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Hier zyn de tranen van ons finert,
En d'ongevajlen roeren 't hert.
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XJrifides dit heeft d'aenfcbomptrs htngh voorhenen
Ten oogen eenen vbed'van Peerlen uytgedrucktt
Als Hecuba, bedroeft ujt baren tbroon gerucht
Befchreyde Troijens valmet zoeten en metslmetu

Maerghy, o Broeder! derHierofit/mitanen
Droef Treurjpel ons vernieutM, en klaeghelijcke moord,
Hoe deerüjck Titm heeft Ierufalem ver\ioort:
Om tpien de vjand zich nietJpencn kofi van tranen.
Sen tweed Barbarifihbertinoetfchrickenals 't verstoet
Hoe Sions Heerlij etheyd, en pracht te gronde gctet:
Hot Salomonsgebommet zijn vergulde daken,
De maghtighfte Pilaer van 't vnuhtbaer Ioodfche land
Is omgeworpen: hoe eens Moeders, eggen hand
Haer feeder kind 19* noodg*et totfbysoffer maken.

Guilhelmus Vondeiius.

D E N E R E N T F E S T E N
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B A R E N, WyzeneftVoorzienigenHeerc C O R N E L I S P I E T E E S Z . H O O F D , Raed,e n ouwdBurgermeefter der om des weerelds ommeloop wy d beroemd e
Koopftad A M S T E L R E D A M .
MijnHcere,

A N N E E R deheyligePaulu s de n Chriftgeloo vigen vermaent te bidden voo r Koninge n e n alle
die in macht en hoogheyd gcftel t zijn , o p dat wy
een geruftigen ftil leven mogen ley den in alle Godzaligheyd en eerbaerheyd: zoo leert hy onsalftilzwygende hoe wy wyze en vrome Overheden behooren met eerbiedigheyd te omhelze n als eenen
grooten zegen Godes en Fonteyne waer door allerhande heyl en welvaren ons bequamelijck toevloeyt: want gelijck een treifelijck Philofoophzeght: ubipnefesfuerit Pmlofhpbus, ibi civitas erit felix, die Stad
ztdgeluckigh zijn daer de Overheid wijfhejd zal nae/jwore». De proev e
hier van hébben wy naeft eenige jaren herwaerts gehad i n .deze onze
vereenighde Nederlanden, die met de hulpe des Alderhooghften zo o
vele gevaren geluckighlijck zijn voorby gezeylt, door het voorzichtig
en wijs beleyd van hare getrouwe en vrome Regeerders,die als zorghvuldige Vaderen voor het welvaren des Vaderlands e n des zelf s vryheyd geduyrig h hebbe n gewaeck t gebraeck t e n alle s uytgeftaen .
De weerdighne vrucht van deze arbeyd is dat vele duyzend verjaegh.
de menfèhen in den, fchoot e n he t gebie d de r doorluchtige Heere n
Statengaftvry ïijn geherberght en lieflijck gekocftertren die in veylige
fchaduwe gezeten niet meer hoeven te vreezen de grimmighey d va n
die uyt het voorborgh der Hellen opgedonderd e Spaenfch e Ale&o ,
diedrymacl haer geflangde perruyek gefchud hebbende,met haer fackelhetvuyrftackindemutfaerden e n rijsboilèn die de palen en ftaeckcnbëklecden waeraendagelijcx vele vrome Chriftene n wierde n vaft
# z gemaeckt
,

gemaeckt, die midden inde vlammen Iefus Chriftus lof toezingende,
hem lijf en ziele opofferden tot eener i zoete n e n Godbehaegelijcke n
reuck. Indien wy ernfthaftigh overwege n d e als in het hemde ontvloden wceedheyd, en wederom de genoten rufte en veyligheyd: gewiffelijck wy moeten geperft zijnde van ee n danckbaer gemoe d me t d e
aen ftrand opgeworpen iEneas uytbarftcn en roepen:
O diegh") neemt alleen van ons Trotjaenfihegafien
Bet het ter herten en dondraegheltjcke laBeri:
Die ons-het overfchot der Grieckcn hier gejlrand,
Mn uytgeput van 't ramp te water en te land,
Noch herberght in uw Staden huis met rouw bewogen,
O Dido! 't ftaet noch in ons macht, noch in 't vermogen
Van 't votck van Dardanus, dat over al her op
D woelt om den ganfehen Kreyts des aerdrijcx wyd verfirOyt,
Verfihuldedanckbaerheydnae eyfchu op te dragen:
De Goon {zoo verre noch (en Godheydphept behagen
Jn tvare Godes vrucht: zoo billy chheyd nochplaets
By y mand heeft, en een gemoed dat zich niet quaedf
lëaer'tgoedbewuH is) 't loon u nae verdienÏÏe tonnen*
Wat blyder eeuwe heeft ugebracht in 't licht der Zonnen t
W*t treff'lych ouwdren ugeteett tot ons gewin!
Zoo langh de mind re vloe'n afkopen Zeiwaert int
Zoo langh defchaedwen op de bergen gaen en menen*
Sn 's Hemels i^fsgeleydde vloock gewelfde Herren»
Zal durenuwen noem enfatm metlof en «r,
Het zy wat land my roept, ofwaemaerts ïck verlieer.
Onze E.E.enA . A . Overhede n nu in het algemeen voorbygaen de en my in het byzonder tot uwe E . wendende: ghy, mijn Heere^
hebt met heylzame raden vaecken dezes Stads en de r hooger Heeren
Staten vergaderinge bekleed, en uw eygen voordeel terugge zettende , het gemeene beft nae tijds gelegentheydgevordert en helpen vorderen, zoo dat geen verftandige zich met recht zal belgen dat wy oor-

zaeck nemen in uwe E. perfoonte verheffen en abaen t e bidde n de
zeer

zeer heufche en beleefde Regeringe , onde r wiens vleugelen wy zoo
geruftmoedigh hebben gefchuylt, e n dengiooten Godgedanckt, die
over ons had geftelt zoo mildaerdige en befchey den Goden,d e welcke nae het gctuygheniflè van eener, di e mijn Heer in het gezond oordeel van burgerlijcke zaceken niet ontaerd, zijn
uytblwckende als in 't goud het heldtre getfeent.
Daer mangelt dan by de goede ingezetenen niet anders als danefcbaerheyd: wemalven om onzebeleefde Regeerders in uweE.perfoo n
nae mijn geringh vermogenden geringh teecken va n alle r ontfanger t
weldaden erkentcniflè te toonert: zoo offere ick uwe E.dit mijn Treurfpel van het vcrwoefte Hierufalem, of om zoo te fpreken mijn tranen
uy tgeftort over den bloedigen ondergangh van het Iodifche volck : en
dat noch zoo veel te liever, overmids uyt uwe E.lendenen gefproten is
die G R O O T E A P O L L O di e onz e nederduytfche tal e den
dagh, en zijn treffelijck gedach t fchoonder luyftef geeft: en wiens gulde rymen in het voorhoofd van aenzienelijcke Stad s gebouwen kun ftigh gegraveert,e n inde Kercken bovendetombenmetgoude letteren
in gladde toetfteen uytblincken, endevoórbygangersal verbaeftop houden.Ontfangt dan smijn Hecre,deze mijn geringe danek enfchuldo.Ter, meer ziende op den wille als het kleyn vermogen, en bereyekt,'
owyzegryzeenlandnutteRaedfheer, Neftorsftatig e e n veeljarig e
ouderdom ten goeden van ons gemeen befte. t ' A u n s i a E ^ ^
dezen 20. van Loumaend. 162 o.
VweE. cnA.gantsonderdanige
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Aendeö

Aenden
AT de Aldcrhooghjjtt van het onmenfchelijck bloedvergieten eenen afkeer heeft, zulcx hebben oock de blinde
Hejdemn eenighfinsgedroomt en gevoelt-.want zy ontzagen den altaren, enden dingen diezy beyligbfchatten te
genaecken met handen of kleederen die be/prenckelt waren met beefien ofmenfchen bloed, dit geeft Virgiliu s
door zynen vluchtenden ^Eneas eendeels te kennen daer
hy hem doet ff reken:
Wiït3 Vader, kuyfche vingeren aen
d'ffuyjvaderltjcke GodenJlaen,
't Waer my een fchandvleck rechtevoort
Die, nu ick uyt zoo verfche moord^
En zutcken jlachtingh koomgevl$ont
Te réeren, eer kkreynenfchoon
Heb afgewaffchen 'tUeurve bloed
In 't water vaneehfrijfche vloed.
En Homerus door zynen ftrydbaren He&or :
'tEnpafi niet datme GodIuppijn
ld et enreym handen offert wijn:
Defchaemi verbiedme, nu 't gemoed
Van menfehenfachten en vant bloed
Ontfteldis, voorden Goden luyd
Te Horten mijn 'gebeden uyt.
en gexviffel'jck God de Heerefchijnt hier in bynae met zich zelven te tlryden
wanneer hyden Kmingh David^die voorgenomen hadde hem een huys te timTmtYtH^dldifs aènfpreedtf'. Gh y en zult mynen name geen huys bouwen,
want ghy zyt een Kryghfman e n hebt bloed vergoten. Hier uyt vloep
dan niet als te krachtiger,gelijck oock de Koningblijcke Propheet leert, dat de
dood der Heyligen weerd gehouden is voor den Heere: het rvelck oock
fautfght werd door de fihfftkelycke oordeelen Gods gevelt over de Tyranne»
die zijn volck verdruckten, en haer handen in het bloed der Rechtveerdigen
verwden.

verwden. Hoewel dit den loden zoo uyt de wet en Prophefett als anderfart
evervloedigb bekinrwas^nochtans hebben zy hoer niet ontzien Gods Pr ofheten en zendboden te do oden en te Beenigen, geitje kde HeireChti{tns henluyden zulex in het Euangelie voorwerpt}alle weleke zonden en grotmeien zyteff
lellen hebben opgehoopt met het wmenfchelijck bloedfiorten en kfuyfigrvande verfihenen ZaUghmaker^die^naeEfaias voorzeggingen doe nhy gëflraft
en gemartclt vvierd zyncn mond niet opdede,als een lam dat ter flagtback geieyd word, en als ëen fchacp dat flora wórd voor zyoé fchcerder,en zynen mond niet op en doet. en die zoo klatgheUjck dèor den PfaU
mijl uytroept .-Mijn God myn God waerom hebftu my verlatend en notfo
lek ben een worm, en geen menfche, eenehfpot der lieden, en verachtinge desvolcx.alle die my zien fperren den mond op,en fchuddé den
kop. Mier nu dit nu de Goddelooze menfehen baren bloeder ftigenmoedgekoelt en dk ajgryfetyckjte zonden volbrocmJtadden t zoo ü de wraeeke dep
rechtveerdigenRechters hun kort op de hielen geweesl, en zy zyn van dagb
tot dagh oen aÜe kanten jammer lyckovervallen als vanjlormen en ptafregei
van allerley plagen en ellenden, die eerfi met den eyndlijcken en geheeten onder gangh des lodifehen volex zfn ge-eyndicht: gelyck Iofiphus Egeftppus e»
andere Gefibrchtfehrjvers daerva op bet breedHe handelen,en Carohts Langiut zulex zynen Liffiss kort en geleerdeltjck als in een tafel Vooroogen fielt,
zeggbende:i,aet ons van Iudea beginnen dat is van een heyligh landen
vokk Gods. Ick gae voorby het gene zy in Egypten, en nae haren optocht uyt Egypte geleden hebbé: want dat is ons dqydelijck genoegh
inde heylige boecken naegclaten: ic k kome tot de zwaerfte en tot die
gene die als aen haer uytvaert behooren. Het welck ick beft elck in heï
byzonder als met een regiftef za l verklaren. Zy hebben dan met het in
en uytlandfche oorloógh dit uytgeftaen :
Voor eerftzijndertelerufalem doo r het bevel van Flo r us gedood zes
honderd en dartigh.
Te Cefarien op een tijd vande inwoonders uythae t ran het vokk en
de Godfdienft twintic h duyzend.
Te Scy thopolen, een ftad in Syrien, darthien duyzend.
Te Afealoti in Paleftynen oock vande inwoondcren twee duyrcnd vi|É
honderd.

TePto-

Te Ptolemaïde van gelijcken twee duyzend.
Te Alexandricn in Egypt en onder de voogdije van Tiberius en Alexander vijftigh duyzend .
Te Damafcus thien duyzend.
En dit alles heeft zich als door een beroerte en oploop toegedragen :
en daer nae met een wettelijck e n openbae r oorloog h vand e Romcyften:
Ioppe ingenomen wezende, zijnder van Cefius Floras verflagen acht
duyzend vier honderd.
Op zekeren b'ergh Cabulon twee duyzend.
Inde flagh by Afcalon thien duyzend.
Wederom door verraed acht duyzend.
Te Aphaca als het ingenomen was vijfthien duyzend .
Op den bergh Garizim zijnde r verflagen elf duyzend vijfhonderd .
Te Iotapata, daer Iofephus zelfwas, ontrent dartigh duyzend.
Ioppe andermael ingenomen wezende, zoo zijnde r verdroncken vier
duyzend en twee honderd.
In Taricheen zijnder verflagen zes duyzend vijfhonderd .
TeGamaliefi, zo o verflagen, als die haer zelf vande fteyltewierpen
negen duyzend. en daer is in die Stad niet ee n menfe h behoude n
gebleven, als twee vrouwen wezende gezufters.
Gikala verlaten wezende, zijnde r in het vluchten gedood twee duyzend en zoo vrouwen als kinderen gevangen dry duyzend.
Van Gadarenfers zijnder verflage n darthie n duyzend , en gevange n
tweeduyzend twee honderd, behalve n die in ontallijcke menighte
inderievier gefprongen zijn .
Inde Dorpen van Idumea zijnder verflagen thien duyzend.
Te Gerafien duyzend .
Te Macherunten duyzend twee honderd.
In het bofch van Iardes dry duyzend.
In het Kafteel MafTada,die haer zelven hebben gedood negen honderd
zeftigh.
Te Cyrenen zijnder van Catulüs de Landvoogh d verflagen dr y duyzend.
Maer

Maw gedurende de belcgeringe, zijnder ind e Stad Hieru&le m zel f
geftorven, e n verflagen thienmaêl honderd duyzend, en gevangen
zeven en riegentighduyzend. ^
Dit getal beloopt, behalven ontellijcke.die achtergelaten zijn, twclC
maefhonderd en veertigh duyzend. Wa t zcghdy lipfius? (lad y hie r
over uwe oogen ftederwaerts?heftze liever op: en fchroomt niet met
my, de vceljarige oorloogen vangants Chriftenrijck me t de nederlage
van dit eenige volck te gelijcken: maer hoe kleynen ftuexkenlands en
hoop volex is dat geweeft ten aenzien van geheel Europa? Dm verre
ttyt tiffins.
Daer zien wy wat het koH den Vorst des levens te dooien en het bloed, dat
gtnoeghzaem is tot een ranjfoen voor desgeheeUn weerelds zonden, op zoo geringe weerdije te Hellen. Met de aenddchtige ouwdvader Hieronymtts mogen wy van lerufalem preken: Fam e petit, ant e quatn gladio. De Stad
vergaet eer door honger als door het z weerd. en liever, als een volkome»
verhul te doen vande ellenden t die gedurende de belegeringe voorgevallen
zijn, witte» wy, ons daer over verwonderende, met den Poëet roef e»:
Quis cladem illius. noftis^ quis funera fando
Explicet? aut poffit Iacrymis sequare labores?
Urbs antiqua ruit, multos döminata per annos:
Plutïma perque vïas fternunturinertia paflim
Corpora perque domos, & religiofa dcorura
Limina.
Dat U\
Wie zal de lijeken, wie de ne'erlage ons verklaren
Van die vervloeckte nacht? of konnen evenaren
Met tranen al het leet? dfe ouwde Stad die ftond,
En had zoo langh 't gezagh, ftortplotzelingh te grond.
Veel olickvolcxken men alfins ter ne'er doet ftromp'lcn,
Langhs ftraet,in huys,en op der Goon gewyde dromp'Icn.
lofefhus zelf een Jodc erkend deze nederlage te zijn een by zondere Goddelijcke wraeckejtvermids de Tyrannen te lerufalem meer door vreeze als nood
rtyt hare onwinbare vajligbeyd weken: en Tittts nae het veroveren der Stad
A zich

zich verwonderende over den geweldigen bouw va» torens e» muyren,en de*
fteenen booge groote en behendige te zamenvoeginge zeyde^> : gewiffelijck
God heeft voor ons geftrcden, en zelfden lode n uyt zulcke veftingen .
gedreven, want wat menfchen hande n of ftoimgeveertc moch t hier tegen gelden. Dit word, behdven uyt meer omïiandtgheden, diervy omdc-j
kortheyd voorby gaen , oock hier mede bevejlight, overmids zy niet van een
tnmenfchelijckTyran maer van eengoedertieren Prince befireden zijn,di<^t
liever haer behoud als ondcrgangb zocht, en gehouden toierd voor d e welluft en het vermacck des menfchelijcken gcflaehts . Vat dien volgende de
Romeynen dit vooree»uitnemende overwinningh hebben geacht, bltjckt uyt
het heerlijcke zegefeefl over der loden nederlage te Komen geviert : alwaer
Vefpajiaen, TitHs en Demitiaen met looverkranffen en purper geciert de
iriumphpoorte inreden: daer der Romeynen beelden en afgoden, midfgaders
de Anke des Verbonds, de gouden tafel, Moyfes tn Air ons roede, vier tempelUilen, de toonbrooden, den gulden kandelaer, de wettafelen, en andere heyUghdommen met een wonderbaerlijcke pracht Jlatighheromme gevoert wier,
den, en daer defchare vandegevangen loden dragende de handen op den rug
gebonden, en naeckt ten halve lyvehun vyanden eengaepfpelverfireckten, en
met haer verfmaedheydydèr Heydemn Ulaci verheerlijckten. Van deze gehouden zegefecfi getuyght noch op huyden te Roome de Arcatriumphali s of
triumphbogtftaenckin viafacrahovende Kércke vanS. Mari a nova,opgeirockenvan fchoone Marmor, en met goud geeiert: inde welcke deze woor de
infeen tof een eeuwige geheugeniffe uytgehouwen ftaen:
S E N A T V * » O P » l T I H , V ' l R O M A NV S - D I T O T l T O B U I V E S J> A S I A st Fi n o ,
V E S P A S I A N o A V G V S T O , E T OV V I C T O R I A M . B T P E K P ET V VM.

X>e volgende letteren heeft de nydige tijdengryze ouderdom uytgew'tfcht: oock
ijftr noch een ander fchriftaldus:
S . P . Q^R .
I M P . T I TÓ , C A S . D I V I V E S P A S I A N I
ï m o , Vis»*
.
SIANO AVGVST O P O N . MAXIMO T U B . POST . IMP . P . P . P R I N
C 1 P I S V O , Q^ V I P R J E C E P T I S T I I A C O » S I H l S ( ( . , E T A V S P I C I I S , GSNTE M I v D E O R V M D O M V I T , I T VRBS M H l E l O S O L I I I A M ,
O M N I B V S A N T E SE D T C I B V S , H t G I E Ï S , C t t l T I B V S , A T I f l V
.
STRA P E T I T AM , A V I OMN I N O I N T E N T A , S I U T I I ,

Zoo leegh zijn die genegedaelt die tot den Hemelen aende fierren verheven
waren,

varen, een volck dat eertijds met God en de Engelen gemeen</"chap hadde: zy
wie» vuyr water aêrde en locht ten dienïle Honden, zijn alk dingen tegen geweeft, en hebben het al tot vy and gehad}en Roome heeft den roem wcghgedraen van tot den grond en onderften wortel toe ujtgeroeyt en verdelght tt btb~
meenouwdeKoninghenPrieHerlijckeStad, diena^vécl geledenaenvechtingen van haer eerfte grondlegginge 2x77 jaren hadde gefiaen. Onze vetfmitfle Cuttxus magh ml zeggen . Ita vertuntur fubitö cuncta , &omninö natura, qua? adoriginem rerum parcè utitur viribus fuis, ad ruinam
toto impetu venit. alzo o word alles fchielijck t e gronde gefmcten, e n
Nature die tot der dinge n oorfprongh a l heel fpaerzaem har e krach ten bezight, komt met volle geweld ten bederve, en de mond der vsaerheyd'voorspeldegeenydele droomen alshyfprack: Hie r zal nieteenen (teert
op de n anderen bly ven die niet afgebroken za l worden. Het everfchot
der loden heeft zederi in gedurige ballinghfchappen jammerlijck omgezwerft
tn allerley zwarigheden bUedigh en ellendigh uytgejlaen. Zoo de kinderen der
voorvaderen mifdaed bekenden, zy zouden biüqck beklagen dat haer ouwderen riepen: Zijn bloed zy op ons en op onze kinderen. Wantgelyck fradentius zinght:
Exilijs vagus hue illuc fluitantibus errat
Iuda:us, poftquam de patria fedc revullus,
Supplicium pro ca?de luit, Chriftique negat i
Sanguine refperfus commifl a piacul a folvit.
Dat ü:
D e lood zynde uyt den ftoel zyns vaderlands gerucfec
Dwaelt vluchtigh hier en daeunballinghfchap verdruckt ,
's Möords ftraffe draeght, en met 'sverzaecktcn Chriftus bloe d
Belprenght, zyh mifdaed, en begangen zonde boet.
Niemand hope» wy zal ons leep en over dweers aenzien dat wy dit groot
treur(pd bier wederom ah op het tooneeltevoorfchun brengen op dat men aenmereke Gods ftrenghey d over die gene die gevallen zyn: aengezien wy
hier in als op het {poor naevolgen den heyligen en brandenden yver van de Koninghlijcke harfenaer David, en de Goddefocke dichter leremias: van welcke
heyde^ Dezet in zijn klaeghlicden beeft beweent de verftooringe der fladGods
Az
en dei

f

en des ganfchcn Koninghrijcx, en.deongelucken by hit Iodijcbe volck uytgeftaen onder den Babylonifcben 'ïiebttcadnezar: Die, met zijn fnarevftelgetreurt over de blocdjlortinge en aenfioot de welck Ierufafem vandeTyran An-*
tiochm te verwachten Hond. effen alzoo beklagen wy mede bet uyterfieeri
groot/lc iammer.dat deJ>ocbter Sion onder de Roemfche KeyzcreaVefpafiaen
en Titus ü overkomen , en vieren dcuytvaert dezes beroemden gejlacbts.
Mijn Zangereffe vanden hoofdeten voeten toe in rouwe, treurt over dieverwoejlingh die Cbriptts aller Engelen en geloevigen blyfchap tranen gekoft
beeft, onaengezien by dezes ver/leenden, volcx wreedbeyd i;i zynen vleejche
voelde ^nden kelck der bitterheyd korts van haer ontfng.Maer och hoe vaeck
bebbenwy gtwenfcht dat onze rymen mochten antivoorden de weerdtghcyd
vande sloffe :voorwaer zoodanigb wezendc, dat wy bier van onzegeringheyd
moeten rozmen, en belyden dat het maer Stuckwerck is wat wy voortbrengen:
want het gene de Latijnfche Treurjpeelder door zijn van dr oefheyd overwon*
ven Koninginne uytfcbreeuwt
• Ho
n unquam tulrt
Documenta Fors majora, quamfragili loc o
Starent füperbi .
Het zelfde moge» wy door onze bedruckte Vorftinne aldus uy troepen, Het Loth en wees noyt kkerder aen
Hoe flibb'righ dat de trotz e ftaen.
En zullen wy met Euripides Seneca en andere Voeten dingen nat den palm,
dat is, om wfe van ons beyden hooghdravender en uytnemendtr zaecken verhandelt : de Ioodfcbe Sjammen vangeegen boer af kom ftzijnby ons niet leegergeadelt als de Phrygcn by haerltedcn. Be Dochter Sion wijekt niet voor
Hecuba, noch Jerujalem voor thien Troijens. Ginder was de Kerck van Minerve: hkr des fleer enTempel dat zesenveerttgbjarige getimmer, bet welck aller uyt heem fchen oogen in Syrien locktc^^, xnwaerin 4cN'ud niet als enckd
fchoonheyd veraebtz-j. Daer fond bet Palladium: hierfchool de Otrcke des
Verbozds bedtckt metgoude Cherubynen, en meer heyligbdoms ekk om het
heerlijcxft<LJ. Oock ü\de Iordanedie den lfraelitenweeck, en de Beke Cedron
ever de welcke lefits gipgh meerder als Xanthus,Davids bwgbtgaet Ilium te
loven*.

boven. Z fhebben het 'Griecxfche léger, veyde Rtfmfche heyr krachten aengf*
voert. HareOver/lenen voorbarighHe waren ^dgammcmnonen Menelaus,
i^itkilles en Pyrrhus: mijn Veldheeren ztjn ytjpaftaen, de Jlrydbare Tit us
zynen zone en ander <LJ. Laetze al haer beH Laomedon, Priamus en HeiHof
roemen: ickzal Jofaa, Gedton, David, Salomon, ende andere Koningen en
Helden pryzen. Willenze met de Amazone,P'enthefileaproheken.ick zalmet
Debora, Judith en %ulcke Heldinnen brageren. Zy hebben dcRh&teefche heuvelen, bewandelt van \oo veel doorluchtige mannen,gt\ongèn:wy de htyligt
bergen, vaeck betreden van %utcke,die, haer werek onder maen verricht hebbende, alt blixemen door het a^ttyr en het goudda blwckenden Hemels nae^>
den vroltjcken ftoelGodsopvoeren.Wederom^ie ver zier de twift rees uyt Parit oordeel: deze uyt Pilatus vonnis, gene Scheydsman oordeelde Venus te gevalle om defchoone Helena: deze Rechter den loden om de Keyzerlijckegunfi.
De een qaf een gemende Godinne den twifiappel als het verdiende f and van
harefchoonheyi: de ander leyde den betuyghden levendigen Zone Gods het
Kruys op zijn flhouwderen als verfchulde ftraffevanzijn mifmaecktheyd.
Cytherea behield op Ida den zege: ChriiïusmerdopCalvariengedoemt* en
zoo voort. Dit dan aldus tegen walkanderen overwogenr zoo ziet menmeteen
halfcogh mlckefloffe van beyden mee ftwecght,en hoe deZonne desheylige»
GeeHes alle Heydenfihefteyre» met haren glans uyt doet. Indien de Lezer greetigh is om de nuttigheydvandit werek en deoorzaecken van Ifraels valnacj
te vorfchen, hy geve den Engel Gabriel gehoor men tvy in het eyhde de verHaringcdes zelfs bevolen laten.Macr ontbeydjek zie aireede het tooneelMenen, en het volckmetopgefleken oorenen gapende menden nat den inhoud
va» het Spel hyfleren. Het is hoagh tijd dat n>y zrvygen*

^ w ^ y ^ ^ ~ z E D ER T dat de Iodeahare grouweïen en zonde,
| ^ ^ ^ | ^ ^ > ™ begae n in het dooden en vervolgen der Prophetcn,
i^ÊËÊ^WjénM nac ^^ en opgehoopt met het onmenfchelyek bloede
tXi&^dJM&P® vergiete n en mifhandeien des onfchuldigen Lams,
^ P ^ ^ ^ S ^ t e n ander e vrome Heylige n Gods: zo o heeft haer
Wj^Ê^^^Êt verdoemenifl
è niet geflapen. want Florus, dienaef jzm&ss&ti&fy m a e | s v a n t j c Keyze r Ner o wa s geftelt al s Landvooehd over Iudca, pntftack met zyn inflockende gierighey d enonverdraeghlyckc wreedheyd den brand van tweefpalt : wae r uy t vel e
jammerlycke beroerten en bloedige flachtingétuflèhen loden en Romeynen langhs hoc meer 2ijnontftaen : zoo dateyndlijck d e Keyzer
veroorzaeckt was Vefpafiaen,als Veldoverft e over het Syrifche krygfvolck, derwaerts te zenden: die vergezelfchapt met zynen zone, Iotapata daer Iofephu s gevange n wjerd, e n voort s he t Iodifch e lan d
tnet meeft alle de omliggende plaetfen vermeeftert, en Ierufalem bezet hebbende, tydinge kreegh hoc nae Neroos rampzalige dood,Galba en O tho omgekomen wezende , Vitclliu s het gebied to t zich getrocken haddc: waerom de Roomfche Hoofdïuyden hem drongen het
Keyzerdom te aenveerden en derwaerts te trecken,gelijck hy ooek dede, latende Titus de volendinge van het aengevangen oorloogh bevo len. OnderttrfTchcn was het te Ierufalem zoo verre gekomen datze als
infiaghoorde in dry rotten vyandelyck gedeylt ftonden,te weten: de
Zeloters,die Eleazar aenhingen,hadden den Tcmpel,Iohannes het onderfte3 en Simon Giore zoon het opperfte deel der Stad in. Titus hier
vanverwhtight heeft deze gelegentheyd waergenomen, en in het 72.
nae Chriftus geboorte,'t vvclck is het tweede jaer van Vefpafiaens Ry ke, op den i^.vande maend April, als de loden haer Paefchfeeft vier den , de Stad met zyn Ruyterijc berent belegert, en eerlange nae veel
gehouden fchcrmutfelingen e n gedane ftormen met een muyrindr y
dagen ty ds bezet enbefloten : waero p gevolght i s een onlydelyck e
hongerfnood, óic de burgerlijckc beroerten dedc aengioeyen, e n ontallijckemcnfchenvcrfmachten: zo o datze genoodzaeckt ware n d e
doode lichamen over Stads muyren inde grachten te worpen, jae een
edel ïoffrouwe fpyze van haer onnoozel kind maft bereyden.De thiédedagh

de dagh van Oeghftmaend wicrd het vuyr inde Tempel geftefcen,da «
een onmenfchelijcke flachtingh gebeurde,en alle Priefterlijckc gebouwen afbranden.En hoepe l de Keyzer hun vaec k hulde aenbood , e a
haer beloofde in genade op te nemen zoo zy haer goed willigh overgave: nochtans volherden zy inde voorgaende halftarrigheyd,tot da t ten
leften op de acfatftc dag van Herbftmacnd de overftad gewonnen,en alles in vuyr en bloed wierd geftelt. Na e de overwinningeontbrack het
den Roomfchen Soldate n acn geenderhande moetwil e n wreedhey d
over de verwonnene te plegen. Titus de lchuldige nae haer verdiende
geftraft en zeven honderd iongeKngen fterekvan lichaem tot he t aenftaendezegefeeft, dathyteRoom e dach t te houden , gytgezondert
hebbende, bedanckte zijn Krijghsluyden voor haer dapperheyd inde
ftrijd betoont , verplichte haer manhaftigheyd me t den verkregen roof
en eerlijcke ampten, en offerde danckbaerlijc k o p d e heylige plaetfë
des Tempels zijn Goden. Dae r nae fteldehy Tcrcntius Rufrustot O verfte van zijn thiende bende, die h y tot bezetting e lie t vand e ver wocfle Stad, en vertrock met het ganfche leger en de gevangenen. En*
dewijl de gefchichtboccken melden dat Simeon Chriftenbiflchopmer/
zijn heylige vergaderinge, volgens het ontfangen Godlijck antwoord r
van Ierufalcm te Pella vluchte, en als Iudea Wat in rufte was weder te
Ierufalem metter woon quam : zoo hebben wy, om ons geheel werclt
Chriftelijckcr wyz e te verklaren, en alles kerlijck vooroogen te ftellen,verziert,dat hy met de zyne wederkcerende als het léger iuyft vertrocken was, en de verwoefte Stad bezichtigende r hun de Engel Ga*
briël, met een Hemelfche klaerheyd aengedaefi , verfchijnt, die hen luydcnvolkomentlijckontfluytdcoorzaeckcn vande n va l e n onder ganghdeslodiichenvolcx, me t meer omftandighedé n di e daeraen?
vaft zijn. Daer hebdy het kort inhoud van ons trcurfpel, genomen uyt
Iofcphus i . 3.4.5.6. en 7. en Egcfippus z. 3. 4. en 5. en Eufebiu s
2. en 3. en Cariofts 3. boeck^ en uyt meer andere Schry vers. Het tooneel is op rondom en ontrent de verwoeft e plaetfèn daer het Krijgfcsvolcklegert, en Ierufalem geftaen heeft .
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Zy dachten luttel dat ïlecbtveerdigheyd,die beven
In's Hemels gulden fdioot de weegbjcbaelrecht ophoud,
't Onfchuldigh bloedmeerJ'chat als fijn Ophirifcbgoudf
En telt al 't zuchten van de Waetheyd hier verfchoven.
Moer als de dagh atnbmck die God befchoren had
O Tot rvraeck van 'tfihelmsluck van die Godvergeten Stad
In 't volck datveyligb dacht te slaen.vp heytge dremp'le»:
Doen zagfimen hoer wat zonde alpltgtn met zich brocht f
Bi dat de Boosbeyd tot geen borstweer flreckenmocht
Geweld van muren webjehijnheyligkeyd van Temp'len.

Dooreen is't nu voldaen.

« S e cTretttfpeef ïtxê sijg^cj :
I O S E P H V $, een dapper Voorvechter der loden.
T i T v s d e Keyzer.
L I B R A R I V S Rothmeefter .
De R E Y van Roomfche Soldaten.
De D O C H T E R S I O N

.

De R H Y van Staetlonflfren .
De R B Y van Ioodfche Vrouwen.
De R B Y van Iodinnen in 't algemeen.
P H i N E A s Priefter.
De R E Y vanPriefleren .
T E R E N T I v s Hopman .
F R o N T o Drofïaert .
S I M E O N Biflfcho p van Ierufalem.
De R E Y van Chriftenen .
G A B R I E L een Engel.
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E Wraecke Gods in't eynde, alfze eens
raeekt op <ie beenen,
Ziet vuyr,noch water aen,noch yzer,ftael,
noch fteenen,
Maer wroet al voort, en vind ter weereld
niet zo zoet
Als der Godloozen merch,en 't fnoo verbaftcrd bloed:
Vergeefs hy zich befchanft die droomt haer uytte fluyten,
Te fpade bolwerckt hy die haer geweld wil ftuyten,
Om zunft hy met een diepte haer af te fnijden tracht
Die aerzelt noch om fchans,om bolwerck, noch om gracht:
Scherprechterflc al te ftrengh!wie zou, jae moet niet vrezen
De ftramenvan uw roede, uw zweep, en taeye pezen,
Waer mee' ghy gaet te keer, en 't vel ftrooptvande rugh
Des geens,die Goddeloos den zonden welfde een brugh.
Ghy hebt Ierufalem haer ftrengheydmogen voelen,
Als ghy haers gramfchaps gloed met 't purper moil verkoelé
B Da
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Dat van uw lenden drooji, en langhs uw boezem zeep,
Als u van pijn en fmerte een hertvangh 't hert beneep.
Ach Iyden! Iyden ach.' ick moet afdwa'en en droogen
My n aenzicht fteedsaen vocht van myn bekreten oogen,
Wanneerme in 't wcecke breyn een waeflTem dick opfchiet,
Uytmijnbeklemt gemoedgeperft van groot verdriet,
Verdriet, dat voor een dood my pijnt met duyzend dooden
Zoo vaeck ick my verbeelde het treur/pel van de loden.
Verryft o Daniel! en roert uw kouwd gebeent',
Die in uw ziel voor lange hebt onzen val beweent,
Als ghy man Gods! zo diep ginght in d'argronden vifïèrij
En waden inde zee van Gods geneymeniflen:
Komt trooftd'ontfchaeckte macgh d van Sion afgetreurt ,
Want zoo ghy 't hebt'gefpeld, zoo viel haer 't loth te beurt:
Komt wafcht haer tranen af, want yflijck, en wanfehapen
Gaept haer verwoeftingh nu , en dreyght te blijven gapen,
Wy zynder eens geweeft; met Iuda is 't gedaen,
En Sions grondveft grynft mifmaeckt den Hemel aen:
Des Heereri heylighdom ach i ach ƒ 't gaetme aen de zinnen,
Ter hellen neergezackt is met zyn hooge tinnen.
Helaes! Ierufalenij gedoemt ten zweerde, en vyer,
üvv hooghmoed is gedaefr, uw zonden ftaen u dier,
Uw zonden ftaenudier, uw hooghmoed is gevallen,
En ghy light onder 't puyn begraven van uw wallen.
Had 't avontuyr van 't löth doch te Iotapata
Mijn leven niet veiichoont, alskk zoo na, zoo na
Stond op 's doods oever, zoo geleed om te verdrencken,
Enafgeftre'en mij n ziel aen 't Vaderland tefchencken*
Zoo had ick niet gehoort hoe hemel, aerde, en zee
Verzuehte,alsIacobs huys beweeght wierd van zyn ftce:
Fy !dat rek voor 's doods fchichï zo angh was en verfchrockê,
Doen in dat gapende hot> ók zweerde n uytgetrockén
My dreyghden, als ick d'een mét fmekert noch ophiel,
End ander aengreens dat hem't herten 'tftael ontviel.
Waerora
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Waerom maecke ick.myn graf niet ïn die afgrond s kolckeiv
En liet aén 't lemmerkoudmyn warme bloed niet ftolcken.
Waerom volghde ick niet nae rhy n kryghflie voorgetre'en,
Doen van die moord ontfloop Iofephus, en noeh een?
Iofephus, die noch mod in der Romeynen handen
Deced'ren van ons kerek zien blaeckïen en zien branden.
't Is waer, ick fleypgeen boey, noch quyn in flavemy,
Want daer toe 's Keyzers hert te zeer hanght over my:
Hy viert myn hoogh geflacht, en wil met lompe kluyft'ren
Noch 't Koningfchap in my,noch 't Pricfterdom ontluyft'rc :
Hy weet wat wijiheyd ick doorfnuffcldein my n jeughd:
Hoe Galilea kan getuygen van mijn deughd
En vroomheyd, die hy toetftc in d'uyterfte benoutheyd:
Hy ziet myn jaren aen, en eert myn ftatigeouw4heyd:
Dit ken ick, en \ i s waer: maer zal my zulcx<van druck
Ontflaen, als ick gedenck der ftammenongeluck?
Als ick een handvol zie van onze Abrahamy ten
Gcfpaert tot leyder leethaer heit te berften kryten ?
Zoo ben ick wel ontaerd, en inden grond verzet
Van d'yver, die myn ziel verplichte aen Mofcs wet;
Maer neen, eer zy myn faem in Ifrael gelaftei t:
Eer hou my Iacob voor zyn fpeclkind en zyn bafterd:
Eer lochen God 't verbond, bezegelt als ick heefch
Van fchreyen,d'achtite dagh befneen wierd aen myn vlcefch,
Eer ick een mate ftelle,ofvoor myn dood laet enden
Den rouwe, die ick fcheppe uyt Ifraels ellenden.
Light my dan noch aen 't hert z o na de droeve ftaet
Van 't lieve Vaderland, hoe is dan zulcken haet
Op myn onnoozelheyd gebraeckt, en uytgcfpogen,
En uyt myn zuyv're borft zoo veel vergifs gezogen?
O Zo n J die zonne en mane en fterrenfchenckt haer licht.
Die d'helfche duyftemiflè ontdeckt met uw gezicht,
Die d'afgrond van het mey r met d'appels van uwe oogen
Verraed,en by den neck geveynftheyd grypt en logen:
B z Ic
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Ick dage u heylighfijcfc, e n bidde u dat ghy tuyght
Of ymands dreygement, of gunft mijn vroomheyd buyghrt
En dat uw booflieyd, die om wraeck ricp,ghy Tyrannen/
Die tegen 't vaderland de ketens hield gefpannen ,
My toon waer na 'swets eyfch ick heb mijn recht verbreuckf,.
Of waer 't eenvouwdigh kleed is van mijn trouw gekreuckt»
Hoe dickmael naderde ick uw veel beftormde vefte
Om af te ftuyten 't ramp van 't algemeenc befte,
En bood uyt 's Keyzers nacm u hulde, en vrundfehap aen>
Helaest maer al om zunft, het water lietmen ftaen,
Men keerde hem niet om 't vuyr des ondergang s te blu£chê}
Men vloeekte, en quetfte my al razende ondertuflehen:
Mijn ouwd'rcn levens zat, wat enderftaet de wrock,
Of fchaemt de n haet zich niet? die wierpmen inden ftocL
Maer ifler wel een ftückte fchendigh aen te rechten
Voor die uyt Siohs kerek als uyt een roofflot vechten?
Voor di?, wiens dolheyd kan noch moord,noch roof verzaêf
Voor die haer vingïenaen'tgewyde dorven ïlaen?
Voor die in 't heylighdom als tygerdieren brullen,
En 't hooge koor met bloed, en verfche Iycken vullenf
Wat heipet f wonder is 't, hoe God zo lange draeght
Een booöieyd opgehoopt, daer van den Hemel waeght:
't Is wonder noch dat God haer quaed niet vroeger ftrafte,
Als elck Kerekfchender dol hem als een hond aenblaftc.
Hebt van verdiende loon nu overvolle maet ,
En zwaerder wege uw ftraifeals uw bedreven quaedy
Vervlöeckte Simeon, loannestvvifts aenblazer ,
Zetoters,Salems peft, heyloozen Eleazer,
Die ghy te gader zyt verraders van die ftad
Dien d'Hemetals zyn bruyt zich uytgelczen hadr
't Onfchuldigh bloed , dat hier geftickt is in zyn wapen,
Hou fteeds uw bleeck gebeente onruftigh zonder ilapen,
En d'Echo,die in t woeft e hier is de nachtegael,
Tot wraeck uw fchimmen weck des nachts wel zevenmaef:
Of
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Of fcheptynoch de locht, en zieltooght als gevangen^
Zoo fchroeymen u het hert met gloeyendige tangen,
Ofbouwe een ander hel, die, ick weet naulyex hoe,
Gerabraedtt houde u ziel, en laet geen fterventoe.
't Bouwvalligh Ifr'el,nu't verniel t is met fcynftamme»,
Door zweerd,peft, hongersnood, enacngefteken vlammen^
De ruyter rijck van roof'zijn wonden zich getrooft,
De fchildwacht afgebraeckr, ontharnafeht word verpooft,
De ftormbockblutzens moe' verpayftert wat zijnhoorneny
En 't Roomfch veldteecken zwiert te dcrtel van de toornea
Die Titus heeft verfchoont, op dat noch langh na hem
Elck weet waer Roomeliet 't verwoeft Ierulalem,".
De tenten zijn vol vreughds, vol juyehens, en bazuynen,
Men vlechtcr niet dan palm, en lauwer, om dekroynen
Der helden te beiken met kranflèn alty dfrifch,
En ruft zicli ten triumph, die maer een vooripel is
Van deze zegefecft,die aenftaet, daergaet fchureö
De Tyber bhnck van ftroomde Keyzerlycke rmirerk
Maer ons twaelfftammig vókk,eë hoopkê,dat noch 'jzwaerd;
De peft, de dood, het vuyr, en d'honger heeft gefpaer t
Tot allerhande fmaed, op haer triumphs geruchten
Te deerlijck wedergalmt,en antwoord met verzuchten,
Hoopt treurigh klaeht,op klacht, en fteentzyn hert in twee,
En is gelyck de geen die in de wilde zee
Na fenipbreuck {chrylings op^denmaftnoch ' t lyfwjlbergë ,
Dryft tuflehe n klippen heen, en ziet geen oevers neigen,
Dryft tuffchë vreez c en hoop,zwemt tuffchenhope én vrees,
Zoo zwerft Iudea nu, die vaderlooze weesr
O Vader/ haers erbennt: flaet'taengezkht eens neder,
Die ghy de baren temt, de blixems > en t'onweder,
Temt's vyands razernye, en koelt, en lefcht den brand
Die van 't woeftkrygh&olck heeft gefchroockt het ingewand,
Datlfaex overfehot geen ramp meer op zich lade,
Dewijl ghy 't nusbeveeïc dier Heyderien genade.
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Het noodgeheym der Goon heeft uy tgedicnd ten lcftem
Vermorfeld zijn in puyn de fteygerendcvefteh,
En van 't vervloeckt gcflacht, zijns levensmat en moe,
Is uytgeruckt de boom tot aen deruvortel toe.
Zoo Griecken afgcftre'en, me t d'uytvaertder Troijancn
Zicji ter onfterflijckheyd de n wegh vermocht te banen,
Daer nae thien jaren ftrijdsnoch eerft een zwanger peerd
Den brand van'twrloog dêpt,cn niet de deugd van't z weerd,
Wat heeft dan d'hemel tot befoldinge behouden
Daer Titus vroomheyd mede is nae verdiend vergouden?
Door wien zoo diep gegronde, en hemelhoogeftad ,
Als met een oogenwenck, geblixcmt is zoo plat,
Dat hy, die nae hem komt, heeft Iicht'lijck af te meten
Hoe eencn leegen val 't hoogh klimmen leerd vergeten:
Daer by,wat ftraffehem drey gd die d'hey l'ge wetten breeckt,
De majefteyten quetft , en aen den prickel fteeckt.
Lof Goden voor uw gunft, die in zoo groote allarmen
Als taeije zecn'wen wae*rt aen 's Roomfchen vcldheers ermé,
Dat zijn ontfeheede ftael noyt keerde moede en mat,
Als droncken vanden bloede, en van 't doorkerven zat;
Dat zijn gefpannen pezchy flout en onverfchrocken,
Noyt heeft vergeefs geloft, noch ydcl ingetrocken,
Voor dit verleyd gefpuys in 't ftofbegraven lagh,
En 't overblijfzel droe f dit drocvigh fthouwfpel zagh.
My dunckt dat ick verneem de faem, die uytgelaten
Lactklincken haer trompet te Roome langhs de ftraten:
Daer, als de vader dut, voor 't weerdfte pand bezurght,
Zy op de toornen daeld van 's Keyzers hoogen burghc,
Enftreckt Vefpafiaen , om Titus half verlegen,
Een bood van deze feeftc en onverwachten zegen.
O Hercules.' hy zwijmt, hy flaeuwt,de gryze man,
Om dat al t'e/rens niet zijn vreughd uytberften kan:
Macr als d'ontfchoten verwe hy weder heeft bekomen,
En opfehiet als een die ontwaeckt uyt zoete droomen.

Zijn, zcght hy, dan de loon gefneuveld doof de deughd
Van 't yzei'en van 't ftaelvan ons Romcynfche jeughxfc
En mocht dat vaft Kafteel met ónbeklimb're muren,
En Krijghilie telleloos niet langer ons verduren?
Zoo mogen heden wy, met glori overla'en,
By Cxfar fterrenwacrtsnae 't huys der helden gaerr:
Zoo zaghmen eer Iuppijn toeruften om te ftryden,
En in d'ontfteldc locht den Adelerbefchryden,
Van watr hy ongedreyghd dien, die hem fmacd aendeed,
Tot polver en tot gr uys met zy nen blixem fmcet.
Recht zoo't den reuzen ging,als zy haer krachten proefde,
En met denfchouwd'rentrotz d e bergen opvvacrtsfchroefd é
Nae 's hemels zolderingh, heel ijflijck aen te zien,
Om uyt vermetel breynden Goden 't hooft te bi'en:
Zoo ginght dees muyters, die uyt dwaelheyd ingenomef*,
Haer kanten tegen 't Rijck van 't wijd beroemde Roomen,
Datfteeds uytfteeck t éenborft met roemzucht opgevuld:
Dat aengedane fmaed noch muyterije duld:
Dat ftrijdb're Pallas,met haer fpeer eens te verz wicken,(ken:
Doet zidd'rë 'swerclds kreyts, gedoodvcrwt door't verfchried'Öntzichb're en preutfehemaegd, noyt wapendragés moe',
lek zie zy lonckt op my,my dunckt zy knickt my tóe,
Aen 't fchuddc van 'thelmet,aen 'tzwaeije van haer pluymen,
Uyt blyfchap, dat ick doe haer heyl'ge trooncn ruymert
Een wcderlpanningh aes, dat uyt vervloeckte nijd
Haer krooir, en zetel had ontluy ftert,en ontwijdr
Zy draeyd een hemelkloot, en overftaert haer "helden
Die zy vergode, om datze haer lijf, en leven fteldet*
Voor 't fchaecken van haer eere: haer hert bekommert, bernt
Uyt danckbaerheyd,om my te plaetzenin^: gefternt':
Wijdhecrfchende Godin f waer zuldy Titus zetten?
Die met uws vyands brcyn, en bloed zijn harnafchfmetten ,
Doen met geheven ertri hy't ijzer knerflbn deV
En kloof door ftaletihelm. hem 't beckeneel m twee,
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Dat hy gefncuveld, viel uyt ftegelreep,en zadel,
Die ons braveren wou met zynen bafterdadel*
Help Iupiter/ ho e word mijn ziel van vreughd geperft,
Wanneer 't geheughnis van 't verle'en mijn geeft vefverfchf ,
Als mijn gedachten zijn met malen overladen
Van dezes rechterhands onvergeleken daden,
Waer door ick menighmael 's doods daggefteeck ontgingh,
Gedurende het tempeeft van dee s belegeringh.
Als weerloos ick, om ftadsgelegentheyd t'ontblooten,
Eer ick mijn leger floegh,quam trots voor uyrgeftooten,
Gevolght van zeftighmael thien ridders op den draf]
Ziet een verborgen lage, ontrent Helenen graf, (gert
,
Hacr fchoonft' ziende,onver\vacht my heeft op'tlijf geipronEn vanden fchoonften hoo p Rijcxed'len afgedrongen :
De vyand dreyghtme aen d'een, de ftad aen d'ander zy,
Wat gaet de Veldheer aen? de nood eyfcht dat hy ftry:
De fabel girft van le'er, als kolen d'oogen branden,
Al worftelende hy breeckt door 't midden der vyandefi:
Recht als d e leeuw £ wanneer de jagei*s op haer luym
Opdond'ren als hy is omcingeld op het ruym]
Zich vindende benaeuwt, verfinaed der winden fnoreken,
Worpt voncken uyt 'tgezkht,zict knodzen aen,noch voreké,
Laet d'achterkiezen zien, bruid met befchuymde muyl,
En ftuyft door 't lompe tuygh met eyflèlijckgehuyl:Zoo red zich Titus oock, ofd'haet hem fchoon terwylen
Groet met een hagelbuy van uytgelaten pylen:
Als of in 's afgronds poel hy met den Peleaen
Gedoopt was, om ter nood de wonden te verfma'en:
Als of de fchildknaep van Iuppijn, door dondervlagen,
Door ha^el, wind, en ftorm, is wel gewoon te dragen
Den blixem, die vaeckfeheurt de rotzen gul van 't fchuynij
Terwijl hy fchadeloos verzenght noch fchacht, noch pluym.
Ben ick die Krijghfgod niet ? die groeijende inde wapen,
Antonia den borght, terwijl de loden flapen,

Beklim,
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Beklim, en drijfze in't Koor vafi baef gewyde placts?
En groet met veldgefchrey den koets des dagcracds?
Heeft niet dces rechterhand, den onderaerdfchen rycke n
Mettwaleffchichten,toegezonden zoovee l lycken*
Maer waer toe monfter ick myn deughden altemaclf
Laet tuygen van myn dcughd die ïchaerden van mijnftael:
Laet tuygen van mijn deughd zoo veel gebroken lanfïen:
Laet tuygen van myn deughd die neergeftegcn tranflèn :
Laet tuygen van myn deughd dar kerckhof bangh van doom
Laet tüygcn van myn deughd die naklangh droef van toon:
Laet tuygen van myn deughd die opgegraven ftraten :
Laet tuygen van myn deughd de roof van mijn foldaten:
Laet tuygen van myn deughd de fmoock, het puyn, het vyer,
En d'Adeler, die zweeft in 't veld van ons banier:
Laet tuygen van myn deughd decs gapende quetzuren,
Eertceckens, die kk kreegh in't ftormenop de muren.
Lis RA» Aertzveldheer,wi è ontkend, wie roept niet uyt, dat ghy,
Als't klevende cement van deze Monarchy
Den grondveft t'zamen houdfdic anders licht mocht zacken
En fcheuren, overmids zy met te zware packen
Van Rijckengaer geftouwt ondraegh'lijck is verla'en,
Wie ziet niet dat ghy aerd naedie Vefpafiaen ,
Dieoïis't gezicht uytfteeckt met'tweerlicht van zijnkrooné?
Zijn guide fcepters ftroyt, en doolt in al de troonen
Die voor hem open ftaen,van 't helder dagend e ooft,
Tot daer de poft van 't licht vermoey tin fchaeuw verpooft f
O fpruyt! die antwoord dien, waer uyt ghy zijt gefproten ,
Wat zyn zoo heerlijck hier wel treflijek opgefchotc n
De telgen van uwdeughd,in fpytvankryghs tempeeft :
Wat is uw bloeyzel ons een zoete vrcughd geweeft,
Een zoete vreughd geweeft uw bloeyzel, dat van boven
Gezegent, gaet het Rijck een Rycken oeghft beloven:
Gezalight is die 't ziet, maer zaliger die tyd
Wanneer na 't zwanger gaen de vrucht tot rijphey d dyd.
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Hoe dickmael hebben wy hoplieden met ons allen,
Als ghy in 't harnafch blonckt, gereed om op de wallen
Voor op te klimmen, u al fmeeckende gebeen:
Hoe nu doorluchtigh VoruV hoe nu, waer wildy heent
U wagen op den muyr? voorbarigh in 't opfteyg'ren?
Dat dulden wy geenfins, dat's tyd als wy 't u weyg'ren,
Wiens leven buy ten fcha kanfly ten van 't geineen,
\ Gemeen , wiens trooft en heyl hanght aen uw heyl alleent
Vaeck een vervlogen punt kan d'aldervroomfte oock letten:
Dus wilt uw ziel zoo licht niet inde waeghfchael zetten,
Dat ghy d'ondanckbaf eaerd bebloed mocht fprenck'lc rood,
En dit boolaerdigh volck doen juychen in uw dood:
Als't met d'hooftpylaer,en den Atlas neer te vellen
't Roomfch Capitolium verzincken zagh ter hellen:
Weert Hemel! weert dien val: en met wat reens beleed
2ou voor uws vaders troon onze onfchuld zyn bekleed?
Verfchoont ons dan in u, oPrince goedertieren, Uw deughd bralt op den toutz ghy mooght met eere vieren.
T i T v s.- Cierae t myns R idderfchaps, uw zorge, uw wackerheyd
Voor 't heyr, voor 's Keyzcrs heyl, die zyn als ingeheyt
In't middelpunt myns ziels: myn noodhulp, 't is zo verre
Dat i.ck't flainde wind, dat eerde morgenfterr e
Opduyckende uyt de zee, eer klaerder glans aenbreeck,
Hacr vlechtfnocr weyg'ren zal haer tuyten zilverbleeck:
Eer zal de frifïche dauw aflaten van te drupp'len
Op nucht'rekruydcn, die ververfcht van blyfehap hüpp'len,
Eer 't onvergolden blijft, óf eer ick 't loon ontruck
Hem, die lidteecken brenght van eenigh heldenftuck.
Een Maerfchalck die te vreck, en traegh is in 't vergelden
Blufeht uyt de dapperheyd van d'onvcrfchrocken Hcldeft :
En wy Monarchen zelve, op hoop van ryeken buyt,
Om purper fyn van draeden fcepters trecken uyt,
Gaen ploegen woefte zeen, en ongebaende (teenera:
Vermeeft'reft't uytheemfc h volck,dat aerzelt voor ons hené:
Zoo

Zoo priclcelt ons een Iuft, om onbehecrfcht alleen
Ghelijck luppyn om hoogh te dond'ren hier benecn.
LIBRA,
ïhdien uws hoogheyds zielfchiep ergens baer genoegen
Uyt dienften^die miflchien wy u verplicht opdroegen:
OfifTeryet vcrfchuld , hoewel een goed Soldaet
Met eeden aen zyn heer al naeu verbonden ftaet,
Duld, dat ick op uw dcughd mijn bloodighcyd magh enten,
Waer ghy 't verhemelt gaet uytlpannen van uw tenten:
Duld, dat de lommer my van uw kurieren deck,
Waer ghy den vyand veeght het lemmer door den neck:
Waer uwen ftormbockdreyght met zyn metalen hoornen
Te mortelen den voet, en borftweer vande toornen:
Ick droom om geen foudy noch andïen palm als dit,
Dat my het ftof bekruyze als ghy te peerdc zit.
De kryghflie zijn in een geluckige ee^iw gefchapen
Als haren hooftman bromt en uytfteeckt in zyn wapen,
Dat helpt haer bloed aen 't zi'en,en ftoocktzijn krachten op,
Dat het zyn fchuym opwerpt uyt eenen vollen krop,
En fchielyckovcrzwalpt: lact zijn ontfteldheyd mereke n
Hoe zeer men 't dwingen wil in zyn beftemde pereken.
Dat ' s d'oorzaeck eer van Mars! dat ons Romcynfche jeughd
d'Hooftflapen u omvlecht, en roemt dat door uw deughd
Deze Hydra light gedempt, gefchroey t, en omgekomen,
Die een Alcides eyfèhte, en Hercules van Roomen.
Dien Typhon is gekneuft, die reutelt noch vanfpyt ,
En zwavel, vuyr, en fmöock uyt zijn ncufgateft fmyt .
Zo oyt ons Ridderfchap hadichoone buytekanflèn
Doé Hannibal ontvlood: eenhertvangh 't groot NumanflTen,
En 't ouwd Carthago fmeet ter aerden na veel tvvift',
Dat van ons Scipions elck een te fpreken wift' :
Zoo oyt onskryghrvolck klom geluckigh over d'AIpen
Zoo wyd de Rhyn zijn ftrandgaet wcerzyds oyerzwalpen:
Paflèerde als in flaghoordehet Pyreneefchgeberght':
Daer Vranckrijck C*far bracht de fleutelsongeverght:
C z Bedwong
h

Bcdwongh van wereld afgcfchovene Brittoenef i
Den Roomfchen Tyber met haer manfchap te verzoeneöf
Of, om te leffchen uy t het fmoocken vande braricl,
Die van dees Monarchie ontftack het ingewand,
Pompeius ruymen de' de velden van Pharfalien:
En opdroegh Ca?far de vooghdije van Italicn:
Zoo, zegge ick, Ridder oyt opgeven dorft zoo breed,
Om dat hy onder zoo beroemden Veldheer ftreed:
Noch geven wy 't niet op: noch Titus derf niet wijcker*
Zoo Ca?far zijntropheen met hem wil vergelijckcn.
T I T v s. Da t Ca?far Caefar is, die heyr op hcyr verftroyt,
In 't left dees Monarchie heeft tot den top voltoyt,
Voltoyt, dat by aldien mocht Romulus verryzen
Hy zijn vergode ziel zou met verwond'ren fpyzen :
Daer wacght de weercld af, zoo wijdden Hemel blaeuwt,
En valt de Faem hierom d'aerdbodem te benaeuwt:
Maer 't is geen minder kunft 't gewelf van zoo veel Rijckert
Te houden in een knoop, en gaer tehouwelijcken,
Als 't is te ryzen doen een glori, 'die zoo bromt.
Dat 't aerdrijck voor haer neyght, en zynen ruggc kromt»
LIBRA.
Dat bleeck wel hoe vergeefs de dappere Alexander
De Rijckcn fchaeckclde%ls een keten aen malkander,
Doen, als hy nauwlijcx dronck een flaepdranckaen 't vergift,
Zijn purperen gevvacd in vieren wierd gefchift :
Daer lagh de prael in d'afch. Monarchen gaet oorlogen,
Uw vyan Jen ontzeght, en ziet haer onder oogen,
Bcftootze, en overwindze, en vatze by de kraegh,
Half levende, of heel döfed, en vierd haer ondcrlaegh:
Ziet waer toe dienen zal uw grootffieydopgeblazen ,
Die al den ommcloop des weerelds kan verbazen,
Als uw nazaten flap,verwijft en achteloos,
Zoo dier verkregen pand verflenflèn voo r altoos.
Word Titus dan vergeefs gedanckt vah zijn voorzaten,
Die hem vertrouwden, en 't Rijck hebben nagelaten,

Öm dat hy 't hoofd ophoud van deze Monarchy,
Dieonlanghs feheen geneyght ten val door muytery?
Ziet hoe verlegen zy 't hoofd in haer fchelpophalen
Die wacnden ons den tol met muytente betalen:
Ziet hoe als in uw fchoot 't ontzagh word opgequeecktv
Hoe 't al voor u verfchrickt, en yügh 't mes opiteeckt.
Ti T v s. Dees wraeck by ons zoo verfch geoeffend over 't muyteny
Önt wijflijck za l veelramps van onze ftaetafftuy tcr^
En d'onverwelcklijcke eere, en prijs hier inbehaeld
Werd door 's tijds nydigheyd, noch ouderdom bepaeld:
Die glocyt oris om het hert,dat fchijnt van vreugd te zwellér
Maer als wy wederom ons helden oveïtéllen,
En mijm'ren inde rol de r gcner welck zoo zuyr
Gedurende het belegh de' fneuv'lcn 't avonthuyrr
Dan loopt al mi jn gewin vermids 't verlies verloren^.
Om dat ick mifïèn moet die Ridd'ren Welgeboren.
Nicanor, and'ren erm uws Maerfchalcx! waer zijt ghy
Die een gevedert hout de' flipp'renaen mijn zy'f
Sabinus, Iuliacn, en meer ter dood gewonde^
Wiens geeft in't ftryden van's lijft kcrcker is ontboadenf
Watis \i often triumph uw Veldheer overfchiet
Als uw gedachtenis hem 't hert roert met verdriet?
Wat is \i o f zynen roem den waefTcm breeckt der wokken?
Ais hy u vallei: 'tbloèdziet uyt uw lenden ftolckeri?
Wat is't ?ofwaer toe öreckr. L ï s. zacht,Zacht,doorluchtigr*
Uw zelf genadigh zijt, en qaetft uw edel borft
(Vorfly
Niet met 't vergiftigh punt van zoo onnutten rouwe»
T I T V s. Zij n dan geen tranen ^eerd dieijtiddïen zoo getrouwe?
LIB RA . Doen zy gcfneuvelt zijn, wie heefter nietgefreurti* *
Doch om dat vande Goonhacr viel dit lotfote beurt,
En 't avonthuyr des krijghs/t welck zomtijds kiftte fchempë >;
In 't fparen van de minfte, en cTaldérvroomft' te dempen^
Haer leven Melde een maet; zoo moeten wy nochtans
.Daerom bezwalckeh niet met rouw den fchooaen glans
C 5
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Van cPoverwinningh, die den Hemel ons wou fchencken:
Maer peynzeny zoo uw tonge ons vaecken de' gedencken,
Eer wy aen 'tftormenkloeck gehort door uw vermaen
Als leeuwen haren roofden vyand randen aen:
Dat die gefternde tent die van Hyacinthen fchimmert,
En als een fpeclhofis doorluchtig h opgetimmert,
Geherbcrght in haer fchoot de zielen houd, der geen
Die voor het vaderland hier vielen afgeftreen:
Terwyl op 't gulle bed de bloode, kleyn van vvaerde,
Gaet zenden zyncn geeft met 't vuyle lyck na d'acrde.
T I T vs. Dat matight mynen druck, en hooft my, dat ick voel
Myn eerftc blyfehap weer bezitten 's herten ftoel.
LIBRA.
Als eehigh hooftman ftort zyn bloed, en oock zyn levefï,
Betaelt hy 't gen e hy was zijn Veldheer fchuldigh bleven,
Gebleven fchuldigh aen zijn Veldheer, en 't gemeen,
Als hy haer lyf en ziel opdroegh met heylige e'en:
En wie rechtfehapen, zoude eens weyg'ren uyt te recken
Zyn Zeen'wen, 'timaeckebcen, zyn gorgel,en zyn necken,
Al had de vyan J' t mes geheven met 't geveft,
Als hy zich off'ren mocht aen 't algemeene beft.
T i T v s. Va n ouwds een goed Romeyn dat hield voor eenen zegen
Wanneer de vyand hem quam kitt'len met den degen.
L u RA . Nie t waer? o zoon van Mars.' betuyght niet ons gemoeel
d'Onfterflijcke eer te zyn het alderhooghfte goed?
Was dit die fchoone niet, daer al de geen om danften,
Die mét haer vleefch en been het Keyzerryck befchanftcn ,
Sint dat ons grondveft eerft van Romulus geheyt
Wierd dierbaerin-'t cement van menfehen bloed geleyt?
LactMars bevolen dan zoo glorioze zielen,
Die hy vergodet heeft als haer gebeenten vielen,
En denckt om uw triumph. T i T . Ick wil, ick wil voortaen
Beftieren wat zich rept, en tuymelt onder maen,
En latenzc in haer feeft die heldifch opgeklommen,
Beflaen de dorpels van der Goden heylighdommen.

Ghy Geeften,vaert dan wel, die boven op ons wacht,
En nu zofpytigh ftceckt op 'sKeyzers prae^enpracht,
Om dat u Rooroc krimpt zoo kley n in 't oógh van verre,
Zoo krimpt ons wederom uw aldergrootfte fterre:
Dus Jacht niet al te Icheets op 't fpits van uw gewelf:
Uw veerheyt mindert niet ons grootheyd in zich zelf.
En of ghy Caefar vond zoo wilt hem doch verklaren
Wat zweet het Titus koft zyn fcepters te bewaren:
Op dat hy'uytftekc eens zip blinckende aengezichr,
En groet zyn nazaet die zoo trotz te velde light,
En moedigh heeft gekneuft d'halfterrigheyd der loden,
Die eer zyn tollen 't goud zoo ongeweygert boden:
Maer korts haer ouwde luym in 't breyn geftegen quam,
Als of met zyn vertreck 't gebied een eynde nam.
Maer ghy myn Ridd'ren, en myn afgeftre'en foldaten ,
Die 't avonthuyr des krijghs heeft ten triumph gelaten,
Na dat de daceken zijn gefcheurt, gebrand, geblaeckt,
Die eer Pompcius zweerd ons chynsbaer had gemaeckt:
Dieghy nóch 'tverfche bloed moet .van uw wonden vegeri,
lek wil elcx daden mild, en danckbacr overwegen,
En ftroyenonder 't heyr halsbanden ftyfvan goud,
Muyrkroonen met geftëente, en peerlen opgebouwt:
De ftrydbaerfteindenftorm e n d'uytgelezen, zullen
Opfteyg'ren na verdienfte,en ledige ampten vullen.
Oock wil ick 't outa'er op het ftatighfte beflaen,
En met een danckb're ziel het offer ftekenaen,
En heyl'gen 't ingewand gerooft, en opgezoden
Der hcylighedenReye,en Godheydvande Goden
Die't Capitolium bewaecken vande Stad
Die in triumphen graeft, en al de weereld mat,
En word geliefkooft va n het noodïoth aller dingen:
En dreyght ten Hemel met opfteyg'ren in te drin^n.
Die Godhcyd, door wiens gunft ons jonge manfchaprypf,
Die onze fpecren fineert, ons ftalen degens flypt>
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Onsftccckvrykolders gefpt, en vo'ertons bctfckelaren,
Knick gunftigh 't ongel toe, dat op gewyde altaren
Zal d'heyl'ge vlammen voen, juyft op die plaetze, daer
Dit volck zijn Godsdienft heeft gepleeght zoo menigh jaer*
Key van Roomfche Soldaten.
Sta by OlympTche Worftelaers,
Die eertijds had zo veel gebaers
Om dat ghy'tftof beweeghden,
En 't zweet an't aenzicht veeghdent
Wanneer, in 't afgetuynde rond,
In 't worftlen ghy geen weerga vond,
En voor dit lief bedry ven
Droeght kranfTen van Olyven.
En ftecghtop uw triumphkoets hoogh,
Daer al de Griecxfche jeughd voor boogh,
Eft die voorhenen liepen
I O triumph c riepen:
Komt monftert uw bekrozen vel,
Uw boerterye, en kinder/pel
By 't leven dat wy voeren
In dolle kryghs rumoeren.
Komt leert van ons een leger flaen,
En trecken d'yf ren handfehoen aen.
Ziet hoe ons ftaelverbolgen
Het roode zweet doet volgen.
Ziet onze ooghappels als een vyer
Eens branden, om den lauwerier
Te plucken groen van bladen
Langhs ongebaende paden.
Al fneuvclt menigh heldterwyl,
Die was aen 's Keyzers hof een ftyl,
De vroomheyd van ons allen
Stut al wat dreyght te vallen.
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In 't bed van eeren valt den doon
Onfterffelycke lof tot loon,
En Mars jond dat zyn fchimmen
Van mond ten Hemel klimmen.
Dus is ons 't oorloogh geen verdriet:
Noch achten 't leven dierbaer niet
Wy proncken met ons wonden,
En pylen toegezonden.
Wy vlien het troet'len van 't gemack.
Den blaeuwen hemel is ons dack.
Op 't vlacke veld wy flapen,
En fluym'reninde wapen.
Schoon d'opgefteken moordtrompet
Zomtyds ons zoete ruft belet,
Wy aerflen voor geen dreygen,
Want dit 's den Kryghfman eygen .
Als onzen Veldheer rep t een woord,
Het flaet gelyck een blixcm voort,
En 't helpt van bende aen bende
't Gantfch legher over ende.
Is 't vreemd dat ons trópheen ten toon
Dan inde Kcrcken vande Goon,
En vendels opgehangen
Afz wieren van haer ftangen?
Is 't vreemd dat Titus houd in dwangh
Het ooften, en den ondergangh?
Dat hy uytzend zyn ftralen
Aen 's werelds lefte palen?
Is 't wonder dat oock 't loods geflacht
Van Roome gantfch is t'onderbrachtf
En dat wy Sdems necken
Nu met ons zolen decken?
Hoe vreughdryck groeyt nu Titus geeft:
Hoe viert hy nu zyn zegefeeft :
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Hoe zacht na al dat flavor
Doen ons zyn milde gaven.
Hoc ruyterlijck deylt hy denbuyt
En roof aen zyn foldaten uyt,
Wie zagh oyt van zyn dagen
Het goud zo afgeflagen .
Al 't kunftwerek dat oyt fleypenkon
't Prat Solyma van Baby Ion,
Al watze om preuts te pralen,
Van Tyrus merekt liet halen:
Schaerlaken, purper, fyn en c'el,
Arabifch wicroock, en kanneel,
Haer fchatten allenthalven
Nu ons quetzuren zalven.
Dat trooft noch eens flucxkrijgfmans hert .
En leert vergeten ai zyn fmert,
Die hy oyt maft bezuren
In 't ftorrnenop de muren.
O Maerfchalck voo r ons veel te mild.
Nu fcheept u legers waer ghy wilt,
Waer ymand opfteeckt d'ooren,
En weckt des Keyzers tooren.
Al vvoudy by den Indiacn,
Aen Indus oever drencken
Uwe henghften, mat van 't hygen,
Van op en af te ftygen:
Of wildy daer de zon verbaefl
*t Gediert wyekt, dat van honger raeft :
Daer op de Noorder wagen
De Winter word gedragen:.
Of Weftwaertsrdaer he t Hemelfch vuyr
Braed d'Iber, onze nagebuyr:
Ofaender Moore n grenzen:
Of d'oevers der Cretenfent.
Of
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Of wildy daer geen Phoebus fchynt,
Daer Pluto d'armczieltjens pijnt
Afftygen gae n ter hellen;
Alom wy u verzeilen.
DE T W E E D E H A N D E L
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De Dochter S i o N . R E T van Stm\onff'ren. R B Ï va»
Ieodfche Vrouwen. I O S H P H V S .
De Dochter S I O N .
O E dwae s hy zic h verley d die zij n geluck vertrouwt,
Die op d'uytftekenthey d va n zij n paley zen bouwt,
Entroetlenlaetzijn zie l va n zichtelijck c
dingen,
Die, hoeze grooter zijn, hoe meer veran
deringen
Haer hangen over 't hoofd, e n jagen haer verderf:
Hoe ydel datmen klutft op 's weerelds timmerwerk
En opboeyt 't handgebaer van menfchelijcke zaecken :
Dat leerde my de val van Sions hooge daecken,
Van dees geblufchte zon: die met datze ondergaet
De weereld om doet zien, en als voor 't voorhoofd flaef ,
Hierufalem.' hoe is uw hovaerdy gefloncken:
Uw preutiheyt overliep, de Weelde maeckte u droncken
Met haren gouden kop, en haer fenynigh fop,
Zoo flucxt' rees in uw breyn maeckte u de beenen flap:
Hoe zoudy langer ftaen?ghy raeckte aen"t fuyzebollen,
En quaémt van d'elpenftoel,en marb're trappen rollen,
Nafleypende uw perruyek, befprenckelt,peerfch,en blaeuw r
Daer af ghy noch behiek dees wonden verfch en racu w.
D 2
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Waer is uw fchoonheyd nu, die met vergode flralen
Danfteop d'onefFenhcyd.van heuvele n en dalen?
Die als een Cherub zweefde op 't dack van 't heyligh Koor?
En lodderlijck van verr' d'Araber, en den Moo r
Ontftack met ^ver, om te vli'eh haer s afgods drempel,
En t'offeren ha^r goud, en wicroock 's Heeren Tempel?
Helaes z'is langhyerwelckt. een onverwacht tempeef t
Decs bloem den keurs uyttrock in 't midden van haer feeft.
Hoe grimmigh van d'Euphraet, 't op my gebeten Babcl
De voncken van haer toortze, en blixems van haer fabel
My klonck in 't aengezi.ht; hoe eyf'lijck e n verwoed
De ftad aen vlammen vloogh, en zwom in enckel bloed:
Hoe fchendigh 't Heylighdom zijn guldene gefchieren
Moft laten tot een roof Chaldeen en Aflyrieren:
Al was 't, al"was 't fchoon dat haer handen Baby Ion
Aen Zedechias zaed, en Levys zonen fchon:
Al fleypte ick 't yzer van dien AfTur Godvergeten,
Noch heeft mijnborft mee r ramps en onheyls nu gefleten.
Een.onwccrftand'lijck hey r mijn krachten heeft gemat,
En van gebouw ontkleed dees torenrijeke ftad.
Het muyrwerck ondermijnt van ons drydobb'le wallen
Den ftormbockwijeken moft, en daeghlijcx is gevallen:
Het zacken dry mael flaetde bergen krom gebult,
En 't puyn de locht met ftof tot aende woleken vult.
De vyand tracht de veft met bruggen, en met leeren,
Spijt d'afgcbraeckte wacht, gewapent te paflèren,
En dringht fteedsftadwaertaen, en houd ons in alarm.
Onze ooien zijn gevuld met jammerlijck gekarm:
Onze oogen zijn vol flaeps:ons hert is mat van zuchten,
De mond is vol geklaghs: de voeten willen vluchten,
En d'ermen evenwel, dan ach.' met luttel baets
De ftormennoch we'erftaen des heydenfehen foldaets,
En~worft'lcn, maer helaes.' zy worft'len met een ftereker
Die reede ons vryheyd heeft verwhTek ineen kercier.
Wat
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Wat nood, wat npod waer 't noch in't midden van de brad
Voelde ick geen burgerkrijgh in 't zwanger ingewand:
Al dronck ick zulcken kelck met grond(bp,en met droefem,
Had ick die flangenniet gequeeckt in mynen boefem:
Waer 'sTempels vloer met 'tbloed derPrieft'réniet belprégt :
Zaegh ick die vuyften van mijn burgers niet vermenght,
En bieden 't fcherpe fpits elckanders heupe en lenden:
Wy hadden noch gekampt eerze ons ons vryheyd fchenden .
Maer ach rampzaligh volck! om dat u Godyerlaet
d'Een^engewreven plaegh tot duyzend erger flaet:
Uw lijftocht oorlof neemt: dies met zijn dorre fchinck'len,
Den Honger uytgevaft dat zijn gebeenten rinck'len,
Spoockt ftratcnop en ne'er, en floockteen nieuw rumoer,
En raeft, en fmijt, e n loopt de deuren op de vloer.
Het uytgemergelt lijf als 't hooger niet kan lijen
Mifthoopen ommewroet, en boet zijn luft aen prijen,
En haeld zich op den hals zoo doodelijcken pef t
Dat d'onbegraven doon men flingerdinde veft.
Wee.' wee.' den vyand zelf moet 't hert in 't lijfbezwijcken ,
Zoo flucxde ftanckopgaet van d'ppgehoopte lijeken,
Hy heft zijn handen op nae 't fterrenrijckgewelf,
En z weerd zulex is niet zijn maer 't werek der Goden zelf.
Broodhonger,'t Icherpe zweerd,de braeffte om weyr te bieTot 's Key fers tenten gans mifmoedig dwingt te vlieden: (dé
Daer, als 'troofgierigh volc k doorsnuffelende ontdeckt
Hoe't ingewand een fchrijn den vluchtelingh verftreckt,
De goudzucht 't hert bekoord, dat zonder haers t'erbermen
Geen rijeker mynen wenfcht als diegoudrijeke darmen:
Den höngerigen buyck dien rijekdomword mifgunt ,
En krijght voor gerftenbrood een s ftalendegens punt.
Noch overwoegh een quale alle andere quellagien,
Doen die verdufte fmoock van 's Tempels timmeragien,
Doehd'hongérige vlam dat Priefterliick gebouw:
O hertfteeck? o verdriet.' Q fmert.' o-drück.' OJTOÜW.'
D 3
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Wat Ifralyt voortaen verfchovelingh der menfchen
Zal eeuwigh niet dien dagh vervloecken en verwenfchen.
'Ick zagh een Roomfch fbldaet met zyn gekamden helm
Op Ker'ckdiefte afgerecht, God Iacobs leert dien fchelm.'
Ons vliende fchildvvacht kort navolgen met de glenfters
Eens gloeyendigen brands: daer hy de goude venders
Van 't heylighdom me' blaeckte, en Godvergeten ftout,
't Vervloeckte vuyr ftackaen 't gewyde ccd'renhout:
De Ceder reyekt' zijn hitt'd olijf te vet om Ieflen:
D' Olyf den Den ontvoncktrde Denne den Gypreflen:
Dies eermen ommeziet dat fchoon getimmer bernt,
En braeckt zijn voncken uy tnae 't flonck'rendegeflernt.
Help God.' de brand ftceckt op, en een gefchrcy met eenea
Zwik met d'opgaende vlamrae en klatert door.de fteenen.
't Barbarifch volckkomt aen op 't vuyr en ojf Vgeluyd,
En vlamt op zoete wraeck, en ruyterlycken buyt.
De Keyzer in zyn droom, zo onverziens gedaghvaert,
Vliegt op,grypt fchild en helm,en d'appel va zijnflagzwaerd:
Verneemt hoc 't vuyr met afch 't gewijde marmer deckt,
En't golven vande vlam de guide daecken leekt:
Speurt hoe een roode gloed verftnilt die goude fchalien,
En 't hoogh verhemelt Koor worpt voncke door zijn traliën;
Dies zweert hy by zijn ftaf,zijn purper, en zijn kroon
Dat elck om 't eerfte lefch, en 't Ioodfch gebouw verfchoon:
Maer ach! hy roept te fpa: zij n krijten is verloren:
Hy buldert fchoon om zunft, het oorloogh heeft geen ooren.
Daer mochtmen Moria ten Hemel reyzen zien,
En ons verbaeft den brand in 's vyands ftaelontvlien.
Daer zaghmen Salomons herborenc paleyzcn
In heete kolen ftaen,als gloeyende forncyzen.
d'Olijfbergh hee t gerooftaemachtigh zwee t alree.
Het ftrandwenfcht hooger vloed, d'cy landen inde zee,
Thabor en Hcrmon haer voor zulcken gloed ontzetten,
En Kedrons zilv'ren nat, en Gihon drooght van hettcn.
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Het kracckende gedreun doet aerften ons Iordaen,
En doodverwt 't aengezicht van d'onvoldragen maen.
Hier vluchten wy te fpa, H'een braden moet, en herfterc,
En d ander half gefchrocyt van boven fpringht te berften ^
D'ëen inde borft gcquetft met een vervlogen hout,
Beklaeght dat hy zijn ziel heeft 't Heylighdomvertrouwt :
En d'ander, die getrooft omhelfde 't hey ligh Alter,
Word van het zweerd verralcht, enfneuveker, e n valter.
De Nood bevecld tbntwij'n, en yder te betre'cn
't Plavey fel afgekeurd voor 's Priefters zool alleen: (tinghv
Maer wat kerckfchender heeft hie r ' t hcylige i n hooghach Genade o Davids God.' wat 's dit een wreede flachtingh.
d'Ontbonden wraeck, die 't al wat uytmunt flucx verderft.
Wiens flippen zijn met bloed fchaerlakenroodgevcrft ,
Het Iodenvleefch goed koop aen riemen fnijd en lappen.
Het ilibberige rood ftroomt langhs de marm're trappen,
Dat flipp'ren rugg'linghs ons verdervers lrcht te voet,
En zelfde vlamme wijckt voor 't uy tgeftorte bloed.
Op 't jamm'ren, en 't gekerm, der gener die hier fneuv'lent
Geeft antwoord Davidsftad, en d'omgelegen heuv'len.
De krijghsman afgebraeckt maeyt eenen gouden ocghft:
En doons, en moordens 2at, eer 't alles is verwoeft
Aen 't plond'ren valt, en ruyt, en rooft de guide vaien,
En al wat halfgeblaeckt hem 't vuyr heeft nagelaten,
Helaes.' als ick 't gedcnck, het hayr te berge ftijght:
Wat word my bange.ick zwijm.ick fterf.het herte ontzijght.
Staetdochters reycktme. amy! R.V.S.Hoeis \t ho e is 't mevrouwef
R. V. I. Wee onzer,och zyvalr, zy zwijmt,zy fterft va n rouwe:
Brenght hier welrieekend kruyd, kanneel, en kruydery.
O droef heyd.' R . V. S. Z y bekomt. R . V. I. Hoe is 't mevrouwen D o cH. Amy.' ' (
quetft uw hertef
R.V.S. Hoeis'tPrinceffe ? DOCH , Amy.' R-.V.I. Wat droef heyd
D a c H« Helaes. ' is 't vragens weerd die ghy gelijcke fmert e
Met
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Met my deelachvgh zyt. Staetjonff ren zonder ftaef
Oiitflaet u myner. ach! R.V.S.Nu field uw droefheyd maet .
Do cH • De rouwe heeft veelte diep haer wortelen gcfchotefi. '
Ons paft dit treurgewaed: en ghy myn fpeelgenooten,
Terwyl ick wat bedaer, waerom en quecldy niet*
En fpijft mij n droeve geeft met ecftigh klaeghlyck lied?
Myn ziel vermaecken fchept in grouwelycke dingen
Die voorgevallen zyn in decs veranderingen.
Meld hoe door hongersnood een moeder afgetreurt
Uyt razernije moord, rooft, en met tanden fcheurt
Diezoetevruchthaerslyfs. R.V.I.Watteeyffelyckeftucké !
Wee onzer.' zouden wy met nieuwe ellenden drucken
Onze afgepynde ziel, door 't wederroepen van
Een daed, die van de felfte,en bloedighfteTyra n
Hoe onverbiddelyck kan 't fteenenhert verzachten.
Ons breyn te zeer ontfteld, en vliegende gedachten
Eer willen zyn gefmeeckt, en zoetelijck geftooft :
Ons wonde n zyn te verfch,dus flaet dat uyt uw hoofd.
R. V. S. T e fchendigh luyd dat feyt, Princefle 't mocht u ftooren.
D O C H , Vermachickyetsb y u te liever wil ick't hooren.
R. V. I . Als 't anders niet|nagh zyn, als 't ymmers wezen moet:
Nature (die den band van 't moederlyck gemoed
Qntbond, doen uytgeput, en razende van zinne,
De moeder overtrofin vvreedheyd een leeuwinne,
Die in 't Libaenfche bofch van honge r afgejaeghd,
Noch nucht'ren haren roof in haren leger draeght,
En aeft zorghvuldigh eerfl haer eerft geworpen leeuwen,
Die nu de vyfde dagh heefch om de voefter fch reeuwen)
Ontbind den band, die noch houd 't vrouwelyck gedacht
Aen deernis ftrcnghverplicht, door een verborgen kracht,
Op dat wy heel en al ontaerd van mededogen
Dit treurfpel ons Vorftin by beurt vernieuwen mogen.
R. V. I.
Als de vloeck met duyzend benden
Van het weften donderde op

Om
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Om Ierufalem te fchenden
Van haer zolen tot de top,
Heeftze Sions gaelderijen
Met een muyr ómlegert heel,
En dat zegenrijck Kafteel
Ons een Kercker doen gedijen?
Och ons voorraet flyt en mindert,
Mindert eer wy ommezien,
En 't Latynfche bolwerck hindert
Noch d'aenftaende nood t'ontvli'en?
Dies ons vleefch en been komt knagen
Deze worm die honger heet:
Dies elck flucxvan toert vergeet
Dander opgehoopte plagen.
Alsmen 't Ieder van de fchoenen,
Katten, prijen, heeft geknauwt,
En de mage haer niet verzoenen
Laet, uyt hongersnood benauwt,
En hoe langer hoe verwoeder
Ons die heul in 't woeden ftyft:
Hoort waer toe zy nwreedheyd drijft
Herffenloos een droeve moeden
S. Mag h ick anders 't graf niet erven,
Zeghtze, nu my 't licht verdriet?
Moet ick dan van honger fterven?
Kentme nu mijn adel niet?
Trooft my nu noeh fchat, nóch have?
Was myn toevlucht d'heyl'ge bergh
Daerom dat ick 't vleefch en merch
Dien tyran tot voedzel gave?
Dat zy God geklacghthicr bovenj
Die met duyzend oogen ziet
Hoe ellendigh enverfchoven
My geweld en kracht gefchied:

Hoe rampzaligh van benouwtheyd
lek dien flincxenpad infla,
En een fchendigb'ftuck befta :
Heer vergeeftme deze ftoutheyd.
R..V. I, Kind wat Jianghdy aen myn ipeenen
Aen mynborften droogh, en flap:
Daer myn ad ren dorr' verleenen
U noch melck, nochbloedigh lap.
Snackt uw keeltjen na myn leven?
Moeders ziel druckt uyt dees mam:
Als uwhertjen maerbequam,
Daer was weynigh aen bedreven».
Maerhelaes.' wiezoumyns zoontjens.
Voeftcr zijn na moeders dood?
En dezerhgevallen koontjenst
Stoven poefligh in haer fchoot^
Ach myn fchacpi ghy bleeft vergeten,
En myn aflehen onverzaed:
Oock myn trooft.' een wreed fbldaek
Mocht u aenzyn lanci fpeten.
Waer't nietbeter't hchtte mydea
Door uws eygen Moeders hand?
En datze u een-Kerckhof wyden
In haetduyfter ingewand?
Als van Kraeyen opgezwolgert
Of een Tyge^iergeaefW
Of een Leeuw die bruid, en raeft,
Grimt, en flingerfteertverbolgen?
Zwangert dan uws moeders lenden*
Daer uw geeft ontfingh zyn geeft:
Decktzeeen tafelder ellenden,.
Datze viere haer lefte feeft.
Sus mijn fchaepken word ubangerl
I t o 't lieve leven ketf
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lek heb mijn gemoed ontkleed:
Wy zijn kind noch moeder langer.
R.v.S. ' t Woord drupt vande lippen nouwlijcx
Of ze keelt dat magerdier.
Vlied die fchroomt voor yet wat grouwli jex?
't Heyligh zieltje vlieght van hier.
't Verfche vlcefch op heete kolen
Halfgerooft, ten halvengaer
Vreetze, als of't wat leckers waer,
En houd 't overlchot gefcholen.
R.v.I. Al s de Wachtersfpy ze roken,
Bonfden zy de deur in twee:
Vloecktenrhoer wat's hier te koken:
Dey ld ons van uw wildbraed mee';
Op fèhaf op uw biadelingen:
Op fchaf op du looze tefch,
Eer wy ekk.'t getrockenmes
Driemael in uw borft omwringen.
R .v,S. Stil t uw gramfchap, weeft te vreden,
Kier ré,zeghtze, 'toverfchot
Van mijns kinds gebrande leden:
Eet vry dat u zegent God.
Dat zijn d'e* mkefts, dit de voetjens,
Dat de fpierkens van mijn zoon,
Dien my honger dwongh te doon:
't Vleefèh dat fmaeckte my zo zoctjens.
Zet u neder, weeft mijn gaften,
Proeft mijn lefte difchgerecht.
Waer op wildy langer vaften.
Schijnt mijn maeltijd u te flecht?
Waerom deynfdy? zal een vrouwe,
Zal een wijf geherter dan
Wezen als eenoorlooghsman,
Die het harnaTch gefot getrouwe?
E a
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Zijt flaphertiger, noch weecker
Ais de moeder, die noch leeft,
En ter nood zoo bitt'ren beker
Vol vergifs gedroncken heeft.
Ghy zijt d'oorzaeck van mijn fmerte,
Die my 't brood in tegenfpoed
Roofde, en 't moederlijck gemoed
WifTelde in een wolvenherte.
IL v. I. 't Was gezcyd. de roovers brulden.
Vloden het onmenfchlijck dack .
Klachten Salems ftraten vulden,
Wacrmen van dit grouwel fprack:
Daer vangt zidd'ren aenen beven:
Daer wenfcht elck met droef gehuyl
Dat hy in die leeuwenkuyl
Magh den leften doodfhack geven.
K. v. S. Al s de Keyzer leend zijn ooren
Zoo befchreijelijcken fcyt ,
Wenfcht hy noytte zijn geboren,
Donderd in zijn toornigheyd:
\ Wi l uy tfpoelen deze vlecken,
En dit aerdiijck langh gedreyght,
Dat al meer tot booflieyd neyghr,
Gants met gruys en fteenendecken.
Ia deckt met gruys, met puyn, en met zyn lefte ftecnen
Dit aerdiyck veel te langh beregend, en befchenen:
Verwoeft, verbrand, en blaeckt decs ftadte lang verfchoond,
Daer langer langer meer geen menfehlyckheyd i n woond,
Maer eenigh ongediert*: dat, als- 't geen roof kan vinden,
Ontziet zyn eygen neft, en vleefch niet teverflinden.
Hier is geen bly ven niet. Staetdochters laet.ons vli'en .*
Ons zolen branden. R . v. S. Maer helaes! helaes! tot wicn,
Of waerwaerts roepty ons in ballinghfchap te dolen,
MevrouwCjdicwy nu zyn 's Keyzersgunft bevolen ?

Wy

R. v. It

Wy vlieden tijds genoegh,wanneer de bitt're Nood

Ons van Caefarien fchcept, geboeyt, met Titus vloot
Langhs d'Africaenfehe kuft, en toefchuyftdcn Latynen ,
Daer and'ren Hemel dwaeld, en and're fterrenfchynen:
Daer Roome ondraeghlyck ons gevangen halzen perft ,
En Memphis flavernye, en Babels iuck ververfcht,
R. v. S. Maer wie of ginder ons komt nieuwe vreeze inprenten.
R. v. I. 't Gclyckt een Roomfch Heraut , die uyt des vyands tenten
Zet herwaerts zynen tred. wat boodfehap of hy brenght.
Heer met wat honighs doch dees bitterheyd vermenght.
Eens winters koude ontfteld de leden van verfchricken.
't Valt al ten erghftcn uyt wat wy ten beften fchicken .
R.v.S. Gee n onbefneden is't maer ymand vande loon,
Zoo'tooghmynietbedrieght. D O C H . Oc h ' t is Matthia s
Iofephus zyd y 't zelf, of is uw fchim verrezen, (zoon
.
Die ghy voorlangh by ons begraven waert voor dezen?
Iöfephüs zydy daer? wat komdy nu zoo fpa
Den brand uy tleflchen van 't woeft Hierololyma ?
De daecken ne'ergezackt gekeerd zyn langh tot afïchen:
Het Krygfvolck heeft in 't bloed zyn handen langgewafiché,
En 't heyligh goud verklaerd voor Keyferlycken buyt:
't Is hier fchoon uytgevecght, gemoord, gerooft, geruyt:
Defelheyd va n zoo veel Hicrofolymitane n
Dit mager hoópken liet het acngezicht vol tranen.
Io s E ?.
Onzaligh Sion, die uw zinnen overlaed,
En mymert o m uw ramp, en omgevallen ftaet,
Ghy derft Iofephus niet uws herten grond uytputten,
Die alftns heeft gepooght uw dorpels te befchutten:
Diconlanghs daermen 't aldekcelafftack,enfneed ,
Daer hem de vlamme fchoer de noppen van zyn kleed,
Daer 't bloed zyn lyfrock fmettc, en 't breyn hem fprong om
U uyt die ftachtinghredde, en li et u niet verloren, (d'ooren ,
DOCH. • Vergevet my, genade, het is het is myn jfchuld.
Verbyftert ftaet my 't hoofd van enckel ongeduld.
E 3
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Ick beft my Zelven noch gelijck, noch oock niet machtigh.
Een bladeken dat ruyfchtmijn ziele maeckt vreefachtigh.
Macr zeght ons, watzer gaens in 't heyr van d'onbefne'en?
Wat juyehen gaeter om.? waer wilmen met ons heen?
Wat zwerven langer wy op dees geflagen toppen
En rotzen, die nu 'snachts, nu 's daeghs met hcefche kroppen
Ons klachten volgen, als wy zien van verre opgaen
Den fmoock,daer onlangs nochpiagh d'heyl'geStad te ftaen?
lossp. He t heyrkracht nauwlijcx zat van wo'en op d'uytverkoorVerfchoont hadde alleen dry Herodiaenfche toornen: (nen ,
Op dat noch eeuwigh de nakomelingh onthield
Wat muyrwerck Roomè eertyds heeft tot dé grond •vernielt:
Als d'Overwinner laet-een gaclderije oprechten,
Van waer hy zelf aldus toeredent zijn landsknechten.
Krijghshelden die dus verre uw rechterhand alom,
En y ver hebt befteed tot nut van 't Keyzerdoia:
Die 's vyands hooghmoed deed op deesfteenrotzë krimpen,
Van waer halftarrigh hy ons legers dorft befchimpen :
'fis recht dat 's Maerfchalcx gunft uw deugd loop' te gemoer,
En 't zweet uws arbeyds met belooningen verzoet:
Zoo fprekende, met een glad voorhoofd hy der frharen
Verdienften violijck gaet met giften evenaren,
En hacr deelachtigh maeckt den buyt, en ryeken roo£
Die 't Heydenfch volck aenveerd nae haer foldaets geloof.
De vroomfte-van wiens huyt de labelen affchampten
Hy met halsbanden trooft, kleynoodgie, en hooger amptefl:
Dies *t ganfche leger juyght, en in zijn handen klapt,
En elck het bloed vergeet dat hem is afgetapt.
D O C H . Di
e feeft was voormaels ons, was Sions, en geen ander,
Als David, lefle zoon, die rechte Salamander,
Die midden inde brand van 't Oorlogh 't leven vond,
't Hoovaerdigh Rabba brack, daer Ammons hert op ftond:
Als Aflur weeck verftroyt in velden, en woeftyneft j
Dien/die niet zoeters vond als 't bloed der Philiftyneft ,
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En oveila en met roof, met rey, en met tamboer,
Op 't MaeghdeKjck Mufijck ter poorten iotte voer.
IOSEP* De n Overwinner o m zich danckbaertebewyzen ,
En-d'ljongïige Afgoon oock met offervuyrte fpyzen ,
Ten heuvel ipoede, dacr het woeden zoo goed koop
Wierp 't heyl'ge metfclwerck der Kercken overhoop:
Orncingelt met een ftoet fèhildknapen,en hartfieren ,
En krijghfliervrolyck o m dees zegefeeft te vieren.
De beeften afgekeurt ter flachtingh,klommen ft'out r
En zonder aerflen voo r zyn aenzichu doende *t goud
(.Dat onlanghs was gefchrabt met meflénren met bylen
Van's Tempels bakken, en van d'halfverbrande ftyten,
En om haer hoornen nu gegoten) blincken, als
Zy t'elcken ftaecken op vrypoftigh hare n hata
De kranflèn verfch van kruyd gevlochten, men van verre
Zagh lieflijck groenen^ en omfchaduwen haer fterre,
En 't zoute veldgewas verzwolgen vande krans.
Twee Prieft'ren glad gehelmt, met koper fchoon van glans,
Gcborftweerd me t een plaefe, die 't overkleed bedeckte,
Dat bont gefpickeld zich ten halven lyveftrecktcy
Van waciïde lyfrock zond zyn vouwen na bene en,
Omgord met eenen riem volichilderrrondcn kleen^
N^bootzende een fchalmey met huppelenen fpringen ,
En tromm'Iende op haer borft, voor uytals Levdslie gingen*
*t Opfteyg'reft koft e zweet, de wegh Iagh ongebaent^.
En 't fteylgefteente woeft, wanfehapen van gedaent'.
Het gladde Horenvee vernroeyt van banghcyd roockte
Om ftrijdmet 't molm verduft,dat half geflikt noch fmoock're,
En my de in 't klimmen noch 't gebeent', dat moeder naeckt
Des Heeren bergh tot een ellendigh Kerckhof maeckt.
De Kraeyen vloon 'tgebulck,en d'Arcnden verfchriekteri,
Die hier ter feeft gebeen de Dood 't gezicht uytpickten.
Dö G HV Zwijght,zwygh t Iofephus,zwijght v a Arendcn,en Kraeya
Onze ooren zijn te teer: ons.hoofcl beftaet te draeyen:
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Dat fchouwfpel luyd te vremd: hy zielbraekt die 't aenhooff,
Wy zwijgen die 't befchout. macr neen, vertélt ons voort:
Daer is geen grouwzaemheyd ter weereld zo bezeten
Of wy zyn 't nu gewoon, enlangh al doorgebeten.
Io $ EP, Genaeckend e daer 't nu van lijeken ftonck Denaeuwt:
Daer d'Arcke voormaels fchool met Cherub bverfcha'uwfc
Van waer men deerlyck de Ierufalemfche wallen,
En ons Stadpoorten zagh geraeybraeckt, en vervallen,
En d'uytgetrocken doon naeckt, zonder onderfcheyd,
Den Luypaerden tot roof, de myrre, en 't graf ontzeydi
Na deWich'lers de verwoefte Kerck aenfehouwen,
Zy van 't verftroyt gefteentc een hoogh outaer doen bouwen:
De ftylenhalfgevonckt, de bakken z weit beroockt
Tot brandhout ftap'lcnop het plat, dat daedlyck fmoockr,
En willigh 't vuyr ontfanght; terwijl haer d'ofïèn lieten
De bafterd eerft gekoort recht tuffchen dTioomen gieten:
Den krans ontrucken,en die gaer gebonden bla'en
Den vlammen hcyl'gen,en 't gezouten korengraen:
Den rugh opvlymen, en d'altaerknechts hun genaken:
Die mét 't gewijde mes haer voort den ftrot afftaken.
Het bloed de leeghte koos,en zwalpende overal,
Sootfte een verbolgen meyr, en rooden waterval.
De buyeken opgefchrobt ontflaen haer d'iftgewanden,
Die naeuw doorfnuffelt,'t vuy r ontfingh om te verbranden.
De Prieft'ren fielden haer voor't Altaer ongcknielt,
DatTitus ftatigh met de flinckervingïen hield:
Den rechter hy ontzey den z waren Vcldheers hamer,
Om Hemelwaerts zijn hand te heffen veel bequamer.
Teruggezienden God. ' Godin.' die noyt gefchaeckt,
Om Roome, riepen zy,en onzen Tyber waeckt :
O Ianus grys van hayr.' en Vefta? die te gader
Ons gunft draeght, met Iuppy n die grootfte, en befte Vader:
O Vader Mars! en al ghy Goon gezamentlyck,
Die ons genadigh zijt,enomhet Keyzerrijc k
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Met 20 veel zegens, en triumphen te beveften
't Huy's van Vefpafiaen heb t uy tgekipt ten Ieften,
En Titus wack'ren erm met zulcken punt verzaeght,
't Welck aerfJingh over fmyt al watter fcepters draeght:
Dieghy hem gunftigh holpt vermceft'ren dit ty rannigh,
Dit boos verwaten volck, zijn Vorften wederfpannigh :
O Goo n wy danckcn u: wy loven u o Goon:
Knickt onzen offer toe, en opent uwen throon.
D O C H . Straf
t ghy geenHeyd'nen meer,God Abrahams! en laetze
Afgodifch roockeno p uwheylgeftede e n plactze*
Waer was uw folpherftrael die noyt dien fmaet verdroegh?
Die Ptolomeus plat jeloers ter aerden floegh?
Was God van God ontkleed? is hy zoo traegh in 't wreken?
V/at dood, wat ftrafjwatwraeck,wat volghde voor een teken
Dien grouwel? I o * B . Onder des was 't altaer aengcgacn.
Met weecken oogen wy dien grouwel zagen aen.
De rotz driemael verfchud, van onder fplcet tot boven,
En d'afgrond 't licht verzwolgh door 't gapen vande kloven.
Den Hemel wierd bekleed met een verbolgen zee,
En dreyghde met tempeeft 't afgodifch vuyr alree:
Maer d'onverlichte, die van droomen haer geneerden,
Dit op een morgengroet,en heylzaem fpoock wacrdeerden :
D'omftaende kryghflie zulex ten halven naeuw verftaen,
Iö Titus, Ió, Ió Vefpafiaen ,
Alfchaterende zy de klippen weer doen galmen,
En krariffen 's Keyzers kruyn met fenaduwende palmen:
De Veldheer weder hun een danckb're ziel toekeert,
En mct'tgcflagen vee den ruyterdifch ftoffeert.
D O C H . Nutreur t Staetdochters,treurt,en krenckt vry al uw zinnc:
Want met haer vleug'len nu de goude Cherubinncn
De gronw'len decken, die de jonghlingh ons toci iep
Die veyligh inde gracht, en't hoj der leeuwen fliep.
Waer toe is Aaron, en Levi nu gekomen.''
Wee Tempel, Stad, en Volck. ghy Paradijs der vromen,
F Gh
y
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Ghy welluft Ifracls, hoe üghdy nu vertreen/
R. v. S. Helaes. ' Mevrouwe, helaes! geen godlooze onbefne'en
De drymael heylige aerde ontwyde, noch fchoffcerde .
Do c H. Wi e dan? R.v.LMaer 'tboevenfchuym dat onze ftaetver
Lang eer degrafchap noch des Keyzers veel getergt (hcerde ,
Zijn Hcnghften briefichen dede, en draven in 't gebcrght:
Langh eer noch Titus quam aenbrallen op ons veften,
En ons paleyzen den uyth'eemfchen gaf ten beften:
Den volck'ren die de macn zien dbbb're n op d'Euphraet,
Wannccrze haer toortze ontfteeckt,en ons den dagh ontgact:
Die Tigris golven zien uyt Taurus lenden dringen:
Die over Caucafus al hooger Noordwaert fpringen :
Die op Pa&olus ftrandhet goud in d'oogen raeyt:
Die in d'Jïgeefche zee zijn hier en daer gezaeytr
Van 't Weft daer Tagus laeft den half gebraxlen Iber:
Daer 't oever wederzyds geleekt word vande Tyber:
d'iEgypter die den Nyl ziet vloeyen over 't droogh:
d'Araber toegeruft met pylen, tros en boogh:
Meer and'ren, die verhit op 't moorden, eft op 't plond'rcn,
Met 't wecrlicht quame n van haer beuckelaers opdond'ren.
Do CH. Mae r zeght Iofephus hoe 't ons manfehap is vergaen,
Die d'Overwinfter hielt zo ftrengelijckgeva'en
In 't leger, alfler niets verfchoont blee f onbedorven.
Io s E P . Der boozen rotte heeft meef t verfchulde ftraf venvorven.
Do CH. Da t was't daer ickna haeckte.o Scheydfmaldierecht Icheyd ,
En inde weeghlchael hanght van uw Rechtveerdighcyd
Der menfehen zaecken, die omwent'len hier beneden:
Nu zien wy dat by u geen boofheyd word geleden,
Die luyd van d'aerde na den Hemel roept om wraeck.
Io s i P . Nu luy ftertdat ick u ontvouw de gantfche zaeck.
Do c H. Gh y Reyen geeft gehoor. I o $ .Zoflucx de krijghflie hoord e
't Geblazen koper hun ontzeggen 't vorder moorden:
(Behalven dat het was geoorlooft t e verflaen
Al wat d'onftuytb're Nood in 't harnafch te weerftaen
Droomde
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Droomde uytrhifmoedigheyd) z y haren Veldheer boden
Noch een ontclb're fchaer van afgematte loden :
Die's Keyzers omzicht liet door zy ner Droflacrts een
Uytzond'ren,en devrome, en fchuldige ondcrfche'en :
Maer d'onderzoccker heeft 't verborgen goet te villen:
In 's moorders voorhoofd leeftme het knagende gewiffen:
Dus ftreckt hy zoo terftond gedoemt met ziel, en lyf,
Den woedenden foldaet een zcldzaem ty dverdry f.
Hier moeter een goed deel met .handen en met voeten
Genagelt aen het kruys bebloed haer bloedfchuld boeten :
Daer, ftuyrtmendereen hoop van Moria te fel
Na Kcdrons afgrond toe, als na de doncker hel,
En decktze in 't vallen met muyrftucken en mef fteenen,
Dies vinden zy haer eynde, en uytvaert al met ecnen:
Hier, jagenze om van 't vuyr den heeten gloed t'ontgaen
Haer zelf aen palen dood gefchroeyt, en half gebra'en:
Daer, derven noch uyt nijd en afgunft vande wachters
Veel honderden van deePGodlooze Godverachters:
Hier, breecktmenze deJe'c n metknodzen zwaer va n wicht:
Daer quetftmen and'ren 't hert, dedarmen, en 't gezicht:
En duyzenderley flaghvan nieuwgevónden ftraffen
Haer boofheyd achterhaelt. DOCH .Dat leert dat leertze blafDie honden tegen God,die oprecht Rechter niet (fen
,
Verfchoont in zynen toorne,ofdoor de ving'ren ziet
Ooghluyckendeeenigquaed. R.v.S.Hoc zijnze voort gevarc
Die aen Ierufalems verderf onfchuldigh waren?
R.v. I.
Hoe anders als bewaert tot een veel ftrenger loth
Als dieboofwichten zelve , en menfehen zonder God.
Io s E P » Van Iongelingen fterekvan lijfzyn zevenhonder t
Tot d'aenftaende triumph des Keyzers uytgezondett,
En die bereyekten noch geen zeven jaer en thien,
Als bceften omgeveylt, men heeft verwiff len zien
Voor eenen penningh thien en tweemael zo veel zielen,
Welck zaligh loofden die door 'tzweerd in 't oorloogh vielé:
F2
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Als zy met 't yzer van hacr ketens overla'en,
Den bolpees fchroomden van ecn ftrcngenGardiaen.
Voorts, om in fchouwplaets 't oogh te dienen der Tyranncn,
Zijn tot der Dieren aes gefchickt veel ftrijdb'remannen:
Of om te fchermen lyf om Iyf, en hand voor hand:
Waer 's Princen welluft dan haer omvoert achter land.
Het moft ecn ftcenenhert geborften zich erbarmen,
Die hier voor 't left de zoon den vader zagh omermen,
De vaders vallen we'er haer zonen om den hals,
Den ftockhaers oudcrdoms, den trooft haers ongevals:
Als dek zijns vveeghs bedruckt moft volgen ók he m leyderi,
En ziende thienmael om, in 't al te bitter fcheyden
Gaf teeckenen genoegh, hoe ftrenghnatuyr verbind
Door onderlinge trouw den vader aen het kind,
Het kind aen 's vaders ziel, de broeders aen haer broeders»
Die eertijds hangende aen de borft eens zelfde moeders,
Verfloegcn d'eerfte dorft met d'ongevalfchte mekk
Die uyt een ader vloeydc: o wekken bitt'ren kclck
Moft hier gcdroncken zijn.' en zoude ick ons vermanen
De klachten, het gebaer, 't verzuchten, en de tranen,
Ick moft bezwijeken, en uwluyder droeve ftaet
Befchreyde vrouwen dit nu geenfins toe en laet. (fchreeuwc ,
Daer is 't verhael in 't kort. R . v. I. Nu wreeekt uw leet met
En huylen overluyd,ghy onbeftorven weeuwen,
Roept luyder a!s ghy pleeght eertijds in barens nood,
Doen d'eerftgeboren haeckte in uw benauwde fchoot
Nae 't wenfchelijcke licht des levens, dat ons langer
Vcrdrietelijckcr valt, en gact met plagen zwanger.
Onze echte mannen ach! gaen zonder den adieu
Het afgeworpen jock opnemen op een nieuw:
Onze ouwdftgebobrne helaes.' gejuckt voor een Godloozer
Herboren Pharo vli'en, en Nabuchodonofer .
Ach IonfF'ren met ons treurd. R . v.S. Helaes. ' waer blyven
De gcylheyd des foldaets, och moeders blyftons by! f wyi

Brand

Brand na ons reynigheyd met trommelenerrpypen .
Zy naderen om uyt uwe ermen ons tegrypen.
Ons kuyfcheyd lijd gevaer, die o wat leyder imett
Ieloers de dorpels hield van's vaders huysibezct:
Die heerlijck aen den Rey der Maeghdcnplagh re.brommc»,
En was geheylight voor zoo fchoonen fèruydegommen,
Die s vyands wreetheyd gact verftroijen weft, en rooft.
Hclaes! helacs! helacs! R . v. I. Nudochterszijtgetrooft.
R. v. S. Oc h Moeders blijft on s by. Do c H . Nuaet u wat te vreden.
R. v» I. God Iacobs ziet ons aen, en redze in zwarigheden,
En zalftzedieghy floeght. lo s BP.Deze yd'letranenfpaer t
Ghy Ioodfche Vrouwen3die uw droef heyd meer verzwaerr.
Ghy Maeghden fchept wat moeds. wie wee t noch va n w$ t
enden
U onverwachten trooft kan Iofcphs troofter zenden.
Do c H. Matthias zoon die d'ccrzijt van uw ouwd geflacht:
Die d'overwinners vaeck vermorwt hebt en verzacht,
En met uw lippen knede haer hert van Diamanten,
Van datze haer grof gefchut eerftopdeze hooghten planten*
Iofephus, of hem noch de Maerfchalck zoo beried
Dat hy door u beweeght een maet fteldeons verdriet:
Zoud ghy tot Iacobs heyl, en trooft gebruy eken laten
Uw redemïjcke tongh gedopt in honighraten.
Io s E p. Yy*ej Jüyzendmacl zoo veel, mevrouwe, voor gewis
Houd dat Iofephus gunft tot uwen beften is.
's Wets hcyl'gc bladen ick geeygent heb door't biddeni
Mijn bloedverwanten oock behouden in het midden
Der flachtingh,daer verbaeftiëlck zagh na 't vluchten om.
Des Keyzers mildheyd my den vrijen Edeldom
Vereerde, en héb geftuyt veel razende fbldaten
In 't moorden, branden, als de weereld fcheen gelaten
Te wezen zonder Gods beftieringh:diesiick veyl^
Mijn ionfte willigh nocli tot uw en yders heyl:

£$

Dan

3$, o^tetufafew

j $et&oe[L>,

Dan overmids ick nu met Titus meer te vergen
Zijn goedheyd fchynen mocht te zarren, en te tergen:
Verzoeckt veel liever zelf noch met gebogen knien
Verzachtingh van uw quael:wie droomd,\vie weet miflehicn.
Wat ghy verbidden mocht van hem ter goeder uren.
Der vrouwen tranen doch zoodanigh van naturen
En aert zijn^ datze vaeck beroeren noch die geen
Die onverbiddelijck in yders oogen fcheen.
Gaet Vrouwen, Maeghden gactdan d'Ovei-winner fmeken,
Die morgen of in 't kort zijn leger op zal breken.
Vaert wel Mevrouwé, ick ga. hy wende uw ongeluck
Die al uw onheyl weet. R . v. S. Lae t ghy ons dus in druckf
v
• « !• Iofephus magh ons meer voor ditmael niet gebeuren?
OCH, Staetjonffre n volgh t my na, en houd wat op van treuren.
tZa gaenwe, laet ons gaen. ghy Vrouwen volght my na.
Wy moeten dwalen op der vyanden gena.
R E Ï vanloeünnen.
Laet ons befchreijen 't algemeen
Verderf, en 't licht dat ionghft befcheen
Die Hemelhoogh getoornde klippen
Van Davids veel beftormde Stad:
Als God haer val gezworen had
Met onbedriegclijcke lippen.
Of's Tempels grondveft nacht en dagh
Nae 't Sterren welffel open lagh,
Geverwt van 't bloed der welgeboornen,
En ofmen 's Key zers Ad'ler mocht
Zien met zijn pennen flaende locht,
En fchitt'ren af van ftompetoornen:
Noch even trotz, en onbezorght,
Op d'opperftad, en Davids borght
De muyters haer borftweeren manden:
En wie zijn doodvervrhad geze t
Vyt
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Vyt vrceze , 't vluchten wierd belet
Van boeven, die hier t'zamen fpanden.
Maer als zijn opzet, en befluyt
God tegen ons wou voeren uyt,
Is fchielijck 't Leeuwen hert ontvallen
Ons manfchap: die beancxt üyt nood
Den vyand zonder flaghof ftoot
Beklimmen liet de trotze wallen:
De vyand die zijn vaen alree
Van ons Rondeelen zwieren de'.
En blies triumph van vreughde droncken.
Doen quam die dagh en uyr dat God
Ons had befcheerd dat ftrengeloth
Zijns gramfchaps ,die beftond t'ontvoncken.
't Roomïch Krijghfvolck al s 't geen wederjftahd
Noch tegenweyr van mannen vand,
Drongh't met geflepene rappieren
In d'enge ftratenbol en dick :
Daer 't wade in eenen oogenblick
Ten encklen toe in bloedrievieren.
d'Een om t'ontvli'en de bleecke dood
In onderaerdfehc kelders vlood,
Wiens toegangh wierd geftopt me t blinderB
En d'ander door miftrooftigheyd ,
En wanhoop in zijn ziel verleyd,
Gewapent gingh zijn Kerckhof vinden.
Hoe menigh held, die trotz van moed
Wou 't vaderland zijn heldifch bloed
Opoflf'ren in 't gevaer der ftraten,
Van vrouwe en kind'ren om den hals
Gevallen wierd, met veel gefchals:
Wat wildy vader ons verlaten.
't Kind dat noch eerft aen bancken 'gingh
Acn 's moeders achterflippen hjngh .
D4

De voefter 't zuygelingh liet weenen,
En quam haer vrouw te hulp, zoo ras
De Meefter greep nae't courtelas.
't Riep deerlijck al: waer wildy henen.
Als d'Huyfweerd ziet dat uyt noch in
Hem laet 't beftorven huyfgezin :
Laet los, laet los, roept hy ten leften,
Dat ick alleen van 't hooge dack
Mijn poorte vry van ongemack,.
En ons ontflaedezc helfche peften.
't Is'nauw gezeyd men vlieghter knap
Na boven, langhs den wenteltrap,
Met fteenehtoegeruft, en blocken.
Daer ziet hy, hoe een blaeuwe wolek
En roth van 't fel Latynfche volck
Komt op zyndorpels aengetrocken.
Maer als zy dreygen klop op klop
Te dry ven met hey rhamers op
De poort bewaeckt van flor,en grendel:
Wreeckt hy dien euvel heel goed koop,
En kneuft ae voorfte vanden hoop,
En hagelt onder 't moorders vendel.
De Ruyters 'ttloed, verbittert heel,
Krimpt van de zool in't beckeneel,
Zoo man en ros de beencn breken:
Dies zendenze met ftyve boogh
Wf aeckgierigh haer gefèhut om hoogh,
En branden om dien fmaed te wreken.
Watgroeyt hier een nieuw ftadsrumoer:
De deur gefcheurt vlieght op de vloer,
Van toom zy op haer tanden knerften:
De voefter die bctaelt 't gelagh:
De moeder fneuvek in een dagg',
En 'tzuyg'lingh treenze 't hert te berften.

Terwyl 't bene'en al uytgeleeft
Den leftcn fchreeuw, en doodfnack geeft ,
D'Huyfvader om haer voor 't verderven
Te ho'en, van boven rolt verbaeft,
Die d'ongebonden moordcrs haeft
Uy t toorne en wraeck aen hutfpot fcherveq .
De Maeghden nauwly ex houwbaer noch,
Zy na veel dreygementen och.'
Van hare jonghvrouwfehap onthulden:
Die na veel zwymens riepen luyd:
Is 't Godlijck recht in Ifr'el uyt
Dat God dien overmoed kan dulden?
Wie kan afmalen al d'ellend,
Die waerme 't aenzicht keerd of wend
Gebeurt ? wat blijfter onbedorve n
Van 't roofgier fpoock.? op fnood gewin
Verhit, dat menigh huyfgezin
Van honger leegh vond uytgeftorven.
De zon al vroeger dan zy plagh
Den draeyboom tpefloot van den dagh,
En weeck dees grouwlen inde baren.
Die menfehenflachters moorden s zat,
Maer woedehs niet, doen noch de Stad
Met vuy r ten Hemel deden varen.
Gelijck den dagh was doorgebracht
Met moorden., zy den duyft'ren nacht
Met blaeck ren fleten,en met branden.
God waerom ledy datuvv Kerck
En Stad, der Eng'len timmerwerek,
Geichend wierd van zo fnooden handen.
G D
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Priejler.

Elchifedech, o dicoyt d'eerfte Priefter Gods ,
HetPriefterfchap bekleedeo p Salem s hoogerotz,
Wiens hoofdfcheel vanGo d zelf met balfeui wierd
bedropen,
Gezalft, en toegekend den myter boven open:
Doen 's Heeren heuvel ghy wat hooge r trockt, tot
Hy 't aenzién en den naem van een ontworpen Stad (da
t
Bereyckte in Canaan: Aaron uytverkoren,
Die 't reuckwerek aenftaeckt met uw zonen welgeboren:
Ziet op ghy helden Gods, Aertzprieft'ren zie t eens om,
Hoe 't vanden Hemel hooghgeadelt Priefterdo m
Ontkleed van zijnen glans treurt zonder glimp of luyfter:
Gelijck by zonnczwym al fchemerende in 't duyfter
De weereld fprietooght, zoo wanneer de Maen jeloers
Den öcrflijckcntefpijtdcckt'taengezicht haer s Bro'ers:
Treurt als 't g«*anfbenrlijck een s Kóninghs, die verflagen
Word op een rosbaer verfchgebalfemt t'huy s gedragen.
Waér is Ierufalem nu uwen Koninghs-ftaf,
En 't Priefterlijck cierae t dat u Iehova gaf?
Waer is uw blanck yvoor ? uw marmer klacr van fchimmer?
Uw purper fyn van draed? uw kcrckplijck getimmer?
Uw Koninghlijck paleys? waer zijn uw Ced'ren? waer
Uw py laers, bogen, en gewelven allegaerf*
Waer't zilver? waer het goud? waer zijn de Cherubynen?
Waer 't altaer, 't wieroock, en decs blinipkende gordynen?
Waer d'Arcke des verbonds? waer Gods geheymenis?
Helaes 't is verr' gezocht dat niet te vinden is.
Wie had gedocht, dat God te ftrenghop ons gebeten,
Zyn erfdeel zoo geheel vertre'en zoude, en vergeten?
Schoon
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Schoon of de muyr omringht van zulckcn heyrkrachr, was
Dat in 't geberghte alom vertrad het kruyd en 't gras:
Schoon of de Stad verzonck in 't uyterfte benouwen,
Ons hoop fteundeop de Kerck, en d'hcyligegebouwen.
Wy riepen: z ijt getrooft, laet God begaen al üil,
Iehova blijft ons borght om zijnes Tempels wil.
Maer ach rampzalige/ als 't den Hemel wou gedogen
Wy wierden in ons hoop te jammerlijek bedrogen,
In die vervloeckte nacht, als eer het licht opquam,
Ons Kerck acnkolen giftgh, en ftondin lichte vlam:
Als met de vlammeopfteegh ons krijten en ons kermen,
Dat God noch Engel mocht bewegen tot erbarmen:
Doen al den bergh gefield in vuyr, en enckel bloed,
Slocgh d'overwinner met medoogen in 't gemoed:
Doen riepmè fpa: vertrouwt noch kereken noch outaren,
Haer heyligheyd geen ftadkan voor 't verderf bewaren.
Tck zelf ontvlood denmoord,en riepluydskeels in 't vli'en:
Vlied met my 'tis vergeefs den vyand weyr te bi'en.
Hy heeft de Stad voorlangh, en houd haer fterekewallen.
De Tempel is vergaen. onze hope is nu gevallen.
Zóberghde ick naüwlijcx 't lijf, en ruckte met deze hand
Veel heyl'gefchatten ongefchonden uytden brand.Maer waerom vlood ick?ach.'wat hield ick dier mijn leve?
Hadde ick mijn ziele in 't vuyr des Tempels opgegeven,
Als Meirus wel bera'en, en als Daleus zoon:
Of waer ick in 't hoogh koor geteld by d'ander doon:
Zoo zoud noy t zijn gebeurt dat ick geva'en, moft laten
Den Heydcnfchen Monarch degoudc en zilv re vaten,
't Schaerlaken, 'treuckwerck,en't hooghpriefterlijck gewaed ,
En aöd'rc cierfels:daer een boofvvicht ecnfoldae t
Zijn vingeren aen fchend.-zo waren voort mijn beencrt
Begraven met den val van d'afgekeurde ftcenen.
Nu houde ick d'uy tvaert van 't onzalige geflachr,
Om wekkers ondergangh het volck van Roomc lachf,
G 2
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En op de dienöen finaclddie Mofes heeft geboden,
En pryA voor onzen God een hoop verdichte Goden,
Die Abraham verzaeckte: en of my fchoon gena
Gefchied is, zoo dat ick op vrije voeten fta,
Wat batetf want waerheen dat ick my keere of wende
Ick zie myn hertenleed aen Ifraels ellende.
Indien ick zie rondom, ick zie hem die ons dringht,
En vind my vande macht der Heydenen omringht.
Sla ick 't gezicht om leege, ick zie hoe met den zweerde
't Huys Iacobs light verdelght,de Stad geflecht met d'eerde:
Ick zie van d'afgron d op noch (moocken 't heerlijck Slot,
Daer David vaeck uyt heeft den Philiftyn befpot .
Heffe ick myn lichten op, den Hemel is gefloten,
Noch draeght niet langer gunft zyn ouwde bondgenooten.
D o C H T B R S I O N . R E Y vanStaetjonffrtn,
R B Y vm loodfche Frome». T I T U J .
DOCHTER SIO

N

Ghy Spoocken, die wel ee r verhoogt prbnekte inde tralieft
Van 't goude Blijenburgh, behangen met medaïien,
Wacrme de Godheyd hadde onfterfly ckt uwen Rey,
Als ghy zyn eerfleypyolgb.de, en droeghtzynLeverey,
Als ghy Gods Majeftey t omfchanfte met uw ftoeten,
En zaeght 't gefternt', de Zon, d Mae n bene'en uw voetcii
Verfchieten flauwerals de klaerfte Diamant
Ons van d'uytbreydzels zend zyn ftralenoverkant:
Die ghy getuymelt, mooght op't aldernauwft' vertellen,
Hoe veel van 's Hemels top fchilt 't middelpunt der hellen:
Ten waer't lang vallen u gewieght hadde heel in zwym,
Eer ghy ten leften pioftc in 's afgronds vuylen flym,
En diepen zwavelpoel: die fluexis acngevlogen
Doen voncken flove n ne'er uyt Gods vuyrvlammendeoogë»
Ghy
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Ghy Spoocken,zegge ick, breeckt uy tuw gevangenis,
Acnfchouwt wie 't vallen noch met udeelachtigh is:
Ziet hoe die blixem Gods myn Hemclhooge CedVen,
En Marb'ren gepolyft ter Hellen gingh verned'ren,
Als ickte trotz van neck in mynen plicht ontbrack,
En opgeblazen nae zyn Kroon, en glori ftack:
Ziet hoe die Lufthof is verkeerd in een woeftyne,
Enherbergh van 't gediert' waer in ick eenzaem quyn?.
O ftrecktend'oogen my een fpronghryck Siloa,
Nu ick myn handen wringe, en voor myn borftcn flae,
En fcheur myn treurgewaed: och ofze tranen lieten,
Wat zou my daer een pack een pack van 't hert affchieten:
Nu houd de rouw zoo 't fchynt de dorpels toegeftopr,
Een rouw die ick al meer en meer hebbe ingekropt,
Daer ick aen ftickenzal, daer ick aen moet verfticken.
Hoe flaeuwbezwyckt myn hert fchier allen oogenblicken.
O wee! o wy! o wach! hebt ghy bedruckte Maeghd
Uw hert noch niet van rouw geleeght, en uytgeklaeght?
En móoghdy niet een traen tot uwen trooft verwerven,
Zoo treurd u voorts in 't graf, en zoeckt uw heyl in 't fterven.
R. v. S. Wa t Kryghslie komen hier die meer zyn als gemeen?
Waer vli'en wyi och wie is 't* zyn *t Hoplie? R.v.I . E n met
De Veldheer Titus z elf, ick zie hy ftaetin 't midden, (ee n
D O C H . Staetjonffre
n volgh t my nac, en helpt ons ftrafverbidden*
Aenvecrd een droefgelaet, en iamme^lyck gebaer.
Slaet voor uw borft. verfcheurd uw kleed'ren, en uw hayr,
Als ick myn ftemverhef, bevochtight met uw tranen
't Hert des Verwinners: of ghy zoo een wegh mocht banen
Tot medcdoogen. fchaemd rampzael'ge Rey u niet
N u ^en te gaen al 't geen de bitt're Nood gebied.
Vergeet uw ouwd gedacht van Priefteren en Vorften
En Koningen, die't al ten ftrydeontzeggen dorften.
Ootmoedigheyd u voeght. ick gae u allen voor.
God om wiens aenfchyn iuyght de Rey van's Hemels Koor ,
Gi
My

+6,

c^fetttfafcn! foï&oeftj

My aengenaemheyd iond, druypt honighop myn Iïjppen:
Dat ick bewegen raagh zoo zielelooze klippen
Als zyn der vyanden onbuyghlycke gemoe'n.
T I T v s • Wie knielt hier neder om 't erlangen haren zoen.
Do c H . Grootmogende Monarch, wilt met geduldige ooren
Ons klacht ter zielen uytgeborften doch aenhopren.
W y ' t overfchot des volex die vallen u te voet,
W y eyffche n geen genae, maer dat ghy met ons doet
Al 't geen wat u behaeght: laet vry uw dienaers ftooten
Haer degens door ons borft die wy voor u ontblooten;
Of datze ons werpen van dces rotzen fcher.p en fteyl,
En plctt'ren ons gebeent', want 't ftervenis ons heyl,
De Dood ons toevlucht^en haer komft' daer and're menfehen
Voor fchrické,is den trooft, en 'tzoetft'daer wy om wenfché,
Om te geraecken door d'eynd'looze zwarighe'en,
En eens ons leet t'ontgaen: of zydy door gebe'en,
Ontzichelijcke Vorft, noch tot genac te rieygen,
Verzacht de penen doch die d'overwonnen dreygen.
't Van ouwds beroemd gedacht dat vande Vad'ren daelt
Bynae is uytgcroeyt, dien lof hebdy behaelt:
Een handvol blijfter u y tgeput van ongenuchten,
Die 't leven valt te bangh, die niet doen dan verzuchtefi:
Erbarmd u haerdcr, en verfchoontze, o Vorft, althans
Die 't loth fpaerde om te zien den val haers Vaderlands.
T i T v s. Had ghy dit voorbedacht vermaledyde loden,
En van uw poorten my de fleut'lenaengeboden,
Als Ows flads grondveft noch haer hooge muren drocgh,
Als ick om Sions kreyts noch eerft mijn leger floegh:
Ghy ftond noch daer ghy ftond, en van uw ftcrekewallen
En wacr de fingel noyt ter aerden ne'ergevaüen.
Hoe vaecken hebdy met een ingeboren haet
Mijn Keyzerlijckc gunft, en goedigheyd verfmaed,
Als ick u hulde aenbood,en uyt een mild ontfarmen
U zwoe r gezamentlijck voor onheyl te befchermen:
Hoc
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Hoe metiighwerven blies ick d'aftochtalzdo ras
Ghy nood leed, als de ftrijden ftormop 't heetftc was:
Hoe dickmael breydelde ick mijn ongetemde benden
Van vrceze datze uw Kerek en-Godsdienft zouden fchendcn.
Nu komdyafmeccken . o p ftaet op. D O C H . Ertzmaer fchalck ach!
Dat wy u quctften oyt is laes.' al ons beklagh.
T I T V S . Nu' t glas verloopen is nu roeptmeh om genade.
Do c H . Erbarmt des armen volcx al kornet vry wac ipade.
T I T V S . Zo o fpade datter niets voor u te hopen ftaet.
Do c H. Ee n welgeboren Vorft zich noch erbarmen laet.
T t T v s. Een welgeboren Vorft zoeckt 't voordeel vanden lande.
Do c H. 'tOntferm é voordeel brégt,geftrengheyd fchad e en fchande.
T i T v s. "t Ontfermc brengt oockramp,geftrengheyd voordeel toe,
Zoo houteen 't volck in tucht. DOCH . Elck een verwenfcht
de roe.
T I T v s. DeJ>oofwich t haet zijn ftraf. Do cH. Ons heeft geen ftraf
ontbroken.
De Veldheer heeft zijn Ieet ten uyterften gewroken.
T1 T v s. Waer mynen doortocht valt daer eyfïchen noch te ftaen
Dees muyters tot een les en fpiegel voor de qua'en.
Do CH. Di e 't fpieglcn luft befchouw dit graf vol doode beenen,
Decs omgekeerde Stad, en die verftroyde fteenen.
T1 T v s. Licht flaetmeninde wind 't geen zelf men niet en ziet.
D O C H . A l zietmen 't niet deFaemmeld watter isgefchied.
T I T V S . Delode n voor 't gerucht noyt een en voet verzetten.
Do c H. ' t Is een Godsdienftigh volck dat y vert om zijn wetten.
T I T V S . I s 't y ver datmen muyt? D O C H . He t acht de vryheyd
weerd.
T I T V S . Derf t hy oock vryheyd dieal heeft wat hy begeert*
Den loden was 't vergunt haer dorpels te bewoonen,
Te lezen haren oegft,en Koningen te kroonen,
En Vórften van haer bloed met purper te bekle'eh,
En vranck te leven nae derbeftevad'reh ze'en ;

Dies

Dies moften zy den ftoelvan Roomcn onderftutte n
Met dragelijcken tol, daer voor wy haer befchutten
Van allen ovcrlaft des woedenden Soldaets:
Iae wie ontwijen dorft 's Kercx afgekeurde plaets,
Nae d'uytgedruckte wet geprent in zuyv're marmer,
Die brocht zijn vonnis mede, en vond geen lijfs befchcrmer«
Is dit geen vryheyd die 't gefpuys vernoegen magh?
Veel and're zijn te vre'en, en dragen ons ontzagh:
Maer uw hertneckigheyd, en niet dezware tollen,
En 's Keyzers flappen moed, die brachten u aen 't hollen:
Ons goedheyd vaeck misbruyekt u ftouterheeft gemaeckt.
Do c H. Doorluchte Prins 't is waer, ten kan niet zijn mifzaeckt :
Doch ovcrweeght, dat eerft door woedende Tyrannen
De ketenen van twift, en oproer zijn gefpan nen:
Noyt had de vrome deel aen zulcken overmoed.
T i T v s. De vrome vaeck ontgeld 't quaed dat een boofwicht doet .
Do c H. Wie wijs is en bera'en diefchiftze van malkander.
T i T v s. Elck wafch t zic h a f van 't vuy I en fchuyft het op een ander.
Doe H. w ie niet handdadigh is aen eenighquaed beleyd
't Is billijck dat hy ftaetop zijn onnoozelheyd .
T I T v s. Z o fpreeckt de quaedftc fchelm. DOC H .Men ziet op niemandsfpreken,
Men Iet opyders feyt, en al 't geen heeft gebleken.
D'aenftellers van 't rumoer zijn elck een openbaer.
T i T v s. D'han d havers zijn al dood, en die verbergen haer.
D O C H ; Me n houdet die te goe, de ftraffehun hoofden rake.
TiT v s. Rechtveerdighcyd die 'tmeynt eyfcht over beyden wrake.
D O C H . U y t flechtigheydis 't vaeck dat y mand 't quaed beftemt.
T IT v s. A l boet hy 't met zyn hals dat fchijnt dan niemand vremd.
D O C H . Wi e 't uyt onkunde faelt heeft in dit pleyt groot voordeel.
T i T v s. Zo groot niet of hy moet uy tftaen zijns Rechters oordeel.
D O C H . Ee n oordeel hecht gefmeed op 't aenbeeld vande re'en.
T I T V S . Ee n oordeel dat de we t en Krijghfraed field te vre'en.

O Vorft
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DOCH. O
Vorft veraoeght u met de ftraf alrecgenomen,
En die der boozen roth noch verfch is overkomen,
Het overfchot meeft al onfchuldigh is aen 't quaed
Daermede uw Majefteyt gequetft i s inder daed:
Milgunt niet dat vvy hier zieltoogen wcynighdagert,
En als een eerlijck lijck Ierufalem beklagen.
T I T V S . O m hier te ncft'len? heen,dekrijghrmandic'tzichbelgh t
Staet uw uytroeyé duyr.Do c H .Nu zijn wy gants verdelght.
T i T v s. Zo o gants niet of ons ftondeen erger quaed te vreezen.
Do c H. Zoo Roome vrecze aenkomt van ouderlooze weezen,
Van Weeuwen uytgefchreyt, van Vrouwen levens moe
Van wat ontwapent volex zo brengen wyze haer toe,
Die uytgemergelt, niet voor hebben, als ons magen,
Waerze ergens kenbaer zijn, in 't koude graf te dragen,
En in fpeloncken en fteenrotzen hier ontrent
Te huylcn fchouw van 't licht tot dat ons leven end.
T I T V S Va
n luttel zaeds geftroyt da t over is gefchoten,
Waft ecnen rijeken oeghft. alzoo van wey nigh loten
Ontftaet een boomryck woud. zoo 't ecrftgeplante veyl
Beklimt en deckt een muyr al is hy hoogh en fteyl.
De doornen laten niet van nieuws weer aen te groeyen
Zoo langh daer wortel blyft, die moftmen eerft uy troeyen.
DOCH.
Men laet dees woefteplaets van krijghflie wel verzorght.
T I T v s. 't Miftrouwen geeft meer ruft,en is een vafter borght.
D O C H . Miftrouvvdydieghyloont
? TIT.Geenfins,maerwel uw
Die altijd woeId,en tracht den gene 'thoofd te bieden (lied e
Die uwen ftaetverdruckt. D o c H. Ey wapenloozen hoop
Die in u tranen'fmilt, en 't zuchten hebt goedkoop,
Verheughd u noch met my, dat d'overwinners moeten
Voor uw verfchricken,daer ghy ne'er light voor haer voeten:
Grijpt moed , en recht noch op 't vervallen lodendom,
Want Titus ftaetbedeeft, en 't heyr ziet nae u om.
T I T V S . Uy t d'aflche van eetiftad, licht word een zaeck verkeken,
Is vaeck een brand ontftaen die landen heeft ontfleken ,
HE
n
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En rycken met de grond ge-effent e h vernielt:
Geen lichaem achtmen dood zoo langh het is gezielt.
Die dickwils op het veld voor dooden zyn gerekent
Gedencken aen haer leet, verryzen we'er en wreken't.
D o c H . • Verre is de wraeck van pns die bloot zyn van ge wey r.
T I T v s. De wanhoop ziet niet aen al waer 't een machtigh heyr,
Zy geeftze dobbel kracht, en helpt we'er op de beenen
Een deel vervloeckt gefpuys, eer 't ymand zoude meenen.
D O C H . Helae s E'elaerdigh bloed! 't miftrouwen dat ghy hebt
Veroorzaeckt datmeh trooft, noch blyfehap uyt u fchept.
T i Tv s. Zy t Ionghvrouw wel gemoed, en wild ten beften hopen)
De Kryghfraed is vergaert. myn tyd is hier verloopen.
Verwacht van ons het loth, en denckt het zal wel gaen:
Wy breken morgen op, daer leght uw zaeck nae aen.
Do CH . 't Onredelycke dier, dat eertyds twee gebroeders
Grondleggers va uw ftaetverfchoonde,en als haer 's moeders
Ontzet en fpeen gebrack opzooghde aen 's Tybers boord
Was reed'lyckcr als ghy die nae geen fmeecken hoord .
Het klippigh fteengeberghtdat hier met doon befpreed leyd
lek tot getuyge neem, o Titus, van uw wreedheyd.
Geen kermen heeft hier plaets, en my voorzeyd de Nood
Een flaeffcheballinghfchap, of een benauwde dood.
R E Y van Priefieren.
Wy Priefterlycke Reijcn
(Die voormaels metfchalmeije n
Den vierdagh plachten en de Feeftcn in te wyden,
En ftcedsop Mofes wetten
Aendachtelyck te letten,
En te vergaren 't volck op haer gezette ty den)
N iet hebben acht geflagen,
En d'onverwachte plagen,
En 't voorfpoock dat ons daeglycxmet verwoeftiflg dreygde:

AI gaf God zonder fpreken
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Zoo mehigh helder teecken,
Waef aen't bleec k waerwaerts dat de Ioodfchc ftaet zic h
't Verwoeften, en 't vertreden
(neygde.
Van d'omgelegen fteden,
VoIvyers,volmoordgefchreys, volbrandsj volbloeds, vol
Vol krytens, én vol zuchten, (tranen
,
Vol twifts, vol krijghsgeruchten,
Wou Salem van haer val, en ondergaen vermanen.
De ruyghgehayrde Sterre,
Die inde locht van verre
Blonde als een Godlyck zweerd recht boven onzen fchcdel,
Riep: dat het zweerd van Roomen
O ns haeftigh op zou komen,
En treffen jongh en ouwd, ryck, arm, e el, en onedel,
't Licht binnen d'heyl'ge drempel,
By 't Outaer, en den Tempel,
Waef voor dedonck'renachtweeckmet zijnbruyne vlerckc:
Het z wang're Koebeeftmede,
t'En brand gefchickt aireede,
't Lam barende, zocht ons te brengen tot opmerken.
De deur met y Pre floten
Van klaer metael gegoten,
Die twintigh mannen al bezweet te grend'len plachten:
Waerfchouwderons Godverachters,
Als haer de Tempelwachters
Wijd open vonden ftaenvaeck, en verfcheydeii nachten.
Het heyrkracht veler volcken
Dat boven inde woleken
Zich legerde inde locht voor d'pndergangh der Zonnen,
Vertoonde ons al de benden
Die douwde Stad berenden,
En niet aflieten voor zy haddenze gewonnen,
's Nachts als wy bezigh ware n
Om t'off 'ren op d'Altaren,
Hz E
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En 't heyligh Pincxterfeeft me t yver uytcrmaten
Aendachtelyck te vieren,
Nae d'overouw manieren,
Riep ons een ftemmetoe: Iaet ons dees Kcrck verlaten,
't Weeklagen ongewoonc
Van Ananias zone:
Wee volck.'wee ftad.'weeKerck.' wee wee van allen hoeckcn.'
O ns uy t den flaepniet weckte,
Daer 't als een voorfpel ftreckte,
't Welck aejjwees,dat ons Go d op 't ftrengftezou bezoecken*
Dit alles flaenwy gade
Helaes.' nu 't is te fpade,
Nu Stad en Tempel is een roof der vremdelingen.
O God! ziet eenmael neder.
En trooftet Levi weder,
Op dat wy uwen lof met juychen mogen zingen.
DE VIERD E H A N D E L
Tn

.

us de Keyzèr. T E R E N T I US Hofman,
T i T u s de Keyzer.

Y ftaen op ons vertreck. myn afgeftre'c n
Soldaten
Nae zoo veeloorlooghsblyde hacr legerplaets verlaten.
Wy late n achter on s ee n omgeworpe n
muyr, (e
n vuyr,
pen Koninglycke ftadverdelght met ftacl
Een aerdrijekomgewroet, eenKerckhofvet va n dooden,
Die niemand ftaent'ontzien, ten ware dat der loden
Verrezen fchimmen ons opkomen mochten dol
Met Fackeien,gclyck uyt Plutoos duyfterhol
Opdonderefl
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Opdohderen zomtyds d'ontftelde Razcrnijen ,
Als al de weereld voor een ancker fchynt te rijen:
Maer dat is zonder zorgh: nochtans acht myncn Raed
Dit oorbaer, datmen tot geruftheyd vanden ftaet
Hier een bezettingh leght van Krijghslie wel ervaren,
Die onder eenen vooghd 't land hier ontrent bewaren,
Op datter niemand Schans, noch Slot, noch veftingh bouw,
Noch voet krijg, noch yet quaeds den Romulijnfché brouw.
Terentius, die vaeckde fchild waert van mijn leven,
Wanneer ick inden ftrijdmy had te diep begeven,
Omcingeld van 't gevaer, belegerd van 't gekerm,
Befloten van 't geweyr,dacr met geheven erm
Ghy my te redden wift door fabelen en pijeken,
En floeght een wagenborgh van doon, en verfche lijeken:
Deze eerekomt u toe: ontfanght, ontfanght van my
Uw wettelijcke Prins en Veldheer de vooghdy
Van gans Iudea. let met aendacht op uw zaecken,
En wilt in 't voordeel van ons Monarchije waecken.
T B R E N Aenzienclijck e Vorft, och of uw Majeftey t
Meer nuts genieten mocht van mijn gehoorzaemheyd:
Wy nemen 't ampt in danck. uw mildheyd is te loven,
Die ons verdienften in befoldingh gaet te boven.
Verfchoont uw Dienacr niet, die als de Keyzer fpreeckt
Wenfcht te vervullen 't geen aen zynen plicht ontbreeckf.
Ti T v s. Mij n thiende bende, die haer oyt zoo vroom verweerde,
Gefterckt met noch meer volex te voet en oock te peerde,
Ick totbewaringh hier te legeren befloot,
Om d'overwinningh te verzek'renbuyten nood,
V/aerom men heeft verfchoond den muyr in 't weft gelegen,
En 't geen daer aen kleeft: daer het Krijghsvolck vry van rege,
Van hagel, wind en ftorm,en onwc'er fchuylen magh,
En herbergh krygen: hebt ghy over haer 't gezagh:
Omhelft de wetten, en wie tegen 't recht derf woelen
Doet hem de ftrengigheydvan onze Krijghstucht voelen .
H 3
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TUB.
Al wat my hHeer beveelt werd wetens niet Verzliymt»
Ti T v s. Geen uytgedreven loon geeft hier te woonen ruymt:
Maer and'ren die haer nae ons zeden konnen voegen
Vergunt deze ackïen te bezaeijen en te ploegen,
Mids redelyckcn tol 't Rijck in te wilgen, en
Dat niemand ander ftafals onzen fcepter kenn.
T B R B . 't Is billijck en gegrond, het fteunt op goede redeff.
T I T V S . Z o ymand derf beftaen of veftingen, of ftcden
Te (lichten, en tot zulx yets delve of fpitte of graef,
Die heeft het lijf verbeurt, zy n goed en al zyn haef.
Die zaeck is van gewicht, dus hechtze in uw gedachten.
T E R E . D e Prince twy ffel niet wy hopen't te betrachten.
T I T V S . Uytmyn gevangens ick heb duydelijck verftae n
Dat Simon, die ons zoo veel hoons heeft aengedaen,
Diefchelm, dien afgerecht op zoo veel boeverijen
Het oorloogh ipaerde,om zyn verfchulde ftrafte lijefl,
Zich onder't muyrwerck houd , 'twelc k noc h va n d'aerd c
Met and'redie hy nae zyn luft heeft opgeftoockt : (ïoockt .
Neemt acht hier op, en dees fteenhoopenwilt bezetten
Met wachters voor ceil wyl,die op dien boofwicht letten ,
Op dat hy 't niet ontflip: indien noch 't recht in zwangh
By d'Hemellieden is, dat elck zyn ftraf ontfangh,
En penen geld, en boet zyn grouwelycke ftucken,
Hy zal u niet ontgaen. T E R . En of dit wougelucken,
Wat ey/èht het recht van hem? te fncuv'Ien door de byl?
T I T V S . Di e deughd gebeurt hem niet. dat ghy hem inder y 1
My toeftiert wel bewaert te Roome, daer wy wenfehen
Dat hy in ons triumph zy 't fchouwfpel vele r rnenfehen,
Enpynelijck uytbraeck zyn Goddelooze ziel,
Die ftadighvan het eene in't ander quaed verviel.
T B R E . Schept óie verrader Hechts in onderaerdfche kuyle n
De locht, al gingh hy zich zoo diep uyt anexft vcrfchuylen
Dat hy den Tartarus, daer geencn Phebus fchijnt
Mocht hooren loijen,als de booflieyd word gepijnt:

Die

Die fchelm, doorluchtig Held, myn hand niet zal ontvliedé.
Belieft u yets wat meer ghy hebt maer te gebieden.
Ick volge uw Majeftey t, en doe ij uy tgeley.
Ti T v s. De tyd verloopt, het is hooghnoodigh dat ick fchey ,
En vorder onzen tocht, ick zie nu wy vertrecken
De Keyzerlijcke Stad haer zeven halzen recken,
En uy tzien nae het hey r, dat waerwaerts het oock vecht
Alom het veld behoud, en prijs en eer inleght.
Ick zie de ftacivan de Roomfche burgerijen
In volle ruftingh ons ontmoeten met verblijen:
Den Tyber zwert van volck. ick zie Vefpafiaen ,
Mijn Broeder, en den Raed by Iovis Tempel flaen:
De Priefteren 't Outaer vo'en, en al de Goden vieren,
En 't onverwelck'lijckgroen't hoof d des Verwinners eieren.
van IoodfiheVrouwen. F R O N T o . R B Y van
Staetjonffren. De D O C H T E R S I O N .

RET

R E Y van Joodfche Vrouwen.
Nu wacker ftapelt fteen.de Nood breyt duyzend liften.
Deze aenflagh blijft ons borgh, of d'eerfté treken milten.
O krancke toevlucht.' zoo de Koningen van ouwds
Bedrupt van Balfem , en verladen met veel gouds,
Behangen met de glans van Purper en Kleynoden,
Opbraecken 't marmor, en opkeken vanden dooden,
Hoe zoud haer quetzen. ach! mae r als 't aldus moet zijn,
Dit is de waerheyd naeft, en geeft het veynzen fchijf i
Voor 't ander, wackert u. metft van beroockte fteenen
Een graf voor d'Ydelheyd, en wilt haer lijck beweehen.
F R o N. Mar s heeft hier uytgeraeft. hy fcheyd om elders we'er
Een wederfpannigh Rijck met zijn gevelde fpeer,
Met't weerlicht van zijn fchild, en me t getogen zweerde

Teflechtentot den grond, en bodem toe met d'eerde.

Ick
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Ick kome in 's Keyzers nacm, gelaft orn zoo terftond
Dees Tcmpelhoeren, die geen uytftel word gejond
Te volgen doen het hey r dat langer niet magh' dralen.
R. v. I. Help God hy komt om ons, het is om ons te halen.
R, v. S. Steenrotzen berft van een, valt bergen op ons neer.
Trooft Go d waer vluchten wy. hier is geen vluchten meer.
F R ON. Weghweghmetditgeraes . ' t is langer hier met ftenen
Noch kermen niette doe. R.v.S.Wae r wildy met ons henê?
R . v . I . Wa t hebdy met ons vooi? FRo.Voortvoortlodinn ë voort .
Ick doe u geen verflagh, neen, niet een enckel woord,
Ghy werd het zelf gewaer. wel waer is uw Vorftinne?
Waer is 't hertneckigh wijf? R. v. S. Wy bidden u uyt minne
Ochwijftzeonswaerze dwaek . FRO.'tisunietonbewuft,
R. v. I.
Wy zijnom harent wil bekommert en ontruft.
R. v. S. Zy droop van onze Rey vol zuchtens,en vol klagen,
Beroyt van hoofd en zin, verfuften hee l verflagen,
En eermen toezagh {want onze oogen waren dick,
En rood van fchrei jen ) zy in eenen oogenbiick
Was ons gezicht ontgaen, en waerwaerts dat wy zonden
Haer ftemwierd niet gehoort,haer voetfpoor nietgevonden. '
R. v. I. Verlatene Vorftin, zo ghy de locht noch fchept,
Meld d'oorzaeck wacrom datge ons dus begeven hebt:
Want zooder hoop was om uw zelven te verfteken
Wy hadden t'zamcn wel dit ongeval ontweken:
Geen klip zo yflijck fleyl, geen afgrond is zoo naer,
Vol (langen, vol gedierte, of Jt" uyterfte gevaer,
Hadde ons doen klimmen, en opklaveren en dalen:
Of hebdy voor den tijd uw doodfchuld gaen betalen,
En zydy van een rotz gefneuvdt op een fteen,
Die gants verplettert heeft 't albafter van uw le'en,
Zoo wilt door eenigh fpoock öf teken doch geliengen
Dat wy u vinden, en met rouw ter aerden brengen.
F BON. Ho e luyde het jongftbcklagfhoe droegz e haer alfze fchiedf
R. v. S. Van droefheyd uytgeput , verwennen van verdriet,
Zal

Zal ick dan, fprackze, die gevallen ben in handen
Vand'onbefneden, zijn haer fchouw/pel t'mynder khanden.**
Zal ick die een Vorftin der volcken ben gewceft
Veriheckeneenflavin van die ons heeft gevreeftV
Zal ick verfchoven gaen in ballinghfchap vol fmerten
Mijn ramp ineten? en al fteedsmet droever herten
Ophalen mynen val.? en den voorleden ftaet
Gaen vergelijcken met ons tegenwoordigh quaed?
Noch zoo niet. naulijcx was het kermen vande lippen
Of wy verloren haer ontrent die fcherpe klippen.
R. v. I. Hy gaetze zoecken. R.v.S . Oc h of ditgelucken wou,
Dat wy 't lijf berghden van ons welgeboren Vrouw
In 't uy terfte gevaer voor 't woeden der Tyrannen:
Wie weet wat uytheemfch bloed eens me t hae r aeftmogh t
En geven zich te velde,om 't ovei fchot der loon (fpannen ,
Te ftellèn in haer ftoel,en Koninghlijcken Troon :
Wie weet van waer ons God mocht een VerlofTer wecken,
Die eenen Cyrus zoude, of and'ren Mofes ftrecken,
Of braven Gedeon,oftrotzenIofua ,
Offtouten David tot verzettingh van ons fcha.
R. v. I.
Staetjonffren zwijght , hy keert met overwinners treden,
Gezwollen om zijn hoofd van toorne,en gants t'onvreden,
Met dreygende oogen fpoed hy t'onfwaert zynen gangh.
Iehova ftaet ons by. wat word my 't hertebangh.
Moord! moord.'hy treckt 't gewecr.ick tril,ick beef,ic zidder.
R.v.S. Genade, o ouwd Romcyn.' R.v.I. Genade, o edel Ridder!
Wat is 't dat u ontfteld? wat is 't dat ghy begaet?
Wat eer is 't dat ghy dees verdruckte Vrouwen flaetf
Een troofteloozenhoop. tert liever uws gelijcken.
Gaet uwen vyand toe zoo zal uw vroomheyd blijeken:
Hier hacldy enckel fchand. laet zincken uwen moed.
Wat is 't dat u ontzet, en heftigh woeden doet?
Wat eyfchty zoo verftoort? ach wilt doch wat bedaren.
FRON. Datghyzedaedlijckmeld
. R.v.I . Menzal'tuopenbaren .
I
Als

Als't ymmcrs zoo moet zijft. aenhoort flechts mef geduld.
Aen haer rampzaligh eynde, en dood heeft niemand fchuld
Als zy, die alfze droef hacr handen had gewrongen,
En 't aenzicht opgekrabt is van een rotz gefpronge n
Met fchrickelijck gehuyl , 't welck drymael heeft gevergh t
Den galm die woont in dit omliggende gcberght:
V/y volghden haren fprongh met uytgekreten oogen,
Maer wie had onbezwijmt van 't hooge aenfchouwen mogen
Een lichaem, welcx geftalt was vanden zwaren val
Gants uytgewifcht. o Vrouwe.' o rotze.' o bergh! o dal!
FR o N.
Dat rieckt nae fchelmery. denckt nimmermeer met liegen
Een afgerccht Romey n als ick ben te bedriegen.
Ziet voor u wat ghy doet. R . v. S. Wy bidden u gelooft.
FRON. Wae
r is het lichaem? flucx. R.v.I . Watlichaemfdatbe Van zijn gedaente is gants verplet in al zijn deelcn? (roof t
FR o N. Wijf
t my 't verplette, voort, en paft op mijn bevelen?
R. v. S. Wy quamen als zy lagh gevallen nae bene'en,
En hieven 't zielloos lijf op vande koude fteen,
En groeven't inder yl daer zelden ymand wandelt,
Van vreeze datze niet wierd nae haer dood mif handelt:
Die eer gebeurde haer noch, dat wy de graffté wat
Verheerlijckten met puyn van ons verbrande Stad,
Met heele en halve fteen,op darter eenigh teecken
Mocht bly ven alfmen van haer eynde quam te fpreken.
FR o N .
Waer is de plaetfe flucx? R . v. S. Wy bidden u betoont
Ecrbiedigheyd den doon, haer fterflijekheydverfchoonr,
Noch 't lichaem niet onteert van deze, die eylacy
Gheineuvek deerlijck, wierd begraven zonder ftacy.
FRON. He
t lichaem zal ick zien, ftaetop uw hoede noch,
Want vindc ick dit als 't eerfte onwaerheyd en bedroch,
Het zal u rouwen. R.v.S . Oc h befnoey t die booze luften,
En die zoo ïitrfiijck flaept lact indeft grave ruften.
Wat zydy voor een volck, dic-n a ghenomen ftraf
Een doode romp veivolght, en wreeckt u aen een graf?
Wat
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Wat komt u aen? ghy valt aen 't fchenden, en acn 't breken
Van onzen timmer, ach! den Hemel zal het wreken,
Dat als een dullen hond ghy fchuyrnbeckt, fchend, en bijt
't Geen heyligh is, en tot een eerlijck lijck gewijd.
Wee ons hy luyftert niet. zyn wreedhey d heeft geen ooien.
Beft doen wy rechte biechtc, en melden'tvan tevoren
Eer dat hy 't al verwoefte, en in zyn dolligheyd,
Tot wraecke van 't bedrogh ons dobb'le ftrafberey d.
Vroom Krïjghfman, ftaet wat ftil,erl willet ons vergeven.
Wy zij n uyt hooge nood, en anexft hie r toe gedreven.
De zinnen lyden laft, komt volghtme, want hies by
De dochter Sion met een IonfFer twee of dry
Schuylt in het hol des berghs. Komt uyt 't is al verloren.
Uw volck heeft u verra'en, PrincefTe welgeboren,
Den aenflagh is ontdeckt. komt wederom in 't licht.
Verheught uw vyand meteen treurigh aengszicht.
Hy lacht in ons verderf, komt uyt, en wilt niet fchromen:
Zulx is voor dezen oock een Koningh overkomen,
Die Salems fcepter droegh, en met benauwder ziel
Ontvliende in handen noch van Nimrots naezaet viel:
Die voor hem fneuv'len zagh de vruchten van zyn lenden,
Enmoft van 't licht berooft, zyn leven pijn'lijck enden
In eenen duyft ren nacht,in een ongaftvry land.
Dit is de gene die ons over zee en zand
Vervoeren zal. indien ghy meer vermooghd met kermen
Als wylie, valt hem aen, en brenght hem tot ontfermen.
D« c». Ervare n oorlooghsman, nae't woeden des foldaets'
Had vaeck beleeftheyd by den Overwiriner plaets,
Die vroom was, en geen roem zocht met een afgeftrede n
Onweerbaer hoopken volex ftyfop den neck te treden:
Omhelft doch deze deughd, en leent een ly dzaem oor
Aen uw gevangens. zeght, wat hebdy met ons voor?
Wat lyden gaen wy aen? F R o. Ghy moet terftond na Rome:
Ons zegefeefl; ten dienft, het is zoo voorgenomen:
120
Men

Men za l u,o m wiens wil geplenght is zoo veel Moeds*
Gevleugelt volgen doen de Keyzerlijcke koets,
Met uwen ganfehen Rcy, met duyzend Iongelingen,
Dan rnooghd y zoo 't u luft uw Tempeldeuntjens zingen;
Als ghy de vaten, en al 't goud^ en zilverwerck,
En 't Priefterlijck Tapijt, de glori van u w Kerck,
De goude kandelaer, en tafel opeen wagen
Ziet zegenrijck ten tooii voor yder ommedragen.
Do c H. Vee l eer als zulex gebeurt zal God op mijn gefchrceaw
Doen komen op de n wegh een Tyger, of een Leeuw*
Die ons veiflinden zal, en tot het bee n toe knagen,
En me t zij n ingewand in zynen fchuylhoeckdragen:
Veel eer al s dat gebeurt, zal 't Godzich trecken aen ,
En ons, of u gezwind mét zyne n blixem flaenr
Veel eer al s dat gefchied,cer dat^hy vreughd zult rapen
In onzerrondergangh, eer we.rden wy verfchapen,
•En trecke n aen 't géftalt vaneen onreed'tijck beeft.
Eer fcheuren wy ons kleed, enTchenden uwe Fecft.
F* o K .
Ghy queld u te vergeeft, wy fchricken voor geen dreyge.
Uw roepen geld hier niet. ghy hebt uw lijf niet eygen.
Ghy moet mede over Zee: du s maeck t uW hert geen pijn,
En zult ons dienftmaegh d 'sdaeghs,des nachts ons boelfcha p
R. v. S. Ach moeder-Sion,helpt,wy zygen ne'er ter aerden, (zijn *
Waer toe of wy d e bloem van onfe jeughd bewaerden
Op een goed huwelijckf om naemael s totgerief
Te dienen een fchavuyt een eerloos hangedief?
Om zijnflavinte zijn? om he m t e laten dryver»
Zijn booze moetwil met on s noyt gereptelyven?
Ons kuyfcheydnqyt bevlecktf ons witt e zuyvevheyd?
Wat bruy loft hebben wy ons zelfs- niet toegeley d:
Zal nu een Roffiaen van 't lijfde gordels rucken,
En d'onverwelckte roos van onze Maeghdom plucken?
God moete t zijn geklaeght. R , v. I. En zullen wy althans
Den moordenaers j en beuls van on s getrouwe man|
Verftreckeii

Verftrecken tot een proye, en zulckefchelras venvermen,
Eti hun believen en omhelzen met onze ermen.
En dulden datze met haer lippen ongezond
O ns kaecken drueken, en 't korael van onze mond.
Geenfins, wy zullen voor 't opdagen vande morgen
Haer 't hoofd omwringen, en ind'eerfte flaep verworgen..
FRON. 'tlslanghgenoeghgedraclt.volghtdaerickugeley
.
Ons hey rkracht ghy verlet, men acht hier geen gefchrey.
DOCH. W
y volgen, gaet flechts voor.vergunt ons noch die zegen
Dat wy ons klachte doen, en zeggen onderwegen
Het Vaderland adieu, bedruckte vanght dan aen,
En neemt uw affchcyd, want de tijd eyfcht dat wy gacn.
R E Y van lodinnen.
Ghy onlanghs heerlijck,
Maer nu o deerlijck
Ierufalcm hoord ons geklachJ
Wy nemen oorlof, ach ach ach achï
Gezangh en Cythei•,
Staf, Kroon en Myter,
Geftoelt'dat noy t zijn weergae zagh:
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach!
Ghy prachtige hoven,
Die trotz nae boven
Reeft, daer de Stad op 't hooghftelaglï :
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach.'
Volckrijcke ftraten,
Die nu verlaten
Zijt op het fchoonfte vande dagh:
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach.'
Verheven daecken,
Vernielt door 't blaecken
Van 's vyands tortzen oon verdragh:
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach.'
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Ghy hooge poorten
Waer in verhoort, en
Gevonnift elck te worden plagh:
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach/
Gewyde graven
Van die de ftaven,
En Scepters droegen met ontzagh:
Wy neme n oorlof, ach ach ach ach!
Beipiende toornen,
Waer uy t met hoornen
Men maeckte vande ftrijdgewach:
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach!
Ghy trotze muren,
Die niet verduren
En mocht der Heyd'nen ftormbock doch;
Wy nemen oorlof, och och och och.'
O Kerc k der Kercken,
Wacr aen men mereken
Mocht Iacobs yver oon bedrogh:
Wy nemen oorlof, och och och oth!
Daer God zijn zegen
Uytbreyde in 't plegen
Van d'heyl'ge dienft die hier gefchach;
Wy neme n oorlof, ach ach ach ach!
Daer bly van zinnen
De Cherubinnen
Elck min'lijck groeten met een lach:
Wy nemen oorlof, ach ach ach ach.'
Daer Levijs ftamme
Met zuyv re vlamme
Op 't Outer 't offer fmoocken de':
W y nemen oorlof, wee onzer wee.'
0 vloei*
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O vloer bevolen
's Hooghpriefters zolen,
Daer eeiïen Phenix nam zijn ftc :
Wy nemen oorlof, wee onzer weel
Daer d'Arck behoede
Aarons roede,
Het Man', en Mofes Tafel me':
Wy nemen oorlof, wee onzer weef
Verflagen Helden,
Die moft ontgelden
's Krijghs toorne, en boeten het gelach:
W y neme n oorlof, ach ach ach ach.'
Verlofte Moeders,
Die niet bedroevers
Zaeght als uw tepels droogh van zoch.
Wy nemen oorlof, och och och och.'
Die in uwe ermen
't Kind hoorde kermen,
En geven zynen doodfnack noch:
Wy nemen oorlof, och och och och!
Verwoefte fteenen,
Verftroyde beenen
Vleefch dat verftreckt der dieren aes;
Wy nemen oorlof, helaes helaes.'
Verleyde zielen,
Die hielpt vernielen
Uw ouwde ftad,en ftreedzoo dwaesï
Wy nemen oorlof, helaes helaes!
Kelders en kuylen,
Daer voortaen d'Uylen
Haer laten hooren met geraes:
Wy nemen oorlof, helaes helaes/'
DE
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DE VYFD E E N LEST E HANDEL .
S I M E O N . R É Y va»
CbriBenen» G A B R I E L »

TBRENTIVS.

THRENTIVS.

IE maeckt u ftoutzoo vroegh dee s velden te befpieden?
S I M E O . ^ I ^ L ^ ^ ^ I ^ Verfpieder
s zij n w y niet , oc h neen ,
maer vrome lieden,
Genadigh Landvooght, wy zijn Chrifte nen gedoopt
Een vreedzaem volck, daf fteedsop Iefus
Chriftus hoop t
Der zielen Hcyland: dien de Goddeloze loden
Zoo fchelms betichten, en zoo fchandelijcken doode m
Wy gangeis in zijn fpoor, om zynen nacm verimaed,
Te ftrenghvan haer vervolght, en tot in 't graf gehaet,
Voor 't iongfte Paefchfeeft hie r noch aen on s heerdfte zaten:
Maer door het fpoocken van d'Aufbnifche Soldaten,
Die 't al afliepen, als vaft d'een aen d'ander ftad
Van haer beklommen de bebloede ne'erlaegh had,
En't eyflijck moordgefchrey dat hervvaert s inde toppen
Der hooge bergen klonck van Afcalon, van Ioppen,
Van Ptolemaïdc, Iotapa, Taricheen,
Aphaca, Garizim, 't plat land der Idumeen,
En andïe plecken:wy beducht voor Salems plagen,
Die Davids zoon voorzey, die vele komen zagen,
En druppen onverziens op dit halftarrigh zaed,
Dees muren vloden nae de Goddelijcke raed
Die ons Melïïas gaf, e n bleven zoo verholen
Te Pella. nu de Stad light gants vergaen tot kolert
Erj
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En affche komen wy, een onge wapent volck,
't Vcrwoeft Ierufalem bezien: of noch de kolck,
Of eenigh teecken vanons heerdfté was te vinden,
Of koud gebeente van ons onbegraven vrinden:
Vermids wy hoorden 't heyr op zijn vertrecken ftond.
Dit wcynige Edel Heer ons arme Pelgrims iond.
T B *•
Uw antwoord rhy vernoeght. gaet henen zonder vragen
Uw dorpels zoeckt, begraeft uwe onbegraven magen,
En zoo de Nood u druckt, keert van 't geberghte wc'er,
En flaetu metter woon hier veylighlijcken ne'er,
Bezaeyt dit ackcrland, plant wijngaerd, bouvvter hutten,
En uwen Chriftus dient wy zullen u befchutten ,
En al die 't loods gedacht niet godloos hangen aen
Ons zullen wilkom zijn, 't land zal haer open ftacn.
R H * . Helaes.
' wat mereken wy hier al veranderingen»
Helaes.' Ierufalem, ons fchynenallc dingen
Vergaen met uwen val. wat Scyth, wat wreede Parth
Die hier voorby gaet, moet met een mcdogend hart
Niet aenzien dat geweld vernielt met ftaelen vuyrwerck,
En geven een gehuyl op 'tomgeftorte muyrwerck ,
Op 't puyn en d'affche, die d'uytheemfchen houd bedeeft,
En tuyght hoedanigh is haer heerlijckheydgeweeft .
O God/ wat ziedy niet al aen met alziende oogen.
Wie zal hier over recht uw oordeelvaten mogen.
G A B R. Gh y Chriften Pelgrims, die hier dut en vreeft geeft leet
Van d'Engcl Gabriel die 's Hemels vloer betreed:
Die d'heyfge Moedermaeghd boodfehapte van te voren
Hoc zy van God was tot een Moeder Gods verkoren:
lek zal't ontvouwen,en voor uontfluyten al
't Geen aen te mereken ftaetin Ifr'els droeven val,
Metaendacht daeroplet, en u geenfins verwondert
Dat ghy hier ziet vertre'en,verbrand 3geblaeckt,geplondert
Den Priefterlijcken ftoel korts vol van Majcfteyt,
Den Koninghlijckea Throon,de pracht en heerlijckheyd
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Des grooten Salomons: dat ghymet ftael; met vlammen,
En honger ziet verdelght de welgeboren Stammen:
p i e alle volck te fpijt, en d'Engejten te trots,
Uytbloncken in 't gebcrghtgelijck^englori Gods :
Want daer in is vervult, 't geen voormaels u in Perfen
Heeft Daniel voorzeyd met zijn droqmkondige herflèny
Te weten: dat het volck eens Vorfts ghewapent fterek
Wtroeyen zou de Stad,het volck, en d'heyl'ghe Kerck,
En fchorflèn 't ofFren, en zijn valfche Godsdienft (lichten
Daer boven d'Arcke 't goud des Cherubs plach te lichten:
Ghelijck Meffias oock gefpelt heeft zoo perfeór,
Als hy de ftralenvan zijn Godheyd hield bedeckt,
En van d'Olijfbergh zag h het heyr ,de Stad verraflèn ,
Den Tempel branden, en't verwoede Roome plafïèn,
En met d'hoefyfers van haerhenghftcn ftaen in't bloed.
Wie niet halftarrig h blijft kan hierdoorin'tghemoe d
Zich öock verzek'ren, dat nae aller Heyl'gen wenfehen
Verfchenen is den Held en Heyland aller menfehen,
De groote Siloa: vermits men ziet ontruckt
Pen lode n haren ftaf,en haren Staet verdruckt,
Iae tot den grond vernielt: ghelijck zulex elckgegeven
Js tot een teecken van d'Oudvader zat van leven,
Die God zoo langh acn zijn beloften hield verfchuld
Tot dat hy Iuda zagh ontfeeptert, en onthult
Van zynch hoofdband,en ontkleed van zijn gewaden ,
En't volck Gods daerdfche ; weelde, enheerlijckheyd ver Zoo haeftaïs het vernam,hoe DavidsGodes zoon (fmaden ,
Om leégh af breken liet den weereldlijcken throon,
Een ongeachte prael, indienze wierd gheleken
By 's Hemels glori, daer hy zit om uyt te fteken
Verr 'boven al de pracht der JCohingen, die oy t
Hier lagen overhoop, en vochten haer beroyt.
Wat Chriften iflf^r, die nu vo'en zal zijn gedachten
Met zulcke verekens dra£ en op een Heyland wachten

Die

Die aerdfche kroonen ftroyt? die throoncn bout in't flijck:
Die nauw bepaelt is met een engh verganghlijek rijck:
Die pronckt met ftavendie inwendigh vaft verrotten:
Die purper draeght dat öpgheknaeght word vande motten,
Dat zynen glans vergeet, en haeft zrjh luy fterderft?
Ghy huyfgenoten Gods, die hier beneden zwerft ,
Gewiflelijek, alwaer uw erf het Rijck van Meden,
Schoon Perfen waer u leen, en Nimrots groote fteden
Uw loth, fchoon of al 't ooft voor u op 't aenzicht viel:
'T waer noch een krancke trooft verworven voor de ziel:
Al blonck uw lichaem als een Zon, die zat van ftralen
Op haren middagh bralt, eer zy gaet nederdalen:
Wat mochtet baten, als een langh gevreefdedood
Op't onverzienft' voor u deze aerdfche glori floot.
Laet dan de dwazen gaen brageren en hoogh roemen
In dingen, die flechtszyn verwelckelijcke bloemen:
Vlieght ghy uyt d'ydelheyd nae boven van bene'en:
Klimt op daer Iefus word van d'Eng'len aengebe'en: (ge n
Daer't heyrfchaer nimmer moe, metjuyehen, e n met fprin Droomt nergens anders af als van hem lof te zingen:
Daer d'Ouderlingen op haer herpen kunftigh flaen:
Daer alle tortzen, daer de fterren,Zon, en Maen,
Zijn enckcl duyfternis, ten opzien van den genen
Die 't cnd'loos Rond vervuld, en>niets laet onbefchenen:
Daer 't nieuw Ierufalem heeft gants een ander fchijn:
Daer al de ftratengoud, de poorten pecrlen zijn:
Daer's Dryhcyds Majeftcyt verftreck t aen alle kanten
Der Hemel-lieden Kerck: daer alle diamanten
Verliezen haren glans: daer God zich maeckt gemeen,
En duyzend jaren zyn als onzer dagen een.
Wie za l nu twijff'len da t de wet met al haer feeften,
Twieroockcn, 't flachten, en 't opofferen der beeften,
De rey nigingen, en wat dienft daer meer aen kleeft:
Is dOnckerheyd, by 't geen dat fchoonder luy fterheeft?
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Wie zal de fchaduwenomhelzen voor de waerheyd?
Of kiezen Mofes glans voor Chriftus guide klaerheyd?
Die blonck oj>Tnabor van zijn voorhoofd al s ee n zon:
Wie Levi aenzien voor den tweeden Aaron?
Die in een fchoqihder Koor eaet ftorten zijn gebeden
Als oyt Hooghpriefter, die hier wieroockte beneden
In 't hey lighdom, dat nu gebroken en gefchen d
Elck raed dat hy 't gemoed na e ' s Hemel s kereken wend:
Van derwaerts Iefus 't mann' laet regenen by vlagen,
Veel zoeter als d e broon die op de tafe l lagen
Voor 't Priefterlijck geflacht : van derwaerts elck bereyt
Is fpyze die de ziel toebr engh t onfterflijckheyd .
O Bruyt van mynen Vorft, verkorene Gemeente,
Keert vry uw aengezich t van 't vlammigh borftgefteente ,
Daer uwen Phenix me' ging h brallen eens om 't jaer,
Als of hy niet meer menfeh, maer gants vergodet wacr:
Dieglanflen zijn geblufcht waerom ghy ftond verwonder^
Die dienftcn hebben uyt: ziet Levi eens geplondcrt
Zoo naeckt ftaenzonder kleed, en treure n om den fchar,
En 't goud, dat Ifraél zijn Kerck gehcylight had.
Zoo ghy een Priefter zoeckt verfmaed dit driftigh Eyland ,
Gact nae de fterrentoe, daer vindy uwen Hey land,
Niet opgefmuckt met zijde, of wormgefpinfèl, neen,
Zijn kleed is enckel licht van bove n tot bene'en.
Zift wa t een ronde kringh van louter vlam, en ftraleri
Omzweeft zij n Majefteyt. e y ziet eens neder dalen
Die zoete Cherubijns,en Seraphync n om
't Schoon aenfehijn door te zien van 's Hemels Bruydegom:
Zy loncken lodderlijck, en blyve n op hem ftaren:
Volght haren voorgangh: laet de doode Priefters varen,
En ruften in het graf: leent niet meer Mofes mond
Maer Chriftus lippen 't oor: omhelft het nieuw Verbond.
Vermengt geen goud met Jood. waerdeert het beeld geringer
Als 'tleven daer't op heeft gewezen met de vinger »
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Dit treurfpel dat hier is gefpeelt zoo bloedigh langh,
En nu befloten met der loden ondergang,
*
U Gods rechtveerdigheyd en ftrengheyduytgaet drucken,
Die wraccke neemt van 't quacd, en alle booz e ftucken,
En tot waerfchouwingh van een ygelijck perfbon
Stelt als een baecken dit verdelght geflacht ten toon:
Gelijck de Rechters op het galgeveld de boeven,
Die overgeven vaeck haer Ouwderen bedroeven,
Iae een geheele Stad: brandftichters, en verra'ers,
Straetfchenders, dieven, en vervloeckte moordenaers,
Met knodze, vuyr, en ftael,met koorden en met ftroppefl,
Raey braecken, worgen, flaen,ophangen, branden, koppen,
En wegen op de ftrafnae elcx begangcn fey t:
De plaetze van 't gerecht geeft een afgryflijckhey d
Den rey zigers, wanneer zy palen, raden, galgen,
En kruyiTen zien van verr\ die haer het hert doen walgen
Van d'eyflèlijcke ftanck,ent' aenzicht al verfchrickt
Afwenden van 't geboeft', dat dbogen uy tgepickt
En halfgegeten, fpijft de n Kraeijen en den Raven,
En d'Arenden, die in haeringewand begraven
't Verfchroocktc menfchenvleefch, verdor t en zwcitgebra§,
Een vette buyt waer op dees Dieren lcdigh gaen.
De loon van mifdaed in haer knagende geweten
Vaeck wierden overtuyght, wanneer zy Gods Prophetcn
Verpletterden met fteen,en blixemden haer 't hoofd.
Maer och.' hoc was dat volck van 't Hemels licht berooft,
Als zy ophoopten noch d'afgrijflèlijcke zonden ,
En 't onbefmette Lam zoo bits nae 't leven ftonden:
Hoe was al 't helfche Spoock ontketent op die dagh,
Als God zijn liefïle Zoon zoo bloedigh ftervenzagh:
Die ftrenghghebonden, en geflagen, en befpogen,
Geruckt wierd, en gepfuckt, gefleept, en voortgetogen:
Die naeckt ten toon geftclt eens yeders gaepfpel was:
Doeri't al, krujfi krujft hem, riep,*»loUons Barrakas,
K 3
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Zyn bloed'zy op ons breyn: doen hy van fchreyen moede
Zyn borft gemarmert, en geftreept zagh van de roede:
Doen hy in 't Richthuysdroegh het purper tot zyn hoon:
Gcfceptert met een riet, gemytert met een kroon
Van fcherpe doornen, die het Kryghfvolck om zyn herfïèrï
Gingh vlechten, en verwoed om zyn hoofdflapenperflen ,
Dat een flaghregenvan roo druppelen al meer
Droop langs zyn voorhoofd, en zyn heyligh aenfehijn ne'er:
Aldus mifmaeckt, moft hy met pynelijcke gangen
'Thout dragen daermen hem gefpalckt korts aen zou hangen:
O wreedheyd ongehoord.' zoo wierd hy als een guyt
Gedoemt ten galgenbergh, en moft ter poorten uy t.
Hem volgde een droeve Rey van Vrouwen, en van Maegden,
Die gaendc floegenvoor hacr borften, en beklacghden
Den heyligen Propheet, die door de ganfche Stad
Veel krancken oon artzny van 't béd geholpen had.
Indien noch 't loos gebroed zijn ftrafhad willen keeren ,
Zy wierd hun klaer gefpeld zelf van de mond des Heeren,
Die zich omwende, en riep: helaes/ bcdruckte Rcy,
Wat weendy over my, maeckt eer een veldgefchrey,
En uwen val beklaeght: want ziet ick zie genaecken
De fackel die uw Stad verbranden zal en blaecken:
Dan zalmen roepen: o geluckigh is die geen,
Die noyt onnoozel vrucht Zagh hangen aen haer fpeenj
O drymael zaligh die noyt blydc moeder waren,
Diens buy eken nimmer zyn geflonckcn nae het baren.
Zoofprekende, genaeckte hy 't Heydenfche Gericht ,
T vervloeckt e Golgotha dat wit van fchedels licht.
Hier moft hy naeckt aen 't hout gehecht, t e fchendigh lydefl
Twee Moorders,die hy zagh gekruyft op beydé zyden:
Hier wierp de Krijghf Knecht om zijn klecderen het loth:
Hier bad hy voor zijnbeuls, en wierd van nieuws befpot:
Met galle en eeck gelaeft. hier zagh hy 't handenwringen
Zijns Moeders, etï een zweerd haer droeve ziel doordringen:

Hier

Hier fchreyde hytGodrvaerom ver laetghy uwen Zoo»! (throon}
Dat zynen moordfchreeu w kloiic k in 's Hemels hooghfte n
VVy zagen hem terftond de n leften doodfnack geven ,
En droegen flucxzijn ziel in 't vrolijck ceuwigh leven,
In 't lieflijck Paradijs: van derwaerts zaghze ne'cr,
En zagh 't Verlaten vleefch doorfteken met een fpeer:
DeZonne gacn terugh: de cierlijcke tapyten
Des Tempels fcheuren,en van zelf aen ftuckenryten:
Het aerdrijjck zidd'ren, en de Dood haer yf 'ren iïaf
Verworpen, als de doon opkeken uyt het graf.
O Chriften Schare laet zijn droevigh lyden breken
Uw fteenenhert, en denckt of God om zich te wreken
Van 't goddeloos geflacht niet dobbel oorzaeck heeft,
Wanneer 't zijn goedheyd zoo ondanckbaer wederftreeft :
Dus fpiegelt u, en vreeft, eer ghy me' word verftooten :
W a n t heef t hy niet verfchoont naturejtijeke loten,
Veel minder pngequetft die van zijnblixems blijft ,
Die tegen de natuyr den boom is ingelijft :
Óf zydy Iacobs zaed, zoeckt geenen roem te haïeri
Voor God, om dat uwftam van Abram komt te dalen:
Om dat ghy zijt befne'en: noch fteuntniet op de V Vet:
Maer door 't geloove uw hopeop Iefus Chriftus zet .
In dees verftooringe, en befchreijelijcke ellende,
Als in een tafereel, oock aller dingen ende
W o r d levende afgemaelt, en naeckt geftelt ten toon,
Dat niets blinckt hier bcne'en zoo heerlijck,noch zoo fchoon,
Zoo fterckjZoogroot,zoo trotz,zoo prachtig, noch zoo heyDat voor een fnel verderf zich kan befchutten veyligh. (ligh,
Ziet'vry Ierufalem eens met opmereken aen:
Ghy ziet de wecreld met haer veften ondergaen,
En niets gefchapen dat in eeuwigheyd zal duren.
Laet alle Steden prat, enftout zijn op haer muren,
V Vachttoornen, poorten, en bolwercken Hemelhoogh,
Valbruggen, yzerwerek, en grachten nimmer droogh:

Wat
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Wat maghtiet baten, als de iongBfte dagh der dagen
Komt (leuren 's wecrelds Feeftmet alderhand e plagen?
Als God zich ruft ten ftrijd,en datmén 't Chriftendor a
Als ift flaghoordevind tweclpaltigh ftaenalom,
Rijde tegen Rijclc gekant, en dat d'hoofdftoffen ftuyten
Nature in haren loop, en gaen haer ampt te buyten?
Wanneer cfonzuy v're locht een (helle peft verweckt,
Het Kerckhof meft, en 't land alfins met dooden decktf
Wanneer de Zee verlact haer palen niet om temmen,
Te lande berd, en briefcht, en op de baren zwemmen
De menfehen doet, en 't vee? wanneer het aerdrijck beefr ,
En uyt den afgrond loyt, en een gehuyl opgeeft,
En hooge Klippen fchcurt, en overftulpt me t Rotzen
De Ste'en, die hangende aen 't gebergte elck wilden trotzenf
Wanneer den Hemel derft zijn blinckendegeftalt ,
Zijn Sterrenftroyt, de Maen haer zilvïe pruyek ontvalt,
De Zon zijn gouden huyve, en dat met groot vergrammefl
Den iEther uytberft, en de weereld (leid in vlammen/*
Dan zal de Reye der AertzEng'len dalen afj
En met bazuyngeklangh verwecken uyt het graf]
En dagen voor 't gericht de dooden lange ontflapen,
En zamelen 'tgebeent': de baren zullen gapen,
En braeckeri lyven uyt die fchuurden haren grond,
En die verzwolgen zijn van viflehen groot van mond.
Het aerdrijck zal zijn doott, de Zee haer lijeken geven,
En Adam al zijn zaed zien voor hem ftaen,en leven.
De Ca?fars zullen uyt haer tomben hemelwaert
Een grooter Cadar zien, en vluchten alvervaert
Voor zijn ftrenghaengezicht: de Vorften eyflïjck huyleh :
Ach bergen valt op ons.' verfteecktons helfchekuylen. '
Ons fcepters hebben uyt,ons glori heeftgedaen :
Wat vyerfchaer fpantmen hier: wie kan voor hembeftaen.
't Gedacht der loden met verwonderingh zal fpreken:
Dit 's hy wiens zydemeteen yzer wierd doorfteken:
Dit

Dit is hy die betrad de dorpels van ons hüys,
En hingh op Golgotha gedoemt, en ftor-faen 't Kruys:
Waer bergen wy ons ziele.' het dun getal der vromen,
Dat Chriftus door 'tgeloove heeft vrolijck aengenoimen,
En 's wcerelds pracht verfmaed, en had om zynen Naem
Noch fchat,noch borgerfchap,noch ftaet,noch lof, noch faé,
Maer ramp, en tegeinfpoed: ia wierd vaeck vander eerden
Verdelght-yaü felle beuls met koorden, vuy f, en zweerden :
Dat Chriften hoopken zal ter rechterhand vooraeh
Geplaetft zijn lichten blyde op zynen Heyland flaen,
En vliegen Hemelwaert nae boven, als 't zal hooien
Die vreughdenrijcke Stem: Komt bier mijn uypverkoren:
En met een Feeftgewaed omgord van enckel Zon
Verzeilen gaen om hoogh den tweeden Salomon:
Die om elck nae verdienft zijn vonnis uy t te meten,
Is op geen Stoel van goud, en elpenbeen gezeten,
Maer inde woleken bralt, met grooter Majeftey t
Als Efaias zagh voorheen Gods heerlijckheyd:
Bralt zegge ick op een Throon, die vande Seraphynen
Gedragen, niet en doet als blixemen en fchynen,
En werpen ftraelop ftrael.ziet hoe verbaeft voo r hem
De Goddelooze vli'en dees donderende Stem:
Vervloecktegaet van my! 't berouw komt hier te Ipade:
Geen aflaet geeftmen hier: hier fchenckt God geen genade:
Ziet hoe al 't Helfche Spoock met zeldzaem geknoei
Met zynen peckftock ftouwt de Zielen inden Poel.
Ziet hocBeëlfebub zijn kerekers en zijn holen
Met zwavel propt, en metonlefïchelijcke kolen ,
En pijnt de naeckten met een cftdelooze dood:
Terwijl de Chriften Rey in Abrams zachte fchoot
Gewenfchte ruft geniet, en inden Paradyze
't Verborgen Manna fmaeckt, en nut der Eng'len fpyze.
Ghy Bondgenooten Gods gaet in door d'enge poort
Nae deze BruyloftsFeeft, e n blyfehap noyt gchoorr,
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En met uw voorbeeld, en oprechtigheyd wiltnooden
Tot uw gemeenfehap fteedshet overfchot der loden:
Dat nae veel zwarighe'en,.nae veel geleden fmaed
Den Zoon zal kuflèn, en de Goddelijcke raed
Gehoorzaem zijn, nae dat't getal vervult zal wezen
Der Heydenen, die God en 's weerelds Heyland vreezen^
S i M E o. Lof zy Iehova die ons wormkens vrund'iijck is,
En toont den rijeken fchat van zijn geheymenis:
Die zynen Engel zend uyt 's Hemels hooge kereken,
Om ons t'ontfluyten wat wy hebben aen te mereken
In Iacobs droeven val, en iammerlijcke ellend.
Mijn Chriftenen, dit in uws herten tafel prent?
Aenmerckt Gods flrengheydaen de geen die hem verachten,
Zijn groote goedigheyd aertaldie op hem wachten.
<$M eej j ié 't nu$oft<*ci7>
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GODS.
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Id: verheuge my dies dat mygezeydis, &c.
i.

A N N E E R ic k over ' c hoofd Ieruia lems zie hangen
Het uytgetogen z weerd dat harenfchedeldreyght:
Wanneer ick Sio n zie me t ketene n gevangen,
En dat zoo fchoonen Zon hae r p ruyck
teraerdenneyght;
2.

Als ick on s daecke n zie en mure n omgevallen,
Ge-effent met het gra s dat 't leeghfte dal beiloegh ,
En 't pratte Babiion met dees' Tropheen gaen brallen
Die David zegenrijck denPhiliftijnontjocgh:
L z Da
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3.

Dan fterftmyn heet van rouw, dan gaet het op een fchreijen,
Dan ben ick als dpmeeuw die voos den Zopier fmelt:
Dan gaet myn droeve ziel in 't dal van droefhèyd weijen,
Daer ftadigheenen ftroomvan vochte peerlcn zwelt.
4»

Maer als Ick^ wederom gekomen tot my zelverij
De fpitfen ryzen zie vin 't heerlyck niéuw gebouw,
Den Tempel en 't Paleys, die prachtige gewelven,
Dan fchep ick zo veel vreugds als voormaels was de rouw.
Dan fpreeck ick by my zelf; o Salem uytverkoren/ (ziel .
Van blyfehap iuyghf myn hcrt,van vreugd ontfpringt myn
Om dat, ick weet niec wie, myiuyft'renkömt in d'ooren:
De Stad is we'er gebouwt die voormaels neder viel:
6,

God God heeft aengezien 't boetveerdige verned'ren
Vanjzvntwaelfftammigh volc k gevangen aen d'Euphraef^
Dé Tempel wederom
met Maj;niorfteen é n Ced'ren
?
Den Sterren t voorhoofd bied, én nae de Woleken gaet.
7;
HetHéyltghdom dat praélt-mët goude en zilv're vaten:
De.Prieft'renpp een nieuw't höbgAltaerfinoocken doe:
Men hooit de Rund'renwe'ér én vettcKoeïjen blaten,
Welcx fmeer gehey light is orrft oifervuy r te vo'en.
8.:

Klimt op.in aHeerén huysyklirntióp in 't'miys des Hecren,
Van onzer Vad'rén Stad de poorten Öpén flaen.
Laet 's Pricfters lippen u Gods We,t én zedeh leeren,
En aen zijn voctfchabel roept ilwen Könihgh aen.
Ouyt-

9-

O uytverkore h Stad! o Moeder aller Steden.'
Door's Hemels fchickinghzelfniet by geval geftichf,
Tot een byzonder eynd, door 's Opperden beleden;
Ghy zult myn doelwit zyn, en ftofvan myn gedicht,
10.

O eer e van Iudeen! o Zetel van de Stammen
Diemetdenheyl'gen glans eens Godheyds zy n bekleed.'
Ghy blinckt me t ' s Koningh s kroon, en 's Tempels heyl'g e
Dat elck een die u fietvan u te fpreken weet. (vlamme n
ii.

Den yver my verflind, en krenckt by ftaemyn zinnen
Wanneer ick vieren help op t' ftatighftt' hoogeFeeft :
xDan ben ick naulycx menfeh, maer een der Cherubinnen:
Myn Lichaem is wel hier maer elders mynen Geeft.
12.

Men ziet een weereld hier van menfehen t' zamen dringen,'
Van vvyd en zyd te hoop vergadert op een fte':
Gelijck de vloeden die van hier en daer ontfpringen,
En geven zich op 't left uyt d'enghten in een Zee.
13.

De Priefterlycke Rey, welrieckende van 't fineeren,
Uytmuntcnde in cieragie, elcx aenzicht tot zich haelt.
In rocken, gordels, hoen, en gefchakeerde Weeren
In goud en klaer gefteente het oogh by nae verdwaelt.
H'
't Slachtoffer cerft gehecht geknoopt aen 's Altaers hoornen .
Met zyn warm ingewand het heyligh platbeflaet .
Den Hemel, die zich om 's volex zonden gingh vertoornen,
Op d'Offerhanden ziet, en zich verzoenen laet.
L 3
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Daer vanght dan 't loven aen, daer zingtmen Gode Pialmefl:
De wind het fharenfpel en' t Goddelijck Mufyck
In 't hangende gewelf doen d'Echo wedergalmen.
Dan juychenfe als om ftrijdmet d'Englen algelijck.
God Iacobs, roepen zy, van kalveren noch ftieren
Kan 'tuy tgeftorte rood afwafïchen onze fmet,
•Maer een veel eed'ler bloed van 't flachtfchaepgoedertieren,
Ons allen tot een zoen en offer voorgezet.
Wy zien alleen op Hem,op Hem alleen wy oogen.
Hy word door deze dieoft ons levende afgebeeld.
O komt M E S S I A S! komt , en helpt ons onvermogen,
Op dat de fchaduvv vlie die ons voor d'oogen fpeelt.
13.

Lof lof zy Gode en 't Lam dat eer de fterrenbloncken
Ons met zijn dierbaer bloed hem zelven heeft gekocht.
Heft alsgevleugel t op uwe heiten leegh gezoncken,
En draeght des hoochften roem ten wokken inde locht.
19.

O peerle van het rijck! o hoofdftad uytgelezen.'
Noch zwyge ick dat in u van elpenbeen en goud
Staet vol van majeftcyt de rechterftoel gerezen,
Daer elck zijn vonnis haelt als Iuda vierfchaer houd.
20.

Hier diingtmen voor 't paley s. d'een moet den Koning fpreEn d ander hem te z ien is al zyns herten wenfeh: (ken,
Zoo fluexhyzich vertoont is elcx gemoed bezweken,
Als hy meer God gelijckt dan eenigh fterflijckmenfeh.
Dat

21.

Dat Memphis 't hoofd in hael, en vry den moed laetdalenVoor 't glinft'rende Kafteel dat itidebcrgenlrghr.
Dat Sidon niet eens droom dees' fpitfen t'achterha f en,
En Tyrus elders wende haer fchaemrood aengezicht.
Zy pronckt gelijck de Bruyt eensKoninghs hoogh verheven.
Kleynoodgie is haer cieragie, cfi purper hare dracht.
Den Hemel fcheen verlieft zij n trouwe aen haer te geven,
En heeft om dees' Godin alle and're fte'enveracht.
23.

Zy fchijnt een Paradijs omhelfl: van zilv're beken,
Een Eden daer het Mann' aen 't hout des levens groeyt,
Een rieckende prieel dat nergens by geleken
Geen wintervlagen voelt, maer altijd jeughdigh bloeyt.
24.

Zy treed gelijck een Paeuw, wiens fchemerende fchachten
De fchoonfïe Vogl'e n zelfontluyft'ren hee l befchaerat.
Maer zacht, mijn Zangeres.' daer fchiet in mijn gedachten
Dat zy geen roem ontbeert die alfins is befaemt.
't.Zy dat ick dan aenzie dat binnen uwe wallen
' 't Hoofd Levi vet gezalft, en Iuda word gekroont:
Datze elck nae haren ftaetop 't alderheerlijcxt brallen,
En dat d'een 't hcylighdom, en d'ander't hof bewoont:
26.

Het zy dat ick aenzie, dat ghy begrijpt de Koorcn
Van 't blinckende gewelf't welck Gode is toegewijd,
Daer d'Hcmel de gebeden der Heyl'gen wil verhooren,
En als wy zijn vervloeckt ons we'er gebenedijd :

Het

Hei zy ick u aenfchouwe als 't beeld, dat ons nae 't leven
Een Stad voor oogen bootft, waer van dat yder eefr,
Elck een die van de Geeft des Heeren word gedreven
In't left der dagen word een levendige fteen:
a8.

Het zy ghy 't munfter my wik van die Stad toefchynen
Daer onzer Vad'ren God van is de Timmerman,
Wiens poorten Peerlen z'yn, wiens muren zyn Robynefi,
Een Stad die ceuwigh blyft, noch zich bewegen kali:
2J>.

Ghy zyt Ierufalem en blijft myns herten weelde.
-Dat-Iacobals hy is ontlaft van Babels juck
Van verre u heyl toewenfchtc, en zynen zegen deelde!
Üat op uw minnaers daelde een regen van gduck!
.So.

Vermïds de brand des twifts ne'erblixemt hooge muren,
En voorfpoed i n de fchoot Van vrede en eendracht ruft,
Moet vrede in u altyd en eeuwiglycken duren,
En 't vuyr des duHen kryghs fteeds blyveft%rgëblufche.
3T.

Om onzef brocd'ren wil, tet*liefde van de vrunden,
Die ghy een herbergh ftreckten aengename woonft ,
Wy hertelycker noch u vrede en; welvaert gunden,
En wenfchen dat ghy groeyt en bloeyt op't alder£:hoonfl:\
32-

Om.d'heyl'ge dorpels oock, die binnen «we Veften
Geplaetft zyn, en betre'en van Aarons geflacht,
Ick fteedsbetrachten wil al 't geen u client ten beften,
Gejyck een die uw heyl zyn heyï te wèzert acht.
EY N D E ,
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