hagå cum Principe abivisti, ego individuum vagum fui,
modo Poelgeestam, 2) modo in Bamestrae agrum, modo Muydam,
mox Beverovicum et Alcmariam abreptus . . . . Bamestra Riccios, 3)
Ossios, 4) Ranstios 5) mihi obvios cum pilentis et quadrigis obiecit,

quibus regaliter vectus acessi Tesselam, cui epistolae tuae partem
praelegi, quae de rivalibus agit.

Illa suos prudens mecum suspendit amores,
Et solum Veneris nomen, siccosque poetas
Sicca colit, neque tota gelu. Blandissima posset
Basiolis et versiculis matrona resolvi.
Ab eius facundia est carmen hoc, quod mitto, inscriptum albo
nobilissimae virginis Traiectinea Ogel. 6 )

Vers en brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Barlaeus
Aen meJufrou Tra

7).

... .

Wat in de lotery des luckx zyn oorspronck nam,

Is u lucksalicheyt door ['t] lot te beurt gevallen,
I) Vgl. Barlaei Eilist., blz. 841 ; De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 191. Vertaling: „Sedert gij met den Prins uit den Haag zijt weggegaan, ben ik een zwervend schepsel geweest, nu eens naar Poelgeest, dan weer naar de Beemster, daarna naar Muiden, weldra
naar Beverwijk en naar Alkmaar weggesleept.... De Beemster zond mij de familie Riccen,
van Os en Ranst met koetsen en vierspannen, en daarmee rijdende als een vorst, ben ik bij
Tesselschade gekomen en heb haar een gedeelte van uw brief voorgelezen, die over de
mededingers handelt. — Zij heeft op voorzichtige wijze met mij elke minnarij opgeschort,
vereert Venus alleen in naam en, zelve droog, ook droge dichters. Maar zij is geheel en al
ijs. Door kussen en verzen zou de lieve vrouw ontdooid kunnen worden. — Van haar bevallige pen is het gedicht, dat hierbij gaat, geschreven in het album van Jonkvrouw Trajectina Ogel". 2) Klein Poelgeest was een buiten van Barlaeus' vriend, Daniel Schonck.
3) Frederik Riccen was kastelein en hoofdofficier van Purmerend en baljuw van de
Beemster en de Wormer. 4) Dirck van Os was dijkgraaf van de Beemster. 5) Er waren
verschillende heeren Ranst, allen groote kooplieden te Amsterdam. 6) Zie hieronder.
7) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven in Tesselschade Roemers en hare
vrienden, blz. 37. Het vers is gericht aan Trajectina Joanna Ogle. Zij was eene dochter van
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Beneven 't vaeder Huys, omheynt met vaste wallen
Van koene daeden, by een Adel sonder schram ;
5. Wat van u schoonheyt is, en van u deughden vlam,
En wysheit op zyn tyt te boerten en te mallen,
En kan myn noertsche tong [in] syn onkunt niet kallen ;
Wat vroomicheyt belanght, dat is u rechte stam.
Hoe zeldsaem is deez deught, by soo veel schild qartieren,
Die met een stasy ry 't rechtschapen waepen cieren,
r o.
Van Niet te roemen, en, dit is het eedel slot,
Dat den phoet weet met zyn veer te raecken,
En met die zeldtsaemheyt een yder vroet sal maecken,
Van al deez watjes is dit Niet het ho[o]ghste lot.
Myn Heer, wild dit wat betuttelen en bekladden, en t sal daer door

gesuyver[t] werden ; send het my wederom, van ue in 't net geschreSir John Ogle (1568-1640) 9, die verscheiden jaren als officier in de Nederlanden onder
Francis Vere heeft gediend. In 1600 maakte hij den slag bij Nieuwpoort mee ; in i6o1 lag hij
in garnizoen te Ostende, toen de stad belegerd werd ; in 1603 werd hij tijdens een kort verblijf in Engeland, tot ridder geslagen. In 1604 was hij bij het beleg van Sluis, en in 16zo werd
hij, als kolonel, gouverneur van Utrecht, waar hij nog in datzelfde jaar, gedurende de onlusten, door Dirk Canter en de zijnen veroorzaakt, ontkwam aan de poging der opstandelingen
om hem gevangen te nemen b). Zijne onvaste houding in 1618 e) deed hem zijn ambt verliezen
en hij keerde naar Engeland terug, werd in 1623 benoemd tot lid van den „Council of war"
en hield zich bezig met het droogleggen van land. Ogle was gehuwd met Elizabeth de Vries

(1. 166o) van Dordrecht, die hem drie zoons en zeven dochters schonk. Twee der zoons, Sir
Thomas en Sir John Ogle, zijn evenals hun vader officier geweest in dienst der Staten-Generaal. Van de dochters is Utricia d), genoemd naar hare geboortestad, bekend geworden door
Huygens, die het meisje, dat eene prachtige stem had, les in het zingen heeft gegeven, een
groot aantal verzen en brieven aan haar heeft gericht e) en haar zijn bundel liederen, Pathodia sacra et pro fana (1647) heeft opgedragen. Eene andere dochter was Trajectina Joanna
Ogle, evenals hare zuster, genoemd naar hare geboortestad Utrecht. Van haar is niets bekend, dan dat Hooft den eden October 1641 een versje schreef voor haar album f). Den
2lsten Augustus 1643 is zij te Utrecht „overluyd" g). Het versje van Tesselschade, ook
bestemd voor het album van Trajectina, was eerder geschreven dan dat van Hooft; den
9den Juli 1641 zond Barlaeus een afschrift er van aan Huygens toe b).
vs. 3 vaste. Er stond eerst: strijdbre, maar het andere woord is er boven geplaatst.
vs. 7 noertsche — Noordsche. vs. 12 phoet. Zoo schrijft zij meermalen, in plaats van poëet.
vs. 14 watjes — ietsjes, kleinigheden.
a) Zie Dictionary of National Biography, in voce. b) Vgl. Wagenaar, Vaderlandsche
Geschiedenis, X, blz. 31. c) T. a. p., blz. 23o, 231, 293, 294. d) Zie over haar, J. A. Worp,
V, Amsterdam,
in Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands-Muziekgeschiedenis,
Frederik Muller en Co., 1897, blz. 129-136. e) Zie De gedichten van Constantijn Huygens,
IX, het register. f) Zie Gedichten van Hooft, I, blz. 321. g) Vgl. De Navorscher, 1896,

blz. 459. h) Zie blz.
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ven, om wel te spelden, met ue oorde[e]l, wat wel off qualyck is, en
laet u prysen voor minder vrinden als ick, die verlangh van ue berispt te mogen werden, en dat sal mijn doen blijven altyt ue beste
vrindinne en openhertighe
M. TESSELSCHADE.
Adres : Aen mijn heer C. Bareleus 1 met j vrind, die Godt bewaert.

Uit een brief van Barlaeus aan Hooft,
van 24 Juli 1641 1).
Hinc reversus Muydam cogito, scilicet ea spe, ut Sibillam nostram
Alcmarianam arcesfas, ut non e tripode, sed ex prunis tuis oracula
recitet.

Uit een brief van Hooft aan Balthazar en Johan Coeimans,
vang Aug. 1641 2).

Wij bidden dan op 't hartelijkste, gelieve, nevens UE.E. waerde
wederhelften, zonder 't meebrengen van de zoete jonge Joffr.e Sophia te vergeeten, ons in 't laeste der naestkoomende weeke met
UE.E. bezoek te vereeren en eenighe daeghskens bij te woonen.Wij
verwachten ook Joffr.e Tesselscha, en haeren vrijer om welstaens
wil, den H. Barlaeus.

1) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 27. Vert.: „Vanhier teruggekeerd, denk ik naar Muiden
te gaan, nl. in de hoop, dat gij de Alkmaarsche Sibylle zult oproepen, opdat zij niet van een
drievoet, maar uit de pruimen hare orakelspreuken zal voordragen." 2) Naar het Hs. in
de Univ. Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 30. Zie over de Coeimans'en,
blz. 215. Sophia Coeimans (1636-1714) was het dochtertje van Johan C. en van Sophia
Trip. In 1656 is zij getrouwd met Joan Huydecoper (1625-1704).

224

BRIEF VAN HOOFT.

Brief van Hooft.
Hooft aan Barlaeus I).
Mijn' Heere,
Op, op ! U.E. leirze, spoore 2) en rustte zich toe ter herwaertsrejze.

'T is op lestleden dinxdagh njeuwe maen geweest ; op naestkoomenden Dinxdagh zal 't nieuwe zon zijn. Wat dunkt U.E. van zoo een'
starrekijker, die dat afzien kon ? Zoud' hij 't Galileo Galilei 3) niet
wel te raeden geeven ? Een ander wonder : in 't Noorde zal ze rijzen,
aen de Zujder Zee dalen, 'ten zij dat wolk oft onweêr haer 't hooft
eer doe ouder halen. Jk leg 4) haer dapper op onze prujmen te vlammen, en op haer. Uwe E., die jk zie een gat in den hemel slaen, om
dat Alkmaer in Ormus 5) verandert schijnt, jae rijker dan dat, van
blinkende waere. Zoo U.E. vlijtigh opwaekt, daer waer wel nieuwer
ding gebeurt, dan oft UE. eens priester wierde in bonae mentis sacello 6). Doch in dit stuk kijk jk zoo klaer niet, ende zoud' er geen Almanacken af darren ujtgeeven. Het is nochtans wel eer geschiedt,
dat een vrijer om den deun 7), oft om welstaens wil, zich zengde aen
't vuur, daer hij meê meende te speelen.
Factus amor verus, qui modo fictus erat 8).
Wij hoopen, ujt U.E. mondt te hooren, waer zich mijn' Heer ende
Neef van Wikkevoort bevindt, na t' zaemen t' overleggen, tegens wel.
ken tijdt wy de eere van zijner Ed. Gest. jeghenwoordighejt hier
zouden moghen genieten en, in verlangen daernae, blijft,
Myn Heere,
U.E.
(Van den Hujze te Mujden,
Onderdaene, toegedaene dienaer,
den 9en in Oestmaent 164 I ).
P. C. HOOFT.

1) Naar het Hs. in de Univ. Bibl. te Amsterdam. V l. Hoofts Brieven, IV, biz. 28. 2) doe
laarzen en sporen aan. 3) De beroemde Italiaansche sterrekundige (5564-5642). 4) zet
het, leg op. 5) Zeker is bedoeld de in de Middeleeuwen beroemde stad Hormuz, of Hurmuz, gelegen aan de Perzische Golf. 6) in de kapel van het gezond verstand." 7) uit
scherts. 8) „ Eene liefde is waarachtig geworden, die onlangs verdicht was."
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Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft

1).

Myn Heer
De klaerheyt van u E vrindtschap sal my het moly 2) verstrecken
tegens alle Meremannen sang ; al kosten sy noch soo pluym strycken,
ick salse wel van myn bedt houden ; laetse haer met mindere 3) veeren behelpen als Adelaers geselschap 4). E dal nodo gentil non mi
discolsi may 5). Ick sal ons op dinsdaghs, indien t 's morgens goet
weer is, jnde Hooftplaets van 't Ghoy laeten vinden,
Of als het op een oest 6 ) van honich teelen gaet,
Niet weygrich sijn met was van mijn memory graet,
en blyven altijt ue dienstverbonden vrindinne
TESSELSCHADE.
Naest komende dinsdagh, meen ick, is het den 13 van desen
maent 7) ; ick heb myn almenack verloeren in het timmeren ; sal my
naer den uwen regeleren.

Uit een brief van Hooft aan Baek,
van 15 Aug. 1641 8 ).

Ik noodigh althans mijnen zwaegher Cloek 9) en zijn' kindren, teghens zondagh 's middaghs, op de keel van Joffr.e Tesselscha. Zij is
hier; de H. Mostaert, met zijn' Hujsvrouw komt morghen. Jk bid U.E.
en Joffr.e zuster 't goedt gezelschap te helpen sterken, ende eenighe
daeghskens in de vogelezank, bujten de zilverklank te koomen verslijten, ende ons als nu, voor de derde rejze, geen' slip te laeten haelen. Ik zeg voglenzang, maer zij zal van hoogher vlieghende schepz) Naar het Hs. in de Bibliotheek der Kon. Akad. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV,
blz. 242. 2) moly waarschijnlijk het Grieksche /.4& v, een kruid met geheime tooverkracht, dat Odysseus van Hermes ontving als tegengif van de tooverkruiden van Circe.
Tesseltje kan het woord van één harer geleerde vrienden gehoord hebben. 3) Of: andere.
Er is in het woord geschrapt. 4) Nl. zij zelve, vroeger de vrouw van Adelaer (nl. Allard).
5) Vert.: „En aan dien zoeten knoop onttrok ik mij nooit." 6) oogst. 7) De z3de Augustus
1641 viel inderdaad op een Dinsdag. 8) Naar het Hs. in de Univ. Bibl. te Amsterdam. Vgl.
Hoofts Brieven, IV, blz. 3o. 9) Zie blz. 135.
TESSELSCHADE.
15
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selen zijn, te weeten van fraeije geesten, die de H. Advocaet Ingel I )
aengenoomen heeft tot herwaertskoomst te bezweeren.

Uit een brief van Barlaeus aan Wicquefort,
van 15 Aug. 1641 2).
Literas Satrapae Muydensis hic Bomi meae offendi, quibus scribit,
ipsi ut significem ubi haereas ; respondi ocyus, te in praedio tuo esse,
quare literas quotidie expecta, quibus Muydam vocaberis, ut calamitatem inferas prunis. Jam venit Tessela et istic expectatione tui et
coniugis tuae sese erigit Jam vale, charisfime, et Muydam
cum uxore veni circa diem Sabbathi post octiduum, aut si poteris
citius ; ego in id tempus venturus sum Muydam, si Dens volet.

Uit een brief van Hooft aan J. Wicquefort,
van 21 Aug. 1641 3).
Wij hebben gewisselijk onz deel gedraeghen aen 't lijden om U Ed.
Gestr. afwezen, en aen de bekommering over 't gevaer dat zij scheen
te loopen jn haere rejze na Calkar 4) ; tot dat de Heer Barlaeus ons
van de gelukkighe wederkomst Uwer Ed. Gestrengheit verwittighde, en te hoopen gaf, dat wij in kort de eere van haere jeghenwoordighejt hier genieten zouden. Doch deeze hoope ging niet zoo vast,
als wij wel gewenscht hadden ; mits hij voorts verklaerde, dat UEd.
z) Jacob Ingel was niet alleen advokaat, maar ook dichter en woonde aan de Vecht.
Barlaeus heeft een vers aan hem gericht (vgl. Poemata, II, blz. 573). Gedichten van hem
schijnen niet gedrukt te zijn ; hij wordt althans nergens genoemd. 2) Naar het Hs. op
de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 348. Vertaling: „T'huis vond ik een
brief van den Drost van Muiden, waarin hij schrijft, dat ik hem moet meedeelen, waar gij u
bevindt ; ik heb spoedig gcantwoord, dat gij op uw buiten zijt ; daarom kunt gij elken dag
een brief verwachten, waarin gij naar Muiden zult worden geroepen, om eene slachting onder de pruimen aan te richten. Tesselschade is er reeds en richt zich op in afwachting van u
en uwe vrouw Vaarwel, mijn waarde; kom tegen Zondag over acht dagen, of eerder,
te Muiden; ik zal er, als God wil, tegen dien tijd ooli1 zijn. 3) Naar het Hs. op de Univ. Bibl.
te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 31. 4) Calcar, een Duitsch stadje, dicht bij
Kleef.
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z 5. Sic jacuit Sappho, Niobe sic pulchra rigebat.

Sestia sic visa in littore virgo fuit.
T e s fe la, si moreris, saltem his moraris in uluis,
Sic moriens poteris non sine vate mori.
T e s f e l a, qui nivae toties sum blande locutus,
Vrna fatiscentis corporis esfe velim.

C. B.

Muydae, 3o Aug. 1641.

Uit een brief van Barlaeus van Wicquefort,
van i Sept. 1641 0.
Fui per triduum Muijdae cum filia 2) et Tesfela ; absentiam tuam
excusavi, qua potui. Bibimus tibi et coniugi tuae 3).
Is.

ZookwijndeSappho weg, zoo Niobé tot steen
Verhard, of Hellas maagd in Sestos woeste streken.
Ach, zoo gij sterven moet, ontslaap dan in mijn arm,
Opdat uw doodsnik nog eens dichters borst verwarm 1"

Tesselscha, ik, die zoo dikwijls u levend vriendelijk heb toegesproken, zou nu de urn willen zijn van uw krachteloos wordend lichaam.
vs. 15 Sappho, de dichteres. -- Niobe, de gemalin van Amphion, koning van Thebe, werd
wegens haar trots op haar talrijk kroost gestraft, doordat hare twaalf kinderen door Apollo
en Artemis werden doodgeschoten. Zij is toen in steen veranderd. vs. i6 Sestia. Waarschijnlijk is bedoeld Hero zie blz.166.) Hellas maagd in de vertaling is zeker foutief, of althans
onduidelijk.
i) Naar het Hs. inde Leidsche Bibliotheek.Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 349.Vglk. blz. 226.
Noot i. Vert.: „Ik ben drie dagen te Muiden geweest met mijne dochter en Tesselscha;
uwe afwezigheid heb ik verontschuldigd, zoo goed ik kon. Wij hebben gedronken op de gezondheid van u en van uwe vrouw." 2) Barlaeus had vier dochters ; het blijkt niet, welke
hier bedoeld wordt. 3) Te gelijk met dezen brief verzond hij het hier voorgaande gedicht.

XII.
Eusebia, nu tyeck ofi Godis bazuinen,
Met my, niet om den erichooschen rnuuy;
Maer om de síadt, die met /Iaer zeven kruinen
De donders tartte, en teyghde al' t blixemvuur .
Vondel.

Opdracht van Vondel.
Opdracht van Vondel's Peter en Pauwels 1).

Opdraght aen Eusebia.
Eusebia, nu treck, op Godts bazuinen,
Met my, niet om den Jerichooschen muur,
Maer om de stadt die, met haar zeven kruinen,
De donders tarte, en terghde al 't blixemvuur.
5. Nu leer met my zachtzinnigh oorelogen,
En Rome zelf bestormen op zijn kracht,
Niet met gewelt van schiltpadt, ram en bogen,
Waer me het fel al 't aertrijck t'onderbraght,
Maer met gebeên, en tranen, en twee tongen,
En wonderheên, en afgepynight bloet.
I o.
Wat Caesar dwongk, heeft Christus dus gedwongen.
De doornekroon beschaemt den lauwerhoet.
Omhels dan dit paer helden, echte Vaders
Der Roomsche Bruit, en Godtverloofde maeght,
15. Die, op het bloet van hun doorluchtige aders,
Meer moedts dan op Anchises afkomst draeght ;
Die afkomst quam den gryzen stroom oproeien,
En plante daer, door 't zwaert, vervloeckte Goon ;
d'Apostelschap, beknelt in ysre boeien,
Verhief 'er 't Kruis, genegent in Godts zoon.
20.
Ghy kust en leest de blaên die eeuwigh leven,
De lelien met roozen overstrooit,
Spierwit satijn met martelinckt beschreven,
En bloetkorael op sneeuw, dat niet ontdoit.
I) Vgl. Unger's Vondel, 1641-1642, blz. 18. y. v. Vondels Peter en Pauwels Treurspel
kwam in 1641 te Amsterdam uit en beleefde in dat jaar nog twee andere uitgaven. Zie over
de vraag, of met Eusebia, Tesselschade bedoeld is, de Inleiding.
vs. 7 schildtpadt, het Latijnsche testudo, dat schildpad beteekent, maar ook dek van schilden gevormd, waaronder de soldaten zich beschermden. vs. 12 lauwerhoet— lauwerkrans.
vs. 17 moedts — roems, — Anchises, de vader van Aeneas; de laatste stichtte volgens de
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25. Daer ziet men druck het padt tot blyschap banen.
Daer puft de stanck des kerckers 't weeligh hof.
Daer kiest uw lust geen perlen voor die tranen.
Daer veeght men kroon en scepter uit, als stof.
Terwijl de jeught, met ydelheên geladen,
Den oogenblick des levens wulpsch verguist,
30.
Leert d'aendacht hier de tyranny versmaden,
En d'ydelheên, noch ydeler dan mist.
Zy leert 'er naer Godts strenge ridders aerden,
Die 't hemelpadt, op purper niet betreên,
35. Maer op de punt van spijckers, sne van zwaerden,
Gekloncken en geknarst door vleesch en been.
Wat is ons vleesch, dat toch in 't graf moet rotten ?
Wat is het lijf, vermast van snoode pracht ?
Der wormen spijze, en voetsel voor de motten ;
Een hindernis van 't geen Godt dierbaerst acht.
40.
Dat 's 't wezen uit zijn aengezicht gesneden,
De hemelsche en in klay gevangen ziel,
Die haeckt te spoên, met wyde en wisfe schreden,
Naer 't zaligh honck, waer op haer liefde viel.
45. Geen Labyrinth der weerelt kan verwarren
Haer opzet, zoo zy volght den marteldraet,
En 't licht der beide in bloet vergulde starren,
Waer voor het kroost van Tyndar onder gaet.
De Tiber komt ten Apennijn afbruizen,
En schijnt verheught, daer hy hun Graven schuurt,
50.
Geviert van zoo veel Keizerlijcke huizen,
En Koningen, wier eere als Christus duurt.
Hoe dus? ick raeck geen aerde ; myne veder
Verruckt den geest naer d'Apostolische asch.
laet los, Ghy treckt my neder,
Eusebia,
55.
Die reede al uit den damp der weerelt was,
En liet u, na mijn afscheit, hier geen beter
Geheughnis, dan Sint Pauwels en Sint Peter.
(Vondel.)
sage, het Romeinsche rijk. vs. 26 De stank van den kerker is te verkiezen boven den geur
van het hof. vs. 38 vermast — bezoedeld. vs. 48 Het kroost van Tyndar, nl. Castor en
Pollux, naar wie de sterren (de Tweelingen) genoemd zijn, die geacht werden gunstig te zijn
voor de zeevaarders.

UIT EEN BRIEF VAN BARLAEUS,
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Uit een brief van Barlaeus aan Hooft,
van 13 Sept 1641 I),
Si animus tibi sit excurrere in idem praedium 2), amplexabitur te
Vicofortius et Vicofortia, cognati cognatum. Etiam de loquacibus
turdis garriemus, iterantes illud :

Dulci turdile docte gutturillo
Asperas animi levore curas, etc.
Etiam de perdicibus, quae superno solum volatu, sine contactu,
concipiunt, testibus Plinio 3), lib. 1o, cap. 33, et Aristotele 4), quem
prius nominasfe debebam, lib. 5, cap. 5. Hoc cum aliquando accumbens narrarem viduae Septentrionali, illa metuens, ne ejusdem esfem
indolis et fácilitatis, longius sedem a me removit. Hodie librum hunc
Trajectinae Ogeliae 5) mihi misit, cui doctisfimos et suavisfimos
versus inscripsit. Iam maximae virginis nomine rogo, ut ab humanitate tua impetres lineolas aliquot, quibus librum hunc illustres.

Gedicht van Constanter.
Voor een boeck aen Ioff. Anna Roemers vereert 6).
De schrijver van dit Boeck, beschrijver van dit blad,
Bad Roemers oudste kind syn' Leserin te wesen,
I) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 849. Vert.: „Als gij lust hebt een tochtje te maken naar dit
buiten, dan zullen Wicquefort en zijne vrouw u als bloedverwant omhelzen. Wij zullen ook
babbelen over de praatzieke lijsters, terwijl wij herhalen : Kleine lijster, die geleerd hebt met
uw zoet keeltje de ruwe zorgen van het hart te verlichten, enz. Ook over de patrijzen, die alleen door het vliegen boven hen, zonder eenige aanraking, zwanger worden, volgens de getuigenis van Plinius en van Aristoteles, dien ik het eerst had moeten noemen. Toen ik dat
eens aan de Noord-Hollandsclie weduwe vertelde, terwijl ik naast haar zat, schoof zij, vreezende, dat ik dezelfde eigenschap en aanleg had, haar stoel een flink eind van mij af. Vandaag zond zij mij het boek van Trajectina Ogel, waarin zij heel geleerde en bevallige verzen
geschreven heeft. En nu vraag ik u, uit naam dier jonkvrouw, of gij het ook van uw hart
kunt verkrijgen, haar boek met eenige versregels te versieren." 2) Nl. het huis Ter Kalve
te Wassenaer, het buiten van Wicquefort. 3) G. Plinius (23-79), de schrijver der Historia
4) Aristoteles (385-322), de beroemde Grieksche wijsgeer, in zijn werk De
Naturalis.
animalibus historia. De plaats is echter verkeerd aangehaald. 5) Zie blz. 222. 6) Vgl. Gedichten van Huygens, III, blz. 167. Waarschijnlijk was het boek Constantini Hugenii Equitis
Otiorum Libri Sex. Poëmata narij sermonis, styli, argumenti. Harlemi. Excudebat loannes
Pasfchasius a Wesbusch, A°. CID. ID. C. XLI, een nadruk van de Otia (1625).
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5.

En, soo sij 't schrappen will met een' doorgaende kladd,
Bekent hij voor de hand het vonnis wel gewesen.
Syn voornaem is een C. syn toenaem is een H.,
Syn bynaem, Eeuwigh vriend van Anna en Tesfelscha.

8 Novemb. 1641.

Constanter.

Gedichten van Tesselschade.
Maria Magdalena, Aan de voeten van Jesus I).
Ontoyt, of toyt ghy u, Maria Magdalene,
Als gy uw hayr ontvlecht, verwerpt de luyster steenen,
Verbreeckt het Perlen- snoer, versmaet het schijnbaer goet,
En keurt voor vuyl en valsch al wat dat voordeel doet,
5. Om deez' uw malsfe jeucht het eeuwich te beletten,
En op een stronckel steen uw toeverlaet te setten ?
Godtvruchte Vrouw, gy haeckt vast nae een stalen muyr,
Die niet beswijcken kan door tijt of droevig uyr,
En van het laegh begint te slaen u krulde rancken
to. Ront om een vaster voet, en wilt den Heylandt dancken,
Die u heft uyt het slijck. Een innerlijck verstant
Verstaet, al spreeckt ghy niet als met het ingewant,
Die Paerlen van uw oog, ten toon op root Scharlaecken,
Die carmosijne smet der sonden suyver maecken ;
15. Dies spiegelt u, mijn Ziel, veracht het vals cieraet,
Of hecht het aen een zuyl van Hemelrijke raedt,
Welck u altijds in 't oogh sal tot berouw verwecken ;
Soo kan de ydelheyt u tot vergevingh strecken
Van dat uw oyt behaecht heeft Weerelt, eer of staet ;
Schept moedt uyt deses schets beduydelijck gelaet.
20.
I) Vgl. Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II, 1653, blz. 237. Uit vs. 20 blijkt, dat deze
gedichten geschreven zijn naar aanleiding van eene schets of schilderij. Sterck meent (vgl.
Oorkonden over Vondel, bl. 164-165), dat de gedichten op Maria Magdalena kort na Tesselschades bekeering door haar zijn geschreven, en dat komt ook mij niet onwaarschijnlijk
voor. Zie voor den titel het gedicht v. Marino (bl. 136 hiervoor). De eerste 8 versregels zijn
in liet Engelsch vertaald door Edmund W. Gosse, t. a. p., blz. 273.
vs. 2 luyster-steenen — flonkerende steenen, juweelen. vs. 6 stronckel steen— steen des
aanstoots, — uw toeverlaet te setten — te steunen, te vertrouwen. vs. 9 krulde (gekrulde)
rancken, als de klimop, Ode wingerd. vs. 12 met het ingewant — in uw binnenste. vs. 13
Er staat : oogen. vs. 20 beduydelick — beteekenisvol.
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O sonden wanhoop weerster !
Stilswijg ends deugden eerster !
Stilswijgende verkrgster
Meer dan bespraeckte swijgster
Ghy toont bewijs, dat Godt belooft der sonden soen
Aen yder, die soo doet, maer met die' t woude doen.
.

25.

Tesselschade.

Zinne-beeldt op Maria Magdalena I).

5.

Als ghy, Maria, smelt in tranen
En wast de voeten van den Heer,
't En is geen raedtzel, maer een leer,
Die uw door Godes heil'gen Geest
Is ingestort, die 't al geneest
En stiert op 's Hemels rechte banen.

Ghy zijt een zinne-beeld der deughden,
Dat met een levendigh geschrift,
Veel meer als Pen of stale stift,
TO. Beduyt, liefd'rijke sonden boet,
Gesticht, met Jesus heylig bloet,
Die bron van heil en 's Hemels vreugden.
Den Heilandt Jesus, op sijn voeten,
Leest uyt uw letter traan crijstal ;
I5.

20.

De liefd vergeeft de sonden al.
Hoe meerder liefd, hoe meer gewin,
Vergiffenis, zoo groot als min ;
Zoo kan de Ziel haer sonden boeten.
O Magdalene, beeld vol stralen !
Van vier en water, liefd en boet,
Verkrijgster van het hoogste goet.
O Sielen ! volgt haer deugd gewis,
Toont liefde, soeckt vergiffenis,
Liefd Jesus, ghy sult niet verdwalen.
Tesselschade.

vs. 26 met — tevens, wonde -- wilde.
I) Vgl. Verscheyde Nederdoytsche Gedichten,

II, blz. 238.

2) T. a. p., blz. 239.
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Het Vuur en Water suiv'ren bei ;
Dal's liefd en rouwigh sond beschrei.
Dat liefd was in een trane vloedt,
Dat siertze met het hoogste goedt.

5

Het vlammig h vuur in liefd' ootmoet
Maeckt traene vloed der sonden boet.
Dit was in Magdaleen alleen ;
Och was in ons het oock gemeen
Tesselschade. I )

Brief en gedicht van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft. 2)
Myn Heer ... .
Ghelieve dees ingeleyde aen de Proffesfer Bareleus te behandighen,
om voort aen Constantij ntj e voor glabeck 3) in constelj[ck] goudt,
door braeve meester handt gestelt en ghesonden te moeghen werden,
als het geleesen is met ooghen van myn Hooft. Laet Juffrouw Hooft
dit niet vreempt vinden, dat ick myn Hooft en ooghen segh, sy en is
ue daerom niet quijt, alsoo daer wel veel mijn segghe, daer het maer
een gebeurt die het besidt. Het eerste mynen is nochtans van groote
waerde, doch de grooter vuuricheyt van haer goetgunstighe straelen
't mywaerts sal het eerste myn-recht doot doen schynen, en verbinden my te blyven ue beyder vrindinne,
TESSELSCHA ROEMERS.
Laet Vondelen het leesen, soo 't ue goedt dunckt, want ick heb
het hem belooft, dat ick het ue open senden souw; soo ick het geluck
vs. 2 rouwigh sond beschrei— het berouwvol beschreien van zonde. vs. 5 liefd' — liefdes.
I) Als voren, bl. 239. 2) Naar het Hs. in de Bibl. der Kun. Akad. te Amsterdam. Uitgegeven door Van Vloten in Hoofts Brieven, IV, blz. 240. De datum van den brief en van het
volgende vers staat niet vast. Heeft zij misschien door het hierbij gaande gedicht haar overgang tot de Katholieke Kerk aan hare vrienden willen meedeelen ? 3) eene steensoort.
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heb van den Heemel I) te verwerven, ick wensten daer de l'ame 2)
wel by te hebben, want het boekjen is verloeren.
Adres : Aen myn Heer De Heere Hooft Drosfaert van Muyden
etc. !' met vrindt j Í die Godt bewaert.
Chi per haver Salute hebbe tormento,
Et breve guerre per eterna pace 3).
Die Rejsen wil op aerdt, hoe sterker, hoe bequamer,
Maer dese rejs te doen, hoe siecker aengenaemer,
Nae 't hogh' Ytalia, daer nimmermeer verminckt
Jet wat te voorschijn komt, dat in zyn aerde sinckt,
5. Maer met syn volle lee'n herbooren om te hooren
Ghij hebt mijn Rijck bemint, Ick heb u uytverkooren ;
Daer 't pat soo engh af is, en 't buyten spoor soo tireet,
Nu komt het welcom swack, en maeck mij bett gereet
Om deese wech te doen, met leenen, hellen, rusten,
zo. En kan ick niet te voet, 't sal mij te kruijpen lusten ;
Soo lief is my dees last, die 'k nauw volvoeren kan,
Doch ruylden daer geen Rust van Sadtheyts weelden an,
Hoe luckbaer datse schynt, ick sal mij min verdrieten
'T willich onbeeren als 't onwillighe genietten
15. Van segelycker wegh, daer 't nimmer kon geschien,
Dat ick het Eeuwich Honck van deese reys souw sien.
Tesselschade Roemers.
Die reysen wil, verlyst gesontheyt, dat 's niet wonder,
Om onse Reys te doen, hoe siecker, hoe gesonder.

i) Zinspeling op Barlaeus' redevoering De toeli admirandis; zie blz. 142. 2) Nl. Barlaeus' redevoering De animae humanae admirandis, uitgesproken in 1635. 3) Naar het Hs. in
de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 241. Zie Petrarca, In morte di M.
Laura, Canz. II, Sonn. 12, Vs. 3 en 4. De beide regels zijn aldus vertaald door J. A. Alberdingk
Thijm (vgl. De Dietsche Warande, Nieuwe Reeks, I, 1876, blz. 596) : „Die pijn lijdt om de
saligheit, Voert korten krijgh om eeuwgen vrede." Zie over de beteekenis van dit gedicht de
Inleiding, en Sterck, Oorkonden, bl. 163.
vs. 8 Er staat : best of bett.
vs. 9 leenen -- leunen, hellen — overhellen, op zijde buigen.
vs. 13 luckvoll -- vol genot (?)
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Gedichten van Constanter.
Aen Ioffr.en Anna en Tesfelscha Vischers op suykerpeen
van haer ontfangen x).
,

Gesonde Peen,
Ick vatt de reen
Van uw geschenck.
'T is met een' wenck
5. Smaecklick bewesen,
De wortel is soet,
De vrucht moet goed
En heilsaem wesen.
Op eer en deughd
1o. Stond d'eerste vreughd
Van ons verga'eren ;
All wat der jaeren
Knoop en gespann
Tot noch daervan
15. Heeft uyt gegeven,
En by ons leven
Uytgeven moet,
Sal goed en soet
En heilsaem wesen.
13 Ian. 1642.

Vriendlick paer Weesen ,
Dit is 't beduydt
Van mijn besluijt
Uyt uwe gaven.
Daer ick, begraven,
25. En ghy tot stofl
Sult weder keeren,
Sal dese lof
Ons graf vereeren.
2 0.

3o.

35.

Hier leyt C. H.
En Tesselscha,
En Anna, d'eerste
Die elck om 'tseerste
Met schrift en praet,
Met wensch en daed,
Baer' vriendschap sloten,
Vriendschap gesproten
t grond en reen
Als Suijckerpeen.
Constanter.

Op deselve gift 2).
Ick will 'tgegeven peerd besien tot inden mond ;
Iae 'tmonden is 'tniet all, ick will noch dieper vragen :
Wat seght ghij van de Peen ? spreeckt, Monden, en spreeckt, Maghen ;
Sij tuyghense bey soet-gesonden en gesont.
14 Ian. 1642.
Constanter.
I) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. x68.
vs. 6 Als de wortel zoet is. vs. xo Stond — Steunde. vs. xx vergae'ren — samenzijn.
vs. 12-16 Al wat de opeenvolgende jaren tot nu toe daarin hebben gegeven. vs. 20 Weesen. Is dit eene herinnering aan Huygens gedicht Op 't overlijden van haer' Vader, in 1620

geschreven (vgl. blz. z4) ? Maar de beide vrouwen waren nu een goed eind in de veertig !
vs. 31 d'eerste — de oudste.
2) Zie t. a. p.
vs. 2 'tmonden — het smaken. vs. 4 Zij getuigen dat .. , zijn.

XIII.
Is Tesfel ofi he/j5adt nae Romen van Geneven?
Huygens,

TESS3LSCHADE.

16

Gedichten van Constanter.
Aengedoopt maetschapp tusfchen TesfelsCHa en C. H.

I).

Wel voeld' ick vander jeughd, daer was een dieper grond,
Die mij aen Tesfelscha oorspronckelick verbond ;
Wel tuyghde mij mijn hert, daer was wat meer als Sterren
Dat hem in Tesfelschaes de'e twijnen en verwerren.
5. C. H. hangt TesfelsCHa allom, in, aen, en na,
En zonder C. en HA bestaet geen' TesfelsCHA.
Constanter.
14 Ian. 1642.

De tweede Tesfelschade

2).

Is Tesfel op het pad na Roomen van Geneven ?
Is d'afgelockte ziel in 't poppe-goed verwart
Heeft menschen-mijmering bekropen 'thooghe hart ?
Heeft Papen duyster licht Gods lichter uytgedreven ?
5. Is haer welwetenheid in 't doncker uytgewreven ?
Is in haer dampigh oogh de Witte Reden swart,
Het rechte spoor te slecht, het sachte jock te hard ?
Is Roemers Roomens kind ? 0 Roemer, die dit leven,
Dit slijck gewisfelt hebt voor 't eewighe besitt
Van 't eewighe besien, wat toenaem geeft ghij dit,
z o.
i) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. x68.
vs. 3 tuyghde — getuigde, verklaarde, Sterren — nl. de voorbeschikking door de sterren.
vs. 4 Tesselschaes — nl. hart, twijnen — draaien, ineenstrengelen.
2) T. a. p., blz. 169. De vorige verzen waren zeker door Huygens geschreven, om dezen
hevigen aanval te verzachten ; hij zal toch toen wel reeds geweten hebben, dat Tesselscha
katholiek was geworden.
vs. 2 'tpoppe goed — het kinderspeelgoed. vs. 4 lichter — ni. licht. vs. 5 welwetenheid
— goed weten. vs. 6 dampigh -- nevelig. vs. 7 slecht — eenvoudig.
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Dit schip en goeds verlies, eer 't ancker' off ontlade?
Sij soeckt V ; maer een mall, een stall-licht leijdt haer miss ;
Haer naeld is 'tnoorden quijt, sy zeilt maer bij de gins.
0 min als Tesfelscha, o meer als Tesfels- schade !
Constanter.
15 Ian. 1642.

Deuntje 1).
Klaes seyde tegen .Trn wat doe je weer te mis,
By dit brodroncke volck de schatters van de vis ?
Trijn zey, mijn lieve man, zy hebben 't rechte Noort
Van Sinte Pieters schip, daer raeckt niet buyten boort ;
5. Zy hebben 't roer en stuur ; u volck zeylt by de gis ;
Ick hoor de waerheyt, Klaes, en ghy hoort altijt mis.
(Tesselschade.)

Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van 25 Jan. 1642 2).
Sed quando huc iter parat Zulechemi Dominus, ad Gratiarum
conventum, de quo meliora mihi promitto quam de pacificatoribus
Westphalis ? Noli abesfe. Litabimus hilaritati et Tesfalicas artes advocabimus, ad incantandos animos eorum, qui mansuescere, nisi
cantu, nequeunt.

t) Uitgegeven in Jacobi Westerbani Minne-dichten, blz. 269, en in VerscheydeNederduytsche Gedichten, II, blz. 30. Het versje is het antwoord op Huygens' gedicht De tweede Tesselschade, zooals vooral blijkt uit vs. 5, vergeleken met vs. 13 van Huygens' gedicht.
vs. 12 stall-licht — dwaallicht. vs. 13 naeld — kompasnaald.
2) Vgl. l3arlaei Epistolae, blz. 862. Vertaling : „Maar tegen wanneer maakt de Heer van
Zuilichem zich gereed voor eene reis naar hier, naar de bijeenkomst der Gratiën, waarvan ik
mij meer voorstel dan van de Westphaalsche vredestichters. Gij moet er bij zijn. Wij zullen
offeren aan de vroolijkheid en de Thessalische kunsten te hulp roepen, om het hart van hen
te betooveren, die alleen door gezang zachter gestemd kunnen worden."
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Gedicht van Constanter.
De gesonde roos in 't aensicht van Ioff.w Tesfelschade
Vischers I).
Waer Tesfelscha niet sieck, sij waer niet om genesen.
Maer 't is de sieckte niet die van 't onstoken bloed
Den purpren naem behoudt ; lang heeft haer trotse voet
Die voncken van de jeugd vertreden en verwesen.
5. Een ongeveinsde vriend heeft suchtende bewesen
Sijn mededoogend leed in haer' verstuijckt gemoed;
En 'theeft haer hert geroert ; en all dat schaemte doet
In eerbar' aderen is in haer' wang geresen.
Dat's d'onverhoedse blos die door haer' heldre huijt
io.
Haer tuchtelicke ziel aensienlick meldt en duydt,
En buijten wanhoop stelt ; 'tgemoed bestaet te heelen
Dat syn verstuijcken voelt. 0 koele, blancke Wee'w,
Laet niet het hooghe rood uw' lydsaemheid verveêlen;
De Lijfverw van de Deughd zijn Roosen inde Sneew.
29 Ian. 1642.
Constanter.

Gedichten van Tesselschade.
Aen den Erenfeste hoogh geleerden Heere, Myn' Heere
Joan Albert Ban, Der beiden Rechten Doctor,
op zyne Zangwerken 2).
Als het vernuft begreep het zang'righ hoogh geschal
Van u gerymt geluydt, 't wierdt boven maght gedreven
T'omhelzen meerder kracht als 't lyff was kracht gegeven ;
I) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 170.
vs. 2, 3 nl. purperkoorts, hetzelfde als scharlaken koorts. vs. 4 verwesen — verbannen.
vs. 5 Een ongeveinsde vriend — nl. Huygens zelf. vs. 6 verstuijckt — ontwricht. vs. 10 aanwijst, dat haar deugdzame (zedige) ziel groot is.
vs. i i bestaet — beproeft.
2) Naar het Hs. inde Leidsche Bibliotheek. Het vers is voor het eerst gedrukt in Ban's ZanglaBloemzel, dan in 7acobi Westerbani Minnedichten, blz. 271. Jan Albert Ban (1597 of '981644), of Bannius, geb. te Haarlem, was katholiek priester en doctor in de rechten. In zijne
geboortestad werd hij een der vier „sacellani curati," in 1630 pastoor van het begijnhof, was
van x628-1642 kanunnik van het Haarlemsche kapittel en werd ook aartspriester van Haarlem. Ban was een geleerd man, die ook Nederlandsche en Latijnsche gedichten heeft geschreven, maar vooral musicus. Hij heeft eene nieuwe theorie der muziek uitgevonden, die in ver-
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't Vertilden zigh aen 't geen de vlugge geest beval.
En denkend', dat hier is te wachten in dit dal
Niet beters, woud' de ziel ten hemel zigh begeven,
(Om met een zoeten mondt te scheiden uyt dit leven)
Waer nimmer slechter toon 't gehoor onthaelen zal.
En oft nogh schoon geviel, dat yemandt zoght te streelen
zo. Het swaer ontroert gemoedt, om uw wys nae te quelen,
Ik stopte d'ooren toe, gewent tot beter zoet.
Ghy kunt den lichten geest van 't lodzigh lichaem deelen,
En weder door uw klank 't geschifte zamen heelen,
Onsterfelyke Ban die duyzend Echoos voedt.
5.

Teszela.
Op de Zang•Konst van Joan Albert Ban I).
Saagent Hertje.
Vrye Zieltje, eer ghy waert
In den Ban van Adelaert,
Dachtje, die daer was gebannen,
Sat als onder bloet Tirannen,
5. En geen Ban of ys're klanck
Haelt het by de Vogle-sanck.
Nu gaen Ban en ys're klancken
Stadig, om sijn Godt te dancken,
Met een stemmigheyt en klem
Boven wilde Vogels stem,
Y o.
En ghy saeckt naer tijdts verlangen,
Om noch eens te zijn gevangen,
Daer de heusheyt van een Ban
Al u sotte vrees verwan,
schillende werken, slechts voor een deel uitgegeven, is neergelegd en hevig is bestreden.
Ban was bevriend met Huygens, Hooft en Descartes. (Vgl. Société pour l'histoire musicale
des Pays Bas. Musique et musiciens an XVIIe siècle. Correspondance et oeuvre musicales de
Constantin Huygens publiées par W . J. A. Jonckbloet et J. P. N. Land. Leyde, E..7. Brill,1882,
blz. XXXVI—CXLV, en Hoofts Brieven, IV, blz. 249-273. In beide werken zijn ook brie-

ven van en aan Ban uitgegeven).
vs. 12 lodzigh — log, loom. vs. 13 'tgeschifte — 't gedeelde.
i) Het vers is gedrukt in Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II, blz. 42. — Waarschijnlijk was het een tweede lofdicht op het Zangh-Bloemzel. — Saagent, drukfout v. Jaagent.
vs. II saeckt, lees soeckt.
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15. Met sijn ys're snaeren raecken,
Met sijn peesen, dobble haecken,
Met B hert en met B sacht,
Met de aldersoetste kracht
Doen en wistje van geen keerel2,
Of u vryheyt te begeeren,
20.
Voor dien Ban, die met gehoor
Hemel maeckt het Werelts Choor.
By dien Ban, die met sijn singen
Herten weet tot lucht te bringen.
25. Konst niet by geval, maer wis
Soeter Ban als vryheyt is.
Bant u klancken in mijn sinnen,
Datse niet als Ban beminnen,
En de vryheyt uyt mijn hert,
30. Daer het mee bevochten wert,.
En byna schier was verstonnen,
Soo 't den ban niet had gewonnen
Met een toon, die zedich koen
Vrees voor Ban in ban kost doen.
Tesselschade.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 5 Maart 1642 1).
Si bene tornatos Incudi reddere versus
Non properas, Barlaee, vel hoc mihi tradere pensum,
vs. 15 raecken = reeksen ?
vs. 25 wiet — Er staat: met.
i) Vgl. De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 269. Vertaling : „Als gij u niet haast,
Barlaeus, goed geschreven verzen voor te dragen tegen het aambeeld, of u misschien gereed
maakt, die taak op te dragen aan mij, zwakken weduwnaar en dichter, als gij het ijzer niet
beveelt boete te doen en den klomp (het aambeeld), w aardoor Tesselschade gekwetst is,
niet beschuldigt van gekwetste majesteit, dan zijt gij harder dan het aambeeld en ten slotte
geen waardig minnaar, ter wille van wiens hartstocht zoovele dingen dag en nacht in denzelfden toestand blijven, de majesteit en de liefde der weduwe. Het is, zeg ik u, een edel onderwerp voor woeste vervloekingen in verzen van het heldendicht, als ooit iemand door u
moet worden aangevallen met het verderfelijke Wie u op een ongeluksdag•geplaatst heeft. Ik
heb, op mijne gewone wijze, plotseling zoo iets geschreven, terwijl ik blijf bij het argumen t
onlangs tegen de afvallige gebruikt." Begin Maart 1642 werd Tesselschades linkeroog ver-

wond door een vonk van een smederij.
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UIT EEN BkIEF VAN HUYGENS.

5.

Invalido mihi, forte paras viduo atque poetae,
Nec poenas dare ferra iubes, nec crimine laesae
Majestatis agis qua laesa est Tesfala molem ;
Durior incude es, neque tandem dignus amator
Cuius ob ardorem tot in una sede morentur
Majestas et amor Viduae noctesque diesque.

Nobile, inquam, argumentum est, ferocibus heroïcis diris, si quis
a te unquam impetendus exitiali
Ferrum nefasto qui j5osuit die I)
Ego desultorio, ut soleo, tale quid subito effudi, insistens argumento nuper erga r )v &aroar&i tóa moto :
Verstaet å h 't, Tesselscha ?
Uw aensicht is aen stucken ;
Ten minsten leert hier na
Aen beelden niet te bucken.

Uit een brief van Hooft aan J. Wicquefort,
van 9 Maart 1642 2).
Maar althans achten wij U Eed. Gestr. van haare behoude reyze
verzeekert te weezen, ende, ziende derhalven geen verschoonen
meer aan 't achterblijven van 't verwachte gezelschap, vervordren 3)
ons, U Eed. Gestr. en 't zelve, boovenal mijnen Heer van Zuilichem,
om voldoening der schuldt te maanen. Doch U Eed. Gestr. gelieve
mij, eenen dagh twee, oft drie, te voore te waarschuwen, op dat ik
Joffr.e Crombalgh beschrijven mooghe t'eener zoo aangenaame vergaadringe, daar zij, mijns bedunkens, niet laaten zal te verschijnen.

i) Naar Horatius, Od., II, 13, vs. I.
2) Naar het Hs. in de Univ. Bibl. te Amsterdam.
Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 5x. 3) haasten.

BARLAEUS.
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Huygens,
Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 10
10 Maart
Maart 1642 1).
I).
Hugeni nobilisfime,
nobilisfime,unum
unum est,
est, ut
ut laesum
laesum Tesfelae
Tesfelae ocelocelDuo petis, Hugeni
Tes
lum
ulciscar
heroicis
diris ........
Prius illud, quod Teslumsinistrum
sinistrum
ulciscar
heroicis
diris Prius
felam spectat, iam feci, non heroicis, sed iambicis diris. Praeivisti-felamspct,i nohercsdiamb .Prevsti
egregie, et risum mihi et Satrapae
Satrapae coniugique
coniugiqueet
et filiabus
filiabus movisti,
movisti, isto
isto
divisionis
quam ut
ut latere
latere Tesfelam
Tesfelam
divisionis sophismate.
sophismate. Ingeniosius
Ingeniosius est,
est, quam
debeat, et liberius
liberius quam
viduus viduae
viduae transmittere audeam.
quam ut viduus
tarnen, sed addito
addito malagmate.
malagmate.
Audebo tamen,

Uit een brief
brief van Barlaeus
Barlaeus aan
aan Wicquefort,
Wicquefort,
van 10 Maart
Maart 1642 2).
2).
In Tesfelae
Tesfelae ocellum
ocellum sinistrum
sinistrum scripsi
scripsi querelam,
querelam, vestro hortatu.
Vbi legeris, do Zulichemi Domino. Placuit Satrapae. Eius lectionem
lectionem
noli invidere D. Brasetto
Brasetto 3)
3) et
et sisi res ita feret D. Catsio
Catsio 4).
4).

I) Vgl.
Vgl. De oriefwisseling
van C.C.Huygens,
Huygetts, lIl,
270. Vertaling:
nGij vraagt
vraagt twee
twee
III, blz. 270.
Vertaling: „Gij
briefwisseling van
dingen,
het eene
eeneis,
is, dat
dat ik
ik het
het kwetsen
kwetsen van
van Tesselschades
Tesselschadeslinker
linkeroog
oo~zal
zal
dingen, edele Huygens; het
aan
hethet
heldendicht
•......•
eerste,
datTesselTesselwreken
demaat
maat
aan
heldendicht
HetHet
eerste,
dat
wreken door
door een vloekzang in de
scha betreft, heb ik reeds gedaan
gedaan in
in een
een vloekzang,
vloekzang,maar
maarin
in jambische
jambischemaat
maatgeschreven.
geschreven.Gij
Gij
zijt
voorgegaan en
enhebt
hebtmijne
mijnelachspieren
lachspierenen
endie
dievan
vanden
denDrost,
Drost,zijne
zijnevrouw
vrouwen
zijt uitstekend voorgegaan
en
Zijisistetevernuftig,
vernuftig,
zijne
in beweging
beweging gebracht
gebracht door
doordie
diedrogrede
drogredevan
vanverdeeling.
verdeeling.Zij
zijne dochters in
om
Tesselschade verborgen
verborgen te
te blijven
blijven en
en tetevrij,
vrij, dan
dan dat
datikikals
alsweduwnaar
weduwnaar haar
haar
om voor Tesselschade
aan de weduwe durf toezenden. Toch
Tochzal
zalik
ikhet
hetwagen,
wagen,maar
maarer
ereen
eenverzachtend
verzachtendmiddel
middelaan
aan
toevoegen."
Naarhet
hetHs.
Hs.op
opde
de Leidsehe
Leidsche Bibliotheek
Bibliotheek Vgl.
Vgl. Barlaei
Espistolae, blz.
blz. 866.
866.
Barlaei Espistolae,
toevoegen." 2)2)Naar
Op uwe
Vertaling:
Vertaling : ft„Op
uwe aansporing
aansporingheb
heb ik
ik eene
eene klacht
klacht geschreven
geschreven over
over het
het linker
linker oog
oog van
van Tesselschade. Geef
Geel haar
haar na
na lezing
lezing aan
aan den
den Heer
Heer van
van Zuilichem.
Zuilichem. De
De Drost vond
vond haar
haar goed.
goed. Wil
er van
vanniet
nietonthouden
onthoudenaan
aanden
denHeer
HeerBrasset
Brassetnoch,
noch,als
alshet
hetzoo
zoouitkomt,
uitkomt,aan
aan den
den
de
de lezing er
Heer
Cats." 3) Jean
3) Jean
Brasset
is lange
jaren
secretarisgeweest
geweestvan
vanden
denFranschen
Franschengezant
gezant
Heer Cats."
Brasset
is lange
jaren
secretaris
hijteruggeroepen
teruggeroepenenenininx657
1657leefde
leefdehij
hijnog
nogteteParijs,
Parijs,bijna
bijnablind
blinden
en
in
Haag.InIn1653
1653isishij
in den Haag.
slecht beloond voor
voor zijne
zijne vele diensten.
diensten. 4)
De bekende dichter.
4) De
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Gedicht van Barlaeus.
In laesum, grandi infortunio, in fabrili officina
sinistrum Tesfelae ocellum I).

5.

ro.

Ocelle, viduis imperans ocellulis,
Ocelle, sacris annuens sacellulis,
Devotionis facula et hospes candidi
Animique nullum vellicantis scrinium ;
Ocelle vatum, cujus ad nutum ciet
Helicona totum Muyda, Barlaeus canit,
Zulechemus aulas principesque posthabet;
Ocelle pellax, blande, mitis, innocens,
Et fastuosi nesciens supercili ;
Quis te miselle laedere et coliginem
Inferre Soli et nocte gestiet diem
Lumenque tantum coecitate condere?

1) Zie Barlaei Poemata, II, blz. 434. Vertaling van den titel : Op het linkeroog van Tesselschade, in een smidswinkel door een groot ongeluk gekwetst. Bilderdijk schreef de volgende
„paraphrase" van dit gedicht (vgl. Scheltema, t. a. p., blz. 197, en Schuil, t. a. p., blz. 213):
Oogjen, dat aan 's jonglings oogen,
Door de schoonheid aangetogen,
Liefde met ontzag gebiedt !
Heilig oogjen, dat geen wenken
5. Aan onheiligheên kunt schenken,
Maar op kruis en outer ziet!
Godsdiensttoortsjen, in wiens flikkeren
Blanke deugd en eenvoud blikkeren,
Zonder angel, zonder plooi!
zo. Dichtrenoogjen, op wiens lonken
Heel Parnas by een koomt honken
In den Muyder Dichtrenkooi!
Dat Van B a e r 1 e s Luit doet zweetera,
H u y g e n s, Hof en Prins vergeten
x5.
En, van dwang en preutsheid vreemd,
Altijd argloos en onnoozel,
Aan geen vriendelijk gekozel
Hartelijk vertrouwen neemt!

20.

Wie, mijn oogjen, heeft uw blinken
Dus in 't duister weg doen zinken
En uw' dag verkeerd in nacht ?
Wie, ja wie der Helsche Vloeken,
Opgedaagd uit Plutoos hoeken,
U om al uw glans gebracht.
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Megaera qualis, qualis Alecto tuis
Ferale ocellis subdidit trux scandalum ?
15. Num nuda Pallas visa Tesfelae fuit?
Aut hans Lycurgum credidit Thrax barbarus?
An lumina omnes Tesfelae invident meae,
Ob invidendum carminis Diis melos?
An coeca cogitare quiddam grandius
Sublimiusque posfit ingens Tesfela?
2o.
Num Veneris almae Tesfela esfe vis puer ?
Vt defiocula nos amicos respuas?
Ocelle, tabo et pure stillans lurido,
Ocelle, circum discolor, pupillulis
25. Horrescis intus improbe rubentibus
Cruorque lenes crudus inficit genas.
Tument iniquis palpebrae fastigiis,
Doletque pars, sueta gaudiis dari.
Hoc Tesfela esfe sponsa vultu non potes.
25. Wat beleediging van Goden,
Of wat aanzien, zoo verboden,
Oogjenlief, benam u 't licht?
Hebt gy P a l l as naakt zien;baden ? 1)
Moest de Nijd mijn Te s s e 1 schaden
3o. Om haar ongelijkbaar Dicht ? 2)
Of moet T e s s e l s geestvermogen
Nog, ten koste van haar oogen,
Hooger stijgen uit het oog s) ?
Moet zij V en u s kar verzellen,
35. Om haar vriendenstoet te kwellen
Met K u pi doos pijl en boog?
Oogjen, nu met bloed bedropen;
Nu met etter overloopen,
Die de zachte wang bedekt !
40. Ach ! wat wonden, vlekken, huilen,
Die des wenkbraauws rand ontpuilen,
Lood- en purperblaauw geplekt!
Ach ! wat smarten moet gij lijden,
Die ons allen kost verblijden !
45. Oogjen, nooit genoeg beklaagd.
Wie zal T e s e el thands geleiden
Om de vreugdekoets te spreiden ;
i) Als Tirezias, daarom blind geworden. Zie Kallimachus, op Minerves waschfeest. B.
a) Als de Dichter Thamyris, en anderen. B. 31 Met dit oogmerk blindde Democritus zich
zelven. B.
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Hoc fronte Divum
Divûm moesta
moesta mensas
mens as despicis.
despicis.
Sic ambulare, sic jocarier caves.
Sic eellularia
tuis
cellularia et domestieis
domesticis tuis
Testudo lenta diceris,
dieeris, numen latens,
Anremque
fabulis, donas meis
Auremque patiens fabulis,
si bi est.
35.
Ne,
speeta
Tesfelam, dispar
dispar sibi
Phoebe,
specta
Tesfelam,
35.
Ne Tesfelam, Hoofdi,
Hoofdi, crede,
crede, non
non est
est Tesfela.
Tesfela.
Ne, candor, intuere Tesfelam, rubet.
Ne crede, probitas, Tesfelam,
Tesfelam, nam
nam livida
livida est.
est.
Nil die
loqui timet.
timet.
dic poëta Tesfelae, loqui
Cru
dele ferrum,
Crudele
ferrum, quod
quod tenebrosum specus
40.
Te
genuit
orbi
?
quis
nocentiorfaber
faber
40. Te genuit orbi ? quis nocentior
JO.
3o.

Daar voor haar geen vreugd meer daagt!
Neen, zij mag zich niet vermeien
vermeien
50.
Schuwthet
hetlachen,
lachen,boerten,
boerten, reien,
reien,
5o. Schuwt
Aan heur kluisjen vastgetrouwd:
vastgetrouwd:
Blijft,
Blijft, als
als Godsbeeld
Godsbeeld op de altaren,
Met geduld haar cel bewaren,
bewaren,
En vernoegt zich met
met mijn'
mijn' kout.
55.
gij, T
Te
el s vrinden?
e s s els
55. Wien, wien zoekt gij,
Te s s e 1 is hier nict te vinden. —
Tes1ihrntvde.
Phoebus!
niet neêr
neèr!!
Phoebus ! Phoebus! zie niet
Drossaart ! Dichter!
zWijgen I
Dichter ! past te zwijgen!
Lank noch andwoord
and woord moogt
moogtgij
gij krijgen:
krijgen:
60.
6o.

T eesse
T e s s e 1l meer.meer. —
s s e 1l is geen Tesse

Blanke Trouw, waar
waar ziet
ziet gij
gij henen?
henen?
Tessels
blankheid is
is verdwenen,
verdwenen,
T esse 1 s blankheid
Ze
lelyluisterkwijt
kwijt!! —
Ze is haar lelyluister
Blanke Oprechtheid zonder vlekken!
vlekken!
65.
Die
mochtten
tenbeeld
beeldverstrekken,
verstrekken,
65. Die
u umocht
haa r 't't beeld
beeld der
der Nijd!
Nijd!
Loodverf
maakt haar
Loodverf maakt
Gruwzaam ijzer
ijzer!! in
in wat
wat holen,
verscholen.
Diep in 's afgronds nacht verscholen,
Hebt gij 's Aardrijks schoot bevracht?
noggruwbrer
gruwbrer handen
handen
70.
En,door
doorwat
watnog
70. En,
Werdt gij uit haar ingewanden
ingewanden
In
In den
den hellen dag gebracht? In
- Wie
Wie kan
kan 't't gelooven
gelooven!!
In den
den dag! —
Om
Om den dag aan Haar te ontrooven
75.
Door een' spat van uw
llW metaal!
Om
uit te
te wroeten,
wroeten,
Om die oogen uit
Die en
en Yen Aemstel
Aemstel groetten
Als haar allerhoogsten praal
praal
Oogen, meer dan Godlijke oogen,
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Telluris altae te refodit e sinu ?
Vt innocenti vulnus inferres Deae,
Et hos ocellos, queis superbit Almeris,
Superbit Ya, et potor Amstelae frequens,
45 • Queis lecta Tasfi pagina est, scripti sales,
Pictae tabellae, floribus datus nitor,
Conchis figura, sculptus in vitris amor,
Foedaret ictus? Nulla te posthac manus
Tangat nefandum. Nullus hic incudibus
5o. Sudet Pyraemon. Semper erret ictibus
Fallatque nudum membra Brontem malleus.
Erravit hic in Tesfela, et non noxiam
Fecit nocentem collabascit Tesfela,
Humumque mordet Dis propinqua femina.
Tristes tenebrae Vesperaeque flebiles,
55.
Quid meruit insons Tesfela? excors Cynthia,
80. Waar Noordholland op mocht bogen
In haar Hoofd- en Pronkstaalstad !
Oogen, die geen misdrijf smette,
Maar het nijdig Lot verplette,
Dat geene Onschuld ooit verbad !
85. Oogen, die het doek bezielden!
Zich met T a s s o onderhielden !
Bloemen schiepen, rijk van zwier !
't Broze glas met Minnewichtjens,
't Wit papier met Zinnedichtjens,

9o.

't Hart vervulden met hun vier! —
Gruwzaam ijzer ! wees verwaten!
Moog hem aard en hemel haten,
Die u aanroert na dees dag! —
Dat geen Etnaas vlam menstoker
95. U genake met zijn moker !
Vonk doe geven op zijn' slag! —
Ja, laat dees uw vloek hen treffen,
Die op u den hamer heffen ;
En den hamer in hun vuist !
zoo. Laat zij de uitgespannen leden
In de lucht te barsten smeden,
Dat er 't bloed bij neder ruischt!

zo5.

Droeve blindheid, aaklig donker,
Nacht, ontbloot van stargeflonker !
Wat heeft T e s s e 1 u verdiend?
Wat weerhield D i a a n, daar boven,
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Cur distulisti tunc praeire Tesfelae,
Nostraeque lumen commodare Palladi ?
Cur occidisti, praescius discriminis,
6o. Festine Titan? nulla cur in atrium
Se stella praeceps fudit ? ecquid Hespere,
Et to Dione tuque tardior Venus,
Tui furoris negligis poëtriam ?
Expunge fastis, scriptor annorum diem.
65. Hunc adde Cannis Alliaeque casibus.
Fabrile ferietur hoc die genus,
Non aera Steropes fundat aut flectat manu.
Non flamma ferro serviat, nec lancibus
Statera constet, quae fefellit Tesfelam.
Meê haar fakkel uit te doven,
Aan haar zuiverheid bevriend ? —
Waarom dookt gij in de kimmen,
11o. (Gij voorzaagt het hij uw klimmen)
Titan ? waarom niet getoefd ? —
Waarom zag men, bij het steigeren,
Niet één hemelstar zich weigeren,
Of bezwijken als bedroefd ?
115. Gij vooral, 6 Heirspitsleider,
Gij der starren spoorbereider,
Hesperus! —en gij, Dioon,
Gij de traagste van de benden!
Ziet gij dus uw T e s s e 1 schenden!
120.

Gij, bezielster van haar toon!

Taarboekschrij ver ! laat uw bladen
Nooit dien zwarten dag verraden,
Nimmer noemen! schrap hem uit !
Stel hem by de jammerdagen
525. Van oud-Romens nederlagen,
Aan der Eeuwen vloek ten buit 1—
Zij hy steeds met schrik geteekend
't Menschdom tot een vloek gerekend,
Die der hand het werk ontzegt !
530. Zie hy erts noch koper vloeien,
Vlam noch vonk den haard ontgloeien !
Ruste waag 1) en bondelrecht 2) !
vs. 6o Titan, naam van den zonnegod Helios. vs. 6r Hesperus, de avondster.
vs. 62 Dione en Venus, sterren naar godinnen genoemd.
r De Vierschaar. B. 2) De Burgerlijke Regeering. B.
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Plorent ocelli, quaeis amatis Virgines
Plorent ocelli, queis amatis conjuges.
Plorent ocelli, queis procamini viri.
Plorent ocelli, queis jocamini vates.
Ploremus omnes, quippe mitis Tesfelae
75. Dolente ocello, ocelluli cunctis dolent.
C. Barlaeus.
Maagdenoogjens! smoort uw vonken ;
't Zy gy Minnaars aan moogt lonken,
't Zij gij Echte vlammen schiet !
1 35.
En gij oogen, welker stralen
Naar de Maagdenboezems talen,
Smelt in tranen weg en vliet ! —
Gij vooral, 6 Dichtrenoogen,
140. Met een' treurwalm overtogen,
Tintelt thands van scherts noch boert !
Schreit ! -- Daar Tessels oogjens kwijnen,
Wordt ons, in de wreedste pijnen,
De appel van ons oog ontvoerd.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Barlaeus 1 ).
Myn Heer
Naer dat ick in het diepste memory hol van Tesfela gekoemen
was, om de Alckmaersce Eusebia 2) haer oorde[e]l aft te eyscen, soo
heeftse geantwoor[t] met luchtige zin :
Wat wonder is 't, een glas geslepen naer de kunst,
Doorluchticht met de gunst
Van mijn Phoeeten Gloor en naerstich ondersoecken
Der gri[e]xce toverboecken,
5. Dat dat vergroven kan en brengen aen den dagh
Het geen daer scherp in lagh,
Als door een kloecken bril geslepen en gevreven,
Om blinden O[o]gh te geeven.
I) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade
Roemers en hare vrienden, blz. 38. 2) Dit zal Gene toespeling zijn op Vondels opdracht
van de Peter en Pauwels (vgl. blz. 233).
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Doch soo daer ijts aen die doorluchte Schyn onbre[e]ckt,
Dat is, dat hy te klaer myn Hooft orakels spreekt.

Naer de pannekoeck daegen I) sal se het panegijricus 2 ) oorde[e]l
vellen, soo se my beloofde. Siet hier nevens u e begeerten voldaen
op myn dochter Maria Krombalghs, die het ingeleyde sonnet geschreven heeft. Syt hertelyck gegroet van u e gesonde vrindinnen
TESSELSCHADE en
MARIA KROMBALCHS.
Adres : Mijn heer Mijnheer de professor Bareleus 11 op de oude
zijdts achterburghwal Tot Amsterdam 11 port.
i) dagen van de vasten. 2) Misschien is dit eene toespeling op Barlaeus' Panegyris, de
lavdibvs Eminentissimi Cardinalis Armandi loannis Plessiaci, Ducis, Franciae
Paris etc. (Lofspraak op de verdiensten van Z. Emin. Kardinaal Armand Jean du Plessis,
hertog van Richelieu, pair van Frankrijk), die in November 1641 gedrukt werd en nog in
dat jaar te Amsterdam bij Johan en Cornelis Blaeu is uitgegeven. Men vindt het uitgebreide
gedicht ook in de Poemata, I, blz. 129-155.
[Ik neem echter aan, dat dit gedichtje het antwoord is op het zenden van een bril door
Barlaeus aan Tesselschade voor haar zieke oog, met een vers (wellicht dat van bl. 245), en
dat Barlaeus haar oordeel had gevraagd over de beteekenis van den griekschen naam Eusetia
(de grieksche tooverboeken. J . F. M. Sterk.] Zie verder Oorkonden over Vondel, bl. 178—t 85.
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Beroemde, maer eilaes / be Roomde Tesfelscha.
Huygens.
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Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 6 April 1642 I).
Tesfelae misi tetrastichon tuum; respondit tetrasticho parisyllabico, nec ineleganti :

Tl reeden wel gegront,
Hoewel se schier een grazer is,
Is smaecklijck in mijn :nont,
Om dat se nimmer lauw is.
Etiam viduis sua bilis finest. Addit in litteris suis :

Het snerftent heil van ons hooch Hoffwycksche Poëet
Behaeght mij echter noch, het sij dan kout of heet.

Gedicht van Constanter.
Aen Barlaeus voor mijn' rouwe bestraffing over
Tesfelschades Misf-geloove 2).
Sij neme het soo sij will, mijn' Weduw' ; 'tzij voor baffen,
Voor baffen als ick spreeck, voor quetsen als ick salv,
Of mij voor herten-beul, voor argher als Duc d'Aly ;
Barlaee, wijser vriend, ick will, ick moetse straffen :
5. Soo lang haer' siecken mond soo voddighen, soo laffen,
Soo vuijlen spijse smaeckt ; soo lang sij 't Roomsche Calf
Behippelt of bestuijpt, en eert het heel of half,
En heeft myn' vriendschap niet als Gall en Eeck te schaffen :
Gesonde Gall, en Eeck die rotte wonden kuijst.
Jo. Den oor -boor moet van 'thoofd in 'thert door d'oore booren.
Sy neme het soo sij will : ick snij wel in een' puijst,
i) Vgl. Tesselschade Roemers én hare vrienden, blz. 41; De Briefwisseling van C. Huygens,
III, blz. 276. Vertaling : „Aan Tesselschade heb ik uw vierregelig versje gezonden ; zij antwoordt met een niet onaardig vierregelig vers in dezelfde maat .... Ook weduwen hebben
hare gal. In haar brief voegt zij er aan toe ...." 2) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III,
blz. i80.
vs. i bafen — kletsen, veel praten. vs. 6 't Roomsche Calf, naar analogie van 't gouden
Kalf. vs. 7 Behippelt of bestuypt — er rondom heen huppelt of er voor nijgt. vs. 9 kuijst —
rein maakt. vs. io Den oor-boor -- Het heilzame.
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Daer 't leven locht vereischt en onder dreight te smooren,
Het vleijen is een' gunst van doodelick gerief:
Ick spaer de roede niet, ick hebb het kind te lief.
9 Apr. 1642.
Constanter.

Brief van Tesselschade.
Tesfelschade aan Barlaeus

1).

Myn Heer
Ick ben doende geweest om U E begeerte te volbrengen van wege
de dochter van de koningin van boémen 2), daer ick gans niet op en
kost vinden; altyt lagh my een ander Hooft in myn Zin en siet hier
de schets. U E gelieve dit in plaets te neemen en U goet duncken te
schrijven, sendt het weder om met woecker en ick zal het u e weder
van myn dochters handt senden.
Die U E en u e kinderen doet groeten soo doet ook uw vrindinne
TESSELSCHADE ROEMERS.
Adres : Aen myn Heer, de heer
Amsterdam.

Proffesfor C. Bareleus ' Tot

vs. i3 gerief --- genot.
I) Het Hs. is in het Museum Amstelkring te Amsterdam. 2) Elisabeth Stuart (1596-1662),
eene dochter van Jacob I van Engeland, was in 1612 gehuwd met Frederik V (1596 --1632),
Keurvorst van de Palts, die, nadat hij in 162o Koning van Boheme was geworden, het volgende jaar zijne landen verloor. Sedert dien tijd leefden zij in de Zeven Provinciën, waar zij
zoo wat onderhouden werden door de stadhouders en de Staten. Ook na den dood van haar
echtgenoot bleef Elisabeth hier en zat diep in schulden door de opvoeding van haar talrijk
kroost en hare onbezorgde levenswijze. Hare oudste dochter Elisabeth (1618-168o) was
mooi en zeer begaafd ; zij was altijd aan het studeeren en stond met vele geleerden in betrekking. In 5646 is zij te Berlijn gaan wonen ; in 1661 werd zij coadjutrice van de protestantsche abdij te Herford en in 5667 abdis. In Maart, of het begin van April (vgl. Barlaei
Epistolae, blz. 869) schreef Barlaeus een versje op haar portret (vgl. Poemata, blz. 578). Waarschijnlijk was het bij deze gelegenheid, dat hij 'Tesselschade uitnoodigde, de prinses eveneens te bezingen. Maar deze had er geene ooren naar en schreef een gedicht op het portret
van Hooft.
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Gedicht van Tesselschade.
Tot Amsterdam 1).
Siet hier uw' heerlyck Hooft ! dit is de Schets in 't kleen
Van all' uw groote Leên.
Geen duystre prophecy en heeft hy voorgenomen
In 't licht te laeten komen,
5. Maer doet u meenich Eeuw' de Son te rugge gaen
Door sijn History blaen.
Dit is u Capiteyn, siet, dit is hy die bedreven
Op blinde klippen is, om andren licht te geeven,
d'Onsterfelycke Poeet, doorwatert in de vloet
1o. Van steyle Twelinghs top, die duysent Echos voedt.
(Tesselschade).

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 4 Mei 1642 2).
Excipi a te postulo, sicut ipse Tesfalam excipere coepi, atque excepturus porro sum, periculone an jacturâ veteris amicitiae, generose
securus ; modo hoc me agere sentiat, ne quid in re seria omisisfe conI) Naar het Hs. in de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Jacobi Westerbani Minnedichten,
blz. lno, en Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II, blz. 31, met den titel : Op de afbeeldinge

van den Heer P. C. Hooft, Ridder, Drost te Muyden, Bailjuw van Gooylandt.
Bij vs. 6 staat, met andere hand, in margine geschreven : hoo ftman. vs. 8 boven klippen
staat Banden. Bij vs. 8 : aenwysinge der seylen door syn boeck. vs. 9 boven vloei staat gloei.
Bij vs. io staat in margine : parnas.
2) Zie Hoofts Brieven, IV, blz. 399 ; De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 282. Vertaling : „Ik eisch door u zoo behandeld te worden, als ik zelf Tesselschade ben begonnen te
behandelen en zal blijven doen in het vervolg, op heldhaftige wijze onbekommerd, of ik gevaar loop hare oude vriendschap te verliezen; als zij maar voelt, dat ik mijn best doe, dat
het niet zal worden bewezen, dat ik in eene ernstige zaak iets heb nagelaten, waarvan het
verwaarloozen mij tot schande en haar tot schade kan strekken. Gij zult hetzelfde doen —
en ik spoor u daartoe ijverig aan — met geleerder theologische redenen, en gij zult haar,
die afdwaalt van den weg der waarheid, terugroepen door de liefde tot deugd ; ik zal haar
vervolgen met schimp en smaadredenen en, daar zij tot nu toe bij de hardheid van deze geen
vuur heeft gevat, geloof ik, dat wij geene wanhopige daad ondernemen. Zie hier dus, wat ik
schreef, nieuwe bijtende spot in de moedertaal ; als gij meent, dat het nuttig is, dat zij dit
door uwe bemiddeling ziet, dan heb ik er niets tegen." „Dat is een hard woord, zult gij zeggen. Maar het is nog harder, mijn vriend, dat Tesselscha, die de liefde en het medelijden van
allen verdient, schipbreuk lijdt in haar geloof in tegenwoordigheid van hare vrienden, die
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Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 8 Juni 1642 =).
Te sub finem aestatis, ubi castra disfolvet autumnus, Muydae expectamus. Non aberit Alcmariana xaer0Q0yvwµwy. Ita statuit, paucis
articulis opus esfe ad fidem, et quae ab ecclesia Romana habet, ab
antiquorum esfe ritu et consuetudine; reliqua non pertinent ad curam et anxiucn examen laïcae matronae. Erranti valde blanditur
Grotiana declaratio 2), cuius autoritate mota dimoveri ab instituto
aegre poterit. Virgulas tuas et voces acriores aequisfimo animo fert,
imo illas ipsas, morigerorum liberorum instar, osculari se ait.

Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van 13 Juli 1 642 3).
Jam feriae sunt, quibus valedixi studijs, non poesi. Haec enim insania, ut lepra, insanabilis est. Quo me vertam, nescio. Vocor Beverovicum, vocor in Bamaestram, vocor Ultrajectum, Muydam, etiam
Alcmariam.
Uit een brief van Barlaeus aan Wicquefort, uit Beverwijk,
. van 19 Juli 1642 4).
Omnes 5) Alcmariam abituriunt ad Tesfelam.
I) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 305 ; De Briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 291
Vertaling : „Tegen het einde van den zomer, als de herfst het leger uiteen doet gaan, wachten wij u te Muiden. De hardnekkige Alkmaarsche zal er ook zijn. Zij heeft vastgesteld, dat
er maar weinig artikelen noodig zijn voor het geloof en dat, wat zij van den Roomschen
godsdienst heeft, volgens het godsdienstig gebruik en de gewoonte der ouden is ; het overige
valt buiten de zorg en buiten een nauwgezet onderzoek van eene vrouw, die leek is. De verklaring van Grotius behaagt de dwalende zeer en op zijn gezag steunende zal zij met moeite
van haar voornemen kunnen worden afgebracht. Uwe roeden en heftige woorden neemt zij
heel kalm op en zij zegt ze te kussen, evenals gehoorzame kinderen." 2) Waarschijnlijk is
bedoeld Hugo de Groot : Via ad pacem ecclesiaticam (Weg tot den kerkelijken vrede), in 1642
uitgegeven. 3) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 36o.
Vertaling : „Het is nu vacantie en daarin heb ik de studie vaarwel gezegd, maar niet de
dichtkunst. Want die waanzin is ongeneeslijk, evenals de melaatschheid. Ik weet niet, waar
ik heen zal gaan. Ik heb eene uitnoodiging voor Beverwijk, voor de Beemster, voor Utrecht,
Muiden en ook voor Alkmaar." 4) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts'
Brieven, IV, blz. 362. Vert.: „Allen verlangen naar Alkmaar, naar Tesselschade te gaan."
5) Ni. de geheele familie Hooft.

GEDICHT VAN BARLAEUS.

265

Gedicht van Barlaeus.
Ad
cum fraga
fraga illi mitterem
I).
mitterem I).
Ad Tesfelam, cum

5.

10.
i o.

Tesfela, fraga
fraga ti
bi mitto sapidisfima, sed tu,
tu,
tibi
Tesfela, plus fragis ingeniosa sapis.
Tesfela, fraga
fraga tibi mitto dulcisfima, sed tu
Dulcior his fragis erederis
crederis esfe mihi.
Tesfela, fraga
fraga ti
bi mitto fragrantia, sed tu,
tibi
Tesfela, tot fragis suavior
es
suavior hospes ol
oles
Tesfela, fraga
fraga tibi mitto, plus mille, sed insons,
Tesfela, pro fragis millibus una
una sapis.
satis.
fieres, tune
Tesfela posfes
posfes
Tesfela, si fragum fieres,
tunc Tesfela
Proximior lab
ris tangere nostra tuis.
labris
Tesfela, quae
quae mitto,
mitto,sunt
suntfraga
fraga salubria,
salubria, nam
nam tu
tu
Tesfela, sollicito sola medela mihi
mihi es.
Tesfela posfem
posfem
Tesfela, si fragum
fragum fieres, tune Tesfela
Tangere Tesfalieas
Tesfalicas sed sine bile genas.

I)
Naarhet
hetHs.
Hs.inindedeLeidsche
LeidscheUniversiteits•Bibliotheek.
Universiteils·Bibliotheek.Vgl.
Vgl. Bar/ad
Poema/a, II, blz.
i) Naar
Barlaei Poemata,
437.
luidt de
detekst
tekst::
437, maar daar luidt
Tessela.
tu
Tessela, fraga tibi mitto dulcissima, sed tu
Dulcior his fragis crederis esse
esse mihi
mihi ::
Tessela, fraga tibi mitto fragrantia.
fragrantia, sed tu,
Tessela tot fragis gratior esse sol
es.
soles.
5.
Tessela.fraga
fraga tibi mitto sapidissima.
tu.
5. 'lessela,
sapidissirna, sed tu,
Tessela.
'ressela, pro fragis millibus, una sapis.
Tessela.
mitto, sunt fraga salubria,
salubria. nam tu
lu
Tessela, quae mitto,
Tessela sollicito
so\licito saepe medela mihi
mihi es.

zo.

10.

Tessela
"lessela si
si fragum
fragum fieres.
fieres, tunc
tunc Tessela
Tessela posses
Proximior labris tangere nostra tuis.
luis.

Dit laatste gedicht is aldus vertaald door A. van
van der Hoop Jr. (vgl. Mr.
Mr. P. G. SchuB,
Poezy
Schuil, Poezy
Caspar <',,,.
Baerü, blz. 128)
128)::
Caspar
van Baerle,

Val'
van

A
a n TTesselschade,
e s s els c had e. met
meI een geschenk
ges c hen k aar
a a r ddbezien.
b e z i ë n.
Aan
Ik zend u aard
beziën blozend
blozend en
en zoet
zoet;;
aardbeziën
s s els c h a.is is
uwgemoed!
gemoed!
Maar
ó Te
Maarzoeter
zoeterd
Tesselscha,
uw
Ik
frisch. .
Ik zend
zend u aardbeziën, geurig en frisch,
Schoon
Te
a zelve
zelve veel
veel geuriger
geuriger is.
Schoon T
e s s eels
l s c hha
5. Ik zend u aardbeziën, lieflijk
lieflijk van smaak
smaak;;
Maar
Te
gunst schenkt
schenk I mij
mij hoog'r
hoogpr vermaak.
vermaak.
Maar T
e s s eels
l s c h a a s gunst
Ik zend u aardbeziën,
volartsenij
artsenij;;
aardbeziën, vol
Tee s s eels
blik is
is gezonder
gezonder voor mij.
Maar
Maar T
l s c h a a s blik
o Te s s els c h a, dat gij een aardbezie waart,
0Teslcha,dtgij
10.
Wat weelde was dan voor
voor mijn
mijn lippen
lippenbespaard!
bespaard!
zo.
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15. Tesfela, si fragum fieres, tune optima posfes
In succum verti Tesfela tota meum.
Si tecum hoc fierem, tunc, quae miracula! posfes
Tesfela Barlaeum saepe vorare tuum.

C. Barlaeus.

Brief van Tesselschade.
Tesfelschade aan Barlaeus 1).
Mijn Heer C. Barelaeus.
Ick heb u brief met zyn ingewant ontfangen, en siet daer haepert
noch wat aen, ick soud' het soo niet konen schryven, ten waer ick de
Chimere van Horatius 2) wouw verbeelden met langer beenen als het
behoorde. Ick kan oock niet schryven als met een vingerhoet aen
myn vinger, wa[n]t se rondom gesworen heeft, en nu is het vel soo
dun, dat ick de kanticheyt van de pen niet lyden kan. Gelieft U E
het boeck wederom, sail het senden, off het sal noch al wat moeten
lyen, eer ick sal konen myne oude fatsoen maecken. Dus heb ick het
verandert, indien ghy het goet vindt. Ick bedancke U E voor de voor
Jaers vruchten, heb die met myn dochter gegeeten, die U E neuens
haer moeder doet groeten.
TESSELSCHADE.

Tessela, si fragum fieres, tunc optima posses

In succum verti Tessela tota meum.
Si tecum hoc fierem, tunc, quae miracula ! posses

Tessela Barlaeum saepe vorare tuum.
Viel 'I' esse 1 s c h a 't beeld van een aardbei ten deel,
Dan werd zij en bleef zij de mijne geheel
Maar ware ik, vriendin, tot een aardbei verkeerd,
Werd door u Van Baar 1 e ten spijs dan begeerd ?
i) Het Hs. bevindt zich in de collectie Beeldsnijder van Voshol in het Rijksarchief te
's-Gravenhage. De brief is uitgegeven door J. H. W. Unger in Oud-Holland, III, i885, blz.
162. Noot; het eerste gedeelte er van met vele fouten in Hoofts Brieven, IV, blz. 2 45.
2) Chimaera, een vuurspuwend monster, van voren leeuw, in het midden geit, van achteren
slang, werd gedood door Bellerophon met behulp van het gevleugelde paard Pegasus. De
Chimaera wordt door Horatius genoemd in zijne Odae, I, 27, vs, 24 ; II. 17, vs. 13; IV, 2,
vs. 16.

UIT EEN BRIEF VAN BARLAEUS.

267

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 7 Aug. 1642 I).
Beverovico Alcmariam secesfimus, velut in diverticulum, ubi celebris ista, quam nosti vidua nescit µktavoav. Surdae canitur fabula ;
sua se simplicitate tuetur et ecclesiae fiducia stat super petram immobilis. Miseram illi fraga, additis pro saccharo versibus 2).

Gedicht van Constanter.
Ad Tesfelam viduam de viduo, vidui
7Q&4 kao'c ocv a - of:who óts 3).
Tesfela, ne fragum fias; insomnia vatum
Somnia naturae disfona monstra puta.
Si meret, et par grata pari vis reddere fragis,
Porrige Barlaeo tu quoque fraga tuo;
5. Fragifero duo fraga refer, flagrantia fraga,
Queis fragor argutae flagrat ab ore phrasis.
Porrige cauta tamen ; gens insidiosa Poetae est ;
Si duo das, cave ne quatuor ille petat;
Denique pro quinto, cave ne flagrantior arte,
z o.
Quo Carolus quintus Marte tetendit, eat.
Badb(erg), 24 Aug. 1642.
Constanter.
I) Zie Hoofts Brieven, IV, blz. 307 ; De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 327. Vertaling : „Van Beverwijk zijn wij naar Alkmaar gegaan, als naar een logement, waar de beroemde weduwe, die gij kent, niet tot andere gedachten kan komen. Het is voor doove ooren
gepreekt ; zij beschermt zich met haar eenvoud, en haar vertrouwen op de Kerk staat onbewegelijk boven eene rots. Ik zond haar aardbeien, met verzen in plaats van suiker." 2) Zie
blz. 265. 3) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 219. Vertaling : Aan Tesselschade,
weduwe, over een weduwnaar, aansporing tot bedachtzaamheid tegenover hem.
Tesselscha,
word geen aardbei ; houd de slapeloosheid en de droomen der dichters voor monster s, die
niet in overeenstemming zijn met de natuur. Als hij het verdient en gij vriendelijk, als gelijke
aan gelijke, iets terug wilt geven voor zijne aardbeien, reik aan uw Barlaeus dan ook aardbeien
toe ; geef den schenker twee gloeiende aardbeien terug, door welke heen het geluid van de
helder klinkende spraak uit den mond brandt. Maar reik ze hem echter voorzichtig toe ; het
ras van dichters is gevaarlijk ; als gij er twee geeft, zorg dan, dat hij er niet vier vraagt. Ten
slotte, wat de vijfde betreft, pas op, dat hij niet, vuriger geworden door zijne kunst, daarheen gaat, waar Karel V door strijd naar heeft gestreefd."
Bij vers 6 in marg.:

7TkQi

Zti21,f6t Xiaf0C 19'f i 6a. Ep. lib.

Bij vers 8: to-ni xklkeivi rF xai µaótwv.
Bij vers zo : Plus ultra.

2.
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Uit een brief van Huygens aan E. Puteanus,
van 25 Aug. 1642 I).
De Romerij filiabus natu maximam vidisti, me proxenetá 2), praestantem lingua manuque mulierem. Si sororem Tesfelam vidisfes, viduam manu quoque pollentisfimam, sed forma, lingua, moribusque
longe suaviorem, ingenio autem vere sublimi, mulieribus universis,
viris plerisque excellentiorem, plus te debere mihi fatereris, et fateberis, si quando regiones vestras lectisfima foeminarum lustratum
eat, quod sine comitatu animi manusque meae non fiet. Plurimi enim
illam facio, nec facere to non posfes, si solum unum poemation vidisfes, cujusmodi illa quotidie parit, stupendi commatis.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van I Sept, 1642 3).
Cum Tesfela, quam fragis oppugnatum is fragrantisfimis, facilis
tibi lucta et par congresfus est, absente rivali. Si adsim, ab imbecilliore partium stare satagam. Sto vero x xt suaxe6191v ácparnixeog, ut videbis, epigrammate 4), quod his adjicio.
I) Lie De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 337. Erycius Puteanus, of Eerryk van
de Putte (1574-1646), geboren te Venlo, was van 1600 tot 1606 professor in de welsprekendheid te Milaan, daarna te Leuven. Hij was tevens geschiedschrijver der Aartshertogen en
sedert 1619 gouverneur van het kasteel te Leuven. Puteanus heeft een ontzaglijk groot aantal wetenschappelijke werken geschreven en had eene uitgebreide briefwisseling met allerlei
geleerden, ook met Huygens. Vertaling : „Van de dochters van Roemer hebt gij, door mij
als makelaar, de oudste gezien, eene vrouw, die uitmunt door welsprekendheid en kunstvaardigheid. Als gij hare zuster Tesselscha hadt gezien, eene weduwe, die eveneens zeer
hoog staat in kunstvaardigheid, maar door haar uiterlijk, haar spreken en manieren veel
lieflijker, van een waarlijk verheven verstand en uitmuntend boven alle vrouwen en boven
de meeste mannen, dan zoudt gij bekennen, dat gij mij nog meer verschuldigd zijt, en gij
zult dat bekennen, als de voortreffelijkste aller vrouwen ooit uw land komt bezoeken, wat
zonder een begeleidend schrijven van mij niet zal gebeuren. Ik stel haar zeer hoog en gij
zoudt niet anders kunnen doen, als gij maar één gedichtje van haar hadt gezien, zooals zij er
dagelijks schrijft, van wonderbaren aard.'' 2) Anna Roemers had hare zoons naar Leuven
gebracht voor hun opleiding en Huygens had den 7den April 1642 een briefje geschreven
aan Puteanus, om haar bij dezen aan te bevelen (vgl. De briefwisseling, III, blz. 277). 3) Vgl.
De Briefwisseling van C. Huygens. III, blz. 344. Vertaling: „Met 'Tesselscha, die gij gaat
bestormen met welriekende aardbeien, hebt gij eenegemakkelijke worsteling en een gelijken
strijd, nu uw mededinger afwezig is. Als ik aanwezig ben, zal ik aan de zwakste zijde staan.
Ik sta echter, al is liet dan ook op verren afstand, zooals gij zien zult uit het vers, dat ik aan
dezen brief toevoeg." 4) Zie bladz. 267.
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Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 5 Oct. 1 642 I ).
Placuerunt quae ad fraga Tesfalica reposuisti ; sed cavebo ego sedulo, ne illis perducar cum magno Imperatore. Plus ultra. Nolo, ut
ille, traijcere mare mediterraneum Tesselae, vel de novo orbe cogitare, ne vel illo mergar Icarus, vel hujus obtinendi spe excidam.

Brief van Tesselschade.
Tesfelschade aan Barlaeus(?) 2).
Wel hefter een Luchje om gespeelt, als de eerste B 3) de witte
grond geraekt 4) heeft; dit heb ick soecken wat uijt te drucken met
de wolck treckjes van de B 3) van bones)rrzente 6); het sal voor
Nomenq[u]e beata 7) geen yle Phoesi verstrecken, maer wel een waer-

achtige beduydenis van toekoemen[de] Profficj

$).

MARIA TESSEL SCHADE.

Uit een brief van Barlaeus aan J. van der Burgh,
van i Nov. 1642 9).
Indicta sunt amicorum comitia Muydae, post dies bis septem. Sesfiones habebimus dierum aliquot. Synodus erit provincialis, non
nationalis. Solum ex Hollandia advocabuntur viri docti gravesque.
t) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 884; De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 354. Vert.:
„Wat gij geantwoord hebt op de aardbeien van Tesselscha, valt in mijn smaak, maar ik zal
er ernstig voor oppassen, dat ik er niet door zal worden geleid op den weg van den grooten
Keizer. Steeds verder. Ik wil niet, zooals hij, de middellandsche zee van Tesselschade doorgaan, of peinzen op een nieuwen wereldbol, om niet, of als Icarus, er in te verdrinken, of
ten val te komen in de hoop die te verkrijgen". Zie blz. 267. 2) Naar het Hs. in de Univ.
Biblioth. te Amsterdam. Het briefje heeft adres, opschrift, plaats, noch datum ; misschien is
het aan Van Baerle of Hooft gericht. 3) De letter is onduidelijk. 4) Er kan ook staan
gerackt. 5) Lees : bona. 6) Vert : „door — of met — een goed verstand." 7) Het substantief nomen (naam) en het adjectief beata (gelukkig) hooren niet bij elkander 8) _
profetie. 9) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 892. — Zie over Van der Burgh, blz. 105. Vertaling : „De vergadering der vrienden te Muiden is aangekondigd over veertien dagen. Wij
zullen eenige dagen zitting houden. Het zal eene provinciale, geen nationale Synode zijn.
Alleen uit Holland zullen geleerde en ernstige mannen worden opgeroepen. Uit den Haag
twee, uit Alkmaar de Pausin, uit Amsterdam Vossius, de langzame bestrijder van Enmpiricus, tevens de door vrouwen beheerschte schrijver. Ik zal geene namen noemen ; gij kunt ze
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Haga duo,
Pontifex femina,
femina, Amstelodamo
Amstelodamo Alopecius
Alopecius I),
duo, Alcmaria Pontifex
1),
et lentus Empirici refutator 2),
2), et
et yvvu/xox(!UrOV!,fvOr;
yvvacxoxoazovµkvogscriptor.
scriptor. Non
adscribo nomina,
erit sermo
nomina, quae divinatione facile
facile est asfequi. Non erit
de excusfis
excusfis Iaponia
Iaponia mercatoribus
mercatoribus nostris,
nostris, aut
aut dedita
deditaPerpennia
Perpennia 3),
3),
aut captis in mari
De
mari Libyco navibus, verum de studiis solummodo. De
succesfu
eventu tanti
tanti Synedrii
Synedrii faciam
faciam te certiorem. Nullis scribesuccesfu et eventu
mus Anathema, nisi duris 'et
et siccis.

Brief van
van Hooft.
Hooft
aan Tesselschade. 4)
Hooft aan
]offr.
Joffr.ee

Me
Onder
E. schuldigh
schuldigh ben,
ben, isis 't't minste niet
niet de
de eere,
eere,
Onder 't't veel, dat jk U. E.
die 't't U. E.
E. gelieft
gelieftheeft
heeftmij
mijtetebewijzen,
bewijzen,door
door't 'tontfangen
ontfangenmijner
mijner
geringe gifte,
gifte, met
metzoo
zoogoedt
goedteen
eenhart,
hart,als
als't'tgeen
geenwaarujt
waarujt zij
zij gezonden
gezonden
E. daarvoor
daarvoor ten
ten hooghste,
hooghste,ende
endevoor
voor't'taanbieden
aanbieden
was. Jk bedank U. E.
van eenen Roemer
Roemer te
te bemaalen
bemaalenmet
metmijn
mijnzinspreuk:
zinspreuk: Omnibus Jdem,
ydem,
ende mijn
mijn blazoen,
blazoen, een'
antwoordt is ujt
ujt
een' Zon. Mijn
Mijn verbejden
verbejden met antwoordt
oorzaak,
wij niet
niet wel
wel fraaije
fraaije glaazen
glaazen hebben
hebben kunnen
kunnen bekoomen.
bekoomen.
oorzaak, dat wij
jkder
derdrie
drie bij
bij deezen
deezen ;; niet om
om alle
alle beschreeven
beschreeven te
teworden
worden
Nu zend
zend jk
bij
U.
E.,
maar
om
dat
'er
somtijds
een
breekt
in
't
snijden.
Ook
bij
maar om dat 'er somtijds een breekt in 't snijden. Ook
dat, op
op een
eenvan
vandrie,
drie,moghte
moghtegestelt
gesteltworden,
worden, tot
tot
wenschte
wenschte jk wel dat,
zinspreuk
en blazoen
blazoenmijner
mijnerhujsvrouwe:
velds,met
metdrie
drie
zinspreuk en
huj svrouwe : een stuksken
stuksken velds,
strujkm
metwitte
witteleelien,
leelim, ende voorts, Par
la gracede
deDieu,
Dieu, gelijk
strujken met
Par lagrace
jk het hier onder gekrabbelt heb 5).
S). 'T
'T welk
welk te
te snijden,
snijden, jk
jk achte,
acbte, dat
dat
e
]offr.
zuster, mij
mij niet
nietzal
zalweigheren,
weigheren, indien
indien het
het U.
U. E.
E.
Joffr.eAnna,
Anna, U. E. zuster,
eedele handt,
handt, die
die jk
jk het
hetquaalijk
quaalijk verghen
verghen dar,
dar, alaltetelastigh
lastighzoude
zoude
]k merk wel dat de
de leelijen
leelijen met
met beeter
beeterval
valujt
ujteen'
een' bloempotvallen. Jk
teken zouden koomen, maar vind sulx
sul x niet
niet zoo
zoo bequaam
bequaam om
om den
den zin
zin
gemakkelijk
zal niet gesproken
gesproken worden
worden over
over onze
onzekooplui,
kooplui,die
die uit
uitJapan
Japanzijn
zijn
gemakkelijk raden.
raden. Er
Er zal
weggejaagd, of
overgave van
van Perpignan,
Perpignan, of
of over
over schepen,
schepen,die
dieininde
deLibysche
Libyschezee
zee
weggejaagd,
of over de overgave
zijn genomen,
van een zoo gewichgewichzijn
genomen, maar
maar alleen
alleen over
over studie.
studie. Over
Over den
den afloop en het gevolg van
vergadering zal
zalik
ikuuinlichten.
inlichten.Wij
Wijzullen
zullenniemand
niemand ininden
denban
bandoen
doenbehalve
behalvede
deharden
harden
tige vergadering
drogen."
en de drogen."
I) N1.
NI. Gerardus
Gerardus Vossius;
Barlaeuszelf;
zelf; zie
zie blz. 148.
Perpignan had
had
i)
Vossius; zie
zie blz.
blz. 192.
192. 2)2)Barlaeus
148. 3)3)Perpignan
Naarhet
betHs.
Hs.op
op
zich den 9den
9den September
September aan
aanden
denKoning
Koningvan
vanFrankrijk
Frankrijkovergegeven.
overgegeven. 4) Naar
Amsterdam~che Universiteits-Bibliotheek.
Universiteits-Bibliotheek. Vgl.
Vgl. Boofls
Brievm, IV,
IV, blz.
blz. 74.
S) Een
Een
de Amsterdamsche
74. 5)
Hoofts Brieven,
teekeningetje met
met potlood
potloodvan
vandrie
drielelies,
lelies,met
metdedespreuk
spreukererom
omheen,
been,staat
staatonder
onderden
denbrief.
brief.
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van Christus ujt te drukken, die ons wil inprenten, dat de leelijen,
zonder toedoen van menschen, puirlijk door Goods genaade zoo sierlijk gekleedt worden. 'Twelk men zoo wel niet zeggen kan van leelij en
in een pot, die door 't verzorghen der zelve met versch waater, door
menschen handt, eenighszins gevoedt worden. Wijders, jk meen
voortaan de leelij meer te eeren dan de rooze, dewijl deeze U. E. zoo
zeer neemt te quellen I). God verlosfe U. E. van die moejlijkheit,
ende behoede haar van allerleij leedt, gelijk hem van harte bidt,
Me Joff.e
U.E.
T'Amsterdam, den 13 in
Toegedaanste, dienstw.ste
Louwmaant 1643.
P. C. HOOFT.
Adres : als boven.

Uit een brief van J. A. Bannius aan Huygens,
van io April 1 643 2).
Tesfeladamna, heroina eminentisfima, mihi adest, tuasque aures
auscultandae musicae meae commodato petit. Quod nisi Van der
Burgius 3) coram latius explicuerit, fidem amicitiae fefellerit. Tu
vero, vir nobilisfime, si nobis adesfe queas, maximam beatitudinis
mihi partem attuleris. Vale et veni, ait mecum Tesfela tua.
Uit een brief van Van der Burgh aan Huygens,
van 18 April i 643 4).
J'use de cette hardiesfe par le commandement qu'il vous a pleu
si souvent me faire de me fier en vostre faveur sans retentie, et sans
offencer Madonna Laura 5) ny Tesfala,
I) Zie blz. 245. 2) Vgl. De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 373. Zie over Ban,
blz. 92. Vertaling: „Tesselschade, de uitmuntende heldin, is hier bij mij en verlangt naar
uwe ooren, terwijl zij mij een dienst bewijst door naar mijne muziek te luisteren. Als Van
der Burgh u dat niet mondeling uitvoerig heeft uitgelegd, heeft hij een trouwen band van
vriendschap verbroken. Als gij, edele Heer, bij ons zoudt kunnen zijn, zou mij dat zeer gelukkig maken. Vaarwel en kom, zegt met mij uwe Tesselschade." 3) Zie blz. io5. 4) Zie
De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 374. 5) Laura, de geliefde van Petrarcha, die
te Vaucluse, in het Zuiden van Frankrijk gewoond heeft. Hier is, met Laura, Mar. Treslong
bedoeld, die te gelijk met Huygens en de andere Hagenaars was afgereisd.
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in questa mortal' stanza
Tu sai ben che zn altrai non ho speranza I).
Twelck doende, etc. Au reste, Monsieur, vous avez par vostre departement faict eclipser toutte la joye de l'Helicon d'Amsterdam;
si au moins vous leur aviez laisfé la belle nimphe de Vaucluse, vous
eusfiez moins attristé tous les habitans de Parnasfe ; maintenant on
accompare cela au ravisfement d'Helene, et Tesfel trouvant à redire
quelque chose en la comparaison des deux aimants vous prepare de
la besoigne qui peut-estre ne vous desplaira pas. Hier elle estoit en
cholere,
en sep', van sulcke parte'
Heeft Huighens minder dancks als Paris had te Sz5arte 2).
Toutesfois vous ne courrez pas risque qu'elle s'en veuille à vostre
santé, car à celle là elle beuvoit hier apresdiner chez M. Barlaeus de
tres bon coeur. C'est toutte l'histoire de ce qui s'est passé hier apres
que vous fustes party.

Gedicht van [Huygens .
]

Verbintenisse aen den Heere Hooft. 3)
Wij Mannen en wij Wijven
Beloven met ons vijven
Het naeste Iaer met lief
(Mits het den Drost believ'
5. En de waerde waerdinne
Sijn' nobele Drostinne,)
Op Muydens hooghe Slot
Te wreken 'tfell gebod
Des Princen van Oragnen,
i o. Eer dat hij tegens Spagnen
z) Vert.: „In dit sterfelijk oogenblik weet gij wel, dat ik geen hoop heb op iemand anders."
2) Nl. toen hij Helena, de echtgenoote van Menelaus , Koning van Sparta, schaakte. Zie
over de toespeling beneden. 3) Vgl. Gedichten van Constantijn Huygens, III, blz. 276.
vs. 3 met lief — met genoegen. vs. 5 waerdinne .-- gastvrouw. vs. 8, 9. Terwijl Huygens
te Muyden was, kreeg hij bevel van den Prins, om naar den Haag terug te keeren, en bezocht hein den z8den April op Honselaerdijk (vgl. Dagboek, blz. 40). vs. zo, I z. Den 26sten
Mei volgde Huygens den Prins naar het leger (t. a. p.).
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In 'tSomer-legher treck,
Met Rhynschen Wijn en Seck,
Met singen en met rijmen,
Met sommen en met lijmen,
15. Met sitten en met gaen
In sonneschijn en maen,
Met kuijeren en praten
Langs dycken en langs straten,
Tot dat de Waerd, versaedt,
20.
Sal seggen, gasten gaet,
En de Waerdinne, Vrinden,
Wy willen u niet binden,
'T is moij weer naer den Haegh.
'Kwild ick u t'schepe saegh ;
25. Wy willen hier wat poosen,
En tegen dat de Roosen
Ontluycken als Treslon,
Die Tessels hertje wonn,
De weer-wraeck komen soecken
3o. By rocken en bij Broecken,
Met mann en vrouw en Paerd,
Op Hofwyck aende vaert,
Op Pasgeld aen der weide,
Tot dat ons 't leger scheide,
35. En Frederick syn' knecht
Ontbiede naer 'tgevecht
Geschreven inden Haghe
In 't afgaen vande' Waghe'
Die ons van Muyden bracht
4o. Den seventhienden nacht
Aprilis, als dry jaeren
Op veertich gaende waren,
En sestien hondert meer.
Aldus op trouw en eer
45. Besworen en beregelt,
vs. 12 Seck — blijkbaar eene wijnsoort, maar zeker niet champagne. vs. 14 sommen
drinken en kussen. vs. 19 versaedt — die er genoeg van heeft. vs. 23 Het is mooi weer,
om naar den Haag te gaan. vs. 27 Treslon, zie beneden. vs. 33 Pasgeld, zie beneden.
vs. 38 bij bet klimmen uit den wagen. vs. 45 beregelt — geregeld.
—

TESSELSCHADE.
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Hag. 19 Apr. 1643.

Beteeckent en bezegelt,
Met mond en hert en hand
Voor listeloosen Band.
Anna van Osmael I )
Leonora van Treslong 2 ).
Ioachim de Wicgforf.
Maria 3).
Constantin Huygens.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesfelschade 4).
Me Joffr.e
Ik heb twee gezonde 5) Roemers ontfangen, en eenen ongezonden. Dan de drie maaken slechts een paar, waaraf de beste helft get) Anna de Hertoghe van Osmael was eene dochter van Jan de Hertoghe van Osmael,
heer van Vaickenburg, die van 1623 tot 1630 gouverneur van het vorstendom Orange was
geweest en in het laatst genoemde jaar bij eene poging tot verraad was omgekomen, en van
Josina de Bye. In 1635 trouwde zij in den Haag met Jhr. Willem van Bloys, gheseijt Treslong, maar in 5643 was zij weduwe en woonde op het buitengoed Pasgeld bij Rijswijk met
Benige van hare ongetrouwde zusters. Zij is later hertrouwd met Jhr. Philips de Grutere,
kommandant van den Briel. Op aandringen van Hooft en Huygens, die de dames van Osmael goed kende, had Barlaeus Mevr. Treslong met een Iatijnsch vers uitgenoodigd, om
deel te nemen aan de bijeenkomst te Muiden, die in het midden van April zou plaats hebben
(vgl. Poemata, II, blz. 25o); zij had daaraan gevolg gegeven en het geheele gezelschap verrukt door haar mooie stem, o.a. bij het zingen van Hoofts gedicht Klacht van Koning Henri('
de Groote, over 't afwezen van Marie de Mommorency Princesse van Condé (zie boven, blz.
502) ; Jan Vos, die van de partij was, maakte daar eengedicht op (vgl. Alle de Gedichten, I,
T 662, blz. 364). Toen Huygens op bevel van den Prins, plotseling afreisde, schijnen de andere
gasten besloten te hebben, met hem mede te gaan, en dat gaf Barlaeus later aanleiding tot
het schrijven van twee verzen In Constantinum Hugenium, Zulechemi Dominum, Treslongae
raptorero — Pour la Bouche de Monsr. Barlaeus (op C. H. heer van Z., den schaker van Mevr.
Treslong) — zij zijn afgedrukt in Oud- Holland, VI, 1888, blz. 271 — en tot de aardigheid van
Tesselschade, waarvarrVan der Brugh melding maakt in zijn brief van i8 April. Het vers
van Barlaeus is door Huygens den x2den Augustus met een Latijnsch gedicht beantwoord
(vgl. Gedichten, III, blz. 28o). 2) Leonora van Treslong was waarschijnlijk eene dochter
van Jhr. Jasper van Blois ges. Treslong, in 1619 kommandant van den Briel, en ecne schoonzuster van Anna de Hertoghe. Zij was in 1634 aangenomen als lid der Herv. Gem. te Brielle.
3) Maria was zeker Maria Charlotte van Dorp, eene dochter van Frederik van Dorp ( 1 547 -1612) en zijne tweede vrouw Adriana van Trello. Maria Charlotte, eene groote vriendin van
Huygens, is in 1659 ongehuwd overleden. 4) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits- Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 9o. 5) heele.
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brooken was, gelijk U.E. schrijven in Orakels taaie te kennen geeft.
O jammer, dat aan dat eedele festoentjen zulk een ongeluk is oover
gekoomen ! Zoo doodt als 't is, oft immers doodtlijk krank, noch
verlieft 'er een ijder op. Twee dingen troosten mij wat ; het eene, dat
het bijschrift :

Mai senza me mense festanti,
quaalijk gestelt is, want het moest zijn :

Mai senza noi mense festanti,
.1Toit zonder ons feestlijke taafels,
gemerkt dat 1) de vruchten spreeken, die meer dan één zijn, ende
daarom behooren te zeggen ons, niet mij; het ander, dat U.E. bekent de maght te hebben om glaazen van der doodt te verwekken,
te weeten, leevende in de plaats te leeveren. Derhalven, indien jk
dorde 2), jk zoud' het geirne waaghen, U.E. te verghen, dat haar
geliefde de leevendmaakende konst aan een ander glas te werke te
stellen, en het bijschrift daarop met noi, gelijk booven is aangeweezen. Zoo 't U.E. vingeren niet te zeer verveelt zich daartoe te
beleedighen, wij zullen opnieuw een paar glaazen oover zenden.
Want wij houden 't met den dooden niet ; gelijk U.E. in de aardighe
quik 3), die jk eerst recht verstond als mij ze de Heer Barlaeus ujtlejdde. U.E. hebbe midlerwijle grooten dank, zoo voor den zieleloozen als voor den bezielden, maar, zoo U.E. ons aan eenen nieuwen
leevenden helpt, U. E. zal daar meerder eere af hebben, mits dat de
leevende beeter van U.E. konst getuighen zal. In verwachting van
genaadigh antwoordt, beveel jk U.E. samt de jonge Marya Tesfelschaa, in Gods veilighe, heilighe hoede, ende in U.E. beste gunste,
Mê Joffr,e

t'Amsterdam, den 5en
van Bloeijmaant 1643.
Adres : als boven.

i) aangezien. 2) durfde. 3) zet, steek.

U. E.
Onderdaanen, dienstwillighsten

P. C. HOOFT.
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Uit een brief van Hooft aan Barlaeus,
van 18 juni 1643 1).
U.E. gelieve mij deeze aanverging 2), en teffens de soobere siere,
hier genooten, te vergeeven, op hoope van een' beeter wanneer Tesfala de sause sal zijn.

Uit een brief van Hooft aan J. Wicquefort,
van 31 Aug. 1643 3).
Joffrouw Tesfelschaa heeft ons belooft, van deezen aavondt, oft
morghen ten ujterste, hier te verschijnen ; en de Heer Barlaeus niet
langer te slaapen op het genot van de Mujder lucht, dan tot dat die
zon hier opgaat. Dies bidden en bezweeren wij U Eed. Gestr. door
de heiligheit der vrundschappe, door onze dienstbaarheit aan U Eed.
Gestr. toegewijde, ende eindtlijk door Uwer Ed. Gestr. eighene en
onveranderlijke heusheit, de reize op 't spoedighste te aanveirden,
neevens Me Vrouwe U. Eed. Gestr. gemaalinne 4), samt de twee
Joffr.en Elizabethen 5) ende Joffr.e Poets.

Gedichten van Barlaeus.
Op het festoen gemaeckt van Iuffrouw
Maria Tesfelschaa,
Van Herfstvruchten op 't huys te Muyden. 6

).

Ziet met aendacht dit Festoen,
Waerdich hondert duysent zoen.
Zoo veel kusjens groen en bly,
I) Naar het Hs. op de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 92. 2) verzoek. 3) Naar het Hs. op de Univ.-Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. sol.
4) Zie blz. 147. 5) Eene van deze was eene zuster van Wicquefort, of van zijne vrouw Anna
de Wilhem ; in de Leitres de M. 7. de Wicquefort, blz. 314 en 338, wordt gesproken van
„soror Elisabetha". En blz. 238 van „utraque Elisabetha''. De tweede Elisabeth was waarschijnlijk eene dochter van de andere. 6) Gedrukt in Jacobi Westerbani Minne-dichten,
1644, blz. 249, in Verscheyde Nederduytsche Gedichten, II, 1653, blz. 20, en in Klioos Kraam,
vol verscheiden gedichten. D'Eerste Opening. (Vignet). Gedrukkt te Leeuwarden, Henrik
Rintjus.CIDI3CLV I, blz. 237. De datum van het vers staat niet vast.
vs. 2-4 V. N. G. en K. K.: Dat alleen geen enckle zoen, Maer meer kusjes waerdig is, Als
'er blaén staen schoon en fris.

277

GEDICHT VAN BARLAEUS.

Alsfer blaetjens staen op rij.
5. Die de handt gevlochten heeft
Van de zoetste, die daer leeft.
Dit zijn wond'ren van ons eeuw,
Dat een ongepaerde weeu,
Rontsom aen een geestich lint
Is:). Goden en Godinnen bint,
Die zy met haer kruyt en loff
Ruckt van buyten uyt den hoff;
En doet hangen op haer glans
In de Zalen aen een krans.
15. Ziet Pomona schoon van blos,
Ziet hier Bacchus met siju tros,
Ceres en Autumnus schoon
Hangen hier als in een troon.
Kruyden wilt en tam van aert
20.

25.

Proncken naer de kunst gepaert.
Vruchten elck met haer coleur
Zietmen flick'ren in haer fleur.
Zonder yniandts nijdt en hoon
Staen sy nevens een ten toon.
Elck een lacht de Ioffrou aen,
Waer door sy dus vrolijck staen.
En de kruytjens dus gheplant,

Spreecken van haer groot verstant,
Als ick alles zie en merck
3o. Spreeck ick ; dit is Tessels werck,

Zeecker die de Goden kan
Brengen in soo schoon ghespan,
Die Godinnen bint aen 't touw
Heeft verdient der Goden trouw.

C. Barlaeus.
In Tesfelam cymbala in templo pulsantern
et canentem I).
Iam privata ferit, jam publica cymbala praestans
Tesfela et ingentem personat ore Deum.
I) Vgl. Barlaei Poemata, II, blz. 432. De datum van het vers staat niet vast. Vert.: Aan
Tesselscha, het orgel in de kerk bespelende en zingende. De voortreffelijke Tesselscha bespeelt
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Lingua Creatorem laudat, digitusque manusque
Et quern parte canit Tesfela, tota colit.
C. Barlaeus.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesfelschade I).
Mé Joffr.e
Ik moet U.E. wat vreemds vertellen. Joifrouw Maria U.E. dochter
is onlanx hier geweest, en weeder vertrokken, zonder eens t'onzent
aan te spreeken. Smaakt dat niet meer naar vervreemding, dan naar
vriendschap ? Nu heb jk U.E. wat nieuws te zeggen. Onze Constantia
is de brujdt met den Heere Johan van der Mejde, oudscheepen en
raadspersoon tot Rotterdam 2). De bruiloft meent zij te houden op
den laasten dagh van Maij ende U.E. met U.E. dochter daarop te
noodighen. Smaakt dit nu niet meer naar vriendschap dan naar vervreemding ? Oover een' rujme wijle heb jk aan U.E. geschreeven,
en antwoord verwacht, maar taal nocht teeken vernoomen, doch wil
mij niet daarom inbeelden ujt de eere uwer gunste geworpen te
weezen, maar hoop dat U.E. de staatsi 3) zal gelieven met haar byweezen te versieren. Anders zoude 't goudt en zilver zijn' luister, de
groente 4) haare vroolijkheit, de spijz' haare lekkernij verliezen.
Want, Mai senza voi mense festanti 5). Ach ! magh 'er niet minlijx
af, laat doch ten minste een lettertjen van beleeftheit over waaijen,
en een bladt papiers den voerman zijn, zoo een glas daar te goedt
toe is. Doch, hoe 't U.E. gelieve met mij omme te springen, 't zal
nu eens haar huisorgel, dan weer dat in de kerk en zingt lofzangen van God. Hare tong,
vingers en handen prijzen den Schepper en Hem, dien zij met een deel van haar lichaam
bezingt, vereert zij met hare geheele ziel."
i) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven,
IV, blz. 134. 2) Mr. Johan van der Meyde werd nog in 1644 burgemeester van Rotterdam,
welk ambt hij daarna nog vele malen bekleedde. Later was hij lid der Gecommitteerde
Raden. 3) plechtigheid. 4) het groen. 5) Zie blz. 275.

UIT EEN BRIEF VAN HOOFT.

279

zoo veel winds niet bijbrengen, dat het de geneeghenheidt blusche,
die bijnaa een half hondert jaaren geblaakt heeft,
Mê Joffr.e, in
U.E.
T'Amsterdam, 27 April
Onderdaansten, dienstwillighsten
1644.
P. C. HOOFT.
Adres: Aan Mt Joffrouwe, Mt Joffr.e Tesfelscha Visfehers, ij
weeduwe van Sr. Crombalgh z.g.
de Langestraat, j tot j Alkmaar. i L. [oont.]

Gedicht van Barlaeus.
Uit Barlaeus' bruiloftsvers op Johan van der Meyde en
Constanti a Bartelotti I).
Ecce tuum praestans juxta matrona cubile
Tesfela stat, loquiturque gravi praesagia voce,
Atque oblita sibi commendat basia vobis.
Illa Camoenarum decima est, et sola virile
85, Provocat ingenium vestrisque illustria tedis
Verba canit, viduaeque putat plus posse favorem,
Cum vidui transcendit epos. sic ludimus una
Versibus, et grandes studiis flagramus in aestus.

i) Ni. uit het gedicht In nuptia.c .... D. Iohannis winder Meyde, Rotterodarnensiurn Con(vgl. Poemata, I, blz. 546). De
s ti lis, Cum Praestantissima Virgine, Constantie Bartelotta
hier afgedrukte regels komen voor op blz. 548. Vertaling : „Zie, naast uw bed staat de
voortreffelijke matrone Tesselscha, spreekt met ernstige stem voorspellingen uit en, zich
zelve vergetende, spoort zij u tot kussen aan. Zij is de tiende van de Muzen en zij alleen
daagt den geest der mannen uit, zingt heerlijke verzen bij uwe bruiloftsfakkels en meent,
dat de genegenheid eener weduwe meer vermag, wanneer zij het lied van een weduwnaar
overtreft. Zoo schertsen wij samen met verzen en ontbranden in onzen ijver tot grootera

gloed."
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Brief van Tesselschade.
Tesfelschade aan Barlaeus 1).
Vriendelijcke dancksegging voor U. E. toegesonden Thalamifera 2) met sijn devotsy dienst.
SACHTE SEDELES 3).

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 4 Juli 1644 4).
Epulati sumus apud Satrapam (lust? txci 5) ; clausit latus sinistrum
Tesfela, dextrum latus vidua Roterodamensis, Tesfelae monilibus,
uberibus, moribus, opibus, et alijs plurimis bus dispar.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van

20 Juli

1644 6).

Quos mihi convivas Hoofdios, Wicquefortios, Vosfius et instar
omnium Tesfelas recenses, quibuscum, si meus esfem, vivere et pergraecari dares, livori nunc meo et aegritudini nata nomina narras.
I) In 1859 werd in de auctie Van Voorst bij Frederik Muller als No. 1746 verkocht
„Lettre autographe de Tesselschade au même (Barlaeus) sans date. Remercimens pour son
Thalamifera. Lettre remarquable, signée avec sa divise (sic) Sachte Sedeles." Nu heeft Van
Vloten de hierboven staande woorden als postcriptum uitgegeven bij een brief (vgl. Hoofts
Brieven, IV, blz. 246), waarbij zij niet behooren, want het Hs. heeft een ander slot. Misschien
is dus het bovenstaande een afzonderlijk briefje geweest. 2) Zeer waarschijnlijk is het
bruiloftsvers op Van der Meyde en Constantia Bartelotti (zie boven) bedoeld. 3) Zie boven,
blz. 218. De onderteekening is bij deze gelegenheid bijzonder aardig. 4) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 311, De briefwisseling van C. Huygens, III, blz. 508. Vert. : „Wij hebben bij
den Drost koninklijk gegeten ; aan mijne linkerzijde zat Tesselschade, aan de rechter eene
weduwe uit Rotterdam, wat halssieraden, boezem, manieren, schatten en zeer vele andere
dingen betreft, geheel ongelijk aan Tesselschade." 5) Bij de bruiloft van Van der Meyden
en Constantia Bartelotti. 6) Vgl. De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 9. Vertaling :
„Nu gij mij als dischgenooten Hooft, Wicquefort, Vossius en Tesselschade, die gelijk is aan
deze allen, opnoemt, waarmede gij, als ik mijn eigen meester was, zoudt toestaan, dat ik omging en pret maakte, zegt gij dingen, die mijn nijd en mijne boosheid opwekken. Eet, als je
blief, zwijgend, dan zult gij evenveel eten en veel minder twist krijgen. Want, geloof mij, de
strijd tusschen ons over de weduwe is nog niet geëindigd en wij zullen over dat onderwerp
later nog eens eene andere en vermeerderde uitgave geven. Wees intusschen gegroet, waarde
vriend, en groet het heele vroolijke koor van u op beleefde wijze uit mijn naam."
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Pascere sis t-acitus, habebis tantumdem dapis et rixae multo minus.
Nam de vidua, ne crede, nondum sic debellatum est inter nos, et hoc
olim argumento auctiorem dabimus alteram editionem. Interim vale,
mi amice, et tot im hoc lepidisfimum choragiam tuum verbis officiosisfime saluta.

Brief van Hooft.
Hooft aan Huygens I).
Mijn' Heere,
Terwijl U. Eed. Gestr. daar dondert en blixemt teegens 't Sas
met groove stukken van metaal 2), dondren en blixemen wij hier
met fijne stukken van kristaal, teegens U. Eed. Gestr. achteloosheit
in 't stuk van woordthouding aan dit huis, dien d'eefe van een bezoek belooft was, bij handteeken en zeegel 3). D'een vermeet zich te
bewijzen, met den beeker in de handt, dien hij aanneemt daarop uit
te veeghen, dat de windt slechts anderhalf aaz 4) meer weeght dan
U. Eed. Gestr. D'ander wil staande houden met hetzelfste geweer,
dat U. Eed. Gestr. wel drie aazen lichter is. De derde drijft 5), tot
naadeel van U. Eed. Gestr., dat het veel meer scheelt, ende voeght
er bij, noit tot noch toe gelooft te hebben, dat er ijdel 6) in de natuur
was, maar dat hij nu overtuight door ondervinding, het teeghendeel
bekennen moet, houdende U. Eed. Gestr. voor 't ijdel. Elk wat verzacht door 't drinken van den nectar, ons geschonken in haare laatst
uitgekoome gedichten 7), bidt daarentusfen voor U. Eed. bekeering,
ende maakt beurtelinx daarop, gelijk t'effens op haare behoudenis,
en den ondergank van 't Sas, een versch vat van drie mutskens 8)
I) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven,
IV, blz. z 5o ; De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 54. 2) Sas van Gent gaf zich den
5den September over aan den Prins. 3) Den 19den April 1643 had Huygens, nauwelijks
teruggekeerd van een bezoek aan Hooft te Amsterdam (vgl. bl. 272-274), een gedicht geschreven met den titel Verbintenisse aen den Heere Hooft (vgl. Gedichten, III, blz. 276),
waarin hij beloofde het volgende jaar terug te zullen komen. Dat gedicht was den volgenden
dag met een brief aan Hooft verzonden (vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 86; De briefwisseling,
III, blz. 375). 4) een gewichtje. 5) betoogt. 6) ledig. 7) Huygens' Momenta desultoria,
een bundel Latijnsche gedichten, had juist het licht gezien. 8) mutsje _ 1 /16 van een pint.
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leedigh. Ach, moghte dat leedighe 1) wat helpen, om U. Ed. Gestr.
eens zoo leedigh 2) te maaken, dat zij zich quaame te beleedighen 3) tot voldoen van haare beloften, dat waare om op te vullen
met vreughde,
Mijn Heere,
U. Eed. Gestr.
Dieners en dieneresfen,
LEONORA HELLEMANS. TESSELSCHA ROEMERS.
P. C. HOOFT. CASPAR BARLAEUS. T. GRASWINCKEL 4).
Van den Huize te Muide,
30 Aug. t 6Ø.

Gedicht van Jan Vos.
Aen Juffrouw Tesfelschade Visfchers, enz.

1).

Op, beroemde Tesfelschaade,
Stier uw stem naar 't puik der Riddren,
Daar men door de busgranaade',
't Overstarke Sas ziet siddren ;
5. Vrees niet dat de klank zal smooren.
Zangen dringen zelf deur steenen.
't Oorlog zal haar yzer' ooren
Zelver aan uw gorgel leenen ;
Want de galm zal deur de drommen,
r o. Deur het blixemen der klingen,
Dwars deur 't rammelen der trommen,
In de tent van Huygens dringen.
Hier gaat hy het krijgsnut weegen
In de schaalen van zyn oordel.
I) ijdele. 2) vrij. 3) verledigen, vrij maken. 4) Dirck (of Theodorus) Graswinckel
(i666) studeerde te Leiden en werd een zeer bekend advokaat in den Haag. Hij werd later
fiskaal van het Hof van Holland, ook secretaris der afgevaardigden voor den vrede van
Munster en in 1653 griffier der Chambre mi-partie te Mechelen. Graswinckel heeft een groot
aantal juridische en letterkundige werken geschreven. 5) Vgl. Alle de gedichten van dele
Poëet Jan Vos. Verzamelt en uitgegeven door 7 L. 'Amsterdam, By Jacob Lestaille, Boekverkooper op de Middeldam, naast de Vismarkt, in 't jaar 1662. Met Privilegie voor vijftien
jaren, blz. 213. Jan Vos (t 1667), geb. te Amsterdam, was glazenmaker van beroep. Hij
heeft vele gedichten geschreven, door zijne treurspelen Aran en Titus (1641) en Medea
(z665) grooten naam gemaakt en was jaren lang één der hoofden van den Schouwburg. Barlaeus heeft Vos voortgeholpen en hem zeker den Muiderkring binnengeleid.
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15. Huigens brein is Freedrix deegen,
Schrandre doen de dappre voordel.
Zing dan, dat wy zyn gezeeten
Aan de disch der poéezye,
Daar het Hooft der hooftpoéeten
Ons met zulke lekkernye'
20.
D'ooren staadigh komt onthaalen,
Dichtkonst kan de zinnen wetten.
Noodt hem in de Muider zaaien,
Op Apolloos oorbanketten.
25. Wysheidt past op zulke feesten,
Niet om lesfen te ontvangen,
Maar om aan de minder geesten
Saus voor het vernuft te langen.
't Oor laat zich door Kunst verzaade'.
3o Hierop zal hy weeder zingen :
'Leg den Drost, o Tesfelschade !
Dat ik, spyt de donderingen,
Spijt de naare moordtgeschreeuwen,
Na zyn schelle luit ga luisteren
35. Zeg hem, dat het Hooft der leeuwen
't Sas alree begint te kluisteren.
Stouten vreezen voor geen wallen
Strydbre willen zege haalen;
Maar wie als August wil brallen,
4o. Moet het meest met bloedt betaalen.
Koude klingen, heete looden,
Yzre mannen, staale handen,
Noch het vallen van de dooden
Kunnen 't heir met schrik aanranden.
45. Helden weeten van geen saagen ;
Wie de landen vry wil heeten,
Moet zich voor de landen waagen.
Als myn veldtheer 's vyandts keeten
Heeft gebrooken door zyn deege',
5o. Zal ik, naa de woeste buien,
Ook deelachtigh aan de zeege,
vs. 22 wetten — scherpen. vs. 35 het Hooft der leeuwen — Frederik Hendrik. vs. 39
brallen — pochen. vs. 45 spagen — versagen.
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Koomen op het Huis te Muien
Hier zal ik myn brein verlusten
In de hemel van myn vrinden.
55. 't Oorlog moet by pooien rusten.
't Zwaardt laat zich bywyl ontbinden
Zoo zal Huigens gorgel klinken.
Langs d'Oranje leegerpaade',
Daar de scherpe lemmers blinken.
6o. Zing, doorluchte Tesfelschade,
Bindt zyn ooren aan de koorden,
Aan de keetens en de zeelen
Van uw goude goodewoorden.
Maatgezangen zyn gareelen.
Op 't Huis te Muide, 1644.
Jan Vos.

Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van I Sept. 16 44 t).
Venit etiam huc 2) cum filia, et ancilla vestali Tesfela, verum
aegra et febricitans. Laborat tertiana. Nec illa solum, sed et filia, et
famula. Satrapae uxor convivis tam male habentibus carere posfet.
Dum illic sumus et iocorum ab ociosis argumentum quaeritur, scripsit Satrapa has literas ad Zulechemium, quibus nos voluit subscri-

bere. Vides manum Hoofdij totius fabulae choragi. Sequitur Graswinckelius qui versus extemporaneos subscripsit. Noluit suis partibus
deesfe vitriarius Vosfius, non ego, non postrema Tesfela, quae optimis versiculis claudit paginam 3).
vs. 62 zeelen — touwen.
t) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. De brief is vertaald in Tesselschade Roemers
en hare vrienden, blz. 46. Vertaling : „Tesselschade is hier gekomen met hare dochter en
eene jonge dienstbode, maar ziek en koortsig. Zij heeft de derdendaagsche koorts. En zij
niet alleen, maar ook hare dochter en de dienstbode. De vrouw van den Drost zou zulke
zieke gasten wel kunnen missen Terwijl wij hier zijn en er een onderwerp tot scherts gezocht
wordt voor ons, die niets te doen hebben, heeft de Drost den hierbij gaanden brief aan Zuilichem geschreven, dien hij wilde dat wij allen zouden onderteekenen. Gij ziet hier de hand
van Hooft, den leider van het geheele spel. Dan volgt Graswinckel, die er voor de vuist
eenige verzen onder schreef. De glazenmaker Vos wilde niet achterblijven, ik ook niet en
ten slotte Tesselschade evenmin, die de bladzijde met de beste verzen sluit." 2) Nl. te
Muiden. 3) Al die gedichten, behalve dat van Vos, zijn verloren gegaan.
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Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van 8 Sept. 1644 I).
Tesfelam ex arce Muydana aegram huc transtulimus ; apud sororem Buyliam 2) lectulo affixa gemit ac suspirat ; ex liene, utero, et
gutture laborat. Deus Opt. Max. illam sospitet.

Uit een brief van J. Wicquefort aan Barlaeus

3).

Quae elegantisfima ad me epistola perscribere voluisti, ea Graswinckelius 4) noster etiam coram repetiit. Jucundisfma fuit utriusque narratio, jucundisfimi imprimis versus ab utroque sexu cornpositi, Tesfela licet aegra et febricitans carmine suo fidem facit ingenium, illius, non febricitare, nec venam penitus esfe arefactum.

Gedicht van Constanter.
Antwoord op eenen brief tot Muijden aen mij geschreven
3o. Aug. 16 44 door den drost Hooft, den profesfor
Barlaeus, den fiscal Graswinckel, den glaesmaker Ian Vos, de drostinne van Muijden
ende Tesfelschade 5).
Twee vrouwen waren geseten,
Vier drinckende Poeten,
Een weduw, een' Gemael,
Een Drost en een Fiscael,
z) Naar het Hs. in de Leidsche Bibl. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 374. Vert. : „Wij
hebben de zieke Tesselschade van het Muiderslot hierheen overgebracht ; zij ligt bij hare
zuster Van Buyl te bed en klaagt en zucht ; zij heeft pijn aan milt, uterus en keel. Moge God
haar helpen." 2) Zie bladz. 227. 3) Vgl. Leftres de M. 7. de Wicquefórt. blz. 458. De brief
heeft datum, noch jaar, maar is, blijkens den inhoud een antwoord op deri brief van Wicquefort. Vert. : „Wat gij zoo goed waart mij in een sierlijken brief te schrijven, heeft onze
vriend Graswinckel nog eens mondeling herhaald. Het verhaal van u beiden was erg aardig,
maar bijzonder aardig de gedichten, door personen voor beide seksen geschreven. Tesselscl,a moge dan ziek en koortsachtig zijn, door haar gedicht bewijst zij, dat haar geest koortsvrij is en haar dichtader niet geheel is opgedroogd." 4) Zie beneden. Graswinckel woonde
in de Houtstraat te 's Gravenhage, tegenover Wicquefort (vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 354).
5) Vgl. Dr. N. Beets, Nieuwe Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, ede stuk. Haarlem, De Erven F. Bohn, 189o, blz. 16r. en Gedichten van C. Huygens, III, blz. 321.
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5. Zijn tsamen tien bespringers,
Tien hoofden, hondert vingers
Wie sou mij derven ra'en
Daer tegen aen te gaen ?
Of misf ick in mijn tellen,
1o. En zijn 'tmaer zess gesellen,
Twee vrouwen en vier mans ?
Noch is 't te wreede 'n kans.
Het spreeckter all van dondren,
Van blixemen, van Wondren
15. Voorheen in of ontrent
Geen' schepselen bekent ;
Van 't Ydel in Nature.
0 ghij die de natt' ure
Soo wijsfelick besteedt,
2o. Ghij die het Ydel weet
Te gronden in de dolheid
Van uw' geleerde volheid,
Doctoren by den wijn,
Laet mij het ijdel zijn.
25. Ick geef, ick geef 't gewonnen ;
Ick hebb mij 'tleed gesponnen,
Daer ick den schimp af draegh.
'T ontviel mij inden Haegh,
Met kostelicker vrinden,
3o. Mijn' trouwe te verbinden,
Myn' ongehouden trouw.
Wat wilt ghij meer ? berouw,
Berouw, berouw, scharlaken
En chochenille kaken

35. Zijn all de beterniss
Die van mij krijghbaer is.
En emmers, Tesfelschade,
By u is noch genade;
En emmers, Leonor',
40. Bij u is noch gehoor;
En emmers, heer Profesfor,
Ghij treckter noch geen mess voor ;
vs. 29 kostelicker -- dierbare. vs. 30. Mijn niet gehouden woord.
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En emmers, Muijder Drost,
Bij u is eeck en most.
45. En emmers, Haeghsche Buerman,
Ghij ziet er niet soo suer van,
Of achter storm van wijn
Schuylt wel een sonneschijn.
En emmers, Ruijtemaker,
5o. Ghij zyt geen vriend-versaker
Om schuldeloose schuld ;
En emmers uw geduld,
Vier mannen en twee vrouwen,
Vernoeght sich in 'tberouwen
55. Van die niet meer en kan.
Wat eischt ghij van den man ?
Hy streckt u voor een speeltje
Bij 't fluijtjen en bij 't veeltje,
Bij 'tRoomertje voll nats.
6o. lck hoor 't u seggen : dat's
Den Hovelings gesondheid
Die 't soo sterck inden mond heit,
En alle breuck en boet
Met ydelheid voldoet
65. Iae derft het tweede trouwen
Sijn' ontrouw niet betrouwen.
Is 't noch geen deegh in 'tlagh ?
Verneem ick geen gewagh
Van vriendelick vergeven
7o. Kom, Tesfel, berght mijn leven,
Sij maken 't mij te bang.
Oh, helpt my uyt den drang
Van vijanden als vrinden ;
Wij sullen wel wat vinden
75. Verr vande Muyder zael,
Dat Drosfart noch Fiscael,
Noch Vosfen, noch Doctoren
Niet naer en sullen sporen,
In 't donckerste van 'tgroen,
80. Daer Doris sonder schoen,
vs. 63 breuck --

boete. vs. 67 Is het nog niet in orde in de bijeenkomst
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En Joris sonder jackje,
En Cloris sonder packje,
En Floris sonder list
Den dagelixen twist
85. Soo weten neer te leggen,
Dats' elck in 'tscheijden seggen
Daer is geen liever lust
Als kijven of gekust.
Uno spiritu I) Asfenedae,
x a 7b (Sept.) 16 44.
i) In één adem.

Constanter.

XV.

Komt, Testel, uyt de Misf en uyt het misveystant.
Huygens.

TESSwLSCHADE.
r

ig

Gedichten van Constanter.
Ad Barlaeum I).
Annuit, an tacet, et sic consentire videtur ?
Nescio. Signa tamen prospera prospicio.
Invida rivali bilis commota poetae est.
De Vidua quiddam virginitate timet.
5. Et rubet, et pallet, et frendet, et ardet et alget,
Et faciem diri quid meditantis habet.
Parcite, Mudiadae saturi ; satis ardua solo
Sic mihi cum Viduo res, quin cum Vidua, est.
Constanter.
Ibid. postrid. (13 Sept. 1644).
Tesíela febricitat ? Praesto est medicina. Calorem 2)
Praeter naturam discutit iste calor.

Ib. tu rn .

Constanter.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Barlaeus

3).

Myn Heer.
Mijn Neef Sammer 4) verwacht ue, doch met de moeyten van
wachten. Het gedicht is gemaeck[t], doch op tweederley manier;
i) Vgl. Gedichten van C. Huygens, III, blz. 323. Vertaling: „Stemt zij toe, of zwijgt zij en
schijnt zoo toe te stemmen? Ik weet het niet, maar zie gunstige voorteekenen. De gal van
den dichter-medeminnaar is in beweging gebracht ; hij vreest voor de eerbaarheid der
weduwe. Hij wordt rood en bleek, knarst met de tanden, gloeit, lijdt en heeft het voorkomen
van iemand, die op iets gruwelijks peinst. Onthoudt u, gij, die te Muiden verzadigd zijt.
Voor mij alleen is de zaak met den weduwnaar, inderdaad met de weduwe, al lastig genoeg."
2) T.a.p., blz. 324. Vert.: „Heeft Tesselscha de koorts? Het geneesmiddel is bij de hand.
De eene warmte verdrijft de andere, die tegennatuurlijk is." 3) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers en hare vrienden,
blz. 47. 4) Zie blz. 86.
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het sal u komst verbeyden, om gekoeren 1) off gewra[e]ck[t] te werden. Ick docht, dat die questy 2) al lang doot was,
Want soo door Godts genaed de keur niet aen ons staet,
Soo is' t vergeefs gepreekt : doet Boet en laet het quaet.
Die tot pre[e]cken bequaem is, die vadt dit wel.
Maer by' t gelovich volck, wat raet te maecken lock,
' Tgeen waerheit is verklaert by Testament van Hoc 3) et[c].
En soo veel Yae en neen,
Myn Hooft en lyt het niet te brengen overeen.
Een ijder kerck kint kent zyn Vaeder, soo het seyt, maer dat syn
vaeder en moeder kent, en isfer niet qualyck aen, want een moeder
en kan geen bastaert maecken nae de gemene wet. Hier wach[t]
ick u oorde[e]l aff, ten waer wy beter te swygen koeren.
Groet mijn Heer Hooft en al de vrinden van u huys ; gelieft myn
vrouw Hooft haer man van mynen t weegen te voorseckeren 4) voor
een tyt, want de korts van haer beminde, naer myn wedervaeren
van man en vaeder, is moeyelyck, maer niet dootelyck, en seght dat
al het bitter, dat ick van zyn hant heb ingenoemen op Muyden 5),
my nu vergolden is met een volkoemen gesontheyt, die ick hem van
herten ock toe wens, ende blyf u e beyder vrindinne
TESSELSCHA ROEMERS.

Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van 23 Nov. 1644 6).
Tesfela me Alcmariam denuo invitat, et litteris petit ut illi perscribam iudicium meum de matre Ecclesia Verba ejus ingeniosa satis
haec sunt : Een ieder kerck-kint enz.
i) gekozen. 2) Nl. die van den vrijen wil. 3) Sterck meent (vgl. Oorkonden, 1918, blz.
168), dat met Testament van Hoc bedoeld wordt het Nieuwe Testament, „waarin de voor de
Katholieken zoo hoogst gewichtige woorden der consecratie voorkomen : Hoc enim est corpus meum, etc." 4) gerust stellen. 5) Zek%r toen zij in de eerste week van September te
Muiden ziek was geweest. 6) Naar het Hs. in de Leidsche Bibi. Vgl. Hoofts. Brieven, IV,
blz. 375. Vert.:.„Tesselscha noodigt mij opnieuw uit naar Alkmaar te komen en vraagt in
haar brief om mijn oordeel over de Moederkerk. Hare vrij geestige woorden luiden aldus:
(Zie boven). Ik denk, dat zij schrijft op aansporing van den een of anderen priester of
pastoortje, om mij in het strijdperk te trekken met eene vrouw.”
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Puto sacerdotis alicuius aut sacrificuli instinctu illam scribere,
ut me in arenam cum muliere pertrahant.

Gedicht van Constanter.
Aen den H.r Caspar Barlaeus, Doct.r in medicine, op de
vierdaegsche Bortse vanden Heer Hooft,
Drost van Muijden I).
Barlaee, dienstigh vriend in oorboor en vermaken,
\Vat lydt ghij aenden Drost? vier dagen, twee aan twee
In Storm en handsaem We'er verdeelt ? in wel en wee?
Oh,
laet u in dat wee ons aller lyden raken,
5. En heelt het waerde Hoofd, door Woorden, of door Saken ;
Door saken van uw' Konst, of woorden uijt der zee
Van uw' hooghwaardicheid. Van 'tvetste Goijer vee
Sult ghij u 't autaer-lamm danck-offerlick sien blaken.
En, dat u beter lust, twee Weêwen, Ick en Ghij,
1o. Wij sullen 'tMuijder huijs ter venster uyt gaen werpen ;
En ghy sult Tesfels penn, ick Annes keeltjen scherpen.
Soo sullen wij op 'tslot, Wij, lang ontwijfde Wij,
Wij, weer-gepaerde Wij, Wy, dobbeld Room in vieren,
Het vierdaeghs doode vier vier vier-dagen langh vieren.
Constanter.
In 't Henmeer, 2. Decemb. 1644.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 12 Dec. 1644 2).
De Tesfela item infatuata gryphilis pontificijs coram sermo erit.
I) Vgl. Gedichten van Huygens, IV, blz. 5.
vs. I oorboor — zaken van gewicht. vs. 2 lydt — gedoogt. Barlaeus was Med. Dr. handsaem — zacht. vs. II Anne, nl. Anne de Hertoghe van Osmael, dochter van Jan de Hertoghe van Osmael, heer van Valkenburg, die gouverneur van Oranje is geweest, was in 1635
getrouwd met Willem van Bloys gheseijt Treslong. In 1643 was zij weduwe ; later is zij hertrouwd met Jhr. Philips de Grutere (f 1647), kommandant van den Briel. Anna van Treslong, die heel mooi zong, had in April 1643 eene bijeenkomst te Muiden, daarmede opgeluisterd. Huygens was bevriend met haar en hare zusters, die op een buiten dicht bij Hofwyck woonden. vs. 13 dobbeld Room — Misschien was Anna Treslong, evenals Tesselschade katholiek geworden. [Wellicht is Anna, de zuster van Tesselschade, bedoeld, die
katholiek geworden is. Sterck.]
2) Vgl. De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 104. Vert.: „Ook over Tesselscha,
dwaas geworden door Paapsche monstervogels zullen wij spreken."
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Gedichten van Constanter.
Tesfelschades vraegh nopende de kerck.
Myn' Weder-vraegh I).
'Tkind dat sijn' Moeder kent en is geen zeldsaem dier;
Het mist'er weinighe. Maer 'tkind dat syn Vrouw Moeder
Voll pracht, voll ijdelheid voll Babijlons gecier,
Voll hoere-pocken kent, en sijn' gesonden Broeder,
5. Sijn' Suster onbevleckt van Bastardij betight,
Om dat sij 'tkuysche pad van Waerheid, Wegh en Leven
Naer 'teeuwigh Wesen gaen, dat's een ellendigh wight
En medelijdens waerd. Wat naem dan moetmen geven
'Tonnoosel hoere-kind, dat selver schrijft en zeit,
1o. En opentlick belijdt, en roemt sich sonder schroomen,
Het heeft drij Vaderen, een' inder Eeuwigheid,
Een' binnen Amsterdam, een' derden binnen Roomen?
x4 Dec. 16 44Constanter.
Ad Barlaeum 2).
Ad grave quaesitum viduae siluisfe videmur
Turpiter et nimium. tandem respondeo quaerens
Quaerenti meus hic modulus, mea curta supellex
Aulica. Tu si quid potius rescribere, Doctor
5.
Magne, voles, videam ; si non, subscribe rogatis.
15 Dec. 1644.
Constanter.

I) Vgl. Gedichten van Huygens, IV, blz. 8. Dit is het antwoord op Tesselschade's gedicht ; zie blz. 292.
vs. 2 Het mist' er weinighe — die kennis ontbreekt maar enkelen. vs. zo Een' binnen
Amster da m, nl. Roemer Visscher.
2) T. a. p., blz. 9. Vertaling: Het schijnt, dat wij smadelijk en te lang gezwegen hebben
op de ernstige vraag van de weduwe. Eindelijk antwoord ik haar, die vraagt, met eene vraag.
Dit is mijne wijze ende onbeteekenende uitrusting van een hoveling. Als gij, groote geleerde,
iets beters wilt terugschrijven, laat het mij dan zien; zoo niet, zet ook gij uw naam onder
mijne vraag." Met dit vers zond Huygens het voorgaande aan Barlaeus.

BRIEVEN VAN TESSELSCHADE.
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Brieven van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft I).
Myn Heer Hooft
Siet hier metter haest beantwoort u E staetlyck swygen ende ons
Vastaerts revelkal 2). Jck meen, hy my dees vuyle dranck toe sendt
om u E daer mede te genesen, doch t en schaet niet, als t u E maer
baet doet.
Laghter maer eens om en schudt de kors 3) van u lever, het is
genoech aen ue vrindinne
TESSELSCHADE ROEMERS.
Adres : Myn Heer Myn Heer Hooft, drost van Muyden op de
Key sersgracht Tot Amsterdam. port.
Tesselschade aan Barlaeus 4).
Myn Heer.
De wyl ick klaer gevoel door u duyster schryven, dat myn Heer
den Drost sich qualyck gevoelt, om dat hy u e geen oorloff en wil
geeven om ons neef Sammers verlangen te voldoen, soo send ick
hier de vaersen, daer ick my schier aen vertilt he[b, o]s)m dat het
myn werck niet en is kerken te stoffen en schoon te maecken 6) ;
doch willighe last en valt niet swaer voor ue vrindinne
TESSELSCHADE ROEMERS.
Adres : Aen Mijn Heer Caspar Barleus Profesfor Tot Amsterdam.

Postscriptum van een brief van Barlaeus aan Wicquefort 7).
Saluta Nobil. Zulechemium, cui scribam cras 8), et una mittam
bilem quam in ipsum evomuit bona (scilicet) Tesfela.
I) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akademie te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV,
blz. 245. 2) geraaskal. 3) Waarschijnlijk is koorts bedoeld. 4) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers en hare vrienden,
blz. 58. 5) Afgescheurd. 6) Misschien het in den volgenden brief aan Barlaeus genoemde
vers. 7) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 376. De
brief is niet gedateerd, maar moet van dezen tijd zijn. Vert. „Groet den Heer van Zuilichem,
aan wiep ik morgen zal schrijven ; ik zal hem dan tevens de gal sturen, die de goede, nl. Tesselschade, tegen hem heeft uitgespuwd." 8) Zie den volgenden brief.
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Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 17 Jan. 1645 I).
Vide, mi Hugeni, quam feliciter tibi cesferit audacia tua, aut ut
mitius loquar, acceevaia. Tesfela minus aequo animo videtur accepisfe responsionem tuam ; rotundius enim respondisti me ; nec mirum ; tuas quippe offensas placabiles puto, meae implacabiles forent.
Etiam viduae, prout homines sunt, iras cereas vel plumbeas gerunt.
Dant veniam corvis, columbas censura vexant. Non respondet tibi,
verum apographum responsi tui ad quaestionem sacram misit ad
Satrapam, ut amariore hac potione quartanae suae mederetur. Etenim solitus est Satrapa vomicas pontificias acriore apud illam scalpello pertundere et sale non fatuo refricare. Quare astutisfima illa,
ut se de duobus ulcisceretur, una fidelia duos parietes non dealbavit,
sed denigravit. Mitto quae scripsit Satrapae 2). Ego, nescio quo fato,
inter has tabulas salvus enavigo.

Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van 19 Jan. 1645 3).
Respondet Tesfela ad responsionem Zulechemij, non huic sed
Hoofdio 4) ; misi responsum ad Zulechemi dominum ; vellem te
legere.
I) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 314 ; De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 116. Vert.:

„Ziens,wardHuygelkn igvouwermtlhid,foezacr
te zeggen, uwe vrijmoedigheid heeft gehad. Tesselschade schijnt uw antwoord minder kalm
te hebben opgenomen; gij hebt haar nl. rondborstiger geantwoord dan ik, en dat is ook niet
te verwonderen, want uwe krenkingen zijn, dunkt mij, licht weer goed te maken en dat zouden de mijne niet zijn. Ook weduwen hebben toorn van was of van lood, naar mate de menschen zijn. Zij schenken vergiffenis aan kraaien en kwellen duiven met gestrengheid. Zij heeft
u niet geantwoord, maar een afschrift van uw antwoord op de vraag aangaande de kerk aan
den Drost gezonden, om door dien bitteren drank zijne vierdedaagsche koorts te genezen.
De Drost heeft nl. de gewoonte de Paapsche etterbuilen bij haar met een vrij scherp lancet
door te steken en met zout, dat niet laf is, weer open te rijten. Daarom heeft zij, listig als zij
is, om zich op twee aanvallers te wreken, twee muren uit één kalkpot niet gewit, maar heelemaal zwart gemaakt. Ik zend haar antwoord aan den Drost. Ik vaar, ik weet niet door welk
toeval, behouden tusschen die geschriften door." 2) Zie blz. 295. 3) Naar het Hs. op de
Leidsche Bibl. Vgl. Hoofts brieven, I V, blz. 377. Vert.: „Tesselschade antwoordt op het antwoord van Zuilichem niet aan dezen, maar aan Hooft ; ik heb haar antwoord aan den Heer
van Zuilichem gezonden; gij moet het eens lezen." 4) Zie den vorigen brief.
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Gedicht van Constanter.
Aen Tesfelschade I).
Mijn' Tong en was noijt veil, mijn' Penne noijt verkocht,
Mijn' Handen noijt in strick van Goud of Diamanten,
Mijn' Vrijheid noijt verslaeft, om met fluweele wanten
De waerheid aen te gaen, en anders dan ick docht.
5.
Ia, Tong, en Penn, en Hand, en Vrijheid zijn verknocht
Aen 't Vorstelick bevel dat onse Vrijheid plantten,
En tegen 't Spaensch geweld sijn weer-geweld dorst kanten,
En Babels (lijdt noch eens mijn' rondheid) vuijl gedrocht.
Maer 't Wereldsche gesagh en gaet niet aen de wortel
z o.
Van 't heilighe Gewisf. 'Ten is geen' strydigh' eer,
Een eeuwigh' God t'ontsien, en een bescheiden' Heer,
Die lyden kan, en moet wat uyt de Waerheid bortel'.
Dus eisch ick V strengh recht; geen' gunste, geen' gena',
Beroemde, maer, eilaes, beRoomde Tesfelscha.
22 Ian. 1645.
Constanter.

Uit een brief van Wicquefort aan Barlaeus,
van 23 jan. 1645 2).
Vidi hodie epistolam et versus Tesfelae ad Zulechemium scriptos
et simul huius responsionem, quam propediem ad te mittet.

Gedicht van Constanter.
Ad Barlaeum 3).
Vicimus, et vidui viduis impune lienem
Rasimus, et verum Tesfela, blanda, tulit.
I) Vgl. Gedichten van C. Huygens, IV, blz. 25. Het vers of gedicht van Tesselschade, dat
dit antwoord van Huygens uitlokte, is verloren gegaan, maar men kan uit dit antwoord gemakkelijk opmaken, wat de inhoud er van geweest is.
vs. 3 verslaeft -- tot slaaf gemaakt, in banden gelegd. vs. 4 aen te gaen — aan te vallen.
vs. zo Gewiss — geweten. vs. 12 bonter — opborrele.
2) Vgl. Hoofts Brieven, IV blz. 378. Vert.: „Ik zag heden den brief en de verzen door
Tesselschade aan Huygens gericht en te gelijk zijn antwoord, dat hij u spoedig zal zenden."
3) Vgl. Gedichten van C. Huygens, IV, blz. 26. Vert.: „Wij hebben overwonnen, en wij,
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Sic sapere audendum est ; corrumpunt vulnera mites
Chirurgi ; cum res exigit, ure, seca.
5. Vin' tu discere, vis verbo, Barlaee, doceri,
Quá rigidi tuto conditione sumus?
Quantum Lance bilanx, bipes a pede distat, ab ira
Distamus. Lis est denique, bilis abest.
Constanter.
24 Ian. 1645.

Uit een brief van Barlaeus aan Wicquefort,
van 25 Jan. 1645 I).
Aveo videre, quid Zulechemius responderet Tesfelae. Haec labrum mordet et indignanti similis est, mansuetisfima licet sit et sine
bile.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 25 Jan. 1645 2)•
De Tesfela quid sentis ? Ut animum superstitiunculis, stilum quotidie pluribus pluribusque tenebris implicat, intricat, involvit. Dictionario ad haec opus esfet, quanquam videmus, nunc plura asfequi.
Rogavi hisce mensibus hybernis ad me excurreret, neque enim
Amstelodami aut Mudae conventurus isto vere, prout ingruere rei
bellicae tempestatem video. Expecto, quid ab animo tuo impetratura sit.
weduwnaars, hebben ongestraft de milt van weduwen door krabben gekwetst en Tesselscha,
de bekoorlijke, heeft de waarheid verdragen. Men moet het wagen zoo verstandig te zijn.
Zachte chirurgen bederven de wonden. Als de zaak het eischt, brand en snijd dan. Wilt gij
leeren en door een woord worden ingelicht, in welk een toestand wij, ruwe mannen, nu veilig
zijn? Evenver als de schaal van twee weegschalen, de tweevoet van de voet af staan, zoo ver
zijn wij van toom. Het is ten slotte een strijd en gal is er niet bij."
I) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 379. Vert.: „Ik
verlang zeer te zien, wat Zuilichem aan Tesselschade heeft geantwoord. Zij bijt zich op de
lippen en kijkt verontwaardigd, hoewel zij toch zeer zachtzinnig en zonder toorn is." 2) Vgl.
De Briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. I 2I. Vertaling: „Wat denkt gij van Tesselschade ? Daar zij toch hare ziel met bijgeloovigheidjes en haar stijl dagelijks meer en meer met
duisternis omwindt, verwart en omwikkelt. Er zou daarvoor een woordenboek noodig zijn,
hoewel wij zien, dat wij nu meer bereiken. Ik heb haar gevraagd, om in deze wintermaanden
bij mij te komen, want ik zal in de lente geen deel kunnen nemen aan een samenkomst te
Amsterdam of te Muiden, daar ik zie, dat de oorlogsstorm ons zal overvallen. Ik ben nieuwsgierig, wat zij van uw hart zal weten te verkrijgen."
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Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 28 Jan. 1645 I).
Cum Tesfela commisfus es :
Egregiam vero laudem, si lactea posfit
Tesfela constanti succubuisfe viro,
Et mater cesfisfe Patri ; expectamus amici
Praemia, quae victa de Babylone feres.
Respondisti apte ad epistolam, sed nondum ad viduae epigramma
acre satis et salsum. Non est «xokog, quicquid tandem de lite sine
bile 2) glorieris. Ego extra teli iactum in vestra pugna nolo esfe a
partibus secundus, ne utrique vapulem ; malim ego viduam istam
amare innoxie, quam stylo pungere. Duo cum faciunt idem, non est
idem; albae gallinae filius es apud Tesfelam et a Jove nutritus; uris
illam et secas, et illa te, et mutuo palpum obtruditis. Pelias hasta
estis uterque ; profitemini amicitias, officia et utilitates, quales ex
hostibus petunter, et eadem linea caeditis inque vicem praebetis
crura sagittis 3). Sub mellitis verborum globulis miscetis aconita.
Breviter, comoedi estis, et peruncti fecibus ora 4) ; alij estis, alij vi-

demini.

I) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 317 ; De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 122. Vertaling : „Gij zijt een strijd begonnen met Tesselschade : Het zou waarlijk een groote roem
voor u zijn, als de melkblanke Tesselscha overwonnen kon zijn door een standvastig man,
en eene moeder geweken kon zijn voor een vader; wij vrienden zijn in afwachting van de
belooning, die gij zult verwerven voor het:overwonnen Babylon. Gij hebt goed geantwoord op
den brief, maar nog niet op het vers van de weduwe, dat vrij scherp en bijtend was. Zij is
niet zonder gal, wat gij dan ook roemend moogt zeggen van een strijd zonder gal. Ik wil in
uw strijd niet als secondant van één der partijen buiten schot blijven, om niet van beide
kanten slaag te krijgen ; ik wil liever de weduwe beminnen, zonder baar kwaad te doen, dan
haar met mijne pen te prikken. Als twee hetzelfde doen, is het niet hetzelfde ; gij zijt bij Tesselscha de zoon van eene witte hen en door Jupiter gevoed ; gij brandt en snijdt haar, en zij
u, en gij streelt en vleit elkander. Beiden zijt gij lansen van den Pelioa; gij biedt vriendschap,
dienst en voordeel aan, zooals die van een vijand gevraagd worden, eh in dezelfde lijn hakt
gij er op los en stelt uwe beerven aan pijlen bloot. Onder honigzoete pillen mengt gij vergif. In
het kort gij zijt tooneelspelers, wier gelaat met vuil is besmeerd; gij zijt anders dan gij schijnt."
2) Zie bl. 298. 3) Persius, IV, 4, vs. 42. 4) Horatius, A. P., vs. 277.
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Uit een brief van Barlaeus van Wicquefort,
van 28 Jan. 1645 I).
Tesfela pungit et meretur pungi) sed allegorise, etiam citra alle
-goriam.

Gedicht van Constanter.
Aen Ioffr.w Tesfelschade Visfcher, met myn'
Heilighe daghen 2).
Komt, Tesfel, uyt de Misf en uyt het misverstand.
Ick weet een rechter pad naer het beloofde Land.
Wij sullen onder weegh oock Brood en Wijn genieten,
Maer in ons' eighen maegh. Die maer Brood eten siet, en
5. Wyn drincken, sterckt syn hert niet anders vanden geur
Dan off hij nuchteren voor aen des Backers deur,
Voor aen den kelder stond. Men sal ons niet doen vasten
Als vreemden ; maer, als weer en weer genoyde gasten,
Spyt onse vyanden, ter volle maeltyd aen,
Jo. Ten vollen beker, dorst en honger doen verslaen.
Wy sullen op de reis oock peisteren en rusten ;
En houden Heiligh dagh, maer niet in luije lusten.
De rust sal spoedigh zijn, en spoedigher dan 'tgaen,
En toe-pad van den wegh ; en altijd God voor aen,
15. Altijd de Sterr in 't oogh, niet die de wijzen leidde,
Maer die te Bethlem rees ; die uyt den Hemel scheidde
Om blinde reisighers te lichten vanden grond
Tot daer sij, eewigh licht, voor alle Eewen stond.
Lust u meer tijdverdrijfs in 'treisen ? 'tsal Gods woord zijn,
20.
Ons Vaders Testament, dat dien die van geboort' zijn
Syn' echte kinderen met list verduijstert werdt,
Met laster werdt ontleght. Die fackel van ons hert,
I) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 379. Vert.:
„Tesselscha prikt en verdient geprikt te worden, maar allegorisch, ook zonder allegorie."
2) Vgl. Gedichten van C. Huygens, IV, blz. 31. Den 28sten Januari 1645 had een bundeltje
godsdienstige verzen van Huygens het licht gezien, dat door Barlaeus was uitgegeven en
den titel had Heilighe Daghen. Dit bundeltje zond hij aan Tesselschade toe. Vgl. voor de
reis, vs. i i en volgg. Tesselschades gedicht op bl. 2 39.
vs. 4, 5 Bij de Mis. vs. 1 z peisteren — pleisteren. vs. 13 spoedigh — voortgang. vs. 14
toe-pad — bijweg, korter pad. vs. z7 lichten — voorlichten. vs. 22 ontleght --- op misdadige wijze onthouden.
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Die Leid-sterr sal ons eerst ons' Vader leeren kennen,
Dan onse Moeder toe, en ons aen haer gewennen,
25. Maer naeckt en maskerloos, gelyck de waerheid is,
OntRooment en ontPaept. Daer sullen wij 'tgewisf,
'Tontwijffelicke recht van ijeders erfdeel leren,
En wat ons staet te doen, en wat ons voeght te vreesen,
En waer de wyde poort, en waer de nauwe gaet,
3o. En hoe verr Libanus van Babilonien staet.
Vindt ghij daer dan een blad, een woord of eenen tittel,
Een stippeltjen dat maer uw achterdencken kittel'
En naerden Tiber treck' en Siloé schouwen doe ;
Van nu af segg ick uw myn voll betrouwen toe,
35. En volgh u voet op voet naer Roomen, de gewijdde,
En late Basel en Geneven op een' zijde.
Vindt ghij daer twijffeligh ijet dat ons noodigh schijn'
En niet van elders licht t'ontduijsteren soude zijn ;
Of vindt ghy daer een' wenck daer door u dunck' ons Vader
40. Syn' Leste will ontdoe, en wijs' ons op yet nader
By menschen toegedicht, die met ons sterven gaen,
En, op het schoonst gesett, niet als voor erven staen.
Of vindt ghij daer een woord dat onse Moeder-talen
Voor God ontheilighe, en heet' ons Woorden halen
45. Uijt Roomens oude puijn en Heidensch overschot,
Om daer, en daer alleen, als in een blindling lot,
Ons lofdicht, ons versoeck, ons' danckspraeck in te voeren,
En doen Godt lyden wat gheen' redelicke Boeren
Van ons te lyden staet, een' bedelaer genae
5o. Te hooren eischen die syn selven niet verstae;
Of vindt ghij daer een' spreuck, die ons meer Heiligheden
Dan een' te soecken leer' en eischen van de Leden
De hulpe die het Hoofd alleenigh eischen hoort,
Alleen d'ellendighe belooft heeft op syn woord.
55. Of vindt ghy daer een' Maeghd daer ijemand oyt voor buckte,
Die oyt haer eenigh Kind sijn eighen' eer ontruckte,
vs. 29gaet — weg. Vgl. vs. 7 op blz. 239. vs. 3o. Met Libanus, de Latijnsche naam voor
Libanon, is de protestantsche, metBabilonien de roomsche kerk bedoeld, evenals in vs. 33
met Siloë en de Tiber. vs. 33 schouwen — schuwen. vs. 40 Syn' Leste will ontdoe — zijn
Testament vernietige. vs. 41 toegedicht -- er aan toegevoegd. vs. 42 op het schoonst gesett —
op zijn best genomen. vs. 45 Heidensch overschot — nl. het gebruik van het Latijn.
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Die oyt het Coninghryck des Hemels aen haer nam,
Om dat de Godlickheit door haer ter Aerde quam ;
Of vindt ghij daer een beeld, van yet dat God mocht heeten,
6o. Van ijet dat niet en mocht, ter Majesteit geseten,
Ter bede van Gods volck, om dwars door hout of steen
Te hooren, en voor God te voeren ons gesteên ;
Of vindt ghij daer een' Wett die ons een ander vasten
Dan matigheid beval, en ons de macht toe pasten
65. Van veertigh daghen spijs onbeering, van een' dagh
Die meer als andere den vleesdagh heeten magh ;
Of vindt ghij daer een' lesf die ons verbie te leven
Van onser handen werck, en een gekloostert leven
Voor deughde-plichten stell', die yeder syn Gewisf
7o. Syn' eighen nood-druft en sijns Broeders schuldigh is ;
Of vindt ghy daer een' keur die 't heilighe vereenen
Van 't echte Bedde-paer de kladde schijn' te leenen
Van onbesneden lust, en maeck mij hoere-kind,
Om dat myns vaders vleesch myns moeders heeft bemint,
75. En duyde lasterlick uws Salighmakers goedheid,
Om dat een bruylofdmael syn' menschlickheid gevoedt heit ;
Om dat hij niet en riep, Bruijd, Bruygom, siet op mij,
'Tis beter dat de mensch op aerden eenigh zij ;
Of vindt ghij daer een' vloeck den sweerer toegedreven
80. Die syn besworen woord, den ketter self gegeven,
Te wederroepen dwing, en Israel verklaegh',
Om dat het Gabaon mijneedeloos verdraegh';
Of vindt ghij daer een' schatt van onbevolen Wercken,
Van overtolligh goed, daer uyt de rijcke Kercken
85. Der armen schuld voldoen, daer door ghij vrij en vlugg
Uw' schouderen ontlast op uwes naesten rugg;
Daer uyt een sondigh mensch afgodelick verdeele
Dat uwe ziel verquick' en haere wonden heele,
En vuile soo de maet van Gods verdiensten op,
9o. Die syn gehoorsaemheid vervulden tot den topp;
Of vindt ghy daer een' macht een schuldigh mensch gegeven
vs. 58 doelt op de Maria-vereering. vs. 59 en 6o doelen op de Kruisbeelden. vs. 64 toe
pasten — oplegde. vs. 71 keur -- wet. vs. 71 vlgg. doelen op het celibaat der priesters.
vs. 82 nl. omdat het niet meineedig wordt aan het verdrag met Gabaon. vs. 87 een sondigh
mensch, nl. de Paus; er is hier sprake van den aflaat. vs. 91 vlgg. doelen op de biecht.
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Om synen medemensch de boete te vergeven
Die hy God schuldigh is, en seggen, mensch, gaet heen,
Eet visch drij weken langh, ghy hebt genoegh geleen;
95. Of vindt ghy daer wat Broods met een' getapten Beker
Die God en mensche zijn, soo levendigh, soo seker,
Soo tegenwoordigh als God inden vleesche was,
Die sich nu sluyten laet' in meer of minder kasf,
En alle daegh ontdoen, en alle daegh hermaken,
z oo. En vinden sonder sien, en voelen sonder raken,
En scheuren sonder breuck, en eten sonder smaeck,
Die hier en zeffens daer, en teecken zij en saeck,
En een vyf woordens God, een God van meel, voor muijsen,
Een God die waer ghij wilt moet huijsen en verhuijsen ;
105. En vindt ghy by gevolgh ('tgevolgh is even wist)
Dat God een' Poort, een wegh, een ware Wijngaerd is ;
Of vindt ghy daer een vier dat zielen af kan vaghen,
En zenghen uwen Geest, en doen dat Gods verdragen
Niet af en hebb' gedaen ; Soo segg en sweer ick hier
z 1 o. 'Kwill niet te soecken zijn, 'kwill met u in dat Vier,
'Kwill koken neffens u, tot dat wij gaer gebrouwen,
Als afgebluste Calck, in koeler lucht verkouwen,
En dienen stichtelick ten bouw van 'theiligh werck
Van Scherpenheuvels Cluijs en van Lorrettos Kerck.
I 15.
Of gaen uw' oogen op, en voelt ghij onderweghen
Vw aengesteken hert ter rechter zij beweghen,
Als of Hij ongesien naer Emaus met ons quaem

120.

Die geern is tusschen tween vergaert in synen naem ?
Gebeurden u 'tgeluck, gebeurde mij 'tvermaken
Van uw' mismaeckticheid door mij te sien vermaken !
Vermaeckelicke reis die ick soo geeren sagh',
Wat maeckten ick van v een' niewen heil'ghen dagh
Maer ons gety verloopt, 'tgetij van onse jaren,

vs. 95 vlgg. doelen op het sacrament des altaars. vs. 98 kass — monstrans. vs. 99 ontdoen — vernietigen. vs. 103 een vyf woordens God, De transsubstantiatie heeft plaats bij
het uitspreken der woorden: hoc est enim corpus meum; -- een God van meel, ni. de Hostie.
vs. 107 Toespeling op het Vagevuur. vs. z z4 Scherpenheuvel in de Zuidelijke Nederlanden en Loretto in Italië zijn twee bekende bedevaartsplaatsen. vs. 120 mismaeckticheid —
dwaling ; vermaken — herstellen.
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Wij moeten flux van land, soo ghij meent mé te varen.
125. Eij! meent het. Siet, ick meen 't, hier is mijn hert en hand ;
Komt, Tesfel, uijt de Misf en uyt het misverstand.
Constanter.
3 Febr. 1645.

XVI.

lam cum 7esuilis nobis yes est.
Barlaeus.

TESSELSCHADE.

20

Huygens aan
aan Barlaeus,
Barlaeus,
Uit een brief van Huygens
van 5 Febr. 1645 I).
I).
Tesfela invitanti
invitanti rescripsit,
rescripsit, facile se intelligere,
inteltigere, jucundum
jucundum iter
iter
Annae 22)) (quamrigideaverHagiense fore, at cum sub tutela sororis Annae
(quam rigide aver
runcandam praeceperam) latere non posfit, superesfe solos Hoofdios,-runcadmpe )ltrnopsfi,ue
quibus comitibus
comitibus decore utatur. Hosce vero aestivos,
aestivos, ait,
ait,
um et am, quibus
aves bac
niduro relicturos.
relicturos. Itaque ventura est,
hac anni tempestate vix nidum
nam ipsam
ipsam Hoofdiam
Hoofdiam propediem
propediemhuc
hucadactum
adactumiri
iri instante
instante partu
partu fi3), a te habemus.
babemus. Et pollicitus
pollicitus est
est nobilisfimus
nobilisfimusWicofortius,
Wicofortius,haec
haec
liae 3),
se rerum atque temporum
tempo rum momenta
momentaconcinnaturum,
concinnaturum, at
at Hagae
Hagae fiat,
fiat,
ad antiquum
antiquum Vicimus 4),
quod Mudae destinatum erat. Redeo
Redeo igitur
igitur ad
nee
Tesfela videri
videri àTEO"O'EÎ..Eiv.
árkaaE2,FTv. Quod quam nescis tu amoris vim,
nec ausit Tesfela
ego ambitiunculae scintillam interpretor.
interpretor. Fortior
Fortior haberi
baberi vult, et
et quiquiI)
Vgl. De Briefwisseling
Briefwisse/i"K va"
HU'YKe"s, IV, blz. 12S.
Tesselschade heeft
I) Vgl.
125. Vertaling:"
Vertaling: „Tesselschade
C. Huygens,
van C.
naar
mij
mij op
op mijne
mijne uitnoodiging
uitnoodiging teruggeschreven,
teruggeschreven, dat
dat zij
zijgemakkelijk
gemakkelijkbegrijpt,
begrijpt,dat
dateene
eene reis
reis naar
den Haag
Haagaardig
aardigzou
zouzijn,
zijn,maar
maarnu
nuzij
zij onder
onder de
de hoede
hoedevan
vanhare
harezuster
zusterAnna
Anna(die
(dieik
ikrechtuit
rechtuit
gezeogd
niemand overovergezegd had, dat afwezig
afwezig moest
moest blijven)
blijven)niet
nietbeschermd
beschermdkon
konzijn,
zijn,dat
dat er
er dan niemand
dan Hooft
Hooften
enzijne
zijnevrouw,
vrouw,die
diehaar
haarmet
metfatsoen
fatsoen tot
totgeleiders
geleiderskunnen
kunnenstrekken.
strekken. En
Endat
dat
bleef dan
deze zomervogels
dezen tijd van het jaar niet
niet licht
zullen verlaten.
verlaten. Zij
Zij zal dus
dus
licht hun
hun nest zullen
zomervogels in dezen
komen,
wij hooren
hooren van
van u,u,dat
datdedevrouw
vrouwvan
vanHooft
Hooftspoedig
spoedighierheen
hierheenzal
zalworden
wordengegekomen, want wij
beloofd, dat
dat
dreven
dreven door
door de
de aanstaande
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vanhare
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dochter.En
En Wicquefort
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hij
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van plaats
plaats en
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oude Wij
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zij Tesselscha
Tesselscha niet
niet meer
meer is.
is.
Tesselschade zal
zal het
hetniet
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op zich
zich te
Wat gij verklaart als de kracht van liefde,
vonk van
van
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gij niet
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eerzucht.Zij
Zijwil
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voorkrachtiger
krachtigerdoorgaan,
doorgaan,enendat
datverdient
verdientzij
zijook,
ook,dan
danhij,
hij,die
die
sterke muren
stuk, met
met
muren overwint.
overwint.En
Endit
ditzal
zalininhet
hetopenbaar
openbaarplaats
plaatshebben
hebbenmet
met dit
dit nieuwe stuk,
grooten aanhef, waarvan
waarvan hierbij
hierbij een
een exemplaar
exemplaargaat
gaat;
hebvoor
voorhaar
haareene
eeneopdracht
opdrachtgege; ikikheb
schreven voor de Bei/iKke
en wanneer
wanneer zij
zij met
metons
ons gaat
gaat twisten
twisten over
over godsdienst,
godsdienst, ben
Neilighe Dagken
Daghen en
ik
van plan
plan eens
eens vooral
vooral de
de geheele
gebeele strijdvraag
strijdvraag te berde te brengen
met
ik van
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en haar
haareens
eens vooral met
Zij moet
moet doorstooten
doorstooten worden
worden tot
tot het
het gevest.
gevest.
alle
Roomsche dwaasheden
dwaasheden te overstelpen.
overstelpen. Zij
alle Roomsche
en zeker."
zeker."
Gij
afloopen;; dat zij
Gij moet
moet oordeelen,
oordeelen, hoe de zaak zal afloopen
zij zal
zal vallen,
vallen, verwacht ik vast en
2)
3)Den
Deneden
2denFebruari
Februariwas
wasConCon2) Anna Roemers was nu weduwe en
en woonde te Alkmaar.
Alkmaar. 3)
161), te
te Rotterdam
Rotterdam van
van eene
eene dochter
dochter
stantia van
van der
derMeyden,
Meyden,Hoofts
Hooftsstiefdochter
stiefdochter(vgl.
(vgl.blz.
blz.161),
Brieven, IV,
Ziehet
hetvers
versop
opblz.
blz. 297.
(197.
bevallen
IV, blz.
blz.161).
z6i). 4)4)Zie
Hoofts Brieven,
bevallen (vg\.
(vgl. Boofls
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UIT EEN BRIEF VAN HUYGENS.

dem sic meretur, quam qui fortisfima vincit moenia. Fiet hoc palam
novo, ecce, documento, grandi allocutione, cuius hic exemplum
habes; Dies illi festos inscripsi 1) et quando nos in arenam religionis
traxit, semel illi omnem controversiam movendam duxi, semel oggerendas omnes ineptias Romanas. Confodienda fuit capulo tenus. Ut
res ceciderit, tu arbitrare; ut casura sit, admodum securus expecto.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 8 Februari 1645 2).
... Cum Tesfela statariam iam pugnam aggrederis ; ego vos cornmisi. Deus e machina commisfos derimat ; gloriosum adversarium
nacta est, nec tu ignobilem Camillam. 3) Totam Babylonem 4) invades; omnes meretriculae istius abcessus pertundis acerrime.
Redit ad te exemplar 5) tuum ; descripsit filius, ut amicis legendum
per occasiones detur. Si Tesselam bene novi, non respondebit ; amat
discursus breves 6) ; ego illam ob virtutes summas veneror. Hodie
stripsi : Vivamus, mea Tesfela atque amemus, Insultusque
senum, sed aulicorum, omnes unius aestimemus, etc. Te disputantem
aequo animo ferre potest, mi iniquisfimo ferat, praesertim si capulo
I) Zie blz. 300. 2) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Vgl. Hoofts brieven, IV,
blz. 318. De Briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 127. Vertaling: ... Met Tesselschade
zijt gij een zwaren strijd begonnen ; ik heb u aan den gang gemaakt ; moge een onverwachte
godheid de strijdenden scheiden. Zij heeft een roemvollen tegenstander getroffen, en gij
hebt geen onwaardige Camilla gevonden. Gij bestormt geheel Babylon, en doorboort scherp
al haar vuile veretteringen. Hierbij gaat terug uw gedicht ; mijn zoon heeft het overgeschreven, om het bij gelegenheid aan de vrienden te lezen te geven. Als ik Tesselschade goed
ken, zal zij niet antwoorden. Zij houdt van korte woorden. Ik vereer haar wegens haar verheven deugden. Vandaag heb ik haar geschreven : „Laten wij leven om te beminnen, mijn
Tesseltje, laten wij de beleedigingen van de oude hovelingen alle gelijkwaardig schatten",
enz. Uwe redeneeringen kan zij gelijkmoedig verdragen, de mijne kan zij niet uitstaan,
vooral, wanneer ik mij al te vrijpostig bij haar zou willen indringen. Vaarwel mijn beste,
onveranderlijke vriend. 3) Camilla, de snelvoetige koningin der Volscen, een heldin uit
de Anaeis van Vergilius. 4) Babylon, de roomsche kerk. 5) Het gedicht van Huygens,
waarmede hij zijn Heylighe Daghen aan Tesselschade opdroeg, zie bl. 30o en 307. 6) Zij
ging echter zelve naar Den Haag om Huygens het antwoord te brengen. Zie hieronder.
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tenus
ten us illam
ilIam vellem
vellem confodere
confodere I). Vale
Vale amicorum
amicorum princeps
princeps integerinteger-

rime.

Amste1od., 88 Febr.
Febr. 164
1645.
Amstelod.,
5.

Uit een brief
brief van Barlaeus
Barlaeus aan
aan J.
J. Wicquefort,
Wicquefort,
van
IQ Febr. 1645 2).
van zo
Commissus est cum Tesfe1a
Zu1echemius, et
etin
inarenam
arenam descendit.
deseendit.
Tesfela Zulechemius,
Quis succumbet
succumbet?
amicorumconventum
Zulechemius amicorum
conventum indicere
? Videtur Zu1echemius
Hagae-comitisj ego no10
nolo abesfe, et mecum adducam Hoofdium.
velle Hagae-comitis;

Gedichten van Constanter.
Ad
Barlaeum, in adventum
adventum Tesfalae
TesfalaeHagam.
Hagam.3)
3)
Ad Barlaeum,
Vicimus;
rivalis amici
Vicimus ; hic
hic vidua est. Procul hinc rivalis
Invidia, et quisquis
quisquis dente poeta nocet.
En quid agis, Barlaee,
Deorum ?
Barlaee, venilil
venis ad Festa Deorum?
Elige. Quidquid agis,
est.
agis, Vicimus; hic vidua est.
19 Febr. 1645.
Constanter.
Constanter.
Tesfelschade
aen't'tweven.
weven.4)
4)
Tesfelschade aen
De wijse Tesfelscha, de weew,
weew, heeft
heeft leeren
leeren weven
weven
Waer
geven?
syn' sinnetjes
sinnetjes toe geven
?
Waer magh
magh dat schoon verstand syn'
I)
Een letterlijke
letterlijke vertaling
de
i) Een
vertalingvan
vandezen
dezenzin
zinzou
zoutetegrof
grofklinken.
klinken. 2)
2) Naar
Naar het
het Hs. op de
Leidschc Bibliotheek. Vgl. Hoofts Brieven,
"Zuilichem is den
den strijd met TesBrieven, IV, 380. Vert.: „Zuilichem
Wiezal
zalter
teraarde
aardezinken?
zinken?Het
Hetschijnt,
schijnt,
selschade begonnen
begonnen en
enininhet
hetstrijdperk
strijdperkafgedaald.
afgedaald.Wie
dat
Zuilichem de vrienden
samenkomst;; ik
niet
dat Zuilichem
vriendennaar
naar den
den Haag
Haag wil
wil roepen
roepen voor
voor eene samenkomst
ik wil niet
3) Vgl.
Vgl. Gedickten
C. Huygens,
HUYKens, IV,
afwezig
IV,
Gedichten 'Van
van C.
afwezigzijn
zijnen
enzal
zalvriend
vriendHooft
Hooftmeenemen."
meenemen." 3)
blz.
45. Vertaling: .Aan
opdedeaankomst
aankomstvan
'VanTesselschade.
Tesselsckade. Wij
Wij hebben
hebben overwon„Aan Bar/aeus,
Barlaeus, op
blz. 45.
hier. Blijf verre,
bevrienden mededinger,
mededinger,en
enook
ookelke
elkedichdichnen; de weduwe is hier.
verre, nijd
nijd van
van den bevrienden
ter,
kwaad doet
doetmet
metzijn
zijntanden!
tanden!En
Enwat
watdoet
doetgij,
gij,Barlaeus?
BarJaeus?Komt
Komtgij
gijop
ophet
hetfeest
feestder
der
ter, die
die kwaad
goden?
Wat gij
gij ook
ookdoet,
doet, Wij
Wij hebben
hebben overwonnen;
overwonnen; de
4) Vgl.
Vgl.
goden? Kies
KiestI Wat
de weduwe
weduweisishier:'
hier." 4)
Gedickten'Van
C. Huygens,
Huygens,IV,
IV, blz
blz 47.
Gedichten van C.
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'T en voeght haer' waerde niet. Ick houd 'er niet veel van
Dat Tesfel weven, maer dat Tesfel weewen kan.
Constanter.
23 Febr. 1645.

Gedicht van Barlaeus.
Nobilisfimo viro D. Constantino Hugenio Zulechemi
Domino etc. C. Barlaeus S. P. D. I)
Qui viduam tecto et sacro sermone coërces,
Et viduae docto corrigis ore fidem,
Dignus habes viduam. Quin iam sine lite procaris,
Et sine rivali solus et unus amas.
5. Constantine, meis doctor concludor Athenis,
Nec viduae posfum nunc comes ire tuae.
Nulla vacat mihi festa dies. Zulecheme, triumpha,
Et de tot viduis certa trophaea refer.
Prima mihi surrepta fuit Treslonga. Secundum
zo.
Officis, et scriptis Tesfela victa, tua est.
Omnibus hic viduis quia sufficis unus amator,
Ante tuos pono Cypria signa pedes.
(C. Barlaeus).
Amstelod. 24 Feb.

I) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten, Tesselschade
Roemers en hare vrienden, blz. 79 ; Gedichten van Huygens, IV, blz. 48. Vertaling : „C. Barlaeus groet den Ed. Heer. C. H., Heer van Zuilichem, enz. Gij die de weduwe in bedwang
houdt in uw huis en uwe heilige gesprekken, en die met uw geleerden mond het geloof der
weduwe verbetert, gij hebt haar en gij verdient dat. En waarlijk gij maakt uw hof zonder
strijd en bemint eenig en alleen zonder mededinger. Ik word, Constantijn, als geleerde opgesloten in mijn Athene en kan thans uwe weduwe niet begeleiden. Er is voor mij geen
enkele feestdag. Triumfeer, Zuilichem, en boek de zekere zegeteekenen over zoovele weduwen. Eerst is Mevr. Treslong mij ontrukt. Nu treedt gij mij voor de tweede maal in den weg,
en is Tesselscha, overwonnen door uwe geschriften, de uwe. Omdat gij als eenig minnaar
voldoende zijt voor al deze weduwen, leg ik, o Venus, mijne wapenen voor uwe voeten
neder."
vs. 9 Treslonga, nl. Mevrouw Treslong (zie blz. 274).
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Gedicht van
van Constanter.
Constanter.
Gedicht
Tesfelscha
bovenmijn
mijn slaep-camer.
slaep-camer.1)I)
Tesfelscha boven
t'mijnent thuijs,
thuijs, maer
maer ick belegse
belegse niet;
niet;
De weew leit t'mijnent
Siet, ick besittse maer. 0 wonderlick
wonderlick verdriet!
verdriet!
ick?? jae
Maer, o0 verdrietigh
verdrietigh wonder
Of doen ick
jae ick toch. Maer,
wonder!I
De Weew leit boven, en de Wewenaer leit onder.
DeWwlitbovn,dearliton.
5. Barlaee,
Barlaee,hoe
hoevatt
vattghy
ghyditdit?
watmeent
meentghij
ghijdat
datons
onsscheidt
scheidt?
? wat
?
Myn' kouwe solderingh, en haer'
haer' koele
koele eerbaerheid.
eerbaerheid.
1645.
27
C()nstanter.
2 7 Febr. 1645.
Constanter.
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Brief van Hooft.

Hooft aan
aan J.
J. Wicquefort
Wicquefort2).
2).
Mijn'
Mijn' Heere
Heere ende Neeve,
Neeve,
lek
dat U
UEed.
Eed.Gestr.
Gestr. oover
oover acht
acht daaghen
daaghenden
denbaerenzak3),
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Ick hoope dat
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goede siere,
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Ed. Gestr.
Gestr. te
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richten het
het neevensgaande
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den 23
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Gestr. gelieve
gelieve 't't
maant, mij
mij eerst
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gister ter
ter handt
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quam.UU Ed.
Ed. Gestr.
zelve te
te vertoonen
vertoonen aan
aanJoffr.e
Joffr.e Tesfelscha,
Tesfelscha, op
opdat
dat haare
haare Ed.,
Ed., ziende
ziende
dat de H.
H. Barlaeus
Barlaeus van
vandie
diewaaren
waarenis,
is,die
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tergreepe
greepe wegh
wegh gaan, ende
4),
daar
handen naa
naa strekken,
strekken, zich
zichniet
nietalaltetekostelijk
kostelijkhoude
houde4),
daar veele handen
maar
oftgaape,
gaape,indien
indienhij
hijhaar
haarpap
papbiedt.
biedt.Maar
Maar het
het dient
dient
maar toetaste, oft
verhooien
in
verhoolen gehouden voor zijne
zijne E.,
E., opdat hij
hij zich
zich niet
niet bezondighe
bezondighe in
ijdele
ende alaltetespijtigh
spijtighworde,
worde,als
alszijnde
zijndebegeert
begeertvan
van Viijdele gloorie, ende
Vidua Regis
Regis 5).
S). Want die naam wordt in het Duitsch van den brief
brief uitgedrukt.
Dat
de
gemelde
]offrouw
6)
in
den
Haaghe
is,
heb
jk uit
gedrukt.
de gemelde Joifrouw 6) den Haaghe is, heb jk
zijne
verstaan, ende
ende heeden
heeden ujt
ujtzijn
zijngezin,
gezin,dat
dathij
hijhaar
haarop
opeereerzijne E. verstaan,
7);; wel bujten
bujten mijn'
hij mij gezeidt
gister gevolght is 7)
mijn' gisfing, alzoo hij
I)
C. Huygens,
HUY/fe.s,IV,
Naarhet
hetHs.
Hs.ininde
deUniv.
Univ. Bibl.
Bibl. te
te AmAmIV, blz.
blz.48.
48. 2)2)Naar
Gedichten flan
van C.
Vgl. Gedichten
1) Vgl.
s:erdam.
Brie'lJl1I, IV,
Eenvoetenzak
voetenzakvan
van beerevel,
beerevel, dien
dien WicqueWicqueIV, blz.
blz. 164.
164. 3)3)Een
sterdam. Vgl.
Vgl. Hoofts Brieven,
fort
geleend
had.
al tete
fort hem
hem voor
voorde
deterugreis
terugreisvan
vanden
denHaag
Haagnaar
naarAmsterdam
Amsterdam
geleend
had. 4)
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zich niet
niet al
zeer
prijs stelle.
= konin,(s
Rotterdam, naast
naast wie
wie
konings weduwe.
weduwe. Misschien
Misschien de
de weduwe
weduwe uit
uit Rotterdam,
zeer op
op prijs
stelle. S)
5) =
Barlaeus
en Constantia
Constantia Bartolotti
Bartolotti aan
aan tafel
tafel had
had
Barlaeus in
in 1644
1644 bij
bij de
de bruiloft
bruiloft van
van Van
Van der
der Meyden
Meyden en
gezeten
6) Nl.
NI. Tesselschade.
Tesselschade. 7)7)DeDedienstbode
dienstbodehad
hadhem
bemverkeerd
verkeerdingeingegezeten (vgl.
(vgl.blz.
blz.280).
280). 6)
licht.
licht. Zie
Ziebi.
bl.312-313.
312-313.
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had, zich tot de rejze niet te kunnen beleedighen I). Ik geev U Eed.
Gestr. te denken, oft dit rondelijk gehandelt is teeghens eenen
vrindt, dat zijn E. alzoo ter slujk vertrekt, zonder mij een woordt
daaraf te zeggen; ende oft de min groot is, die zijn' E. zoo verblindt,
dat hij waant te ontveinzen een' heele Haaghsche rejz. Wen zijn
volk die verzweeghen hadde, zoo zoude de deur der Doorluchtighe
Schoole immers daaraf klappen 2). Deeze dubbelheit van mij zoo te
bedrieghen, waare stofs genoegh voor eenen Franschman tot een
Duel. Maar jk ben zoo heet niet gebaakert, ende naader aan den
Duitschen kant, zoo dat jk, indien zijn E. 't krakkeel aldaar met
U. E. Gestr. wil afdrinken, daar niet teeghen heb. Maar daar moest
een zwaare beeker op staan, ten minste een roemer, gesneeden van
Roemers dochter, op wiens gezondheit de wijn zoo wel smaaken zal,
als op een stuk groene kaaz. Ik dar vertrouwen, dat haare E., de
Heer van Zuilichem, U Eed. Gestr., ende al het gezelschap, waaraan
jk mij weldienstelijk 3) gebiede, geen' zwaarigheit zullen vinden in
den pais, tusfen zijn' E. ende mij, op die wijze te maaken. Beau pacifici 4). Zoo U. E. E. niet den heemel juist, zij zullen 'er ten minste
een' vroolijken dagh oft aavondt mee winnen, ende jk daaraan mijn
deel hebben naar den geest, Dus verre jok; maar dit is ernst, dat jk
ben en blijf,
Mijn' Heere ende Neeve,
U Eed. Gestr.
Ootmoedighe, onderdaane dienaar,
T' Amsterdam, 27 Feb. 1645.
P. C. HOOFT.

Gedicht van Constanter.
Aen Tesfelschade, vertreckende. s)
Pas hebt ghij hier geweest, en dreight weer te vertrecken.
Ey, Tesfel, is de dagh niet eenen dagh te recken?
Is Alckmaer by den Haegh soo haeghelick, soo soet,
Dat all het Haeghs behaegh voor 'tonhaeghs wijcken moet ?
i) geen tijd te kunnen vinden. 2) Zou er daar een briefje zijn aangeplakt; zie blz. 227,
noot 5. 3) zeer eerbiedig. 4) Gelukkig zijn de vredelievenden.
5) Vgl. Gedichten van C.
Huygens, IV, blz. 49
vs. 3 hatghelick — behagelijk. Woordspeling met den Haegh.
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5. Ten minsten, gaet niet wegh, om weg te willen blijven ;
Ten minsten, laet wat hoops mijn' weecke wanhoop stijven;
En staet wat woeckers toe; en misf ick 'tCapitael,
Gedooght dat ick het op den interest verhael.
Ick geef ons sestien jaer (God, hoop ick, sals' ons geven)
i o. In 'tvrolicke besitt van Lijf en Ziel te leven.
Maer u geef icks' op rent. Al valt de hooft-somm schaers,
'T is tegen 'tjaer sestien noch een besoeckje's jaers.
z Mart. 1645.
Constanter.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 4 Maart 16 45 1).
Nescio an fatis, an vobis irasci debeam, qui voluptatum dies indicitis mihi plane intempestivos, Cum docendum nobis est, advocatis
viduas, et adsunt; cum docendum non est, adsum ego sine illis. Scilicet metuitis, ne, si ad illas accedam, incalescam nimis. Illud scito,
me et amoris aliquid et humoris, ut Plautinis verbis 2) utar, habere

in meo corl'ore, et nondum exaruisfe ex rebus amoenis et voluptarijs. Voluisfem interesfe vestris coetibus, homo minime morosus;
sed visum vobis ea tempora eligere, quibus mihi reddendum temporis tributum. Sed devorabo hoc sive infortunium, sive iniuriam,
qui maioribus fui par. Ob Bacchanalium biduum feriati sumus, quod
itione et reditione absorptum fuisfet, Scripsit Satrapa ex relatu anvs. z i Al is de hooft-somm schaers -- Al is het kapitaal klein.
I) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 319 ; De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 13o. Vertaling : ,,Ik weet niet, of ik boos moet zijn op het noodlot, of op u, die mij noodigt op dagen
vol genot, terwijl zij mij in het geheel niet schikken. Als ik college moet geven, vraagt gij
weduwen, en zij komen ; als ik geen college hoef te geven, kom ik zonder haar. Mogelijk
vreest gij, dat ik, als ik bij haar kom, te zeer zal ontgloeien. Weet dan, dat ik, om de woorden van Plautus te gebruiken, iets van liefde en van levenssappen in mijn lichaam heb en nog
niet te zeer ben uitgedroogd voor vroolijke en pleizierige dingen.
Ik zou gaarne bij uwe bijeenkomsten tegenwoordig zijn geweest, daar ik volstrekt niet knorrig van aard ben, maar gij
hebt besloten dien tijd te kiezen, waarin op mijn tijd beslag is gelegd. Maar ook dezen tegenslag zal ik verdragen; ik heb er wel erger overwonnen. Wegens het Paaschfeest hebben
wij twee dagen vacantie gehad, en die zouden voor heen- en weerreizen gebruikt zijn. De
Drost schreef volgens een verhaal van zijne dienstbode, die de boodschap niet goed had begrepen dat ik naar den Haag was vertrokken, maar ik heb in die dagen den Haag evenmin
gezien als Constantinopel .... Groet de voortreffelijke Tesselschade, als zij nog bij u is, den
Heer Wicquefort, uwe zoons en den Heer Bruno." 2) Zie Miles, I, 3, vs. 45, 46.
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cillae suae, quae falsa hoc auditione acceperat, me Hagam profecturn 1); non magis vidi Hagam per hos dies, quam Constantinopolin. ... Praestantisfimam Tesfelam, si istic adhuc est, saluta, et D.

Vicofortium, et filios 2), et D. Brunonem 3).

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 5 Maart 16 45 4).
Nescio an legitimae censeri debeant excusatiunculae, quibus te
subducere recriminator satagis nimium nobis perspectae veritati.
Etenim te Bacchanalibus diebus Hagae condixeras; quo cur non
adnataveris, Leander, ne ipså quidem Hero facem exhibente 5),
amplioris otij disceptatio erit. Interim fatemur, te non illepide circumvenisfe nos, qui relict, nobis exangui viduá, cum succulentis
novem puellis 6) securisfime rem habuisti Turn vernaculi
nonnihil (invenies), quo viduam, dum adfuit, oblectare conati sumus
et, si ausim dicere, oblectavimus. Discedens enim candidisfime profesfa est, plane se itineris non poenitere. Ut de reditu annuo, quem,
ut videbis, stipulati sumus, non arbitrer desperandum.

i) Zie blz. 31o. 2) Bedoeld zijn hier zeker de beide oudste zoons van Huygens, Constantijn (1628-1697), die later secretaris van Willem III is geweest, en Christiaan (1629-1695), de later beroemde natuurkundige. 3) Hendrik Bruno (1617-1664), geb. te Middelie, werd in 1635 als student te Leiden ingeschreven en in het Staten-College opgenomen.
In 1638 werd hij gouverneur der zoons van Huygens en is dat gebleven tot 5647. Later werd
hij conrector aan de Latijnsche School te Hoorn en stierf daar in het St. Pietershof. Bruno
heeft Latijnsche en Hollandsche gedichten geschreven. 4) Vgl. De briefwisseling van C,
Huygens, IV, blz. 131. Vertaling: „Ik weet niet, of uwe verontschuldiging, waarmede gij,
terwijl gij opnieuw als beschuldiger optreedt, druk bezig zijt, u te onttrekken aan de maar al
te zeer door ons doorziene waarheid, voor wettig moet worden gehouden. Want gij hadt beloofd met Paschen in den Haag te komen, en als wij meer tijd hebben, zal het een punt van
onderzoek zijn, waarom gij, Leander, hier niet heen zijt gezwommen, ook als Hero zelve de
fakkel niet toonde. Intusschen beken ik, dat gij ons niet onaardig misleid hebt, daar gij, terwijl gij eene bloedelooze weduwe aan ons overliet, heel veilig u hebt bezig gehouden met
negen bloeiende meisjes Verder zult gij iets zien in onze moedertaal, waarmede ik
de weduwe, terwijl zij hier was, heb trachten te vermaken en als ik het durf zeggen, ook vermaakt heb. Want toen zij wegging, zei zij heel vroolijk, dat zij volstrekt geen spijt had van
hare reis. Zoodat ik geloof, dat wij niet moeten wanhopen aan haar jaarlijksch bezoek, dat
wij, zooals gij zien zult, hebben afgesproken." 5) Zie blz. 166, noot. 6) De negen Muzen.
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Gedicht van Constanter.
Op
haestigh vertreck.
vertreek. I)1)
Op Tesfelsehades
Tesfelschades haestigh
Hier, en wegh
wegh?? in
weeek gekomen
gekomen en
en verdwenen
verdwenen?
in een' weeck
Dat heet ick
iek geen besoeck,
besoeek, 'ten
'tenisismaer
maer eens
eens besoght,
besoght,
ofte
leenen,
Ofiek
Of ick een slaepsté hebb te geven of
te leenen,
Ofiek
'tbesoeek verdragen
verdragen moght.
moght.
Of ick te nauwer nood 'tbesoeck
5. Vindt
Vindtniet
nietvreemt
vreemtdat
dathet
hetmij
mijgestadigh
gestadighin
in den
den sinn
sinn mael,
mael,
weerin
inhael.
hae!.
Tot dat ick
ick 'tnaeste
'tnaeste jaer
jaer myn'
myn' Tesfel-scha
Tesfel-sehaweer
13 Mart.
CtJtlslanler.
Mart. 1645.
Constanter.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van
Maart 1645
1645 2).
2).
van ...
... Maart
Jam cum Jesuitis nobis res est; forte quia de Tesfela
Tesfela omnis
omnis sermo
sermo
est. (Volgt
(Volgt een
eenoordeel
oordeelover
overLatijnsche
Latijnscheverzen
verzenvan
vantwee
tweeDuitsche
Duitsche
Jacob Balde
Balde te
te Munchen
München en
enMartin
Martin Siben, te Keulen.
Jezuieten, n.l. Jacob
Bij
gedicht.) Illud tuum (carmen)
Bij dezen
dezen brief behoort
behoort het volgende gedicht.)
in Tesfelae
discesfum 3)
3) plane divinum
ubi ad sortem
Tesfelae discesfum
divinum est et elegans, ubi
et usuram
usu ram alludis.

Gedicht van Barlaeus.
In Tesfelam et Hugenivm
eubantes. 4)
Hugenivm suppositis
suppositis leetis
lectis cubantes.
Tesfela sublimis recubat,
reeubat, vicinior
vieinior astris,
astris,
Longius a foedi
foedi eondieione
condicione soli.
Constantinus humi iacet
iaeet et demisfior illa
illá
I)
Vgl. Gedickten
van C.
C. Huygens,IV
Huygens, IV,
vs. 22 besogkt
besoght --- beproefd.
blz.SI.
5z. vs.
Gedichten van
, blz.
z) Vgl.
2)
Vgl. Barlau
Epistolae, blz. 922;
vanC.C.Huygens,
Huygens, IV, blz. 132. Vert.:
922 ; De briefwisseling
briefwisseling van
2) Vgl.
Barlaei Epistolae,

n„Wij
Wij hebben nu
nu met
metjezuïeten
Jezuïetentetedoen,
doen,misschien
misschienomdat
omdater
ersteeds
steeds over
over Tesselschade
Tesselschade gesproDitvers
versvan
vanu uopophet
hetvertrek
vertrekvan
vanTesselschade
Tesselschadeis isgoddelijk
goddelijkenensierlijk,
sierlijk,waar
waar
ken
ken wordt
wordt ...•
.... Dit
Naar
hetHs.lop
Hs.:opde
deLeidLeidgij
gij doelt op
op het
het kapitaal
kapitaalenendederente."
rente." 3)
3) Zie
Zie blz.
blz.311-312.
311-312. 4)4)Naar
het
Poemata, I1,
heeft: Ad
Constant.
sche Bibliotheek. Vgl. Bftrlaei
II, blz.
blz. 437,
437, waar
waarhet
het den
den titel heeft:
Ad Constant.
Barlaei Poemata,
Hvgenivm, suppositis
suppositisTesselae
Tesselaecubilibus
cubilibuscubantem.
cubantem. Vertaling:
Vertaling : nOp
„Op Tesselscka
Hvgenivm,
Tesselscha en Huygens,
bovett elkander
elkaTlderzijn
zijngeplaatst.
geplaatst. Tesselscha slaapt boven, dichter bij
bij de
de
slapende
ill bedden,
beddm, die
dieboven
slapende in
sterren,
van den
denvuilen
vuilenbodem.
bodem.Constantijn
Constantijn ligt
ligt op
op den
den grond
grond en lager liggende
liggende dan
dan
sterren, verder van
godheid. Jupiter
jupiter rust
rust lager
lagerdan
dan de
de weduwe
weduwe
zij,
zij, ziet
ziet hij
hij van
van zijne
zijne lage
lage plaats
plaats op naar zulk eene godheid.
Juno
Venus
Juno en
en de
de vrouw
vrouwheeft
heeftden
denzetel
zetelvan
vanden
denDondergod.
Dondergod.De
Deaanblik
aanblikvan
van het
het rijk
rijk van
van Venus
veranderd. De geleerde
geleerde vrouw
vrouw ligt
ligt hooger
hooger dan
dan de
de uitstekende
uitstekende man. Wend
en haar tooneel is veranderd.
u om, Tesselscha
Zuilichem zal meenen, dat de Olympus geschokt wordt door den donder
donder
Tesselscha;; Zuilichem
en de
de sterren
sterren door bewegingen van de lucht. Nies
Nies zachtjes
zachtjes Tesselscha;
Tesselscha ;hij
hij zal
zal gelooven,
gelooven, dat
dat
gij
jupiter. Tesselscha,
Tesselscha, spuug
spuugzachtjes
zachtjes
gij bliksemschichten
bliksemschichten werpt,
werpt,ontroofd
ontroofdaan
aan den
den grooten
grooten Jupiter.
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Suspicit ex humili numina tanta loco
5. Iupiter inferior vidua Iunone recumbit,
Et mulier sedes Altitonantis habet.
Inversa est regni facies Venerisque theatrum.
Incubat insigni femina docta viro.
Tesfela, verte latus; tonitru Zulechemus Olympum
Credet et aethereis motibus astra quati.
lo.
Tesfela, sternuta leviter, iam fulmina credet
Te jacere et summo fulgura rapta Iovi.
Tesfela, collectis per noctem despue sputis.
Haec pluvias dicet succubus esfe tuas.
T 5. Tesfela, cum placide stertes, haec murmura credet,
Iratae Superum Principis esfe sonos.
At cum compositis membris tranquilla jacebis,
Juno suo, dicet, conciliata Jovi est.
Maxime vir, tanti est viduae disponere lectum,
Pingat ut inversos haec tua scena Deos.
20.

C. Barlaeus.

Brief van Hooft.
Hooft aan Tesfelschade
Mej offrouwe,
U E brief, laatst ontfangen, mag ik wel godlijk noemen; eerstlijk
om dat hij naa eeuwige vriendtschap smaakt, daarna, om de heemelsche geestigheit der invallen, die hy behelst ; en eindtlijk, om dat hy,
gelijk de Gooden, altijdts eeven jong zal blijven, dewijl hy geenerley
merk draagt van den dag zyner geboorte 2). Ende, aangezien hy
doch niet oudt worden kan, zoo heb ik te min geschreumt hem een'
wijl onbeantwoordt te laaten, en ter tijdt toe dat ik den Heere Barlaeus zoude gesprooken hebben, om te hooren oft zijn Ed. eenige
kennis hadde aan 't gedicht 3) van Vastaardt, dat in U Ed. veirsen 4)
gedurende den nacht. Hij, die onder u slaapt, zal zeggen, dat het regent. Als gij rustig
snurkt, zal hij gelooven, dat dit geruisch het geluid is van de voornaamste der godinnen, die
toornig is. Maar als gij met uitgestrekte ledematen rustig ligt, zal hij zeggen : Juno is met
haren Jupiter verzoend. Groote man, zooveel heeft het in, het bed der weduwe in te richten,
dat uw tooneel de goden omgekeerd schildert."
i) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 176. Het Hs. is niet gevonden. 2) De ongelukkige gewoonte van Tesselschade, om hare brieven niet te dateeren, is voor ons nog lastiger dan
voor Hooft. 3) Zie bl. 3io. 4) Deze zijn evenals Tesselschades brief, verloren gegaan.
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schijnt het smalle weeuwenlof genoemt te worden. Want, zonder 't
zelve gezien, oft den zin van dien verstaan te hebben, wist ik nochte
dien tytel, nochte den naam byzit wel t' huis te brengen. Nu is zijn
Ed. het eerst in ontrent acht daagen ('t welk zelden gebeurt) my op
gister koomen bezoeken, maar weet van 't voorzeide gedicht van
Vastaart meer niet dan ik. Dies moeten wy in den droom blijven,
tot dat U E gelieve ons 't selve toe te zeinden. Ik verbly my in den
opgang van de nieuwe zon der poezye, waaraf U E vermaan maakt I)
ende dank dat geestig paar 2), voor dat hun gelieft heeft my daar
mêe te bedenken. Mijn' dochter Christina 3) is noch tot Rotterdam,
van waar zy haare zuster Zuzanna verlost heeft. Ik weet niet, hoe
men haar van de nieuwe vrucht, die mijn' huisvrouw oudt maakt,
zal kunnen afscheuren. Want haar' hoogste weelde schijnt schier te
bestaan in weldoen aan jonge kinderen. Daarentusschen zal zy, zoo
ik iet op haar vermag, niet laaten, onder andre vruntlijkheeden, Joffrouwe U E. dochter met schrijven te behaagen, indien haare Ed.
daar meede vermaakt is, ende niet schuw van weederschrij ven.
Want, gelijk U E weet: de eene min brengt d' ander' in. Voor my,
ik hoop U E nemmermeer oorzaak te geeven tot zwakking van 't
vertrouwen dat U E stelt op de geduurigheit en vuurigheit der
vrundschappe, U E toegedraagen,
Mejoffrouwe
UE
van
Verplichten dienstwillig.sten
T' Amsterdam, den zesden van Grasmaart 1645.
P. C. HOOFT.
Brief van Tesselschade.
Tesfelschade aan Hooft 4).
Myn Heer ... .
Op U E laestleden brief, die vol Goddelycke Ernst is, soud ick
koenen aentwoorden en zeggen:

Soo groten Eer voorwaer ick my niet waerdich acht;
i) gewag. 2) Misschien zijn Alida en Hendrik Bruno bedoeld. 3) Zie blz. 77. 4) Naar
het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven door Van Vloten in Tesselschade Roemers
en hare vrienden, blz. 53.
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dan onse vrindtschap en is geen Comedywerck; sy is soo schoon
van achter als van vooren, van Jongs als van Oudts; dies sal ick de
eer aen mij laeten leenen, omdat daer soo veel blyckx van waerheyts aen is, ende antwoorden op u E begeeren van het smal weuwen lof, daer ick niet anders aff en heb als het geen' daer u brieff af
melt, van het slaepen van sekre wedu en weuwenaer, aen myn heer
Barleus gesonden van de heer van Zuylech[em] : siet ick be sitse
maer I).
Dat is immer[s] by sit noemen, ende u E yver over mij, die schynt
dit wat vremt te luyden; dit heb ik willen verdadigen 2) met het
laeste gedichje, en anders niet. Syn hertelyck gegroet met u E beminde huys genooten, van my, u e vrindinne
TESSELSCHADE ROEMERS.
Adres: Aen myn Heer

myn Heer Hooft 11 Drosfaert van Muyden.

Gedicht van Constanter.
'T misverstand. 3)
Hoe, Tesfel, tast ghij mis, en meent ghij dat ick swijmde
En van mijn selven zeegh ? saegt ghij noijt mann die rijmde
Sijn selven hals af, dood, tot Kool en Asch verbrandt,
En schreef een' niewe klucht strax met de selve hand ?
5. Hoe? meent ghij, daer mijn' Penn eens om den deun den dief stelt,
Dat flux mijn' weecke breijn sijn' sinnen op een Lief stelt,
En dat ick inde boeij' of inde dood moet gaen?
Neen, Weew ; leert weewenaers haer' hoofsche Tael verstaen,
En hoofsche dichters toe. Mijn hert en is niet banger
to. Dan Dicht en Rijm vereischt; mijn vier en brandt niet langer
Dan tot het leste vers. En sucht ick dan eens toe,
Het zij in Int of wind, 'k blijf even wel te moe,
En altoos buyten 'tnet dat fuijckigh is van mazen,
En niemand uyt en laet die eens door 'tlistigh asen
15. In 'twarre-garen raekt. Want, want, want, Tesfelscha,
T en is de vrijheid niet alleen die 'ck gade slae,
i) Zie blz. 310, vs

2. 2)

verdedigen. 3) Vgl. Gedichten van C. Huygens, IV, blz. 55.
Vs. 12 Int — inkt. vs. 14 asen — te eten geven.

vs. 1 swijmde -- bezwijmde.
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Als die ghij mij beveelt voor 'twaerdste pand van 'tleven ;
Mijn tweede vryerschapp bestaet een tweede beven ;
Ick schrick voor d'over-hand. 'T is haest geseght. Ick winn 't ;
De weew light onder, in mijn' macht en mijn bewind;
20.
De kans loopt averechts ; want, of m' hem slecht of wel quijt',
Als tgoedjen onder raeckt, soo zijn wij ball en spel quijt.
Constanter.
Oost Eeckeloo, 24 Aug. 1645.

Uit een brief van Hooft aan J. Wicquefort

,

van 25 Aug. 1645 I).

Maar het bedroeft mij te verneemen, dat lVfè Vrouw, U. Eed.
Gestr. waarde helfte, te spaade gekoomen is, om ons op gister, neeyens de HH. Barlaeus ende Poirier 2) met de eere haarder jeeghenwoordigheit te begunstighen. Jndien haare Eed. ende U. Eed. Gestr.
dit ongeluk zoo leedt is als ons, de schaade zal haast geboet worden,
waarnaa ons zeer verlangt. Joffrouw Crombalgh vertrok deezen
morghen naa Weesp, om daar te blijven bij haaren neef van Buil 3),
tot morghen aavondt. Als dan zullen wij in geenen gebreeke blijven
van U. Eed. Gestr. groetenis te doen.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft 4).
Mijn Heer,
Doen eens een kleet van oudts mocht veertich jaeren dueren, doe
hielt men 't voor genae, daer wy het noch voor houwen, en Vastart
sejdt, 't was nu de Iluyd vol plagen, door de verdurven onraedt van
1) Naar het Hs. op de Univ.-Bibliotheek te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz.
193. 2) Elias Poirier, geb. te Parijs, werd 5 Aug. 1644 op 44-jarigen leeftijd in het Kerkinteekenregister te Amsterdam in huwelijk ingeteekend met Dannetje van den Heuvel, geb.
te Parijs. weduwe van Harman Patbrugh. Bij die inteekening wordt hij „secretarist . genoemd
(Fiches de l'Eglise wallonnes). Na den dood van Hooft schreef hij een lijkdicht, Larmes .
C.
door Dr.
getiteld (vgl. G. Brandt, Het leeven van P. C. Hooft en de Lijkreeden,
Mail/zes, Groningen, 1874, blz. 53). 3) Vgl. blz, 227. 4) Het fragment is uitgegeven in
Hoofts Brieven, IV, blz 240. Het Hs. is niet gevonden. Het jaartal van den brief staat niet
vast.

y.
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Hoofsche dertelhêen. Dies zouden wy gaeren, niet door kranckhejt
van quistsucht, maer wel door vaste vrindtschap, een taeyer stoff
als vliegers I) lichtichejt, gelockt zijn, om Ue t' Amsterdam in de
winterhuyshoudinghe, ons vrindely ck aengeboeden, te koemen besoecken, daer wy we hertelyck aff bedancken. En noch hapert er
des geen ongerijmde

Uit een brief van Barlaeus aan J. Wicquefort,
van 19 Dec, 1645 2)•
Tesfela hic 3) est et canit.

Gedicht van Brandt.
Op het spelen van Torquatus voor Maria
Tesfelscha Roemers.
Den 19 van Wintermaandt 1645. 4)
De Dondergodt mach door zijn Noordewinden
De waatren sluiten met doorluchtig ijs,
Of donderen door ritzelende linden,
Of maken al de groene telgen grijs
5. Door wintersneeuw, of rijp die uit den hoogen
Al d'aardt bekleedt ; nochtans sal hij het geen
Ons eens is door den tijdt verbij gevloogen
Te rug doen gaan, nocht doen te niet. 0 neen !
Het geen de tijdt heeft voortgebracht moet blijven
10.
Zoo lang gelijk als d'op- en ondergang.
Geen blixem kan dat uit de werelt drijven.
Dus is ook d'eer, die ik van uw ontfang,
O Tesfelscha, om dat gij van te vooren
Torquatus deugt en Vorstenveinzerij
1) vlieger — loshangend bovenkleed. 2) Naar het Hs. op de Leidsche Bibl. Vgl. Hoofts
Brieven, IV. blz. 384. Vert.: „Tesselscha is hier en zingt". 3) Te Amsterdam. 4) Vgl.
Gedichten van Geerardt Brandt de Jonge, Verzamelt en uitgegeven door N. B. A. te Rotterdam, Gedrukt bij loannes Naeranus .... 1649, blz. 87. Brandt's treurspel De veinzende Torquatus was den 6den October 1644 voor het eerst op den Amsterdamschen Schouwburg

vertoond en werd in 1645 gedrukt. Het treurspel is vol gruwelen.
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15. Quaamt op des Amstels hooge Schouwburg hooren.
Zong Baerles Zanggodin bij 't bruinende IJ
Torquatus lof, d'onnoozle Iuliane
Is ook aan u, ó Zanggodin verplicht.
Zij zucht, en stort voor u haar kuische tranen,
20.
Terwijl gy een Parnas aan 't waater sticht,
Daar Radtbouts zoon, de Kooning van de Vriezen
De grondtvest lei van zijn beroemde stadt.
Gij saagt haar d'eer, en 't leeven ook verliezen
Na dat haar deugt de list bedroogen hadt.
25, Maar toen nu door den ingedreven degen
Het eerlijk bloedt ten zuivre borst uitvloog,
En dat men haar ter aarde sag gezeegen,
Zoo sloeg z' op u haar half gelooken oog.
Als 't naar gesicht was meestendeel gebrooken,
En sprak voor 't laatst met een geslooten mondt:
30.
„Heb ik mijn kuisheit nu genoeg gewrooken ?"
Toen was 't gedaan, en daar op vloog terstondt
d'Ontbonde ziel om door de lucht te waaren,
Tot dat, ó T e s fe l s c h a, uw schelle lier
35. Haar doet naar d'Elizeesche velden varen
En kroont haar hooft met myrt en lauwerier
Maar, Juliaan, gij moet uw toeleg swijgen.
Hoe imant van de Goden min begeert,
Hoe dat hij meerder van hun sal verkrijgen.
40.
Dit heeft de Wijsheit in haar School geleert.
G. Brandt.

Vs. i6. Van Baerle beschermde den jongen Brandt (1626-1685), die toen horlogemaker
was, maar later theologie is gaan studeeren, met de oudste dochter van Van Baerle getrouwd is, predikant is geworden en zich als dichter en vooral als geschiedschrijver naam
heeft gemaakt. Een lofdicht van Barlaeus versiert de uitgaven van Brandt's Torquatus.
vs. 17. Juliana is de vrouwelijke hoofdfiguur van het treurspel. vs. 20--23. Bedoeld is
Alkmaar. vs. 31. Die versregel komt echter niet in het treurspel voor, althans niet in de
uitgave van 1649. vs. 32. vlgg. behelzen blijkbaar een verzoek om een lofdicht van Tesselschade op het treurspel ; zij heeft er echter, voor zoover bekend, geen geschreven.
2I
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BRUNO.
GEDICHT
GÉDICHT VAN
VAN ALiDA
ALIDA B1WNO.

Gedicht
Bruno.
van Alida Bruno.
Gedicht van
Aen
Heer van
van Zuilichem
Zuilichem 1).
I).
Aen den
den Heer
Zuylicher,
Vaste
Vaste zuil
zuil van Zuylichem,
Die
Die mijn
mijn stamelende stem
Lest
Lest vereerde met de eer,
Dat
Tesselschade weêr
weêr
Dat se Tesselschade
5.
Eenssou
souvragen,
vragen,waerom
waerom dat
5. Eens
Sy
Sy haer
haer tegen
tegen plicht vergat.
'k
Tesselschae,
'k Heb de vraegh aen Tesselschae,
Gadeloose
Gadeloose wedergae
Van
Van ApolI'
Apoll' met winst besteet,
10.
Wanthaer
haerantwoort
antwoort isis gereedt,
gereedt,
z o. Want
Die se om dit briefje
briefje treckt,
Die mijn winstbanier verstreckt,
Die aen my, die u vooral,
Een getuyghpant wezen sal,
IS.
Hoemijn
mijnvraegsampt
vraegsampt by
by haer
haer geldt,
15. Hoe
Als ick maer u naem en speld',
Als ick,in
ick, in eerbiedicheyt,
seyt::
Segg' wat Constantyn
Constantyn haer seyt
Dat den Haegh
Haegh nu,
nu, ons
ons ten
ten spijt,
spijt,
benijd'. -—
20. Ons behaagen ons benijd'.
Huygens, luisterrijcke son,
Die wel
wel duysent
duysent rijmpjes
rijmpjes won
won
wijze Tesselschae,
Van de wijze
't Is een
een overgroote
overgrooteschae
schae;;
Maerhet
hetisiseen
eenminder
minder quaet
quaet
25. Maer
overlaet,
Nu s'u naem ons overlaet,
Die. van
van my
my maer
maer eens
eens vertaelt,
vertaelt,
Die,
winst van
van Schade
Schade haelt.
Rijm, ja winst
Maart 1646.
1646.
Alida Bruno.
Bruno.
20 Maart
Alida
1)Ij Uitgegeven
Uitgegeven in
in Tesselschade
Tesse/sckade Roemers
Roemers en
C1l hare
kare vrienden,
vrienden, blz. 55,
SS, en in
in Gedichten
Gedichten van
van C.
C.
Huygens,
HlIygens, IV,
IV, blz.
blz. 76.
76. Aeltjen,
Aeltjen, of
ofAlida,
Alida,Bruno
Bruno was
was eene
eene dochter van Martinus
Martinus Bruno,
Bruno, die
die
van
van 1624
1624 tot
tot zijn
zijn dood
dood in
in 165o
1650 predikant
predikant was
was te
te Alkmaar,
Alkmaar, en van
van Heyltje
Heyltjevan
van Heuvel.
Heuvel.Zij
Zij
werd
werd den
den 9den
9den April
April 1628
1628 te
te Alkmaar
Alkmaar gedoopt
gedoopt en den
den 27sten
27sten Januari
Januari 1679
1679 begraven.
begraven. (Mede
(Mededeeling van Juffr. C. G. C. Bruining). Aeltjen Bruno heeft
heeft gedichten
gedichten geschreven,
geschreven, waarvan
waarvan-delingvajufr.CGBing)Aeltjruo
er
er eenige
eenige zijn
zijn opgenomen
opgenomen in
in Klioos
Klioos Kraam,
Kraam, II,
Il, 1657,
1657, en
en in
in Bloemkrans
Bloemkransvan
van verscheiden
versckeiden gegedichten,
dichten, 1659.
1659.
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Gedicht van Barlaeus.
In natalem Tesíelae qui Martij fuit XXV I).

Nil tibi cum Marte est, et Tesfela nasceris illo
Mense, cui Mayors nomina saeva facit.

Nil tibi cum Venere est, et Tesfela nasceris illo
Mense, viro Veneris qui placuisfe potest.
5. Tota tibi Psyche es, celsisque intenta Deorum
Sedibus, aethereas optima volvis opes.
Tesfela, quam felix, cum mundo nasceris et quo
Tempore nunc vernant omnia, verna venis.
Illa dies ipsi risit natalis Olympo,
1o.
Et quae te genuit, Tesfela, talis erat.
Martius e Pharijs vinclis exsolvit Iudam
Abramidesque illo sidere liber ijt.
Tu quoque tunc chara rupisti vincula matris,
Ut coelo posfes liberiore frui.
15. Tesfela, tu primi placidisfima filia Veris
Nasceris et vernis moribus apta places.
Tu melius ver esfe facis, tu nubila pellis,
Te nascente truces detumuere Noti.
Ingeniumque tuum trux Martius induit, et qui
20
Saevus erat, genio nunc meliore fluit.
Sic natara, sic vernantem, bona Tessela, fas est
Aut nunquam aut medio non nisi Vere mori.
(C. Barlaeus).

I) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven in Tesselschade Roemers en hare

„op den verjaardag van Tesselscha, op den assten Maart. Mars
is niets voor u en, Tessel, gij wordt geboren in die maand, waaraan Mars zijn woesten naam
geeft ; Venus is niets voor u en, Tessel, gij wordt geboren in die maand, die den man van
Venus heeft kunnen behagen. Gij zijt geheel Geest en, lettende op de hooge zetels der goden, denkt gij, voortreffelijke, over de schatten van den hemel. Tessel, als welk eene gelukkige bode van de lente kwaamt gij, toen gij geboren werdt voor de wereld, in den tijd, waarin ook nu alles zich verjongt. Die geboortedag lachte den Olympus toe, en zij, die u ter wereld bracht, Tessel, was evenals gij. Maart heeft Juda van de boeien der Pharao's bevrijd en
de zoon van Abraham ging onder die ster vrij heen. Ook gij hebt toen de dierbare boeien
der moeder verbroken, om de vrije lucht te kunnen genieten. Tessel, gij werdt geboren als
de zachtste dochter der eerste lente en gij behaagt, omdat gij geschikt zijt voor het lentegevoel. Gij maakt de lente beter, gij verdrijft de wolken en, toen gij geboren werdt, waren
vrienden, blz. 80. Vertaling :
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Gedicht van Constanter.
Aen Alida Bruno I).
Meisjen, moije makelaers,
Niet van liefde, niet van Geld,
Maer van Dichtjens wel bestelt,
Boven all de kakelaers
5. Van Noordholland, man of wijf,
Steil ick uw beknopt bedrijf.
Ghy doet Tesfel met het woord
Van een' vriendelick bedwang
Seggen daer ick naer verlang,
to. Ghij doet, datse mij verhoort,
Doetse, datse niet en souw
Dencken, door de lenten kouw
Naer den Haghe spelen gaen.
Lieve, leent mij nu noch een
15. Straeltje van die stercke reên ;
Doetse by haer woord bestaen;
Seght haer, dat ick sitt en wacht
Naer de rent van haer besoeck
Die bekent staet op mijn Boeck,
En soe rijmtse goeden nacht.
2

Apr. 1646.

Constanter.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van I5 Apr. 1646 2).

Tesfela,
Borealis illa Vesta, ftingit
0pum suarum mater, hospes, artifex.
de winden rustig geworden. De grimmige Maart heeft uwe inborst overgenomen en hij, die
woest was, gaat nu zacht voorbij. Het is recht, goede Tessel, dat gij, die zoo geboren zijt en
zoo bloeit, of nooit, of slechts midden in de lente zult sterven."
I) Zie Gedichten van C. Huygens, IV, blz. 78. — Zie blz. 322.
vs. x makelaers -- vrouwelijke makelaar. vs. i6 bestaen — standhouden.
2) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 940 ; De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 295. Vertaling: „Tesselscha, — die Noordsche Vesta, schildert als moeder van haar werk, gastvrouw en kunstenares. — Op haar verjaardag, die in de maand Maart valt, heb ik onlangs
de volgende versregels geschreven .... Zij heeft mij mosselen van Petten gezonden, nog
gapende en pas gespeend.
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In eius natalem, qui in mensem Martium incidit, nuper lusi haec
disticha i) . . . . Mihi musculos Pettemenses misit, hiantes adhuc et

a suctione recentes.

Gedicht van Barlaeus.
In Parnasfum Tesfelae 2).
Barbara quid celebres ostentas Graecia montes,
Et late geminis saxa superba iugis,
Phoebus ubi doctaeque habitant fastigia Musae,
Cunctaque Pegaseo numina fonte bibunt?

Fabula sunt Graij montes, iuga, flumina, rupes,
Et cum carminibus nomina vana suis.
En novus Arctois Parnasfus surgit in oris,
Almerijsque levat nobile culmen aquis.
Tesfela Parnasfum, mulier clarisfima, condit,
1o.
Iamque potens montes Tesfela nostra facit.
Et viridi musco rupes investit et herbis,
Ut posfit calidis vatibus umbra dari.
Tesfela pro Phoebo est, pro Musis, Pallade, quicquid
Numinis est, in se Tesfela grandis habet.
15. Hic Tasfos Italosque sagax matrona penates
Versat et ingenio liberiore ruit,
5.

I) Zie bladz. 323. 2) Naar het Hs. op de Leidsche Bibliotheek. Uitgegeven in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 83. Vertaling : „Op den Parnassus van Tesselschade.
Barbaarsch Griekenland, waarom pocht gij op de beroemde bergen en op de trotsche rotsen met de twee groote toppen, waar Phoebus en de geleerde Muzen de hoogten bewonen
en alle godheden drinken uit de bron van Pegasus? Eene fabel zijn de Grieksche bergen,
toppen, stroomen en rotsen ; ijdel zijn hunne namen en alle gedichten, die ze verheerlijken.
Zie, daar verrijst een nieuwe Parnas in het Noorden en verheft zijn edele kruin boven de
wateren van Alkmaar. Tessel, de beroemde vrouw, sticht een nieuwen Parnas en zij, onze
machtige Tessel, maakt nu bergen. Zij bedekt rotsen met groen mos en gras, opdat er schaduw zal zijn voor warme dichters. Tessel dient voor Phoebus, voor de Muzen, voor Pallas,
en wat voor godheid er is, de groote Tessel heeft haar in zich. Hier houdt de scherpzinnige
vrouw zich bezig met Tasso en andere Italianen en dringt met vrijen geest in hun werk
door. Hier schildert zij, of zingt lief, of dwaalt bevallig door de dalen en vergeet hare zorgen. Mij, den dichter, staat zij hier afzondering en rust toe en veroorlooft mij welwillend
gebruik te maken van een gedeelte van den berg. Tessel, zijn er schuilhoeken, verberg mij
dan daarin, opdat ik u daaruit deze woorden kan toespreken: „Tessel, gij die bergen maakt
en stukken aan de wereld toevoegt, er blijft nog iets over; sticht Tessel, nieuwe werelden,"
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Hic pingit vel amoena canit vel lenis inerrat
Vallibus, et curas effugit ipsa suas.
Hic mihi secesfus indulget'et otia vati,
Meque sinit montis parte benigna frui.
20.
Tesfela sunt latebrae, latebris me absconde sub istis,
Ut posfim e latebris haec tibi verba loqui :
Tesfela quae montes et partes conficis Orbi,
Quid superest? mundos, Tesfela, conde novos.
(C. Barlaeus.)

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 2 Aug. 1646 I ).

Fui ante biduum apud Tesfelam Alcmariae ; pingit et Parnasfos
portatiles condit sagax mulier ; illic vertices, latebras et secesfus
fabricat, unum tibi, alterum mihi in monte fecit. Illam hic expectamus, ut Mudam abeat cum Zammero 2) cognato, comite perpetuo,
quem, quoties iocari libet, non Draconem, sed custodem aurei velleris
vocare soleo, ne illud Iason aliquis aut Argonauta 3) Amstelodamensis auferat. Vellem te prunis Mudensibus nobiscum vesci posfe, seposita omni zelotypia. Sed vicinior es istorum prunorum et glandium
mesfi, quibus urbes et castella subruuntur et oppugnantur. Faxit
Deus, ne istius ilicis te fructus feriat. Est enim ex illarum nucum
numero, quarum unica prodest, nocet altera, tertia mors est.

z) Vgl. Barlaei Epistolae, blz. 944 : De briefwisseling van C. Huygens, I V, blz. 339• Vertaling : „Twee dagen gereden ben ik te Alkmaar bij Tesselscha geweest ; de scherpzinnige
vrouw schildert en vervaardigt een draagbaren Parnas ; zij maakt daar toppen, schuilhoeken en stille plekjes, o.a. een voor u en een voor mij. Wij wachten haar hier, om naar Muiden
te gaan met haar neef Sammer, den vasten geleider, dien ik, zoo dikwijls als ik mag schertsen, gewoon ben geen draak, maar bewaker van het Gulden Vlies te noemen, opdat geen
Iason of Amsterdamsche Argonaut dit zal rooven. Gaarne zou ik willen, na alle ijverzucht
op zijde te hebben gezet, dat gij met ons te Muiden pruimen kwaamt eten. Maar gij zijt dichter bij het oogsten van die pruimen en eikels, waarmede steden en forten worden vernield en
belegerd. God geve, dat geen vrucht van dien boom u moge treffen ! Want zij behoort tot
die vruchten, waarvan ééne goed is, een tweede benadeelt, eene derde den dood brengt."
a) Zie blz. 86. 3) Iason was het hoofd der Argonauten, die de gouden vacht, in het heilige
woud van Ares opgehangen, naar Griekenland wisten te brengen.
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Uit een brief van Barlaeus aan Hooft,
van 21 Aug. 1646 1).
Amersfortiam 2) hodie profectus, ut res Ill. Comitis Mauritij 3) istic
curem, non posfum crastino die Dominam Tesfelam seducere ; alit
istic pictores preciosisfimae dexterae et pigerrimae Vale,
vir maxime, et reducem exspecta, ut D. Tesfelam et pruna salutem.

Brief van Tesselschade.
Tesselschade aan Hooft en zijne vrouw 4).
Myn Heer en me vrouw Hoofts.
Wy hebben ue aengenaemen brieff ontfangen, die melden ue gesontheyt, en ons vermaeckelyck verlangen om te Muijden te hooven 5 ).
Wy zullen koemen nae ue begeeren, zyn al op koemende wegh,
zullen morgen te Wesep syn tot ons neeff van Buijl 6 ), zullen een
sondach weder t' Amsterdam komen op middach eeten, en dan een
maendach op Muijden. Sijt godt bevoelen met ue beminde Helionoras 7).
I) Naar het Hs. op de Univ. Bibl. te Amsterdam. Vgl. Hoofts Brieven, Iv, blz.

211.

Vertaling : „Daar ik vandaag naar Amersfoort vertrek, om daar zaken van graaf Maurits
in orde te maken, kan ik morgen Juffr. Tesselschade niet van haar plan afbrengen ; zij zorgt
daar voor schilders, die knap zijn, maar lui .... Vaarwel, grc.ote man, en verwacht mij op
mijnen terugweg, om Juffr. Tesselscha en de pruimen te groeten." 2) Misschien woonde
Pieter Visscher daar toen reeds, in elk geval een paar jaren later. 3) Graaf Johan Maurits
van Nassau-Siegen (1604-1679) was al heel jong in dienst getreden der Staten-Generaal
en heeft later de hoogste rangen in het leger bekleed. Hij is eenige jaren voor de WestIndische Compagnie gouverneur-generaal van Brazilië geweest. In 1646 was Barlaeus bezig
met een groot werk in het Latijn te schrijven over Johan Maurits in Brazilië; het is in 1647
uitgekomen. 4) Naar het Hs. op de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek. Vgl. Hoofts
Brieven, IV, blz. 212. 5) goede sier maken. 6) In eene genealogie der familie Visscher
(vgl. J. H..W. Unger in Oud-Holland, III, 1885, blz. 165) en in eene acte van 1622 (vgl. J. F.
M. Sterck in het Vierde verslag der Vereeniging Het Vondel-Museum, 191o, blz. 42) worden
slechts twee zoons van Claes van Buyl en Truitgen Roemers genoemd, Willem en Roemer.
Daar nu de eerstgenoemde in Amsterdam woonde, waar zijne kinderen werden gedoopt en
hij zelf in 1649 voorkomt als substituut-schout, dus in hetzelfde ambt als zijn vader, zal de
hier genoemde neef van Buyl te Weesp zeker Roemer zijn. Van hens is niets anders bekend
dan dat hij den 26sten Sept. 1621 in de Oude Kerk te Amsterdam gedoopt is (vgl. Unger,
t. a. p., blz. 168).
7) Nl. Leonora Hooft-Hellemans en waarschijnlijk haar kleindochtertje
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Juffrouw Cristi[n]a I) moet ock gegroet zyn van haer en ve vrindinne,
TESSEL SCHADE ROEMERS.
Den 22 Augustus Ann. 1646.

Uit een brief van Huygens aan Barlaeus,
van 28 Aug. 1646 2).
Quod superest secuisti venam mihi acumine ipso versiculorum
quos Tesfalae opificio inscripsisti. Et ecce quid emicuerit sanguinis
biliosi. Nihil clementius a perpetuo rivali poteras expectare. Ride,
atque ut Incerti 3), tecum habe quorum nec ipsi Phoebo copiam factam velim.

Gedicht van Huygens.
Ad Tesfalam, de Barlaeo Monitum. 4)

5.

Tessala, tot monitis toties de fraude poetae,
Nunc quoque de insidijs certior esto novis.
Ille tuos mon tes, et quae, quasi pene Gigantum
Aemula, non una robora rupe locas,
Ille tuos laudat Fontes, ille antra Deabus
Commoda, et has propter non odiosa Dijs?

Leonora van der Meyden, het dochtertje van Johan van der Meyden en Constantia Bartolotti, die in 1644 getrouwd was. Leonora van der Meyden is gehuwd geweest met Nicolaes
van Vlooswijck, drost van Muiden (f 1674) en daarna met Jhr. Godert Willem van Tuyl
van Serooskerken.
I) Zie bladz. 77. 2) Naar het Hs. in de Bibl. der Kon. Akademie te Amsterdam. In De
briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 345, wordt alleen de korte inhoud van den brief
meegedeeld. Vertaling: „Verder hebt gij mijne dichtader geopend door de geestigheid van
de verzen, die gij aan het werk van Tesselscha hebt gewijd. En zie nu eens, wat voor galachtig bloed voor den dag is gekomen. Gij kunt van uw vasten mededinger geen grootere
zachtheid verwachten. Lach en houd, als van den Onbekende, datgene voor u, wat ik aan
Phoebus zelf niet medegedeeld zou willen zien." 3) Onder Latijnsche gedichten, die
niet door den beugel kunnen, schreef Huygens gewoonlijk het woord : Interti (van
een onbekend dichter). Het vers dat den titel heeft Ad Tesselam de Barlaeo Monitum,
en den 28sten Aug. geschreven werd, behoort inderdaad tot deze rubriek. De vertaling blijve
daarom achterwege, om de vele onkiesche toespelingen. 4) Vgl. Gedichten van C. Huygens,
IV , blz. 79.

GEDICHT VAN HUYGENS.

329

Crede í1iihi quod in ancipiti gladiator arena,
Quod nudo liber vertice Falco facit,
Aut Aquila, aut serpens Epidaurius, omnis ab illa
Gente, licet probitas emicet ore, facit.
1o.
Non feriunt, quo collimant ; quod lumine laevo
Non est semper idem, crede, quod ungue petunt.
Ille tuas, Rhetor, latebras sacrosque recessus
Praedicat, aut lucos ille, Poeta, tuos?
15. Tessala diffide ; est viduae, est soli quod in aurem
Inspiremus, et hoc pondus in augurio est ;
Non it eo nequam quo se vult ire videri ;
Hoc agit ? hoc ergo non agit. Hoc agitur :
Anguis Barlad quidam veteranus in herba
Arrecto tumidus vertice colla levans
20.
In latebris, incauta, tuis, in valle rosarum
Muscosi gestit fontis inire Specum.
Si dubitas, en quantus ego, quem respuis, autor,
Quam potior monitis cautio nulla meis.
25. Ut melius Furem nemo quam Fure reuelet,
Optimus agricolae censor ut agricola est ;
(Me quoque Pastores vatem dixisse memento)
Haec ego de fucis, ipse poeta, loquor.
In Casiris S. Gillis.
28 Aug.
,

Gedicht van Simon Ingels.
Op de zang van M. C. I)
Als Orpheus zang en spel
Klonk midden door de Hel.
Lag 't vyer geblust, en niet
Een Zieltje leê verdriet.
5. Maar 't vyer dat blaakt en brant
Het edelste ingewand
i) Vgl. De getrouwe herderin. Lantspel. Door S. 1. Met eeni g e gedichten van dezelve. t' Amsterdam, By Abraham van Blanken .... 1658, blz. 9 (der Gedichten). In de i8de en z9de eeuw
werd vermoed, dat de letters S. I. eene afkorting zijn voor Simon Ingen. De schrijver zou bij
Vreeland gewoond hebben. Nu weet men dat niet van eene familie Ingen, maar wel van
eene familie Ingels. (Mededeeling van den Heer Sterck). De familie Ingels was katholiek, de
schrijver van den bundel ook, zooals duidelijk uit verschillende zijner verzen blijkt. Ook was
er een advokaat Ian Ingels, die met Hooft in betrekking stond, want deze schrijft 21 Juli
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ten hoogste, van festoenen, die georbert dienen, en niet veel langer
duuren moogen. Valt 'er dan iets anders toe, dat moogen ze voor
een gelukjen reekenen, want de hal zal geslooten zijn, eer mijn huishoudster daar een briefjen krijgen kan. Waare U E. een Jan Hen,
die zulke getijden wiste te kaavelen I), wel zoud' het ons te pasfe
gekoomen zijn, alzoo U E. in dien gevalle wel wat eer zoude geschreeven hebben. Nu, met zijn Excellentie voorzeidt zijn wy niet
bekommert 2) ; die kan genoeg by 't loof leeven, jaa, enkelijk by het
tellen van de blaaden der boomen. Voor graager volk is 'er noch
een' rest pruimen, en misschien een deel fricadellen, vrijsters kost,
naar Kosters gevoelen, oft een verkensbil ten beste. Tesfeltjen
quijnde gister (wie weet oft het om U E. was ?), ende at 's middags
niet, s'avondts een kommetje bierenbroodts. Een paar Doctooren,
gelijk U E. en de Heer Koster, zouden misschien practijx genoeg
hebben, om haar voort uit deeze bedroefde, bedorvene wereldt te
helpen, die zy doch half gestorven is 3). Deeze zijn de nieuwmaaren,
die ik U E. van hier weet te schrijven. U E. zal zeggen : 't is altemaal
jok. Zoo zijn ook dikwijls de looptijdingen 4). Maar dit is ernst, dat
U E., met een heel heir ook, ons zal welkoom weezen, en altijd blijven wil,
Mijn Heere,
UE.
Ter vlucht, van den Huize te
Ootmoedige, onderdaane dienaar
Mulde, den eersten van HerfstP. C. HOOFT.
maant 1646.

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 27 Sept. 1646 5).
Mox domum reversus litteras tuas accepi et versus ad Tesfelam 6),
quam Muydae repperi prunis victitantem, quae facile illi erat ob
I) zoo eb en vloed wist te berekenen. 2) doende, bezorgd. 3) afgestorven. 4) nieuwstijdingen. 5) Vgl. Hoofts Brieven, IV, blz. 323; De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz.
354. Vertaling : „Spoedig na mijne tehuiskomst kreeg ik uw brief en uwe verzen aan Tesselscha, die ik te Muiden pruimen vond eten, die zij, wegens hunne rijpheid gemakkelijk van de
boomen kon schudden, tot groot gevaar van datgene wat de plooien van het gewaad verbergen. Ik heb haar iets uit uw gedicht uitgelegd, maar niet alles, niet dat van den weg naar de
bemoste bron, enz." 6) Zie blz. 328.

332

UIT EEN BRIEF
BRIEF VAN
VAN BARLAEUS
BARLAEUS AAN
AAN HUYGENS.
HUYGENS.

maturitatem arboribus
ad discrimen
discrimen illorum,
illorum, quae
quaesinus
sinus
maturitatem
arboribus decutere,
decutere, ad
abscondit. Exposui
Exposui illi quaedam tui
tui carminis,
carminis, sed
sednon
nonomnia,
omnia,non
non
abscondit.
I)
illa de muscosi fontis via, etc. I)

Uit een brief van Barlaeus aan Huygens,
van 14 Dec.
Dec. 11646
2).
646 2).
Tesfe1a
praeter sacra nihilloquiter
nihil loquiter nec scribit.
Tesfela praeter

Brief van Tesselschade.
Tesselschade
aanBarlaeus
Barlaeus3).
3).
Tesselschade aan
Myn Heer Bareleus,
Wilt dees ingeleyde
brieff aen myn vrouw Hoofts
Hoofts behandigen.
behandigen.
ingeleyde brieff
Het is
is nae
nae myn
mynvermogen
vermogenvertroosting
vertroostingover
overhet
hetdroevigh
droevigh over.
over·
Enàe sendt my eens het sonnet by my gelyden van
haer dochtr.
dochtr. Ende
van haer
4), dat
dat ick
ick noyt
noytanders
anders geschreven
geschrevenheb
heb als
als
maeckt op S Stevensdagh
Stevensdagh 4),
in klad, en dat is verloeren.
verloeren.
tegeeven
geevenaen
aende
denieuwe
nieuweMusin
MusinAlida
AlidaBruno
Bruno5),
5),
lek
belooftte
Ick heb het belooft
die
dichjes dicht;
dicht j ghy
ghy sult
sult my
myvrindtschap
vrindtschap doen,
doen, en
enick
ick sal
die soete dichjes
blyven.
TESSELA,
Soo gky
myn ackt,
acht,
ghy myn
Al
wout gkymy
my Negenen 6).
6).
Al woutghy
proffesfer
Caspaer
Bareleus
Adres:
Aen
myn
Heer
11
De
Heer
proffesfer
I1
Caspaer
Bareleus
11
Adres :
by het
het oudemannen
oudemannenHuys
HuysI11lop
op de oude zyts achter Ilburghwalil
Tot i!
I
Amsterdam. I11 port.
I)
Vs. 22
22 van Ad
Tesselam op
en hare
karevrienden,
vriendm. bi.
bl. 57.
57.
Tesselschade Roemers en
Ad Tesselam
op bi.
bl. 328.
328. Vgl. Tesselsckade
I) Vs.
2)
EpistoJae, blz. 948
948;; De
6riefwisseling van
van C.C.Huygens,
Huygens, IV, blz.
blz. 366.
366. VerDe briefwisseling
Barlaei Epistolae,
2) Vgl. Bar/ad
taling:
Tesselschade spreekt
spreekt en schrijft
schrijft alleen
3) Naar
Naarhet
het
taling : n„Tesselschade
alleenover
overgodsdienstige
godsdienstigedingen."
dingen." 3)
Hs. op de Leidsche
Leidscbe Bibliotheek.
Bibliotheek. Zie
Zie Tesselsckade
Roemers en
en hare
karevrienden,
vrienden, blz.
blz. 59.
59. De
De brief
Tesselschade Roemers
is, zooals gewoonlijk, niet gedateerd,
gedateerd, maar
maar zeker
zeker geschreven
gl"schreven na
na den
den dood
doodvan
vanHooft
Hooft(21
(21 Mei
Mei
1647).
Hellemans,van
vanwier
wieroverlijoverlij1647), die
diehier
hierniet
nietmeer
meergenoemd
genoemd wordt.
wordt. De
De dochter
dochter van Leonora
Leonora Hellemans,
den hier
Isten Mei 1644 op 20-jarigen leefhier sprake is, moet Constantia
Constantia Bartolotti zijn, die
die den
den 3Sisten
sterfjaar isisniet
niet bekend,
bekend,maar
maarVan
Vander
der
tijd
Johan van
van der
der Meyden. Haar sterfjaar
met Mr. Joban
tijd gebuwd
gehuwd was met
Machteld Hooft.
Hooft. En
En de
de brief
brief
Meyden
Meyden werd
werd op 17
17 Mei 1648 in ondertrouw opgenomen met Machteld
is geschreven
eenige
dochter
overleed.
geschrevenvóór
vóór31
31Augnstus
Augustus1647,
1647,toen
toenTesselscbade's
Tesselschade's
eenige
dochter
overleed.4)4) St.
Hetkan
kanook
ook
Stevensdag
26 December.
December.Welk
Welkgedicht
gedichthier
bierbedoeld
bedoeldwordt
wordtisisniet
nietzeker.
zeker. Het
Stevensdag is 26
verloren
zijn. 5)5)Zie
Zieblz.
blz.322.
322.6) Dit
6) Dit
is eigènlijk
eene
aardigheidvan
vanvader
vader Roemer,
Roemer, die
verloren zijn.
is eigenlijk
eene
aardigheid

UIT EEN BRIEF VAN BRUNO AAN HUYGENS.

333

Uit een brief van H. Bruno aan Huygens, uit Alkmaar,
van 31 Aug. 1643 I).
Maria Crombalckia, virgo ingeniosisfima, Tesfelae filia et proles
unica, vere matrisfans et Tesfelizans, non Crombalkizans, in Hore
aetatis, in amplexibus maternis et materterae Annae, hodie ex febre
ardenti exspiravit. Qua profecto morte, quae sorori meae lachrymas
ubertim, mihique longa suspiria expresfit, ita me animi fractum
sentio, ut vix sim apud me.
in zijne Brabbeling (b. I, No. 5o; zie T'Lof van de Mutse, ende van een blaeuwe scheen, enz.,
1612, blz. 25) zegt :
„'T is met my en mijn Lieff veel meer dan 't placht,
Want sy die te vooren my hooch heeft gheacht;
Die negent my nu, dit maeckt crackeel ;
Want als ick by haer ben, isser altijt een te veel."
De Heer Sterck heeft op deze plaats gewezen (vgl. Oud-Holland, 1915, blz. 22o).
1) Vgl. De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 424. Van Vloten gaf er eene vertaling
van in Tesselschade Roemers en hare vrienden, blz. 59. Vertaling: ,,Maria Crombalch, een
zeer begaafd meisje, het eenige kind van Tesselschade, dat bepaald op haar lijkt en niet op
haar vader, is heden in den bloei der jaren in de armen van hare moeder en hare tante Anna, aan eene heete koorts overleden. Door dezen dood, die mijne zuster overvldedige tranen
en mij diepe zuchten heeft ontlokt, voel ik mij zoo gebroken, dat ik nauwelijks mijzelf ben".
2) De jonge Maria Tesselschade was in 1628 geboren en dus 18 of 19 jaar oud Zij is den
31 Augustus overleden, en den Oden September begraven (Mededeeling van Juffr. C. E. C.
Bruining).

XVII.

Laet niemand sick vermeten,
Haey' onwaeya'eeylickheit in woorden uyttemeíen
All walmen vande sonn kan seggen gaef Izaer af

.

Huygens.

:

Gedicht van J. Westerbaen.
Aen Joffrouw Tesfelschade Roemers Visfchers D.,
Weduwe wylen de Heer Adelaert Crom balgh, over het
verlies van haere eenige Dochter Maria Crombalgh.
Klinck-dicht I).
Gy treurde, Yisfchers-kindt, om uw verlooren gaede,
Om uwen Adelaerdt, doe d'onbeleefde Doodt
Hem in zyn volle kracht so schielijck neder-schoot;
Doch een gesegent lot, tot boete deser schaede,
5. Versoete 't bittre roet van sulcken ongenaede.
Een Dochter, die in geest haer speelnoots gingh voorby,
In schoonheyd sonder kunst trad in de voorste ry,
En in bevalligheyd een keurigh oogh versaede.
Dees' is u nu onthaelt in 't bloeyen van haer jeughd
zo. En gy verliest in haer veel ingebeelde vreugd ;
Maer treurt niet, Tesfelschae, 't is 't werk der Cherubynen ;
Die zyn door 't keeltje van dit Engeltje bekoort.
Sy seyden : Langh genoegh zyt ghy beneen gehoort,
Kom, klim ten Hemel op, werd' een der Seraphynen.
Troost ram.
Droeve ziel, wat helpt het klaegen
Over 't geen de wyze God
Nae syn enckel wel behaegen
Ons wil geven tot ons lot?
5. Datmen niet en kan vermyden,
Is 't niet reden dat men 't ly ?
En wat valter, als te lyden.
'T geen men niet en kan voorby?
1) Vgl. Gedichten van Jacob Westerbaen .... In 's Gravenhage, By Anthony, Johannes
ende Pieter Tongerloo, Boeckverkoofters, 1657, I, blz. 380. Jacob Westerbaen (1599-1670),
de bekende dichter, woonde te Loosduinen.
vs. 9 onthaelt—ontrukt.
TESSELSCHADE.
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Is 't niet beter dan geswegen
x o. Daer het klaegen niet en helpt,
Noch het Nood-lot kon bewegen,
Daer geen sucht de wonden stelpt,
Daer geen kermen, daer geen steenen,
Daer geen woelen, daer geen woên,
z 5. Daer geen schreyen, daer geen weenen
'T geen gedaen is kan ontdoen

20.

Onder vrienden en vriendinnen
Heeft de Dood te vroegh gemaeyt ;
Maer wat voordeel salmen winnen
So men sich in traenen baeyt?
Klaegh ick, vraegh ick, wensch ik, ween ick,
Loost myn boesem sucht op sucht,
Wringh ick handen, roep ick, steen ick,
Wat 's de winst, en welck de vrught ?

2 5.

So ick op den Hemel vloecke,
So ick Son en Maen betygh,
So ick 't op de Sterren soecke,
Wat is 't voordeel dat ick krygh?
Wat sal ick in 't eynd bedyen
30. Tegen Son en Sterr' en Maen ?
Dat ick ly, dat moet ick lyen,
Dat gedaen is, blyft gedaen.
So myn oogen syn geswollen,
So ick bittre tranen ween,
35. Dat se biggelen en rollen
Over myne wangen heen,
So myn spier van rouw verdrooge ;
So ick vleesch en bloed verteer,
Wat verdient myn rouw, myn ooghe ?
40. Dieder dood is komt niet weer.
So 'k myn haer kom uyt te rucken,
So 'k myn borst met vuysten slae,
So 'k myn kleeren scheur' in stucken,
En door eygen ongenae
vs. 26 betygh

—

beschuldig, beticht. vs. 29 bedyen — voordeel hebben, slagen.
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45. Myn gesontheyd gae verkorten,
Dat ick swack en afgegaen
Met de neus in 't bed moet storten,
Wat geniet ick ? 't blyft gedaen.
Droeve Ziele, leert dan lyden,
5o. Leert den draegen met gedult.
'T geen ghy niet en kunt vermyden,
Noch herdoen of mooght, of sult ;
Leert vroegh aen de Reden geven
'T geen ghy doen moet aen den Tyd,
55. Die al watter werd geleden
Door 't verloop van jaeren slyt.

(J. LYesterbaen).

Gedichten van Simon Ingels.
Voor 't Ziek-bedde van Juff.r M. C. I).
Hier leyt een schoone Bloem en dort,
Die vruchteloos besprenkelt wort
Met tranen. Och, het is te laat
Als 't hertje van de bol vergaat.

(S. Ingels).
Op de doot van Juff. M. C. (Tesfelschades) dochter 2).
Omnes eodem cogirnur

.

Wat schreyt gy Moeder om uw kint,
Dat als een Roos stont in dit dal ;
Weet Tesselschade niet, dat al'
De Bloemen staan op deze wint?

(S. Ingels).

i) Vgl. De getrouwe Herderin, t. a. p., blz. 15. Waarschijnlijk doelt het versje op de jonge
Maria Tesselschade Crombalchs. Zie blz. 33o. 2) T. a. p., blz. tb.
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Uit een brief van H. Bruno aan Huygens 1).
Tesfelae nonduen adesfe potui, propter et recentem adventum,
neduro et subitum. Knivij 2) huius natitturopiQov discesfum; hodie
eam invisam invitaboque tuo jusfu ac nomine, sed ea lege atque
omine, ut invisam Annam sororem, invita non adducat, quanquam
vereor, ut ventura sit, nam, ut mihi haec conscribillanti adstans frater 3) an soror Alida 4) indicium facit, laborat misera Tesfela febri
quartana, nec sine periculo lethali.

Uit een brief van H. Bruno aan Huygens, uit Alkmaar,
van i Febr. 1648 5).
Priusquam de me meisque loquar, accipe in antecesfum salutem
ab heroina nostra Tesfela, quae, quanquam in valetudinario tota sub
Divae febris regno vapulat, morbuen tamen atque ej us molestias patiendi constantia ulciscitur. Aderam ei heri, ut soleo adesfe frequens
et frequentior aliquanto huic uni viduae, quam omnibus quicquid est
puellarum, quae in hoc oppido quam paucae, ad meum genium, ad
I) Naar het Hs. in de Leidsche Bibliotheek. Vgl. De briefwisseling van Constantijn Huygens, VI, blz. 479. Hij is niet gedateerd, maar werd uit Alkmaar geschreven, waarschijnlijk
in het laatst van 1647. Er wordt nl. melding in gemaakt van hekeldichten op Geraert Brandt
wegens zijn plagiaat in zijne lijkrede op Hooft. Vertaling : „Ik heb Tesselschade nog niet
kunnen opzoeken, omdat Knijf hier, die uw brief gebracht heeft, pas gekomen en nu al plotseling weer weggegaan is ; morgen zal ik haar bezoeken en haar op uw bevel en uit uw naam
uitnoodigen, maar zoo, dat zij hare niet gezochte zuster Anna niet tegen haar wil meeneemt.
Ik vrees echter, dat zij niet zal komen, want, zooals mijn broer, die er bijstaat, terwijl ik dit
briefje zit te krabbelen, of mijne zuster Alida verzekert, lijdt de arme Tesselscha aan derdedaagsche koorts en is zij niet buiten levensgevaar. 2) J. Knijf kwam in 1639 als predikant
van Breukelen naar Alkmaar, waar hij in 1667 stierf. 3) Waarschijnlijk Joannes Bruno,
die van 1644 tot zijn dood in 1679 predikant was te Egmond aan Zee. 4) Zie blz. 322.
5) Vgl. De briefwisseling van C. Huygens, IV, blz. 451. Vertaling : „Voordat ik over mij en
de mijnen spreek, moet gij al vooruit de groeten hebben van onze heldhaftige Tesselschade,
die, hoewel zij in de ziekenkamer zeer lijdt onder het bewind van de godin koorts, zich wreekt
op hare ziekte en al de lasten, die er aan verbonden zijn, door een onuitputtelijk geduld.
Gisteren was ik bij haar, zooals ik dikwijls pleeg te doen, want ik kom meer bij deze weduwe
dan bij de weinige meisjes in deze stad, die naar mijn smaak zijn door hare bevalligheid; ik
legde haar mijn treurzang uit op den dood van onzen Barlaeus en zij was zoo vol belangstelling voor mijne verzen, hoe zij dan ook mogen zijn, dal zij op dat oogenblik ten minste de
koorts niet gevoeld, of haar afgewezen heeft."
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Van uw verstandig Dicht. Hy heeft hem wel gequeeten,
Na dat hy was van Hooft, zijn vrindt en zin, berooft.
Zoo vrindtlijk was zijn aart, zoo trouw zijn vrindtlijkheden,
io. Dats' hem met zoet gewelt van hier verhuizen deeden.
Is hy verhoogt van plaats, wat dient 'er dan geweent ?
Verbetert zijn geluk met oogen uit te weenen ?
De wijsheit wil dat niet; het Amsterdams Athenen
Dat neem u voor hem aan, als zuyg'ling wel gespeent.
Elck zin waarom.

Gedicht van Alida Bruno.
Graf-schrift
Over de vermaerde Tesfel-schade Roemer Visfchers.

I)

Dit Graf, begunstight door de Doodt,
Besluyt een Vrou, die op de schoot
Der Wijsheyt is gevoedt geweest,
En daerom hadd' de grootste Geest,
5. En Hersfens zonder Wedergae;
Dees' was Maria Tesselschae.
Een Schou-tonneel daer alle konst
Sich toonde in een volle gonst,
Een Vrou, wiens konste Vrou Natuur
-

io. Omhelsde als haer Nae-ghebuur,
Wiens Roem-galm blies de Nijt vol Angst ;
't Was Roemers Roem, 't was Visschers Vangst,
't Was meer als ik getuygen kan;
Het gantsche Landt getuyghter van.
x5. Ey Leeser, vraeght het my niet af,
Maer als ghy wegh gaet van dit graf,
Onthout de Naem van T e s fe 1 s c ha e,
En vraeghter alle Geesten nae ;
En soo ghy die noch niet gelooft,
20.
Soo vraeght den Geesteloose Hooft,
Wiens Geest soo dickwils heeft gespeelt
Met konsten van haer Geest geteelt,
I) Vgl. Klioos Kraam, II, 1657, blz. 112. Den 24sten Juni 1649 is Tesselschade in de
Oude Kerk te Amsterdam begraven (vgl. J. H. W. Unger in Oud-Holland, 111, 1885, blz. 169).
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En daerom is oock Hooft geweest
Hooft-Roemer van haer groote Geest.
2 5. Vraeght dan noch de bedruckte blaên,
Hoe druck des Druckers Pers most gaen,
Doe Huygens Pen aen haer Verstant
Gaf Letter-Lof; vroeght aen haer Hant,
En Naeld, en Penn, en Stem, en Keel,
3o. En Diamanten, en Penceel ;
Elck sal de konst van die hier leyt
Toewysen de Onsterff'lijckheit.

Alida Bruno.

Gedicht van Constanter.
Grafschrift van Ioffr. Tesfelschade Visfcher. i).
Dit 's Tesfelschades Graf.
Laet niemand sich vermeten
Haer' onwaerdeerlickheit in woorden uijt te meten ;
All watmen vande sonn kan seggen gaet haer af.
5.

io.

Hoe dats' om 'tleven quam,
Verhael ick even noode ;
Wat dunckt u, moeders? 'twas haer' dochter die haer doodde,
En die sij 'tleven gaf, was die haer 'tleven nam.
Maer 'tkind hadd weinigh schulds;
De Moeder sagh het sterven,
En stierf, om dat sij 't haer geliet te konnen derven ;
Soo berste Tesfelscha van wat te veel gedulds.

Leert lyden met beleidt,
Die van wat liefs moett scheijen ;
i 5. Hadd dit hert uijtgebloedt en tydigh willen schreijen,
'Tsloegh noch in Tesfelscha, en 't waer noch onbeschreit.
1

5 Iul. 16 49.

Constanter.

i) Vgl. Gedichten van C. Huygens, IV, blz. 154. — Het gedicht is in het Engelsch ver•
taald door Edmund W. Gosse, t. a. p., blz. 277.
vs. 4 gaet haer af — is op haar toepasselijk. vs. xi en stierf, omdat zij zich hield, alsof
zij het kind kon missen.
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Gedicht van Jan Vos.
Dood van Tesfelscha Roemer Visfchers 5).
Toen vrou Natuur bevondt, dat Tesfelscha haar beelde
Van naaldtwerk leeven deedt, en 't geen zy zelver teelde
Verdelgt wierdt door de Doodt, ontstak haar moedt van spijt.
De grootste kunsten zijn tot doelwit van de Nijdt.
5. Zy zwoer haar harteleedt op 't doodelijkst te wreeken.
Om dit vervloekte quaadt op Tesfel te besteeken,
Zocht zy de vriendtschap van de Doodt haar vyandin.
Wie wijs is kropt, om winst, zijn vyandtschappen in.
Voorzichtig veinzen is de zuil der heerschappyen.
Nu ging Natuur, vol hoops, om Tesfel te bestryen,
z o.
Naar d'onverzaadtbre Doodt ; zy zocht haar niet in 't dal
Van Plutoos spooken ; neen ; men vindt haar overal.
Zij klimt op heuvelen, en daalt in diepe kuilen.
Haar pyl is noch door kracht, noch listigheidt t'ontschuilen.
x5. De Doodt verscheen Natuur op d'oever van de Scheldt,
Omheint van Wreedtheidt, Moordt, Verwoedtheidt en Geweldt ;
Want dit gespook was toen eerst uit het heir gekoomen.
Zy zagh het bloedt noch van haar wapenrok afstroomen.
Haar seizen was geschaart, haar kooker zonder schut;
En al wat menschen moordt, was, door het woên, onnut.
20.
0 Doodt ! zoo sprak Natuur, ik kom by u door reeden ;
Aan d'Amstel woont een vrouw, o stoute schranderheeden !
Die beelden schept daar zy onsterflykheidt in stort.
Zoo wordt mijn vorm belacht ; zoo schiet uw pyl te kort.
25. Geen grooter hoon dan van zijn onderdaan te lijden.
Men moet de Stoutheidt, eer zy 't hooft op beurt, bestrijden.
Wie zijn gezagh verliest bevindt zich zonder macht
Mijn werken rijk van roem, uw daaden groot van kracht
Vermaanen ons tot straf. Lust u de wraak te wraaken ?
30. Zoo zal ik, zweer ik u, het noodigh teelen staaken ;
Zoo wordt al 't aardtrijk in een enkel' eeuw verwoest.
Wat zal uw pijl dan zijn ? Voor 't knaagen van de roest.
Waar dat geen menschen zijn verkrijgt de Doodt nooit zeege.
i) VgI. Alle de Gedichten van den Polei Jan Vos, I, 5662, blz. 685.
vs. i6 Omheint — Omringd. vs. ig geschaart -- gekerfd ; schut — geschut, pijl.
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De krijgsfaam wordt niet dan door moedigheidt verkreege'.
35. Wie is het, vraagt de Doodt. 'T is Tesfel, zegt Natuur.
De Doodt hier op ; 't is wel ; vertrek ; 'k zal in een uur,
Tot heil van u en my, de weederwraak aanvaarde.
Voort stampt ze driemaal met haar rechte voet op d'aarde.
Heel Vlaandren daaverde door 't schrikkelijk geluit.
4o. Het aardtrijk reet van een, en braakt ellenden uit.
Hier op verscheen haar heir, dat op haar aan quam dringen.
Mit dat de Doodt zich van haar krijgsluy zag omringen,
Riep zy de vreemdste plaag, zoo overloos als wreedt,
Die nu van koudtheidt lilt, en dan van hetten zweet.
0 Koorts! zegt zy (dus wordt die menschenbeul geheeten),
45.
Gy hebt de wijze Hooft, de fenix der Poëeten
En schrijvers van zijn tijdt, aan 't Y in 't graf gedrukt;
Dat was een heldenwerk ; maar wie zijn aanslag lukt,
En met geen tweede volgt, verdient geen lauwerblaaden.
5o. Men haalt geen roem dan door een reex van wapendaaden.
De boomvrucht groeit niet door een enkle zonneschijn.
Nu weet ik stof tot roem, die u als d' eerst' zal zijn.
Op, vliegh naar Tesfelscha, en kruip haar voort in d'aáren,
Maar stop uw ooren, of zy zal u door haar snaaren
55. En zang betoveren. De klanken hebben kracht.
De leeuw en tiger zijn door Orfeus lier verzacht.
De veedelsnaar betoomt de woeste waterplasfen.
Nu wapent zich de koorts, om Tesfel te verrasfen,
Met vuur, dat zy onlangs van Etna hadt gebrocht,
6o. En sneeuw, dat heel in 't noordt op Taurus was gezocht.
Zoo vloogze naar het Y ; de veugels, die haar naaken,
Begonnen voort in 't vliên te beeven en te blaaken.
De lucht was heel ontstelt. Ik voel, o vreemde zwier !
Nu ik haar kracht beschrijf, mijn bloedt vol ys en vier.
65. Op Eskulaap en help ! Nu quamze Tesfel naadren,
En kroop haar, heel verwoedt, met al haar kracht in d'aadren.
Haar keel verloor de klank, haar lippen 't bloedkoraal.
Zy sloeg 't gezicht omhoog, en riep naar 's hemelstaal :
0 Febus! heb ik ooit, gehoost met Tasfoos laarzen,
7o. Uw koorautaar gen aa kt met offerhandt van vaarzen,
vs. 53 voort. Er staat: voor. vs. 62 in 't. Er staat: in. vs. 69 getroost — geschoeid.
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Zoo kom my nu te baat, mijn leeven wordt bestreên.
't Gezag der Muzen riep, op 't karmen, naar beneên :
Wat ramp komt Tesfelscha, mijn priesterin, bespringen
Ik zal de brandt, eer zy ten dak uitslaat, bedwingen.
75. D'ervaare stierman mijdt de klip, eer hy ze ziet.
Wie wijs is smoort de ziekt', eer dat ze wortel schiet.
Zoo sprak die Godt, en is hier op aan 't Y gekoomen,
En oopend' haar een aar ; toen 't bloedt begon te stroomen,
Verscheen het neegetal, en ving dit purpernat,
80. In plaats van Hippocreen, in een kristalle vat,
Om, als het dicht, haar pen in 't schrander bloedt te doopen.
Waar dat de druppelen, die Tesfels arm ontloopen,
Neêrvallen, geeft de vloer een liefelijk geluit.
Hadt Pan, die 't vee behoedt, zijn schorre rietefluit
85. Bevochtigt met dit bloedt, zijn vyandt hadt gestreeken.
Noch is de koorts, door 't bloedt te loozen, niet geweeken.
Apollo riep en badt : laat my dit eenigh lidt.
Natuur, om dit verzoek, een naadeel van haar wit,
Te keeren, deedt de Doodt naar Tesfels kamer ylen ;
9o. Hier quamze met haar boog en een der scherpste pijlen;
Maar toen haar Tesfels kunst verscheen, wierdt zy als vuur.
Hoe ! sprakze, zal een mensch d'al teelende Natuur
En Doodt braveeren ? Neen, 't is naar de kroon gesteeken.
De Boosheidt laat zich niet bepaalen dan door wreeken.
95. Ik hoef niet aangehitst om weederwraak te doen.
Een dapper krijgsman valt van zelver aan het woên.
Wie dat zijn sterker tergt, zal niet dan ramp ontmoeten.
Ik wil mijn wraaklust door het bloedt van Tesfel boeten.
Zoo sprak dit fel gedrocht, en maakt haar boog gereedt.

zoo. Toef straffe, riep Minerf, u pijl is veel te wreedt ;
Of ik zal Tesfel met mijn schildt, voor 't schut, bedekken.
De Doodt, om gauw te zijn, begon haar pees te rekken,
En riep, want Pallas was omhoogh ; gy zyt te vart.
Mit klitsten zy haar pijl, o moordt ! in Tesfels hart.
105. Minerf bezweem van schrik. De godt der dichters lilde.
De Muzen wierden bleek. De nimf van d'Amstel tilde
Haar hooft al schreyend' op ; haar kaak en 't watervat,
vs. 79 hei neegetal — de Muzen. vs. ioo Toef — wacht met. vs. 101
vs. 103 vert - ver af. vs. pc#4 klitsten — hechtte vast.

't schut. Zie vs. 19.
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Datz' in haar armen hiel, geleeken even nat.
De Schouburg klopt haar borst en krabt haar gave wangen.
I 1 o.
Hier leitze, klaagt Melpoom, die door haar schelle zangen
De nachtegaal geleek ; neen, die haar voor altoos
In 't galmen overwon ; die zong slechts voor een poos,
En deeze kon (och I dat zy 't noch kon) staadigh zingen.
Halfdooden deedt zy door haar veêl ten bedt uitspringen.
r r5. Nooit heeft haar diamant op brijr.lendt glas geschreven,
Of 't glas wierdt dierder dan h aar diaorante steen.
Nu is zy doodt, door wie de zijde draaden leefde.
Die flus met Godefroy deur duizent pijlen streefde,
Is nu door d'enkle pijl des Doodts (helaas !) geveldt.
120. Die met haar pen, op 't spoor van Tasfo, het geweldt
Van Mahomet verwon, is nu op 't bedt verwonnen.
De handt, die 't Muiderslot, tot roem van Febus Nonnen,
Met keurig groen versierd', is door de doodt verdort.
De kunsten zijn met haar gelijk in 't graf gestort.
125. Zy wist all' oogen aan haar verven vast te lymen.
Zy bondt all' ooren aan de klanken van haar rijmen.
Haar doovekoolstift deedt de koudtste harten braan.
Zoo klaagt Melpoom, en siert het lyk met lauwerblaan.
Haar andre zusters hoordt men niet dan karmen, zuchten
13o. En weenen ; alle vreugdt schijnt dit getal t' ontvluchten.
Mijn ooren zijn bedwelmt door 't deerelijk geluit.
Mijn oogen worden week ; het water, dat 'er uit
Komt vloeien, ziet men langs 't papier, vol letters, drijven.
De droefheidt bindt mijn tong en houdt mijn handt in 't schrijven.
135. vergeef my, zoo ik mis; de smart heeft dit gedaan.
Apollo smeet zijn krans van nimmer dorre blaan
Van 't hooft, en riep: o Doodt ! ik vloek u om dit dooden.
Natuur (een dienaares van d'opperst' aller gooden,
Daar ik een zoon van ben) zal weeten, dat zy niet
140. Kan scheppen zonder my ; daar ik geen straalen schiet ;
Daar schiet haar kracht te kort; ik zal, om my te wreeken,
Haar zaaden nooit door 't vuur van mijn perruik ontsteeken.
De wereldt Rechter straft, gelijk 't behoort, het quaadt.
vs. no Melpoom — Melpomene, de Muze van het treurspel. vs. 122 Febus Nonnen — de
Muzen. vs. 127 doovekoolstift — diamantstift. vs. 142 wereldt (er staat: werreldt -- wereldlijke.
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De straf is goddelijk. Wie een vervloekte daadt
145. Niet straft, eist zelf gestraft ; dat weeten d'aardtsche volken.
Moet dan een godt als ik, die met zijn voet de wolken,
Vol helle starren, drukt, niet vinnig straffen ? Ja,
Ik zal de zuivre ziel van onze Tesfelscha
Vergoeden, en een plaats by het gestarnte maaken.
15o. De klachten van zijn rey, die Tesfels sterflot wraaken,
Verdoofde deeze godt, die toen geen godt geleek,
Om dat hy uit zijn oog een springbron, ja een beek
Van traanen storten, als de menschen om hun quaalen.
Een stichtig ongeval is quaalijk te bepaalen.
155. De droefheidt vat zoo wel op hoog als laage staat.
Godt Pan quam aan de Vecht, vroeg voor den daageraadt,
Op 't droevigh moordtgeschal, verbaast ten veldt uitschieten,
En speelden op zijn fluit van t' zaamgekleefde rieten
Op, velt en akkergoón, vervult door uw geween
16o. Het omgeleege landt, op dat de naaste steên
Weergalmen op 't geluit van 't onverwachte klaagen ;
Want Tesfel, die de windt en koude reegenvlaagen,
Die uw gewasch bestreên, betoomden door haar toon,
Als zy te Muide zong, is nu in 't hof der doón.
165. Wie dat zijn schat verliest, toont teekenen van smarten.
't Verliezen van een vriendt doorsnijt de hardtste harten.
Pluk klaver, koorenbloem, lauwrieren, scheutigh lis,
En al wat in dit oordt voor 't oog aanminnig is,
Om 't lijk van Tesfel met die stoffen te begraaven.
x70. Het geeven van die gift is minder dan haar gaaven.
Wie deugdt beloonen zal, moet zonder woeker zijn.
't Vergelden van de deugdt gaat verder dan de schijn.
Geen grooter eer dan d'eer aan 't lijk van doode vrinden.
Hier liet godt Pan zijn liedt, daar wy zijn leet in vinden,
175. Want d'overgroote rouw verwon zijn riete fluit
Door een gelijk geschrey van ongelijk geluit.
De Droevigheidt deed d'een niet min dan d'ander treuren.
Nu quam de Vecht zijn hooft deur 't blanke nat opbeuren,
En zwom naar 't Muiderslot, door hartewee verkropt;
vs. 145 eist — dient, moet. vs. 151 Verdoofde — Verzwakte, Verminderde. vs. 1 54
stichtig -- schichtig (volgens uiig. van 1726) ; bepalen -- beperken. vs. 179 verkropt —
overstelpt.
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t 80. Ten lesten borst hy uit : hoe! is de mondt gestopt,
Die my zoo menigmaal van onder op deedt lobbren ?
De keel, die my by wyl op haar geluit deed dobbren,
Omheint van watergoón, is nu haar klanken quyt.
0 onverzetbre smart ! o onverdraagbre spyt !
185. Wie dubble ramp ontmoet, durft 't allerquaadste vreezen.
Twee wonden in een borst zyn quaalyk te geneezen.
Zoo klaagdt de Vecht, en dook tot in zyn watergraf,
En leidt zyn pruik van bies, vol waterroozen af.
Hy reet zijn blaauwe rok, die hem in vreugdt bekleeden,
190. Daar Tesfel, door haar naaldt, de dorpen, heerlijkheeden,
En hoeven, langs zijn stroom, in schilderde vol kunst.
Een heerelijke gift verdient de grootste gunst.
Nu quam Natuur de Doodt voor haar bedrijf bedanken.
En sierd' haar dorre krans met groene lauwerranken.
195. Zoo wierdt haar wreede daadt voor zeegerijk verbreit.
De Doodt, die staadig treurt, was nu vol dartelheidt,
En lacht om Tesfels doodt, dat alle harten beefde.
My dunkt, dat ik dit spook, dat Tesfel tegenstreefde,
Van ver noch schaatren hoor. Ik hou my buiten schoot.
200. Wie 't lieve leeven mint, betrout niet op de Doodt.

(Jan Vos).

Gedicht van S. Ingels.
Op de doot van Tesfelschade R. Visfers 1).

5.

Als Tesfelschade brant
Met Tasfo, en op haar pen
Hier rent door 't heylig Lant,
Zoo stut de Doot die ren,
En leyt haar naar de Hoven
Van 't heylig Lant, hier boven.
(S. Ingels).

vs. 181 loÓbrtn — plassen. vs. 183 Omheint. Zie vs. 16.
i) Vgl. De getrouwe Herderin, t. a. p., blz. 16,
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Eerstelyck zullen de voorsz. Conthoralen, tot onderstande van desen
toecomenden huwelijcke, Inbrengen, ende brengen Inne mit deesen, aen
wedersyden, alsulcke goederen als gementionneert zullen staen in sekere
twee alleensluydende notulen, die by hun daer van apart gemaakt ende
onderteeckent zullen worden, daer toe zy hun refereren, ende willen d'selve
van alsulcken waerde gehouden te worden, als oft den Inhouden van dyen
by dezen behoorlijck ware gementionneert, met voorsz. conditie, dat by
versterve van een van de voorsz. Conthoralen, 't zy daer kint oft kinderen, by desen huwelycke gewonnen, naergelaten syn oft nyet, de goederen
als voren In desen huwelyke gebracht, met de gene die staende huwelyck
by erffenisfe zullen syn aengecomen, altoos wederom zullen gaen, erven
ende succederen aen de syde ende linie, daer die van daen gecomen zijn
geweest, zulcx dat bij versterven van een der voorsz. kinderen, d'ander
kindt oft kinderen, bij 't leven synde, erfgenaemen daer van sullen zyn, tot
den laetsten kinde toe, ende het laetste kindt mede overlydende, alle sonder bekende blijvende geboorte naer te laten, zullen des laetst afghestorven kints goederen mede gaen ende succederen aen de syde, daer die van
daen gecomen syn, sonder daer van te mogen versterven In eeniger manyeren ; Gaende voorts mede winst en verlies, staende huwelyck gevallen,
aen elcx syde halft ende halft, Erffenisfe ende bestervenisfe voor geen
winst gereeckent synde, als boven. Ende is mede ondersproken, Indyen
de voorsz. Sr Albert J an s z C r o m b a l c h, toecomende Bruydegom,
quame te overlyden voor de voorsz. T e s f e 1 s c h a R o e m e rs, toecomde
Bruydt, sonder kint oft kinderen, In desen huwelycke geprocreert te hebben nagelaten, dat de voorsz. T e s fe 1 s c h a Roe me rs tot een duarie oft
benefitie des huwelycx, uyt de gereetste goederen van de voorsz. Al lert
J a n s z C r o m b al c h, sal verbetert syn ende genyeten de somme van vier
duysent Carolus gulden eens. Ende zullen voorts de cleederen, Juweelen
ende cleynodien van Ringen, silver ende gout, sonder tegendeelinge bij
allen gevalle van sterven, gaen aen de zyde van den genen, tot wyersLyve
die behoort sullen hebben. Alles ter goeder trouwen, versoeckende aen
my Notario hier van Notule gehouden, ende hun behoorlycke Instrumenten gemaeckt, ende gelevert te worden. Actum t' Amsterdamme, ten huyse van de voorsz. Te s fe 1 scha Roemers, staende op de Geldersze Kaa.
Ende hebben de voorsz. Asfistenten als getuygen mede ten protocolle
myns notary beneffens den Conthoralen onderteyckent,
Quod attestor rogatus et requisitus,
(Zegel)
S. HENRIX, Not. Pubs.
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IV.
1625 Januari

2I.

Wederzijdsch Testament van Crombalg en
Tesselschade 1).
In den name des Heeren Amen. Condt ende kennelick zij eenen ijegelicken, die dit jegenwoordich instrument sullen sien offhooren leesen, dat
inden jare dergeboorte desfelffs ons Heeren ende Salichmakers Jesu Christi
Sestien hondert vijff ende twintich, inde achtste indictie op ten xxjen dach
Januarij, s'avonts de clocke omtrent seven uren, regnerende die alder doorluchtichste ende hoochgeboorenste Heeren Heere Ferdinandus bij de
gratie Goodts, die tweede gecooren keijfer vandier name int sexte jare sijns
keij :e ma :ts electie voor mij C o r n el is Jansz B a e r t openbaer Notaris,
bij den Hove van Hollant geadmitteert, binnen der stede Alcmaer residerende, ende den getuijgen naergenoempt gecomen ende gecompareert sijn,
d' eersame A 11 e r t Jansz C r o m b a l c h ende d'eerbare Jouffre T e s c elscha Roemers dr geechte man ende wijff, woonende binnen deser stede,
mij notaris wel bekent, gaende ende staende, haerluijder redenen, memorie
ende verstant, wel ende volcomentlijck gebruijckende, soo claerlijck
bleeck, Ende hebben sonder ijemants sinistre inductie, uijt haerluijder vrije
wille ende voorbedachten gemoede soo sij selffs verclaerden, haer respective testament ende uijterste wille, gemaect, geordonneert ende gedisponeert, in manieren hier naer verclaert. Eerst haere sielen bevelende Godt
den Heere Almachtich, ende hare lichamen de christelijcke begravinge,
heeft d' voornoemde A l l e r t Jan s z C r o m b a l c h gerevoceert, gecasfeert, doot ende te niete gedaen, sulcx hij doet bij desen alle alsulcke testamenten, codicillen, ofte andere uijterste willen als hij voor data deses
eenichsints gemaeckt ende gepasfeert heeft gehadt, hebbende voorts d'
voornoemde testateuren, geapprobeert ende geratificeert approberen ende
ratificeren bij desen, de huwelicxe voorwaerden, tusfchen henluijden voort
solempniseren van hare huwelick, opten xxixen October xvjc drie ende
twintich voor Salomon He ij n d r i c x s z Notaris te Amsterdam 2), ende
sekere getuijgen gepasseert, ende comende onvermindert d' voorseide huwelicxse voorwaerden (voor soo vele d' selve bij desen niet en wert gealtereert) tot dispositie van hare goederen, heeft d' voornoemde Al lert
Jan s z C r o m b a l c h (ingevallen hij comt te overlijden sonder kint, kini) Het stuk bevindt zich in het protocol van Cornelis Jansz. Baert, Notaris te Alkmaar
(1624-1628, fol. 22), aanwezig in het Rijksarchief van Noord -Holland, te Haarlem ; Dr. G.
J. Boekenoogen te Leiden was zoo vriendelijk, mij er attent op te maken. 2) Zie blz. 354.
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deren ofte verder desendenten nae te laten) d' voornoemde '1' e x e 1 s c h a
Roemers sijne huijsvrouw haer leven lanck geduijrende, gemaect, gelegateert ende besproocken, sulcx hij doet bij desen den usucfruct, lijftocht
ende het vruchtgebruijck van alle de goederen roerende ende onroerende
gheen uijtgesondert, die hij ongedisponeert metter doot ontruijmen ende
achter laten sal, waer onder hij testateur verstaet, oock begrepen te sijn de
goederen die D i r c k Jan s z Quintingh sijne schoonbroeder, van sijn
huijsvrouw Tee t J a n s d o c h t e r zaliger in lijftocht is besittende in dien
den selven Quintingh, voorde voornoemde Texel sc ha Roemers
mochte comen overlijden, instituerende ende nominerende voorts hij testateur inden voorschreven gevalle tot sijne universele erfgenamen in d' een
helft vande voorschreven sijne ongedisponeerde goederen A e f f g e n J acobs, Grietje Pieters Grol, Thomas Sammer, Jacob Samm e r ende A 11 er t Sam m e r, elck voor een vijfde paert, ende in d' ander
helft vande selve goederen de kinderen van L o u r i s B a e r t s z R ij s e r,
de kinderen van Claes Cornelisz laken bereijder, dekinderen
van Heijndrick Gerritsz Huijdecooper, de kinderen van Jan
Gerritsz Janvaar, ende de kinderen van Lambert Will emsz Selk a e r t, te samen hooft voor hooft ende met gelijcke portien, prelegaterende hij testateur J a n n i t g e n Claes de dochter vande voo rn oemde
Cl a es C o rn e l i s z laken bereijder, een stucke lants gelegen int lant van
over „D", gecomen van d' erfgenamen van C o o m e n R u ij c h, ende
noch twee silvere croesgens gecomen van des voornoemde J a n n i t g e n
C l a es dr moeder, legateerde voorts aende voornoemde D i rc k J a n s z
Quintingh twee silvere schalen waerdich hondert gulden, aen het mannen ende vrouwen gasthuijs binnen deser stede, elcx hondert gulden eens,
ende aen het huijs armen huijs ende het weeshuijs binnen der selver steden
elcx twee hondert gulden eens uijt te keeren, (soo wel t' voorschreven prelegaet als de legaten) ingevalle als vooren, stracx naer sijns testateurs overlijden legateerde, noch hij testateur inden selven gevalle, aende kinderen
van Jan He ij n e n ofte Jan Mae t, woonende inde Veenen, Ses hondert k.- guldens eens, uijt te keeren naer t' overlijden vande voornoemde
sijne huijsvrouwe ende indien hij testateur comt te overlijden achter latende kint, kinderen off verder desendenten, Soo is sijn wille ende begeeren
dat d' voornoemde sijne huijsvrouwe d' voorseide usufruct ende lijftocht
van sijne goederen sal hebben ende genieten tot weder hijlickens toe, wel
verstaende dat sijne kinderen ende descendenten in cas van wederhijlicken
vande selve sijne huijsvrouwe als dan gehouden sullen sijn aen haer uijt te
keeren, twee hondert gulden jaerlicx, haer leven lanck geduijrende, wilde
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ende ordonneerde voorts hij testateur ingevalle sijn voornoemde huijsvrouwe, sijne kinderen ende descendenten alle mochte comen te overleven,
dat alsdan de selve sijne huijsvrouwe d voorseide usufruct ende lijftocht
mede sal genieten haer leven lanck, t' sij off sij herhuwelict is ofte niet. Ende d' voornoemde T e x e l s c h a Roemers disponerende van hare goederen heeft d' voornoemde A l l e r t Jans z. C r o m b a l c h hare man (indien
sij sonder kint, kinderen off verder decendenten comt te overlijden) gemaect gelegateert ende besproocken, sulcx sij doet bij desen d' usufruct,
lijftocht ende het vrucht gebruijck, van alle de goederen roerende ende
onroerende, clederen en juwelen daerin begrepen geen uijtgesondert, die
sij ongedisponeert metter doot ontruijmen ende achter laten sal, mede sijn
leven lanck geduijrende, instituerende ende nominerende voorts tot hare
universele erfgenamen (ingevalle alsvooren) T r u ij t g e n Roemer s,
Ann itgen Roemers, ende Pieter Visfcber hare broeder ende susters, ende bij ordine der selver kint, kinderen off verder descendenten bij
representatie, met sulcken verstande dat de vrunde ende erffgenamen vande
voornoemde haere testatrices man sullen mogen volstaen, mits eens voor
all aen haere voornoemde geinstitueerde erffgenamen (boven deprelegaten
ende legaten hier naer gespecificeert) uijtkeerende, de somme van seven
duijsent karolus guldens sonder meer.
Prelegateerde voorts sij testatrice inden voorseide gevalle, d' voornoemde A. n n i t g e n Roemer s haer beste damaste vlieger, I) ende T r u ij t g e n
Roemers hare beste damaste rock, mitsgaders Pieter V i s f c her hondert guldens eens, legateerde noch aende voornoemde D i r c k Jans z
Q u i n t i n g h twee silveren schalen, d' eersen met een mans hooft ende
d' andere met een vrouwen hooft, ende daeren boven een roosgens ringetgen, noch aen d' voornoemde J a n ni t g e n C 1 a es haer mans nichte, de
somme van hondert karolus gulden eens alles uijt te keeren stracx naer
haer testatrices overlijden ende daer en boven noch aende voornoemde
J a n n i t g e n Claes t' sij off sij testatrice kinderen nae laet ofte niet, een
lange gevoude hoijck, een schort, ende all haer gesierde goet mede uijt te
keeren alsvooren ende ingevalle sij testatrice comt te overlijden achter latende kint, kinderen off verder descendenten. Soo is haer wille ende begeeren, dat d' voornoemde hare man, d' voorseide usufruct ende lijftocht
van haere goederen, sal hebben ende genieten tot weder hijlickens toe, ende langer niet, ende sal d' selve hare man, in cas van wederhijlicken mogen
volstaen, mits bewijsende hare kint off kinderen tot haerluijder moeders
ij

vlieger — zie blz. 32o, noot i.
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erffenisfe de somma van vijff duijsent gulden, onder soodanige conditie bij
soo verre hare man bij een ander huijsvrouwe kint ofte kindere quame te
teelen, dat alsdan haer testatrices kinderen ende descendenten, voor uijt
sijne goederen sullen hebben ende genieten, de somme van twee duijsent
vijff hondert karolus gulden, wilde ende ordonneerde voorts sij testatrice,
indien d' voornoemde hare man alle hare kinderen ende descendenten,
mochte comen te overleven, dat d' voorseide lijftochte als dan oock plaetse
sal hebben t' sij off hij herhuwelict is ofte niet, sijn leven lanck geduurenden, T' geene voorschreven staet, seijden ende verclaerden d' voornoemde
testateuren, hare respective uijterste wille ende begeerte te wesen, dien sij
wilden naer haerluijder doot, alsulcx naergecomen ende achtervolcht te
hebben, t'sij als testamente codicille gifte ter saecke des doots, onder den
levenden ofte andersints soo eens menschen uijterste wille nae rechten off
goeder gewoonte alderbest mach bestaen, versouckende tot dien eijnde
aen mij openbaer notaris voornoemt, wettelicken stipulerende ende stipulatie ontfangende, hen hier van gemaect ende gelevert te werden een ofte
meer openbaer instrument ofte instrumenten, inder bester forme.
Aldus gedaen ende gepasseert, binnen der voorseide stede Alcmaer, ten
woonhuise vande voornoemde testateuren, staende aende suijtsijde vande
Langestraet ter presentie ende overstaen van d' eersame Ghijsbert van
Houten, ende Evert Gerritsz cleermaker poorteren deser stede als getuijgen van goeden gelove, hier toe met mij notaris versocht, inde jare indictie, maente, dage, ure, ende Keij:e Ma:ts electie als voren.
(Volgen de onderteekeningen der getuigen en van den notaris).
(w: g:) GIJSBERT VAN HOUTEN.

(w: g:) EVERT GERRITSZ.
Ende want ick openbaer
Notaris voornoemt etc:
(w:

Not:s
1625.

g:) C. J. BAERT,

V.
Procuratie (1 634) 1 ).

Compareerde voor mij notaris residerende binnen der stede Alcmaer
ende den getuijgen naergenoemt D'Eerbare j u f f r o u w e T e s f e l s c h a
1) Het stuk is aanwezig in het notarisprotocol van Cornelis van den Geest, notaris te
Alkmaar (1631 — 1647, blz. 123 v.), in het Rijksarchief van Noord-Holland. De Heer Sterck
was zoo vriendelijk mij zijn afschrift af te staan.
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Roemer Vis fc hers weduwe ende boelhoutster van Saliger A 11 e r t
J a n s z C r o m b a l c h, poorteresfe deser stede, geasfisteert met den F.
D i r c k J an s z Q u i n ti n g h, out-schepen der selver stede, Ende verclaerde in dier qualite wel ende wettelijck geconstitueert ende machtich gemaect te hebben, soo sij doet bij desen, Den E. Johan van 0 ij en Burgemeester 1), ende E. Thomas S a m m e r poorter der voorseide stede,
haer comparantes neven, nomine defuncti mariti, te samen ende elcks in
solidum, omme ende uijt den name ende van wegen haer comparante, hem
te compereeren voor den gerechte tot Veenhuijsen, ende elders, daert nodich wesen zal, ende aldaer ten behoeve van de Heeren bedijckeren vande
Belckmeer op te dragen ende te transporteren al zodanige partijen verdolven lant, als de gemelte Heeren bedijckeren van 't lant haer comparante
in qualite voorseit competerende doen affdelven hebben, voorde waernisfe
vandien te geloven, ende daer voren haer constitu[ante] persoon ende generalijck alle hare goederen te verbinden. Met speciale machten, van penningen daer vooren uijtgelooft, ende noch uijt te loven, te innen beuren
ende ontfangen, quitantien van de ontfangh te geven ende voorde namaninge te leveren, Ende voorts generalijck alles te doen wes nodich wesen
zal ende zij constituante, zelffs present sijnde, zoude mogen, cunnen ende
behooren te doéØ, Als waeren sulcx, dat die zake nader last, dan vooren
verhaele is, requireerde, belovende voor goet, vast ende van waerdij te
houden ende doen houden, alle 't gene hierin bij de voornoemde hare neven gedaen ende verricht zal worden onder den verbanden als na rechte
Des sullen de voorseide hare neven, des noot ende versocht zijnde, gehouden zijn, te doen van haeren ontfangh, bewindt etc., behoorlijcke rekeninghen, bewijs ende reliqua naer behoren.
Aldus gedaen binnen de voorseide Stadt Alcniaer, ten huijse van de
comperante. Ter presentie van Jan Re ij n e r t s z Schoen maker ende
HeijndrickGer.ritsz, Clercgvandenotaris Jacob van der Gheest,
poorteren deser stede als getuijgen op den XV Ien Junis 1634.
(Volgen de handteekeningen van Tesfelschade, de beide getuigen en
den notaris).

i) Jan Pietersz. van Oyen is schepen van Alkmaar geweest en werd in L629 burgemeester, welk ambt hij daarna nog zes malen bekleedde. In April 1623 huwde hij Grietken
Pietersdr. van Groll, weduwe van Louris Jelisz. Oudesteyn. Den 19den Januari 1639 is hij
begraven. (Meded. van Juffr. C. E. C. Bruining). Misschien is hij de Joannes ab Oyen,
Alcmarianus, die 13 Mei 1598 op 19-jarigen leeftijd als jurist te Leiden werd ingeschreven.
Hoe hij in familiebetrekking stond met Crombalgh, is niet na te gaan.
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VI.
Legaat aan Maria Tesfelschade Crombalg Jr. (1637) I).
1)en 28 Aprilis 1637 compareerde voor my J a c ob Jacobs Notaris .. .
d' eerbare T e s f e l s c ha R o em e r s, woonende tot Alkmaar, jegenwoordelyck synde binnen dese voorsz. stede, weduwe van A 11 er t van Cr o mbalc h, moeder ende voochdesfe van Maritgen van Cromba lch, geassisteert met de Eersame Nico 1 a e s van B u y l als haer gecoren voocht
in desen, en bekende mits dese van haer ende haeren erven tot haer volcomen genoegen ende onwederroepelijck contentement ontfangen te hebben uyt handen van d' eersame Jacob van Campen 2) een lyfrentebrieff ten Lyfe van de gemelte haer dochter van vijftich gulden 's jaers ten
laste van Vrieslant by de Edele Co r n el is van Cam p e n zal. 3) aan
deselve Mari t g e van Cr o m b al c h gelegateert, gevende deselve hier
mede daervan volcomen ende absolute quitantie, met belofte in voorsz.
qualiteit vanden voorn. Jacob van Campen noch syne erven dienaengaende naemaels niet meer te rnoeyen noch te molesteeren. Actum te Amsterdam ter presentie van Henrick de Bary enl Jacob Jansz Somer als getuigen hierover gestaan, den 28 Aprilis 16 37.

VII.
In een pamflet : „Nootwendich' en Levendich Verhael van het ghene
tot Amstelredam by de inghesetene Schutters, Burgeren en Negotianten
eenigen tijt herwaerts is gepasfeert," gedrukt in 1629, waarvan de schrijver zich noemt: „een Lieff-hebber van de Vrede ende eenichlyck onses
lieven Vader-Landts, ende specialijcken deser loffelijcker Stadt Amstelredam," komt over Pieter Visfcher voor, dat hij als vaandrig van de schutterij
was „in stoutheyt soo verre ghekomen, dat hy by nacht aende Schreyerhoux-toren de burgerwacht heeft durven ghewelt aendoen, ende niettegenstaende hij van den capiteyn ende burgeren aen den majoor daer over is
1) Het stuk is uit het Amsterdamsche notarisarchief; de Heer Sterck was zoo vriendelijk
mij zijn afschrift ten gebruike aan te bieden. In hetzelfde archief bevindt zich een ongeveer
gelijkluidend stuk van 8 Oct. 1637, waarbij aan de twee kinderen van Anna Roemers eveneens f 5o gelegateerd wordt. 2) Jacob Cornelis van Campen was een natuurlijke zoon van
Cornelis v. C. (zie blz. 354) ; hij werd in 1598 geboren en trouwde in Febr. 1623 met Geertruyd
Cornelisdr. (vgl. Unger, t a. p., blz. z66 en 169). 3) Hij zal dus in 1636 of het begin van
1637 gestorven zijn.
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beclaecht, is nochtans niet eens getoont sulcx leet te zijn .... Wij laeten
staen, datmen tegens hem soude hebben geprocedeert, ghelijck men voor
desen teghen capiteyn Swart ghedaen heeft, den welcken men .... opentlyck wilde den cop af houwen." Zie Achtste Verslag van liet Vondel Museum, 19 18, blz. 5-6.
-
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12.
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17
Sonnet; „Hoe wel ick noijt en soock ..." 1621
Liedje; „Hoe crachtigh ick verpyn ..." 1622 (?) .
31
„
„Mijn Lief, ick min uw ..." 1622 (?) . .
32
Brief aan Hooft; „Nae dat ick verheert ..." x624 .
7i
Grafschrift van Mr. P. van Veen ; „Die 't leven gaf." 1629 . 79
Antwoort aan de Academie; „De beste tong ..." 1630 . . . 8t
Brief aan Hooft; „Ick had het soo geerne behouden ..." 1631
84
Liedje; „Prijst vry den Nachtegael ..." 1632 (?) .
92
Gedicht; „Die naer mijn luysteren wil . . ." 16 3 2 (?) • •
94
Brief aan Hooft; „Die zyn weldaet roudt ..." 1632. .
99
Brief „
„
» Door zulcke kost graegh gemaeckt." 1633. 103
Brief „
„Wij bedancken ue voor de eer ..." 1633 . 106
Brief „
„
„Hoe het wrange noodtlott ..." 16 34 • • 1 3 2
Versje; „Pensando ay suoi filia ..." 16 34
1 33
Brief aan Hooft en zin Vrouw ; „Naer winsching ..." 1634 136
Gedicht aan Barlaeus; „Thesfaliaensche konst ..." 1636 .
1 44
Brief aan Hooft; „Ick hoop dat ghy myn laeste brieven ..."
„

1636 (?)

161

162
18. Sonnet; „Gelijck als Onder 't Juck ..." 1636 (?)
19. Brief aan Hooft en zijn Vrouw; „Ick heb groot verlanghen"
1636 (?) . . .
163
20. Sonnet; „Die als een Baeck in Zee . . ." 1637
1 75
21. Gedicht oo Maria de Medicis ; „Qual per le terre Phrygie." 1638 179
22. Gedicht aan M. D.; „Noch heb ick hert ..." 1639 . . • . 182
23. Brief aan Barlaeus; „Beeter spaede als nimmermeer ..." 1639 184
24. Gedicht; „Dat soete kermen en dat aengename klagen." 1640 210
25. Brief aan Barlaeus; „Wy senden U E een soetigen krabben."
1640 (?)
213
26. Vers vertaald uit Tasso; „Wye ist, daer ghy, o Godt." 1640 (?) 214
217
27. Sonnet; „Ghy, koelen herders soon . .." 1640 (?)
28. Brief aan Hooft; „Niet tegenstaende de ontroering." 1 640 (?) 218

•
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29. Brief aan Barlaeus en vers aan Trajectina Ogle; „Wat in de
lotery des luckx." 1641 (?)
221
30. Brief aan Hoof/; „De klaerheyt van uE. vrindtschap .." 164! 225
31. Gedicht; „Ontoyt, of toyt ghy U, Maria Magdalene." 164 (?) . 236
32. Gedicht; „Als ghy, Maria, smelt in tranen." 1641 (?) . . . . 237
33. Gedicht aan Hooft, Van Baerle, Huygens en Vondel ; „Die
Rejsen wil op aerdt." 1642 (?) ...
..
239
34. Deuntje aan Huygens; „Klaes seyde tegen Tryn ..." 1 642
244
35. Gedicht aan J. A. Ban; „Als het vernuft begreep." 1642 • • 2 45
36. Op de Zang-konst vanJ. A. Ban; „Vrije Zieltje, eer ghy waert." 246
37. Brief aan Barlaeus; „Naer dat ick in het diepste memory hol."
1642 (?) ..
255
38. Gedicht „
„Wat wonder is 't, een glas." 1642 (?) . 255
39. Brief „
„Wy hebben de vasten kost ontfangen."
1642 .
259
Gedicht
„
„
„Het
nerpent heyl." 1642 .
40.
259
„
„Ick ben doende geweest." 1642 (?)
. 261
41. Brief „
42. Gedicht op Hooft; „Siet hier uw' heerlyck Hooft .. . 1642 (?) . 262
43. Brief aan Barlaeus; „Ick heb u brief met zyn ingewant ontfangen." 1642 (?) .
• • 266
(?); 9, Wel hefter een Luchje om gespeelt."
44. Brief »
1642 (?)
269
„Vriendelijckedancksegging..." 1 644(?) 280
45. Brief »
„Mijn Neef Sammer verwacht ue." 1644 29!
46. Brief „
”Want soo door Godts genaed ..." 16 44 2 9 2
47. Versje
48. Brief clan Hooft ; „Siet hier metter haest beantwoort ..." 1644 2 95
49. Brief aan Barlaeus; „De wyl ick klaer gevoel . . ." 1644 • • 2 95
5o. Brief aan Hooft; „Op UE laestleden brief,die vol Goddelycke
Ernst is . ."1645 . .
317
51. Brief ,
„ „Doen eens een kleet van oudts ..."1645 (?) 319
52. Brief aan Hooft en ziinVrouw; „Wy hebben ue aengenaemen
brieff on tfangen." 1646
327
53. Brief aan Barlaeus; „Wilt dees ingeleyde brieff ..." 1646 (?) 332
54. Klinckdicht aan B. van Elslandt; „Uw gryze jeucht . . ." 1648 341
55. Gedicht aan Hooft; „Dat Bar(e)laeus pen soo met my OM wou
springen." Einde 1644 of begin 1645 ? i) . . . . .
XLVIII
Dit is waarschijnlijk het begin van een verloren gedichtje, dat bij bl. 292-295 thuis
behoort in verband met Barlaeus vraag op bl. 292.
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228, 265.
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Huydecoper, H., Gz., 357.
Huilmand, C.
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a ., 84.
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Laura, 271.
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XXXV, 16.
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Medici, Maria de, XXXI, 179 e.v.
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REGISTER OP DE EIGENNAMEN.
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Palotti, A., 151.
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Pan, 346, 348.
Pandora, 202, 204.
Pareau, Mr. A. M., XLV II XLIX.
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Pegasus, 25, 180, 213, 266.
Pelgrom, Susanna, 330.
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Persius, 299.
Petrarca, XI, 239, 27,
Petrus, 233, 234, 255.
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Plemp, K. Gz., XXXIV.
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Plinius, G., 235.
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Poets, 276.
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Pomona, 172, 189, 277.
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°3,357.
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Sappho, 6,8,9,156,191,202,204,
6, 8, 9, 156, 191, 202, 204,
Sappho,
229.
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M., VIII,
VIII, XIV,
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XXII, XXXIV,
XXXIV, XXXV,
XXXV,
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Sweelinck, Mr. J., 184.
Sythoff,
Sythoff, A. W., 440.
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Tasso,XXXVIII,
XXXVIII, XXXIX,
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XLVII,
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116, 119, 120,
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1 97, 21 4,220,253,3
2 5 , 347,349.
Tengnagel, M. G.,
G., VIII.
Thamyris, 251.
Theseus, 97.
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Tityr, 41.
4..

REGISTER OP
OP DE
DE EIGENNAMEN.
EIGENNAMEN.
REGISTER

Tols, 89.
89.
Tols,
Tongerloo,
Joh., 337.
337.
Tongerloo, Joh.,
Tongerloo,
Pieter,
337.
Tongerloo, Pieter, 337.
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XLII,
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321.
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Trello, Adriana van, 2 74.
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Maria, 215.
Trip,
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Sophia, 215,
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234.
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Vico, P., 98.
Virgilius,
181,3°8.
Virgilius, 147,
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N.
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., XLVI.
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XLVI.
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Anna, XXXIV.
XXXIV.
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XXXVIII
XXX, XXXVIII
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Jan, XXV,
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341.
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XXIV,
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Abraham de, XXI
V,
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Wicquefort,
Wicquefort, Elisabeth de. 276.
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of Jacob, VII,
XXIV, XXX e.
e. v., XLI, 147, 151,
v., 224 e. v.,
v.,196,e.v25
196,199 e. v., 215 e. v.,
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264,
8
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2 74, 2 76,
6,
e. v.,
v., 3°0,
300,280,459
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3°7,3°9,311,319,320.
30 7, 3 09, 31r, 319, 32o.
Wicquefort,
Wicquefort, Mevrouw
Mevrouw (zie
(zie Anna de
Wil
hem).
Wilhem).
Wilhem, Anna
Anna de,
de, XXIV, 147, 276,
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9.
Wilhelm
Wilhelm (zie
(zie bij
bij Leu).
Leu).
VII, 13.
Winkel,
Winkel, Dr.
Dr. J.
J. te,
te, XXVII,
13.
Wesbusch,
J.
P.
à,
235.
Wesbusch, J. P. à, 235.
Wolters,
Wolters, J.J. R,
B., 14.
14.
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van, XVIII.
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