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De Armoede
Daar in een biezen but zich Armoede geneerde,
Daar 't hoofd de zoldering, en daar de voeten d'eerde
Geraakten tegelijk, en daar een vuren plank
Te samen was den disch en ook de zittebank,
Daar 't goudgeel kaf en stroo men op den vloer uitspreedde,
Om rusten in den nacht de moegeslaafde leden,
Daar 't water was den drank en droge visch het brood,
Daar lafenis en spijs gehaald werd uit de sloot,
Daar aan den kouden heerd de tanden moesten knappen,
En daar men liep bekleed met duizenderlei lappen,
Daar den huisvader daas !) was eenen blindeman,
En daar men leven moest van 't geen de vrouwe span,
Daar vijftien zonen en drie jonge meiskens waren,
Daar 't al bij dag te bed moest om de keers te sparen,
En daar men nauw een hies of daar men nauw een lamp
Ontstak, wanneer daar 's nachts kwam d'een of d'ander ramp :
En daar nog niettemin 't Genoegen werd gevonden,
Aldaar lag 't Avontuur die Lichteschooi gebonden.
„Want daar 't genoegen is, al valt schoon d'Armoe zuur,
Daar vreest men geen Fortuin noch wankel Avontuur."
Den Gulden Winckel der
Konstlievende Nederlanders
1613
XXII

De fteren Eeuw
Toen 't ijzer kwam in 't licht uit 't ingewand der eerde,
Klep, klep, het aambeeld ging, men smeedde niet dan zweerden;
.Kechtveerdigheid uit vrees weer naar den Hemel trekt,
Het Aardrijk werd terstond met menschenbloed bevlekt.
De Krj .g werd opgekweekt, men ging de zinnen scherpen
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En met den blinden mol een aarden wal opwerpen,
Het kalfsvel werd gerekt, men maakte fluks een trom,
De Mensch werd loos in 't kwaad, en in de wijsheid dom,
Men kreeg een bonte vlag gewonden om de stengen,
Men ging vierkantig 't heir in zijn slagorden brengen,
De horen onraad blies, de trommel sloeg alarm,
De vreeze werd verdoofd, en 't bloed in 't herte warm,
Het eene heir verwon, het ander is gevloden,
Het veld dat werd bedekt met menig duizend dooden,
Men riep er niet dan moord, daar werd een groot gesthreeuw,
En zoo kwam op de hand de dolle j'z'ren Eeuw.
Den Gulden Winckel der
Konstlievende Nederlanders
1613
XXXI

De Vgn
Men zegt, dat eenen boer of eenen botten kinkel,
Die woonde op het land, (hij heette Elboog Schinkel)
Met vierderleie mest van beesten heeft gevet
Den wijngaard: wie to veel van dezen wijn, ik wed,
Zal zuipen (zeide hij) ik wed dat van vier dieren
Hij een na•apen zal in alle zijn manieren:
Hetzij hij wordt gelijk een slecht, onnoozel schaap,
Hetzij hij Lustig bootst als eenen drol' gen aap,
Hetzij hij vuil, onnut en onrein als een verken
Of eenen grammen leeuw gelijk worde in zijn werken.
„Want wie met vele wijns verladet zijnen geest,
Wordt in zijn dronkenschap het eene of 't ander beest.
Indien de dronkaard wist of kon terdege ramen,
Hoe hem de dronk misstaat, hij zoud' hem moeten schamen".
Den Gulden Winckel der
Konstlievende Nederlanders
1613
LXIII
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De oude Leeuw
De koninklijke Leeuw, die in zijn frissche dagen
Al andere gediert placht wreedelijk te plagen,
ritzier" werd om zijn moord en strenge tirannij;
Dies sidderde elk bevreesd voor zijne razernij :
Nu zijnde traag en zwak, van alle man verstooten,
Veracht wordt en beschimpt van al zijn Rijksgenooten.
Dies d'een, uit ouden haat, wijst hem zijn stalen voet,
En d' antler wrokkig toont hem zijn ivoren hoed.
Elk juicht, omdat hij moet in bitt're armoe leven:
Nu vleit hij hulpeloos, die 't eertijds al deed beven.
Zoodat hij zonder troost verwacht in zijnen nood
Zijn kwijnende' ouderdom te scheiden met den flood.
„Zoo steunt de stoute mensch op rijkdom en op krachten:
Verdrukt en vilt bijna zijn minder met verachten:
Houdt dien hij overmag geduriglijk in angst
En toont zich als den Leeuw, heer in der dieren vangst:
Stelt 't recht naar zijnen zin, daar d'arme moet om treuren,
En schraapt in zijnen zak al wat hem komt te veuren;
Dies als hij komt in nood dan is een ieder 't zoek:
Want hij laadt op zijn hals den welverdienden vloek''.
Uit : Vorstelycke Warande

der Dieren
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De Veegschaal van Holland
Gommer en Armijn to Hoof
Dongen om het recht geloof,
Ieders ingebracht bescheid
In de Weegschaal werd geleid.
Doctor Gommer, arme knecht,
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Had 'et met den eersten slecht,
Mits de schrandere Armijn
Tegen Beza en Calvijn
Lei den rok van d'Advocaat
En de kussens van den Raad,
En het brein dat geenszins scheen
IJdel van gezonde reen:
Brieven die vermelden plat
't Heilig recht van elke Stad.
Gommer zag vast bier en gins
Tot zoo lang mijn Heer de Prins
Gommers zijd' die boven ping,
Troostte met zijn stalen kling,
Die zoo zwaar was van gewicht,
Dat al 't ander viel te licht.
Toen aanbad elk Gommers pop
En Armijn die kreeg den schop.
1618

Gesprek op het Graf van Joan van Oldenbarnevelt
Vreemdeling. Kerkgalm.
Vr. Wie luistren om de vraag eens Vreemdelings te hooren ?
K. Doren.
Vr. Wie stopt 's Lands Voorspraak bier den mond met dezen
[steen ?
K. Een.
Vr. Mauritius ? Wat kon den Landvoogd dus verstoren ?
K. Toren.
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Vr. Zoo heeft hij om verraad hem 't leven afgesneen ?
K. Neen.
Vr. Was 't om de Vrijheid dan met kracht op 't hert te treden?
K. Reden.
Vr. \Kra mist al 't Vaderiand bij korten van dien draad?
K. Raad.
Vr. En brak men meer dan 't Recht der vrijgevochten Steden?
K. Eeden.
Vr. Wat baart dit, nu elk voelt hoe veel zijn flood ons schaadt?
K. Haat.
Vr. Wat moet men doen die met den Dwingland samenzweren ?
K. Weren.
Vr. Zou dan hun hoogmoed haast verwelken, als het Bras?
K. Ras.
Vr. Wat zal men Barnevelt, die 't juk zocht of te keeren?
K. Eeren.
Vr. Wat wordt de Dwingeland, die 't Recht te machtig was ?
K. Asch ?
Heerian van Oldenbarnevelt.
Anagramma:
Bewaerden Hollant in eeren.
1619?

Daar is oo iets
Of dit of dat, elk heeft al iet
Tot 's naasten klein of groot verdriet.
De hanen trotsen op hun kam,
Het varken denkt : ik voer de ham:
De weversspoel loopt veel te knap
Om om te zien naar pelzers lap :
Maar wij Scientes zijn geleerd,
II

't Is 't bonum mentis dat ons eert:
Puf met het volkje zonder geest.
Wat is een leek meer dan een beest?
Maar als altsaam wel is bezien,
Wat schelen toch die lieve lien,
Waarvan elk trotst op zijn uitstek ?
d'Een is een nar en d'aer een gek.
1620

Elk heeft iet, dat h# verkiest
Aldus gaat het in dit leven,
Elk wordt van zijn geest gedreven:
Elk omhelst zijns herten lust,
Die hij als zijn bruidje kust.
Slot van het Gezang naar Horatius'
Trahit sua quemque voluptas
1620

Bruiloftslied
van Koning Salomo en zijn Geliefde

0 klaargeoogde Maagd ! wat zij dij schoon to achten,
Mijn lief, hoe lieve ik u, mijn Duifken wit van schachten
0 God ! hoe lieve ik u, ach 'k ben mij zelf niet meer,
Ik sterve om u, mijn lief, om u verrijze ik weer,
Wat zij dij schoon in 't oog ! hoe lieve ik u, mijn herte !
Al wakende ik bezwijm, ik flauwe, ik stort met smerte
Door 't stralen uws gezichts, en slapende evenwel
Voel waken in mijn schoot mijn zuur en zoet gekwel.
Wat stort uw zoete pruik voor reuken mijn Vriendinne
Wat amber, wierook stort uw zoete adem inne
Twee fijne purpren draen ! wat myrrhe zoo veelvoud
Ontvloeit uw ving'ren die gereept zijn met schoon goud!
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Mijn Vriend, hoe zoet is mij de reuk van uw geruchten
Wat stort uw zoete locht al heimlijk zoete luchten
In mijn ontsteken borst ! en wat 'n honig niet
Ontvloeit uw zoete keel, die Beek en gulden vliet
Mijn bloem, een lelie roos mids in 't gebloemt gekropen,
Een roze, een lelie is, d'een toe en d'ander open:
Dees'bloeme met mijn hand ik d'eerste afplukken wil,
Die rieken, kussen, in mijn boezem steken stil.
Als d'applaar gij, mijn Lief, zijt onder d'andre boomen,
En vrucht, en bloesem hebt gij uit een stam bekomen:
De vrucht ik smaken wil, de bloesem rieken ach
En in uw koelen schaaw gaan leeg'ren nacht en dag.
,

Uit: De Heerlyck,
heyd van Salomon
162o

Op Hendrick de Ke _Rer
Bouwmeester en Beeldhouwer

Hier leeft die leven gaf aan marmer, aan metaal,
Ivoor, albast en klei; dies laat zich Utrecht hooren:
Is Rome op keizers prat en keizerlijke praal,
De Keyzer van de kunst is uit mijn schoot geboren.
16 21

Prins Villems Graf
to Delft door Hendrick de Keyzer

Voorstanders van een land vol weeldige onderzaten
Ontvangt tot een geschenk, doorluchtige Heeren Staten,
I3

De Grafstee toegewijd aan d'assche van den Vorst,
Die streng als Hercules gemoedigd had zijn borst
Met Dwingelanden haat, en in manhafte tochten
Ter Helle heeft gedoemd de Westersche gedrochten,
D'handvesten voorgestreen, en dapper van gemoed
De Vrijheid en haar recht bezegeld met zijn bloed.
1622

Het bouwen van een Schip
Verwondering vooreerst verbaast des dichters ziel
Als op stadstimmerwerf hij leggen ziet de kiel:
Als hij scheepstimmerlie met bijlen en met diss'len
De bosschen hoog van top in schepen ziet verwisslen:
De balken wederzijds een holligheid bekle'en,
En wassen uit een hout, als uit het ruggebeen
De ribben van een rif, die tusschen beide laten
Een ruimen buik, bekwaam om 't ingewand te vaten:
Dan weder overdwers de planken aangehecht,
Verdubbeld, gestoffeerd; gewoeld, gekromd, gerecht,
Met bouten gelardeerd, met houte' en ijzren pennen
Gesmeerd en geharpuisd, gemoedigd tegen 't schennen.
Maar ziet, terwijl ik rijm, zoo staat daar 't wonderwerk
Gerezen als een burcht of als een groote kerk,
En levert strijd den goon, die dit geweld verwenschen,
Uit vreeze, dat van 't zaad der langgebeende menschen
Nieuw reuzen zijn geteeld, die Jupiter aan boord
Afeischen rekening van 't bloed, dat ligt versmoord
En onder 't wicht gestikt van d'omgestorte bergen,
Tot straffe omdat het dorst Saturnus' zetel tergen.
En als ik 't overleg, zoo lach ik om 't bestaan
En roep : hoe zal dit tuig te water kunnen gaan:
Die arbeid dunkt me zou een Archimedes passen,
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Of een die wrikken kost de wereld uit hare assen.
Hier dient een Hercules of Atlas opgespoord,
Die met zijn schouderen den hemel onderschoort.
Zacht mannen spaart uw moeit, 't is buiten uw vermogen,
Het is vermeteiheid, de waan heeft u bedrogen.
Men tijgt er evenwel aan 't ijselijk gevaart
Als Priaams burgerij aan het Trojaansche paard.
Het roert gewisselijk, het wiegt, het gaat, het gaat er :
Daar valt de zwaarte, en plompt, en rijdt een gat in 't water.
Daar leit de dikke romp en waggelt, zijgt en stijgt,
Die dagelijks al meer en meer volmaaktheid krijgt.
Men richt er boomen op met takelen en touwen,
Men kroont er mars met mars. Het schijnt schier of ze bouwen
Kerktorenen in zee, vanwaar men mag bijkans
Een wereld overzien als uit een hoogen trans;
Neen neen, geen masten zijn 't nosh marsen, het zijn katten
Om verder mee te gaan, en den Olymp te marten.
Ten lesten ik mijn hulk op 't vlakke van den stroom
Voor 't anker rijden zie, 't gelijkt bijna een droom:
Wat vlaggen ziet men hier afzwieren van haar stengen,
Wat kleuren groen, en geel, hun mengsel hier vermengen.
Oranje blanje bleu. Wat purger, en rood goud,
Wat levend vermillioen het oog met lust aanschouwt !
Uit : Het Lof der Zeeivaert
1 62 3

Hollandsch Lentelandschap
0 wellekome morgenstond!
Gij voert hem spelen in den mond
Van eindelooze zaligheden,
Die rustig, lustig, weltevreden
I5
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Beschouwt wat ons nature geeft:
Wat schoonheid in haar aanschijn zweeft:
Wat Godlijks wordt, door alle haar leden
Van diep verwondren aangebeden.
Die in een liefelijke streek,
Bij ruischen van een zilverbeek
Zijn landhuis sticht, en boersche woning :
Wat is dat een gezegend koning !
Die niet en vlamt op ijdel lof,
En zijne lusten met zijn hof
Vernoegt en indrinkt met zijne ooren
Den vooglenzang, die zich laat hooren,
Als d'uchtenddauw langwerpig leit
Bij druppels hier en daar gespreid
Op rozebladen versch ontloken:
Wanneer zich opdoen duizend roken,
En duizend kleuren voor het oog,
Van bloemen als een regenboog,
Als Iris' bruiloftskleed geweven:
Een schilderij die zweemt naar 't leven.
Hij plant, hij poot, of hij verzet:
Belaagt de vooglen met zijn net:
Of overlenende met ijver,
Den spartelvisch trekt uit den vijver
Met zijn gebogen hengelroe:
Of is hij zulke spelen moe,
Hij spant zijn paarden in voor 't dagen,
En gaat met honden 't knijn belagen:
Of rijdt bij klaren zonneschijn
Door wegen, die gestrengeld zijn
Als voormaals der Cretenzen doolhof.
Hier bloeit een afgetuinde koolhof:
Daar lacht een beemd, een klaverwei,
Omsingeld met een boomenrij :
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Men leegt de koeienuiers wakker :
Hier zwoegt en ploegt men op den akker,
En ginder hoopt men op 't gewas :
Daar zaait men boekweit, ginder alas :
Hier groeit en bloeit het welig koren,
Omheind met stekeligen doren;
Daar spoedt een speeljacht over 't meer,
Hier rookt een dorrep, ginder veer
Een slot wil in 't verschiet verflauwen,
En hooger op 't gebergte blauwen.
Rei van Eubeers,
Palamedes III
1625

Princelied
I
Frederik van Nassouwe
Ben ik vroom Hollandsch bloed,
Mijn Vaderland getrouwe
Met leven, lig en goed :
Een Prince van Oranje,
Door wapenen vermaard :
Voor Oostenrijk noch Spanje
En ben ik niet vervaard.

II
's Lands rechten en vrijheden
1k helpen zal in zwang;
In geen' vereende steden
Gewetens felle dwang
Of tirannije lijen:
1k wensch de goe gemeent
En trouwe burgerijen
Door liefd' to zien vereend.
I7

III
1k heb van kindsche dagen
De vrijheid voorgestreen,
En 't harrenas gedragen
Tot welvaart van 't gemeen:
No wil ik 't vendel zweien
an Hollands fieren leeuw,
En met Oranjemeien
Bedekken wees en weeuw.
IV
Ons vijanden braveeren
In 't Westen en in 't Oost;
Maar in den naam des Heeren
Ben ik hun macht getroost.
Mijn vroomheid is gebleken
Bij Nieuwpoort in den slag;
Dat hart leeft onbezweken
In mij gelijk het plag.
V
Schept moed dan Heeren Staten,
Uw Veldheer staat bereid;
Die ruiters en soldaten
Weer naar de grenzen leidt.
Wat schrikt gij voor of achter,
't Land heeft aan d'een zij duin,
Aan d'andre zij den wachter
En Schutsheer van den tuin.
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VI
Zoo ik met zege keere
En Spanje dwing tot vree,
Zingt Gode prijs en eere
Die voor ons' vesten stree.
Ik zie alree na 't vechten
De maagden mijn banier
Ontmoeten, die mij vlechten
Den lofkrans van laurier.
1625

Volksfeest tes-Gravenhage
bij de Geboorte van het Prinsje (Willem 11)

De faam in 's,Gravenhaag drong door tot alle menschen,
En sloeg de ruime lucht met brommend klokgeluid;
En lokte Melkerbuur en schrander Elsken uit,
Die kwamen in het hof de moeder zalig roemen
En offerden het kind goudgele boterbloemen,
En room en schapewei, en uchtendversche melk,
En nog een pijpkan, daar tot wondering van elk
Een waterlandsche deerne in scheen, met luid geschater,
Te lachen, zoo ze zag een zwarten kop te water
Uitsteken, tusschen twee uitstekende armen, als
Van uit een mellekschuit, hij over hoofd en hals
Gesneuveld was in 't diep, heel ongereed tot weerstand.
De boerman, met een haak, die dreigt hem van den meerkant,
Wiens blauwe toppershoed waait over 't groene veld.
De Spanjaard zingt genade, en looft vast macht van geld.
Oranje loofwerk hangt met appelen geladen,
I
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En siert den pals omhoog met krunkelende bladen.
Nadat het boersche paar, eerst schaamzaam om de pracht,
Nieuwboren kind, 't welk hun uit joffers schoot toelacht,
Met gaven heeft vereerd, neemt Melleker een hallem
En zeit : dat is u voor ; waarop met zoeten gallem
Zijn vrijster rustig volgt, en op dees' wijze stemt:
Al onweer is verzacht, de buien zijn getemd,
Ons dorp zijn adem haalt : de landli'e zich verblijen.
Prins Willem brengt ons weer te voorschijn d'oude tijen.
't Is bruiloft in de wei, 't is boter tot den boom.
De koe is klaverkiesch, de hemel druppelt room.
Ons' fuiken zijn vol visch, dat merkt men aan 't gespartel.
De leeuwerk kwinkeleert, ons' kalvers springen dartel.
't Is vrede in onze buurt, geen mensch benijdt een aer.
Men brandmerkt niemand meer voor schelm, voor landverraer.
Geen schouten en beslaan de rijmers meer in boeten.
Deze edele Prinses kan alien druk verzoeten.
Het wichtie lacht, en zij wordt nimmer lachens moe.
Zoo kleene zoete knaap, zoo Willem, ga vrij toe,
Verzacht met lach op lach de zorgen uwer moeder,
Terwijl uw vader leit te velde als 's lands behoeder.
Uit : Geboortclock van
Willem van Nassau
1626

Op de Beeltenis van Forst Frederik Hendrik
Wie, die dit aanschijn ziet, moet niet in liefde blaken?
Wat vijand schouwt dit aan en siddert niet bedeesd?
Dit FREDERIK, die stand hield in 't verloop der zaken,
En binnen werd bemind, van buiten werd gevreesd.
1625
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Cornelis Pieters. Hooft
.1<aad en OuthBurgemeester der wijdberoemde
Koopstede Amstelredam.
Trekt om 't raadsheerlijk lijk Been droeve torenklok:
Het burgerlijk beklag zal deze baar geleien.
De balling, weeuw en wees beluien hier met schreien
Hun waard, haar man, haar voogd : daar leven uit vertrok.
Hangt aan den wand van 't Koor dien burgemeestersrok,
Dien tabberd, wijd van baat en staatzucht afgescheien,
Dien deeglijkheid hem ging zoo onbesproken breien:
Hieraan heeft eigenbaat niet d'alderminsten vlok.
Dat nu Amstelredam in 't rouwkleed valle aan huilen:
Haar zegenrijke beurs ontbeert een barer zuilen,
Haar raadhuis een pilaar. Hoe drukt ons dit verlies !
Doch troost u, rijke Stad ! men zal u zalig noemen:
Als Room Fabricius en Cato's deugd wil roemen,
Zeg : HOOFT dat was de man waardoor mijn glorie wies.
1626

Catharina Baeck aan de Beek
Teer Katarijntje,
Voor 't zonneschijntje
En 's middags hette week
Bij 't ruischen van de beek:
Beek, die haar jeugd naar
Daar frisch en koel
Een luwe stoel
De moede leden streelt.

leven vaak verbeeldt;

Aanhef van : Christelyck Vryagielied
1625
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Bee4ang
aan Catharina Baeck

Wijker Bietje, die bij 't Beekje
Nestelt, en geeft menig steekje
Die uw honig komt to dicht;
Wakker Nimfje, die zoo klaartjes
Met uw oogjes op de blaartjes
Flikkert, blikkert, straalt en licht;
Zeg mij meisje, die zoo netjes
Poezelachtig zijt, en vetjes,
Levend, helder, wel gedaan;
Waarvan moog je zoo wel tieren,
Daar al d'andere, arme dieren
Bleek en treurig kwijnen gaan?
Eet je slaatje met een eitje?
Drink je niet dan schapeweitje?
Pluk je moesjen uit den tuin?
Bak je struifjes van de kruidjes?
Trek je heen, na zomerbuitjes,
Om lamprei en knijn, in duin?
Slaap je op dons van witte zwaantjes?
Lik je muskadellen traantjes?
Hou je een ongemeenen stijl?
Lig je in schim van koele boompjes?
Droom je daar geen andre droompjes
Als van suiker uit Brezijl?
Zwem je in lachjes en genuchtjes?
Leeft uw geest in zoete kluchtjes?
Springt uw zieltjen in uw lijf?
22

Erf je niet als heil en zegen?
Ben je juist van pas geregen,
Niet te los, noch niet te stiji?
Zeg het toch uw m_edemeisjes,
Vol zwaarmoedige gepeisjes,
Heel uw speelnoots algelijk.
Red die diertjes van haar tering.
Onderkruip den Haes zijn nering
En word dokter van de Wijk.
626

De Schim van den Prins van Oran 'e
't Was duister, en het hof na 't woelen overrompeld
Van vaak, gerust lag in vergetelheid gedompeld;
En vee en vogel zweeg in 't midden van den nacht,
Door eenen diepen slaap betooverd en verkracht:
Wanneer Prins HENDRIK docht, dat voor zijn bedstee nader
En nader kwam de geest van wijlen zijnen Vader,
Met sleependen gewade en tabberd van satijn:
Van wezen en gebaar, juist in dien zelfden schijn
Men van hem tuigt, dat hij na 't jongste middageten
Van zijnen disch opstond, en, zonder jets te weten
Van lagen of bedrog, trad buiten zijne zaal.
Zoon, sprak hij, waarde zoon, verschrik niet voor mijn taal.
1k ben uw Vader zelf: 'k ben Welhem, wiens gebeente
En asch nog waakt om u, en over dees gemeente.
Schoon of we u zijn ontrukt door een onrijpen dood,
Toen 't wondebloed besprengde, in voedsters lieven schoot,
Uw teere onnoozelheid, hierinne nog gelukkig,
Dat haar begrip verlies niet kon bekennen drukkig.
Wat ligt ge log en traag, verslenst en slap van moed,
23

En drukt de pluimen, zoon ? die passen op den hoed.
Of zeide u ooit mijn faam, of leerde u mijn historie,
Dat ik dus heb geleid de grondvest onzer glorie,
Die zonder weerga bralt de gansche wereld door?
Op, op dan in 't geweer, en volg het heldenspoor
Van keiz'ren, hertogen, van prinsen en van graven,
Die alle uit ons geslacht steil naar de sterren draven.
Of sluit ge vrede met den wreeden avondvorst?
Zoo spreekt hij, en rukt op vergramd zijn bloote borst,
En toont het gapen van een eeuwig bloende wonde,
En dwijnt voor 't sluimeroog in 't duister, voor de sponde.
Maar 's Prinsen hevigheid gaf voort den slaap de schop.
Hij grijpt naar 's Vaders schim, en vliegt vertorend op,
En roept om wapenen, en dagvaart d'oorlogsbende.
uit: Verovering van Grol
door Frederik Hendrik
1627

Zegeang
ter eere van Frederik Hendrik, Boschdwinger

Wie is hij, dien de lauwer voegt,
En met een aanzicht zoo vernoegd,
Gezeten op den zegewagen,
Keert weer van vijands nederlagen?
Neen, 't is geen held van d'ouden tijd,
't Is FREDRIK HENDRIK, die den nijd
En al die hem zijn eer misgonnen,
Door moedig worstlen heeft verwonnen;
Die d'Oldenzaalsche veste dwong,
Die Wezel innam met een sprong,
En Grol heeft tot zijn winst gestreken,
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Dat tweemaal 't leger op zag breken;
Die met zijn yolk te voet, te ros
Veroverd heeft ' Sd-IERTOGENBOSCH,
Dat tweemaal 't leger op zag breken.
0, groote winst van weinig weken!
0, temmer van dat woest gedrocht,
Daar nooit geen kamper tegen mocht!
't Vernoegt ons dat de schelle Faam
Hem noemt BOSCHDWINGER bij zijn naam,
Die als August komt ingereden.
Bouwt zijn triomfboog op twee steden,
Die als onsloopbre zuilen zijn,
waartusschen vlieten Maas en Rijn.
Fortuin in 't alleropperste houde
Een weegschaal, fijn van loutren goude,
Die 's Konings scepter, 's Keizers kroon
En 's Tibers mijter luisterschoon
Vindt lichter dan Oranje's degen,
Die dees' Meduse heeft afgeslegen
Het schaadlijk hoofd, toen Pallas mild
Hem schonk den kristallijnen schild.
God wil Prins FREDRIK HENDRIK sparen,
En rijklijk rekken zijne jaren,
En zeegnen hem met moed en raad,
Die wijze wetten blinken laat;
Die vaderlijk en recht als spelend,
De burgerlijke wonden heelend,
Den vijand op de hakken treedt
Zoo schielijk, dat hij 't nauwlijks weet,
En doet hem staan tot zijn genade,
En haalt met woeker in de schade
Van zijn Breda, om 't welk onnut
Castielje's kroon is uitgeput.
2

5

Hier is, hier is het oorlogsende.
Prins -Welhem heeft den grond geheid,
Zijn nazaat vrijdoms muur geleid
In rood ciment van 't bloed der helden,
Niet zonder raadsman, dien men zelden
Ter wereld als een Phoenix zocht:
Maar FREDRIK heeft het werk volwrocht,
En d'opperoverwinningskrone
Gezet voor Christenrijk ten toone
Op 't spits der vrijheid, 't oorlogswit.
Maar vrijheid, handvest, wat is dit?
Zijn 't enkle, krachtelooze klanken?
Niet niet, o edelste aller ranken!
Laat ieder eignaar hier of zijn.
De vrijheid als een zonneschijn
Op allerhande slag van menschen,
Die van 't gemeene beste wenschen.
3629

De Rgnstroom
Doorluchte Rijn, mijn zoete droom,
Van waar zal ik u lof toezingen?
Mijn trekkende geboortestroom,
Gij komt uit Zwitsersche Alpen springen,
Als hoofda'er der begaafde Euroop.
De Donau, uw afkeerig broeder,
Nam oostwaart op zijn snellen loop,
Gij noordwaart; toen een zelfde moeder,
Begort van regen, ijs en sneeuw
U baarde voor zoo menige eeuw.

O onvermoeide molenaar,
0 stedebouwer, schepedrager,
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0 rijksgrens, schermheer in gevaar,
Wijnschenker, veerman, oeverknager,
Papieremaker, schaf papier,
Daar ik uw glorie op mag schrijven,
Uw water dat ontvonkt mijn vier.
Mijn zinnen in uw wedde drijven,
En spelen als een dartle zwaan
Verlekkerd op uw wingerdblaan.
Gij schijnt een aardsche regenboog
Gekleed met levendige kleuren,
En tart den hemelschen omhoog,
Die hierom nijdig schijnt te treuren.
De blauwe en purpre' en witte druif
Versiert uw stedekroon en lokken
En muskadellen wingerdkuif.
De vlieten staan met wingerdstokken
Rondom u, druipende van 't nat,
En offren elk hun watervat.
Gij strekt de voeten aan 't gebergt,
Daar zich de Zwitsers in bescharmen,
Wanneer men hen om oorlog vergt;
Gij grijpt de Noordzee met uw armen,
Waarin het heldeneiland leit,
Daar Bato zich terneder zette,
En dat zoo schuw van dienstbaarheid
D'uitheemsche bekkeneelen plette,
En dee gevoelen dat de Rijn
Geschapen was om vrij te zijn.
1629?
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Burgemeester Cornelis Pieters. Hooft
Hoe was hij zoo gelijk
Dien burgemeestren, die wel eertijds Roomsche rijk,
Door hunne oprechtigheid, opbouwden van der aarde
Ten top, toen d'akkerbouw in achting was en waarde;
Toen deege deeglijkheid niet speelde raap en schraap,
En 's vijands goud min gold dan een gebraden raap.
Hoe heeft hem Amsterdam ervaren wijs en simpel :
Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel.
0 beste Bestevaer ! wat waart gij Holland nut,
Een stijl des raads, toen lijf van 't stokske werd gestut;
Opdat ik ga voorbij ons Catilina's tijen,
Toen vaderland in last, door twist der burgerijen,
Gij 't leven waart getroost to heiligen den staat;
En toen, uw hoofd gedoemd, door 't hoofd van eigenbaat,
Gij geen gedachten had van wijken of van wanken.
De wees en weduwe u, de ballingen u danken,
Hoewel ge nooit om dank hebt, zonder onderscheid,
Beschenen met den glans van uw goedaardigheid,
Ondankbre en dankbre, dien ge kondt ten oorbaar strekken.
0 spiegel van de deugd ! o voorbeeld zonder vlekken
Nooit zoopt ge 't bloed en merg der schamele gemeent,
Noch stopte d'ooren voor haar rammelend gebeent.
Wat liet ge uw zonen na, toen 's levens licht wou neigen ?
„Indien 't gemeen u roept, bezorgt het als uw eigen' .
Zoo was uw uiterste aem slechts ware, klare deugd,
Daar gij, vermaarde stad, uw kroon mee sieren meugt.
Zoo 't land uw vaders deugd zoo wel had erven molten
Als zijn gedachtenis, z'had zwaarder ruim gewogen
Dan duizend tonnen schats, en duizend, en nog bet:
En 'k zag de zwarigheen van onzen staat gered.
Uit : Roskam
5630
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De Vaarheid
De Waarheid greep weleer die mensc,hen bij de slippen,
En sprak : uw hart is ver : gij naakt me met de lippen.
De Waarheid eischt het hart, en niet zoo zeer 't gebaar:
Dit laatste zonder 't eerst, dat maakt een huichelaar,
Die bij een sierlijk graf zeer aardig wordt geleken:
Vol rottings binnen, en van buiten schoon bestreken.
En sprak ik klaardre spraak, ik zorg zij zou me dreigen
Met breuk en boeten, of te leevren aan den beul.
Want Waarheid (dat 's al oud) vindt nergens heil noch heul :
Dies roemt men hem voor wijs, die vinger op den mond leit.
0 kon ik ook die kunst; maar wat op 's harten grond leit,
Dat welt me naar de keel : ik word te stijf geparst,
En 't werkt als nieuwe wijn, die tot de spon uitbarst.
Uit : Roskam
5630

Overdaad en Slaverng
't Zijn kostelijke tijen.
Het paard vreet nacht en dag. In een karos te rijen.
Een Juffer met haar sleep. De kinders worden groot :
Zij worden op banket en bruiloften genood.
Een nieuwe snof komt op met elke nieuwe mane.
De sluiers waaien weidsch gelijk een ruitervane.
En eischt men meer bescheids, men vraag' het Huygens' noon
In 't Costelycke Mal : die weet van top tot toon
De pracht en zotte praal tot op een haar t'ontleden.
Hier schort het. Overdaad stopt d'ooren voor de rede :
En kromt des vromen recht, deelt ambten uit om loon :
En stiert den vijand 't geen op halsstraf is verboem:
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Luikt 't oog voor sluikerij en onderkruipt de pachten:
Besteelt het land aan ware', aan scheepstuig en aan vrachten:
Neemt giften voor octrooi, of maakt den geldzak zoek:
En eischt men rekening, men mist den zak en 't boek.
Hoewel het menschlijk is, dat zulke dingen beuren:
't Heeft dikmaal ook zijn reen. Dik raakt er mee te veuren,
Die ver ten achtren was. Kortom, dit 's onze plaag.
't Is, Brij ft den ezel voort : gemeentenezel draag:
Het land heeft meelgebrek, dus breng den zak te molen.
Het drijven is ons ambt : het pak is u bevolen.
Vernoeg u, dat ge zijt een vrijgevochten beest:
Is 't naar het lichaam niet, zoo is het naar den geest.
Tot 's lichaams lasten heeft de hemel u beschoren,
Dit past u bet dan ons. Gij zijt een slaaf geboren.
Best doet gij 't williglijk van zelven dan door dwang.
Dus raakt het slaafsche dier, al hij gentle, op den gang,
En zweet, en zucht, en kucht. De beenen hem begeven.
Hij valt op beide knien, als bad hij : laat me leven,
En gigaagt heesch en schor. De drijversstok is doof,
En touwt des ezels huid en zwetst vast van 't geloof.
Hoe kan een Christenhart dees' tirannij verkroppen!
Uit: Roskam
163o

Burgemeester Van der Verff herdacht
3 October 1630
Het jaargetijdig feest, in Wijnmaand, bij den Rijn,
Vernieuwt die burgerij, hoe groot de vreugd moest zijn,
Toen God ter harte nam het uitgemergeld Leiden,
En, met den Noordwind, joeg een springvloed op de weiden:
Waarom Baldeus, ziende alle ons' galeien vlot,
Zijn schansen gaf tot buit den Admiraal Boisot.
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Toen was 't : matrozen roeit, en vreest geen Spaansche fuiken,
Vaart rustig in den mond der hongerige buiken:
Smakt brood en haring toe, en wat tot voedsel strekt.
't Scharminkelsheir viel uit : 't geraamt met vel gedekt:
Het dor gebeent zoo lang met ratten, katten, honden,
En paardevieesch gespijsd, verwoed en ongebonden,
Inslikte, zonder maat, hetgeen de hemel gaf:
En al de stad verrees, als uit een open graf.
De glorie van 't ontzet zij Gode toegezongen:
En eeuwig, niettemin, leef, op der vromen tongen:
De prijs van Van der Werff, die beide Catoos tart:
Een Burgemeester, die den moed van Burgerhart
(Die Holland geen slavin wou laten van den Tiber)
Geerfd heeft, en gestuit de stormen van den Iber,
Van pest en oproer, en gestrengen hongersnood:
En, voor stads Vrijheid zich geofferd aan den dood.
Hoe sprak hij tegen hen, die door 't lang vasten kreten
En toonden 't mager lijk, al razende en bezeten:
„Mijn eed verplicht mijn trouw. 'k Ontzeg u dezen eisch.
Indien u honger perst, slacht mij, en eet mijn vleisch!”
Zoo kaatst een rots terug 't geweld der woeste golven,
Zoo vrijdt een harders hart zijn kudde voor de wolven.
Verwerf, o Van der Werff! dien welverdienden krans!
Aanhef van Haec Libertatis ergo,
Papieren geld, geofferd op het altaar
van de Hollandsche Vrijheid
16.. ?

Geuenvesper of Ziekentroost
voor de Vierentwintig

I
Had hij Holland dan gedragen
Onder 't hart,
Tot zijn afgeleefde dagen.
Met veel smart,
31
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Om 't meineedig zwaard te laven,
Met zijn bloed,
En te mesten kraai en raven,
Op zijn goed?
II
Maar waarom den hals gekorven?
Want zijn bloed
Was in d'aders schier verstorven:
In zijn goed
Vond men nooit de Pistoletten
Van 't verraad,
Uitgestrooid, om scherp te wetten
's Volleks haat.
III
Gierigheid en wreedh.eid beide,
Die het zwaard
Grimmig rukten uit der scheide,
Nu bedaard,
Zuchten : Wat kan ons vernoegen
Goed en bloed?
Och, hoe knaagt een eeuwig wroegen
Ons gemoed!
IV
Weest tevreen, haalt Predikanten
West en Oost:
Gaat en zoekt bij Dordtsche santen
Heil en troost;
't Is vergeefsch, de Heer komt kloppen
Met zijn Woord.
Niemand kan de wellen stoppen
Van dien Moord.
32

Besluit

Spiegelt, spiegelt u dan echter,
Wie gij zijt:
Vreest den worm, die dezen rechter
't Hart afbijt.
Schendt uw handen aan geen Vaders,
Doi van haat.
Scheldt geen Vromen voor verraders
Van den Staat.
1631

op

Barnevelt

Dit 's Grootvaar, van wiens deugd geen eeuwen zullen zwijgen,
Hij dee zijn Rechters zelfs het haar ten berge stijgen,
Toen hij ter vierschaar kwam al even welgemoed;
Zijn Vijand dronk den dood aan zijn onschuldig bloed.
1625

Aan de Lasteraars
van de Academie

Verbied de lieden het tooneel,
Zoo loopt er zeven maal zooveel,
Verboden wil men allermeest,
En tegenstreven noopt den geest.
Wie dan den YVER blusschen wil,
Zie door de vingers, en zwijg stil :
Want wordt gij op uw zeer geraakt,
Zoo denk : ik heb 't er naar gemaakt.
163o
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Op het Tooneel
I
De wereld is een speeltooneel,
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

II
Tooneelspel kwam in 't licht tot leerzaam tijdverdrijf.
Het wijkt geen ander spel noch koninklijke vonden.
Het bootst de wereld na, het kittelt ziel en lijf,
En prikkelt ze tot vreugd, of slaat ons zoete wonden.
Het toont in kleen begrip al 's menschen ijdelheid,
Daar Demokrijt om lacht, daar Heraklijt om schreit.

III
Het spel heeft ook zijn tijd, wanneer 't de tijd gehengt,
't Vermakelijk en 't nut wordt hier van pas gemengd.
IV
Het zij gij speelt voor stom of spreekt,
Let altijd in wat kleed gij steekt.
1637

op

Amstelredam

Aan d'Aemstel en aan 't Y, daar doet zich heerlijk open
Zij die, als Keizerin, de kroon draagt van Europe:
Amstelredam, die 't hoofd verheft aan 's hemels as,
En schiet, op Pluto's borst, haar wortels door 't moeras.
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Wat waatren worden niet beschaduwd van haar zeilen?
Op welke markten gaat zij niet haar waren veilen?
Wat volken ziet ze niet beschijnen van de maan,
Zij, die zelf wetten stelt den ganschen oceaan?
Zij breidt haar vleugels uit door aanwas veler zielen,
En sleept de wereld in met overladen kielen.
De welvaart stut haar Staat, zoo lang d'aanzienlijkheid
Des Raads gewetensdwang zijn boozen wil ontzeit.
1631

Keer om de Stad : z' is bosch van onder, en gebouwd
Op boomen, onlangs nog gehaald in Noordsche woud.
1638

Aan de Beek op de Hofstee
van Laurens Baeck (Scheybeeck)

Doorluchte Beek, van bloeiend loof bedekt,
Die menigmaal verstrekt
Een Spiegel voor de here Katarijn,
Daar zij den zonneschijn
Ontschuilt, en zingt op uwen waterval
Met liefelijk geschal
Wanneer 't bekoorde en vroolijk pluimgediert
Daar onder tiereliert :
Doorluchte Beek, wel waarom ruischt ge niet
Haar voor met eenig lied,
Waardoor zij wordt gebeterd en gesticht,
Om langer niet zoo licht
De vier' ge bee dergenen of to slaan,
Die naar haar huwlijk staan?
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Wat draagt ze toch op jeugd en schoonheid roem?
Wat stoft ze van een bloem,
Die open luikt met 's levens dageraad,
En 's middags weer vergaat?
De tijd is snel, 't onzeker leven kort.
De rozenkrans verdort.
Vergankelijk is Venus en haar vrucht:
Men Brij pt ze maar ter vlucht,
En d'ouderdom met naberouw verrast
Al wie niet toe en tast.
D'oogappel straalt niet eeuwig klaar en hel.
De rimpel kreukt het vel,
Dat voor een wijl gespannen stond en glad.
De wittigheid beklad
Met vlekken, en de pruik met sneeuw belaan
Geen vrijers lokken aan.
Wat vroolijkheid men dan aan andren ziet,
Dat strekt tot meer verdriet,
Vermits men zich zoo roekeloos en zot
Verstak van 't zoet genot
Der jonkheid, die bepaald, als in een punt,
Natuur ons had gegund.
Wel is zij wijs, die haren tijd gebruikt
En voor den bagel duikt.
1632

Huig de Groots Verlossing
Aan Mevrouw Marie van I<eigersbergh

Geweld van wallen, Bubble gracht,
Ontruste honden, wacht bij wacht,
Beslagen poorten, ijzren boomen,
Geknars van slotwerk, breede stroomen,
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En d'onvermurwde kastelein
Verzekerden, op Loevestein,
Den Grooten Huigen, buiten duchten
Van in der eeuwigheid t'ontvluchten;
Ten waar' zijn schrandre gemalin
En drukgenoot en kruisheldin
Een eerlijke uitkomst had gevonden,
En hem van 't lang verdriet ontbonden.
Zij sprak : mijn lief, mijn levenslicht,
De tranen stonden in 't gezicht)
Zal lees' spelonk uw glans versmoren,
En is uw deugd dit graf beschoren?
Helaas ! maar 't is vergeefs gesuft.
Hier helpt geen kermen maar vernuft.
Mijn geest die zal wat groots bezoeken.
Terstond verandert hij in boeken.
De schildwacht draagt dien vetten buit
Op hare bee voor boeken uit.
Een vrouw belacht al die Naar persen
En laat hen op de tanden knersen.
Een vrouw is duizend mannen t'erg.
0 eeuwige eer van Reigersbergh,
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe gij den haat hebt uitgestreken.
Nadat ge op 't droef gevangenhuis,
Gelijk Marije nefFens 't kruis
Uw bruigom, onder moordenaren
Gerekend, troostte heele jaren.
Zoo liet de trouwe Michol eer
Haar liefsten schat met koorden neer,
Toen Sauls zwaarden hem bezetten,
Gelijk de jagers 't hart met netten.
Aldus werd Lynceus ook gered
In zijn belegerd bruiloftsbed,
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Toen zooveel ledikanten smoorden
In 't gruwlijk bloed der mannemoorden.
Vergun mijn luite dat ze speel'
Het bergen van ons landjuweel,
In 't onweer, dat het roer vermande,
Toen 't groote schip vol stuurmans strandde.
1632

JVellekomst van Huig de Groot
to Amsterdam, na zijn langdurige Ballingschap

Wat zaalge wind is 't, die van 't Leliestrand
Den stroom op, in 't ondankbre Vaderland
Hervoert het Delftsche wetorakel, dat
Gekofferd, als een kostelijke schat,
Weleer de bange Maas afdrijven kwam,
Totdat de Seine 't in Naar armen nam. .
O groote ziel, o zon van mijn gezang,
Die weer verrijst, na uwen ondergang,
En ons verheugt met dezen gouden dag,
Die Holland wel met eere vieren mag :
Wat woorden zal de dankbare gemeent'
Best vlijen, als de goudsmid dier gesteent',
Om u t'onthalen op den hoogsten trap;
Na 's kerkers ramp, na zure ballingschap.
O stalen hart al gloeiend hard gesmeed
O Groothart, met wat hemelschen magneet
Bestreek Standvastigheid uw vast gemoed,
Dat het zoo beet van liefde t'onswaart woedt,
En wraakt de weelde van een aartspaleis
En kust het land en al zijn haters peis.
1632
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Op den Heer Hugo de Groot
in zijn Ballingschap

Hoe zou de duisternis dit Hollandsch licht gedoogen,
Dat al te hemelsch scheen in aller blinden oogen?
Het ging een wijle schuil, om klaarder op te gaan.
Wij paten 't Groote Licht; een ander bidt het aan.
16 44?

Grafschrift op Hugo de Groot
Twee kisten bergden Huig de Groot,
d'Een levendig, maar dander dood.
1646

Geschreven uit Maagdenburg
aan den Graaf van Papenheyn

Hier rot een Kreng, het hoofd van moordenaars en fielen,
Gedaagd voor 't Vierschaar Gods, van zooveel duizend zielen:
Aartsvijand, pest en vloek van 't menschelijk geslacht,
Die wellust schept in moord, geweld en vrouwe,kracht;
Die eel noch oneel viert, noch 't heilig noch 't onheilig,
En geeft de boosheid ruimt' en acht het schenden veilig;
Die knevelaar, die schelm, die stad en land verwoest,
En die zijn hengsten jaagt in 's landmans zuren oegst;
Die bloedhond en tiran, verbasterd van meedogen,
Die bloed uit d'aders drinkt en tranen parst uit d'oogen.
Kerkroover, klokkedief, menschviller, groote beul,
Die God verzworen heeft en zoekt aan d'afgrond heul;
Die zijn geweten schrooit en aarzelt van berouwen,
Die zuigelingen smoort en trapt op zwang're vrouwen.
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Hoe waait het hoerenaas ? en wendt zijn rug naar 't licht!
Vervloekt hem daar hij stinkt en spouwt hem in 't gezicht.
De kraaien vlien de prij, niet eetbaar voor de raven;
De Hemel hier ontzeit, met bloed het veld to laven!
Wat schimmen waren hier? Men hoort er een geloei.
De ziel spookt om haar bloed, en 't yee taalt naar zijn hooi.
1632

Kinder-4k
't zalig kijndje,
Cherubijntje, van omhoog
D'ijdelheden, hier beneden,
Uitlacht met een lodderoog.
Moeder, zeit hij, waarom schreit gij ?
Waarom greit gij, op mijn lijk?
Boven leef ik, boven zweef ik,
Engeltje van 't hemelrijk:
En ik blink er, en ik drink er,
Geen de schinker alles goeds
Schenkt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloeds,
Leer dan reizen met gepeizen
Naar paleizen, uit het slik
Dezer werreld, die zoo dwerrelt.
Eeuwig gaat voor oogenblik.
Constantyntje,

1632

Uitvaart van m#n Dochterken
De felle Dood, die nu Been wit mag zien,
Verschoont de grijze lien.
Zij zit omhoog, en mikt met haren schicht
Op het onnoozel wicht,
40

En lacht, wanneer in 't scheien,
De droeve moeders schreien.
Zij zag er een, dat, wuft en onbestuurd,
De vreugd was van de buurt,
En vlug te voet, in 't slingertouwtje sprong;
Of zoet Fiane zong,
En huppelde, in het reitje
Om 't lieve loddereitje :
Of dreef, gevolgd van eenen wakkren troep,
Den rinkelenden hoep
De straten door, of schaterde op een schop,
Of speelde met de pop,
Het voorspel van de dagen,
Die d'eerste vreugd verjagen;
Of onderhield, met bikkel en bonket
De kinderlijke wet,
En rolde en greep, op 't springende elpenbeen,
De beentjes van den steen,
En had dat zoete leven
Om geld noch goed gegeven.
Maar wat gebeurt ? terwijl het zich vermaakt,
Zoo wordt het hart geraakt,
(Dat speelziek hart) van eenen scherpen flits,
Te doodlijk en te bits.
De Dood kwam op de lippen,
En 't zieltje zelf ging glippen.
Toen stond helaas ! de jammerende schaar
Met tranen om de baar,
En kermde nog op 't lijk van haar gespeel,
En wenschte lot en deel
Te hebben met haar kaartje,
En dood te zijn als Saartje.
De speelnoot vlocht (toen 't antlers niet mocht zijn)
Een krans van roosmarijn,
4I

Ter liefde van heur beste kameraad.
0 kranke troost ! wat baat
De groene en gouden loover ?
Die staatsie gaat haast over.
1633

Vertroosting aan Gerard Vossius
over zyn Zoon Dionys

Wat treurt gij, hooggeleerde Vos,
En fronst het voorhoofd van verdriet?
Benij uw zoon den hemel niet.
De hemel trekt, ai, laat hem los.
Ai, staak dees' ijdle tranen wat,
En offer, welgetroost en blij,
Den allerbesten Vader vrij
Het puik van uwen aardschen schat.
Men klaagt, indien de kiele strandt,
Maar niet, wanneer ze rijk gelaen
Uit den verbolgen Oceaan
In een behouden haven landt.
Men klaagt, indien de balsem stort,
Om 't spillen van den dieren reuk,
Maar niet, zoo 't glas bekomt een breuk,
Als 't edel nat geborgen wordt.
Hij schut vergeefs zich zelven moe,
Wie schutten wil den starken vliet,
Die van een steile rotse schiet,
Naar haren ruimen boezem toe.
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Zoo draait de wereldkloot; hetzij
De vader 't liefste kind beweent,
Of 't kind op vaders lichaam steent:
De dood slaat huffs noch deur voorbij.
De dood die spaart noch zoete jeugd,
Noch gemelijken ouderdom.
Zij maakt den mond des reedners stom,
En ziet geleerdheid aan noch deugd.
Gelukkig is een vast gemoed,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit, gelijk een taaie schild,
Den onvermijbren tegenspoed.
16 33

Op Dionys Vos
Al leit bier 't lijf begraven,
De deugdelijke gaven
En geest van Diongs
Zijn boven 't graf gevaren,
Bij d'uitgeleerde scharen,
In 't hemelsch paradijs.
Uit : Lycksang
over Dionys Vos
1633

Deuntje
Aan den Toonkunstenaar
Cornelis Tijmensz. Padbrue te Haarlem

0 genoegelijke Tijmen,

Als uw tong begint te lijmen,
Op het veld, of in het koor,
Lijmt gij alles aan uw oor,
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Wat in vellen schuilt en veeren.
Nachtegalen zelfs verleeren
Hunnen zoeten zang om U.
Geen konijn in duin is schuw.
Harten komen aangestooten.
Op uw goude' en zilvren noten
Drijft het Sparen door de stad.
In den Hout ruischt loof noch blad,
Noch geen luchtjes in de blaren,
Als gij zang en spel wilt paren.
Lustig Tijmen, nog een refs.
Tijmen, zing den oorlog peis.
Zing, dat Frederik ga slapen,
Zonder harnas, zonder wapen.
Zing hem zonder ijzren kraag,
Zonder helm in 's,Gravenhaag.
Zing de zwaarden in de scheeden,
Zing de welvaart in de steden,
Zing de schepen aan de ree,
Zing het onweer uit de zee.
Wil je zingen, ik wil rij men.
0, genoegelijke Tij men,
Zoo mijn zang geen waarheid derft,
Gij zult zingen, als gij sterft.
1633

Bede aan het Vestenwindeken
Lauw en lieflijk Westenwindje,
Voorbo6 van 't gevleugeld kindje,
Vader van de zoete maand,
Die de droge paden baant,
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Koom, bestrooi de Warmoesstraat
Met meer loovren, met meer bloemen,
Als mijn zwanepluim kan noemen.
Vraagt ge nog, wat dit beduid.t?
Buren zal zijn schoone bruid
Met de cozen op Naar wangen
In het vroolijk huis ontvangen
Op den zegenrijken galm.
Strooi nu onder kuischen palm
Wit ligustrum en viooltjes
Voor de maagdelijke zooltjes,
Die al bevend uit het koor
Treen op 't ongewone spoor.
Derwaart, daar de maagden spreiden
't Bed, daar Ida op moet scheiden
Van den bloesem, die zoo waard
Zij voor Buren heeft gespaard.
Ter bruiloft van Pieter van
Buren en Yda van Gerwen
1634

Op het Burgerweeshuis
te Amsterdam

Hier treurt het weeskind met geduld,
Dat arm is zonder zijne schuld,
En in zijn armoe moet vergaan,
Indien gij 't weigert bij te staan.
Zoo gij gezegend zijt van God,
Vertroost ons met uw overschot.
Geen armer wees op aarde zwerft
Dan die der Weezen Vader derft.
Der Weezen Vader derft hij niet,
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Die weezen troost in Naar verdriet;
Dies sla uw oogen op ons neer.
Ons alter Vader trooste u weer.
Wij groeien vast in tal en last:
Ons tweede Vaders klagen.
Ai, ga niet voort door deze poort,
Of help een luttel dragen.
1634

Li#kklacht aan het Vrouwekoor
over het Verlies van min Eega

0 Heilig Koor, dat van de mijnen
't Vergaan en onvergaan gebeent
Bewaart, en zachte rust verleent,
Totdat de zon vergeet to schijnen;
Nu groeit 't petal van uwe lijken
Door een, dat meest mijn geest bedroeft,
En met de lijkschroef 't harte schroeft,
Die voor geen jammerklacht zal wij ken.
Nu parst uw harde zerk het kermen
En tranen uit het hart en oog,
Om mijn Kretise, die omhoog
Gevaren, smolt in bei mijn armen:
Terwijl ik t'Aquilea streefde
Met Constantijn, den grooten held,
Door zwaarden, op de keel gesteld,
Door edam, die naar de starren zweefde.
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Ik wenschte nog om eenig teeken
Van haar, die als een schim verdween;
Wanneer ze mij te troosten scheen,
En in den droom dus toe te spreken:
Mijn lieve bedgenoot, dees' zaken
Gebeuren geenszins zonder God.
Vernoeg met uw getrokken lot,
En wil uw heldenwerk niet staken.
'k Verhuis, van 't aardsche juk ontslagen,
Omhoog, in 't hemelsche gebouw.
Bezorg de panden van ons' trouw,
Twee kinders, die ik heb gedragen.
Zoo sprekend week zij uit dit leven.
MARIE, al laat gij mij alleen,
Uw vriendschap, uw gedienstigheen
Staan eeuwig in mijn hart geschreven.
Hoe veer dees' voeten mochten dwalen,
'k Zal derwaart mijn bedrukt gezicht
Nog slaan, daar voor het rijzend licht
Uw bleeke star ging onderdalen.
1635

Huwe%ksliefde
Waar werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld ooit gevonden?
Twee zielen gloende aan een gesmeed,
Of vast geschakeld en verbonden
In lief en leed.
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De band, die 't harte bindt
Der moeder aan het kind,
Gebaard met wee en smarte,
Aan hare borst met melk gevoed,
Zoo lang gedragen onder 't harte,
Verbindt het bloed.
Nog sterker bindt de band
Van 't paar, door hand aan hand
Verknocht, om niet te scheiden,
Nadat ze jaren lang gepaard
Een kuisch en vreedzaam leven leidden,
Gelijk van aard
Daar zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel,
En hart met hart te Bader.
Die liefde is sterker dan de dood.
Geen liefde komt Gods liefde nader,
Noch schijnt zoo groot.
Geen water bluscht dit vuur,
Het edelst, dat natuur
Ter wereld heeft ontsteken.
Dit is het krachtigste ciment
Dat harten bindt, als muren breken
Tot puin in 't end.
Uit : Rei van Burghzaten
in Gysbreght van Aemstel
1637
IV

Het Graan
't Gezaaide graan lijdt onder d'aardelast,
En boven d'aarde, en worstelt, daar het wast,
Met regen, zon en vorst en schrale vlagen :
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't Wordt dikwijls van een hagelbui geslagen,
Terwijl het bloeit, of in zijn aren schiet
En zwelt : het lijdt van mist en lucht verdriet:
En schoon de zeis het maaide op 't veld ter neder,
Nog worstelt het met wisseling van weder
En winden, eer het op den dorschvloer raak-v
Daar gaat het op een beuken, dat het kraakti:
De vlegel spaart dan halm, noch kaf, noch koren :
De korenaar wordt tot verdriet geboren.
Vier tijden gaan in arbeid van dees' vrucht :
De herfst ontvangt het zaad; de winterlucht
De teere spruit; de lent de groene stelen:
De zomerzon begint den halm to gelen,
En kroont de vrucht, die 't leven onderhoudt,
Om 't blonde hoofd, met eene kroon van goud,
Met straal op straal ; nog moet ze in 't einde lij den,
Dat 's maaiers vuist haar koom' met zeisen snijden;
Dat d'akkerman haar binde en sleepe en tors' ;
De vlegel haar op 's huismans dorschvloer Borsch' ;
De wan haar wan' ; de molensteen haar breke;
De voet haar knede; en 's ovens gloed haar steke
Op 't hoofd, en sluit' de kruim in eene korst.
Zoo dekt ze op 't lest de tafel van den Vorst,
En spijst en voedt de koninklijke monden:
Zij stond op 't veld, nu wordt ze op 't hof gevonden
Uit : Altaergeheimenissen II
1645

De Drukkunst
Zoo nutte en onvergeldbre een Kunst
Verdient met recht der volken gunst;
Al is het geen twee eeuwen oud,
Dat Haarlem, in zijn geestgroen Hout,
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Gelag van zulk een uitverkoren,
Uit zijne beukeschors geboren:
Dat Laurens Koster (dien ik hier
Nu niet met Delfisch lauwerier
Maar met zijn eigen beuklof krans)
In Holland oplook met dien glans,
En d'eerste boekstaaf sneed uit boomen,
Die voor geen heilige eiken schromen.
Al roemt zich Mainz van zulk een vond,
De Keurstad kloppe op haren mond,
Als Haarlem spreekt : de fiere Rijn
Geef d'eere aan 't Sparen, met dien schijn
Van Recht, en zwijg van Vuist, den zetter,
En Gutenbergs geroofde letter.
Hier geldt bescheid, van hand tot hand,
Van stam tot stam, ons ingeplant:
Wij stutten hier den Drukroem mee,
Ten roem der wijdberoemde stee,
En Naar vernuft, wel waard te wijen
Ten Heilig aller drukkerijen.
Uit : De Druckkunst,
aen Balthasar Moerentorf
(Moretus te Antwerpen)
1645

Klacht van Boer Varner
over zyn haan met den

gebroken poot

De knechts verguizen nu de meesters, en de bazen:
Dat tuigt dees' arme haan met zijn gebroken poot.
En had mijn haan zijn poot bij ongeval gebroken,
Ik troostte 't mij ; maar nu komt Goverts knecht zoo wijd,
Dat hij moedwilliglijk een eiken kneppel smijt
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In 't honderd, in den hoop, daar al de hoenders pikken
De boekweit op mijn werf. Zijn dit Been fraaie stikken?
De kneppel treft den haan, die tuimelt ginder heen.
Men loopt naar Rookam zien, en ziet er hoe zijn been
Bij 't lijf, gelijk een slet, blijft hangen. Wie kan 't heelen?
Nu krijt al 't huisgezin, en steekt wel vijftien kelen
En klokken teffens op. Op zulk een buurgerucht
Nam Goverts knecht bijtijds, huis uit, huis in, de vlucht.
0 Rookam och, hoe hangt uw dubble kroon en kam
Zoo slap, gelijk uw baard. Wie kan Bees' scha vergoeden?
Waar vindt men uws gelijk ?
Maar zelden, al te zelden
Zag iemand zulk een haan, als Rookam, in ons vlek.
Wat haan, hoe bits hij was, bood hem vergeefs den bek?
Wie was niet doof of blind, die zich in 't perk liet hooren?
Waar vocht ooit haan zoo trotsch, met slagpen, bek en sporen?
Al stak hij op zijn aem, al kwam langs 't lijf het bloed
Gedropen van het hoofd, nog hield de kamper moed,
Dat 's vijands veder stoof: dan stond hij als een muurwerk.
Hoe trotsch was hij van gang ! Wat droeg die gast een uurwerk
In zijnen kop ! Hoe files, hoe klaar en helder plag
Hij land en dorp rondom te wekken voor den dag
Bezie zijn pluimen vrij, die roode en gouden veeren.
0 Rookam, wie dit ziet, die moet zich uwes deren.
Uit : Leeuwencialers II
1647

Blauwe Scheentje
Blauwtje zou een meisje drukken,
Maar de kunst en wou niet lukken:
Blauwtje kreeg een blauwe scheen
En hij liep al hinkend been.
5'

Blauwtje, met jouw blauwe scheentje,
Lieve treur toch niet om eentje.
Heb je een blauwe kous van doen?
'k Heb er nog van goed fatsoen.
1647

Op een gekleurd wassen Beeld
van Vondels Schoondochter Baartje Hoofi

Zoo volgt de Kunst Natuur van pas,
En schept uit zuiver maagdewas
Geen doodsche schaduw van een beeld,
Maar 't wezen, daar de ziel in speelt;
Een ziel, die, zeker waard geeerd,
Ons aangeboren zeden leert,
En door den zwier der leden toont,
Wat waardigheid daarbinnen woont.
Al 't geen Naar mild is toegedeeld
Bewijst wat mensch van mensch verscheelt.
Haar oogen blauwen in den kring
Gelijk turkooizen in den ring,
En geven eenen heldren dag
Van gunst en vriendschap en ontzag.
Wat spreekt, wat zeit de lieve mond,
Die 't hart des minnaars heelt, en wondt,
En, met een klank van teer geweld
Getemperd, trotsen nedervelt,
Die willig strijken, en 't geweer
Voor hare voeten leggen neer.
Hoe welig zwieren, hier en daar,
De lokken van het blonde Naar
Men zou gelooven, dat de lucht
Der lente in zulke strikken zucht.
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De boezem koestert Kuische min.
Het schijnt of Cyprus' Koningin
De borst dus uitsteekt, en gebiedt
Al wat ze wil, en anders niet.
Hoe blinkt de blanke perle aan 't oor,
Als dauw en druppels van Auroor
Hoe voegt de gouden keten om
Dien zwanenhals, daar 't heiligdom
Van 't diamanten kruis aan vast,
Bedekt het poezelig albast
Van hare nooit bevlekte borst,
Zoo blank als sneeuw bij wintervorst.
Zoo 't wel gelijken wordt geloofd,
Hier trof de kunst Naar wit op 't Hooft.
1651

Ter Gedachtenisse
van Maarten Harpertsz. Tromp,
Admiraal van Holland en Zeeland.

Hier rust de Zeeheld Tromp, de dappere beschermer
Der Zeevaart en de zee, ten dienst van 't vrije land,
Dat 's mans gedachtenis bewaart in 't konstig marmer,
Zoo levendig gelijk hij storf voor 't Hollandsch strand,
Beluid met moordgeschrei en donder van kortouwen,
Daar Groot$Brittanje in brand, al 't water viel te kleen.
Hij heeft zich zelf in 't hart der burgren uitgehouwen,
Dat beeld verduurt de pracht van graf en marmersteen.
Bij de graftombe in de
Oude Kerk te Delft
1653
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Eva in het Paradgs
Apollion spreekt:
De man en vrouw zijn bei volschapen, even schoon
Van top tot teen. Met recht spant Adam wel de kroon.
Door kloekheid van gedaante en majesteit van 't wezen,
Als een ter heerschappij des aardrijks uitgelezen;
Maar al wat Eva heeft vernoegt haar bruigoms eisch :
Der leden teederheid, een zachter vel en vleisch,
Een vriendelijker verf, aanminnigheid der oogen,
Een minnelijke mond, een uitspraak, wiens vermogen
Bestaat in eedler klank; twee bronnen van ivoor,
En wat men best verzwijge, eer dit een Geest bekoor

Lk scheidde, doch met pijn, en zag wel driewerf om.
Nu blinkt geen Serafijn, in 't hemelsch heiligdom,
Als deze, in 't hangend haar, een gouden nis van stralen,
Die schoon gewaterd van den hoofde nederdalen
En vloeien om den rug. Zoo komt ze, als uit een licht,
Te voorschijn, en verheugt den dag met haar gezicht.
Laat perle en perlemoer u zuiverheid beloven,
Haar blankheid gaat de perle en perlemoer te boven.
Uit: Lucifer
I
1654

Oproerlied
van de Luciferisten

Op, trekt op, o gij Luciferisten,
Volgt dees' vaan.
Rukt te hoop al uw krachten, en listen.
Trekt vrij aan.

Volgt dezen God, op zijn trommel, en trant.
Beschermt uw Recht, en Vaderland.
Helpt hem Michaels heirkrachten stuiten,
Houdt nu moed.
Helpt den hemel voor Adam nu sluiten,
En zijn bloed.
Volgt dezen Held, op zijn bazuin, en trom.
Beschut de kroon van 't Engeldom.
Ziet, ai ziet nu de Morgenstar blinken.
Voor die pracht
Zal des vijands banier haast verzinken,
In der nacht;
Wij met triomf kronen God Lucifer.
Bewierookt hem, en zijne Ster.
Uit: Lucifer
1654
III

Belangstellend Publiek
k de Pui van 't Stadhuis
Hier leest men de geboOn
Der ondertrouwden af, die op den zondagstoon
Naar hunne trouwboei treen, met onverzaad verlangen;
Terwijl de drang des yolks en toeloop vast de wangen
Der bloode bruiden verft, in 't opoenonedergaan
Van 't Raadhuis, naar hun straat, bestrooid met pallemblaen
En gouden looveren, door eene straat van menschen,
Die 't nieuwgetrouwde paar den schoot vol zegen wenschen;
Of wegen onderling de bruid, en bruidegom,
Te rijk, te vrek, te lang, te kort, te wijs, te dom.
Uit: Inwydinge van 't Stadthuis
1655
t'Amsterdam

5S

Amsterdam en de Vrgheid
Het burgerlijk gebied, zoo schuw van tirannij,
En slaande op onzen aard, hier ook, naar zijn waardij,
Zijn stoel verheven heeft, daar Gysbrechts Burgerheeren,
Als op den hoogen burg der Vrijheid, nu regeeren,
En leiden de gemeent met eenen zachten toom.
De Stad, op hun gezag, zal, als een cederboom,
Voltrekken hare Kroon, en altijd hooger wassen.
Zij zal op haar kleenood, de gulden Vrijheid, passen,
Het wit, waarom zij 't zwaard getroost op zijde bond,
En schier een bloedige eeuw in 't vier des oorlogs stond.
Uit: Inwydinge van 't Stadthuis
t'Amsterdam
1655

Beatrix
de Bruid van Peter Nooms

Daar komt BEATRIX met haar moeder aangetreden,
Gelijk een morgenstond, en voert den morgenstraal
In 't voorhoofd, en een glans van schoonheid en van zeden.
Het blonde haar om 't hoofd, de lelie en de roos,
Vol levens, en vol geurs, op lippen, mond en kaken,
Getuigen hoe Natuur den morgenstond verkoos
Tot voorbeeld, om door deze een edel hart to blaken.
Zij hoeft geen tooisel noch geene uiterlijke pracht
Van rijk borduursel, noch gesteente, noch gewaden:
Dees schoonheid, rijk genoeg, en in haar voile kracht,
Dit lichaam, schoon van leest, ontleent hier geen sieraden.
Maar als zij voor 't altaar godvruchtig nederknielt,
Zich zegent met Gods Kruis, en toegevouwen handen,
Hare oogen slaat op God, die 't al geschapen zielt,
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En d'oogen schooner dan de zilvren lampen branden;
Dan schijnt ze hem geen mensch, maar eer een Serafijn,
Wiens gloed zijn hart ontvonkt. 0 sterfelijke menschen,
Waar ben ik? Wie verschijnt mij bier in dezen schijn,
Gewis een Zaligheid op d'aarde, om naar te wenschen?
Zoo spreekt hij, en een galm van 't heilig kerkgewelf
Schijnt hem, alleen en stil, te luisteren in d'ooren:
Dat is uw halve ziel, dat is de liefste zelf,
Uw vrijheerschap door 't lot des hemels toebeschoren.
Uit : Ter bruilofte van Peter Nooms en
Beatrix Adriana Ram van Schalckwyck
1656

Het Stokske
vanjoan van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlands

Mijn wensch behoede u onverrot,
0 STOK en stut, die, geen verrader,
Maar 's vrijdoms stut en Hollands Vader
Gestut hebt op dat wreed schavot;
Toen hij voor 't bloedig zwaard moest knielen,
Veroordeeld als een Seneca,
Door Nero's haat en ongena
Tot droefenis der braafste zielen.
Gij zult nog, jaren achtereen,
Den uitgang van dien Held getuigen,
En hoe Geweld het Recht dorf buigen,
Tot smaad der onderdrukte steen.
Hoe dikwijl strekt gij onder stappen
Naar 't hof der Staten stadig aan
Hem voor een derden voet in 't gaan
En klimmen, op de hooge trappen,
Als hij, belast van ouderdom
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Papier en schriften, overleende,
En onder 't lastig landspak steende!
Wie ging, zoo krom gebukt, nooit krom!
Gij rustte van uw trouwe plichten,
Na 't rusten van dien ouden stok,
Geknot door 's bloedraads bitt'ren wrok:
Nu stut en stijft gij nog mijn dichten.
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De Amsterdamsche Handel
Gelijk de kudden gaan bij duizenden to weide,
En groeien bij het gras, zoo drijft nu 't zeegeleide
Van 's lands geleivloot al wat hongert naar gewin
Den mond van Tessel en den Vliestroom uit en in.
Nu houden ze elk hun koers, op twee,en,dertig streken,
En volgen 't zeekompas. Noch vracht noch schip ontbreken
Den handelsman. Men hoeft geen zeeverzekeraar,
Nu alle waatren zijn geveiligd voor gevaar
Van Turk en halven Turk, of slimmer waterdieren.
Merkuur zit zelf to roer, en schept vermaak in 't stieren.
Hij zet de winden naar zijn hand, tot 's koopmans heil.
De zegen komt van zelf gevallen in het zeil.
Men spant geen keten meer, daar landen t'zamenloopen.
De Straat van Gibraltar, de Sont staat voor ons open.
Het hoofd van Kalis en van Doever, pleitens moe,
Staat Holland, van weerszij, zijn recht, den sleutel toe.
Al wat ons dreigde, is in zijn waterschulp gekropen.
De wereld is nu veil : men valle alom aan 't koopen
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten. Werkt, en wint.
Nu pakt, nu zakt, en slaaft, en draaft, en weeft, en spint,
En schrijft, en wrijft: de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt, en woelt, en vliegt : de schrijfpen tusschen de ooren.
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De Warmoesstraat, de Dam, de lange Nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
De lakenreederij ziet andren in de kaarten,
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten.
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis.
De zijdewinkel ruischt, gelijk een voile sluis,
Van trekgetouwen, en van gouden passementen.
De rentenier besteedt zijn geld op hooger renten.
De Beurs valt veel te nauw. De Wisselbank vertelt
Een schat van Krezus aan gereede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren of te wegen,
En roept om arbeidsvolk, tot aan den hats verlegen.
De Spaansche zilvervloot wordt hier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, die niemand wegen gunt.
Nieuw Nederland bezaaid, belooft ons macht van koren.
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Geldersman, en Sticht, en Ijssel, Maas en Waal,
En Rijn, en Merwe, en Eems, de steden altemaal
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle menschen
Begroeten Amsterdam, bezichtigen met wenschen
Gezegend Magazijn, door Stalpaerts kunst gebouwd,
Uit last der WatergoOn.
Wat ziet de waterkant
Al zegens te gemoet, nu alle zeen en golven
Voor Holland openstaan : geen weg is opgedolven,
Gesloten voor de vaart, en zeevaart ! nu ons hek
Den Leeuw ziet wentelen in klaver, zijnen nek
Afschudden 't lastig juk van alle dwinglandijen,
Te water, en te laude, en macht van vloten rijen
Op anker, of zoo weidsch laveeren of en aan !
Zoo houdt een Magazijn, een huis, 's lands welvaart staan.
Uit : Zeemagazyn,
gebouwt op Kattenburgh
1658
t'Amsterdam
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Raadsel
Ik droeg mijn moeder : zij droeg mij.
Van jongs of hing ik aan haar zij.
Toen zij vermoord wierd en geplukt,
Ben ik van hare zij gerukt.
Hoewel ik stom geboren ben,
En Beene talen spreek noch ken,
Nog spreek ik klaar in ieders land,
En vliege van mijn Meesters hand.
Mijn lafenis is bittre gal.
Ik dien de menschen overal.
Al heeft men mijn natuur besne'en,
Nochtans bemint mij iedereen.
Kan iemand raden wie ik ben,
Die druk mijn naam uit met de Pen.
1658

De Pen
De tong is tolk van 't hart, bij tegenwoordige ooren.
De stomme pen laat zich veel duizend mijlen hooren,
Door 't oog, en niet door 't oor. Z'is d'eelste, die ik ken.
Ai, kus eerbiediglijk dat bekske van de pen.
Bij een portret van
den schriftkunstenaar
Hendrik Meurs
1639

frildang
op de Hofstede van de Hinlopens bij Naarden

Wat tong het vroolijk vogelkijn,
Dat in den boomgaard zat?
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat

Hoe ruischt de koelte in 't eikenhout
En versch gesproten lof!
Hoe straalt de boterbioem als goud!
Wat heeft de wildzang stof!
Wat is een Bier zijn vrijheid waard!
Wat mist het aan zijn wensch,
Terwijl de vrek zijn potgeld spaart
O slaaf, o arme mensch!
Waar groeien eiken t'Amsterdam?
0 kommerzieke Beurs,
Daar nooit genoegen binnen kwam!
Wat mist die plaats al geurs!
Wij vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van tak in tak.
De hemel schaft ons drank en kost,
De hemel is ons dak.
Wij zaaien noch wij maaien niet:
Wij teren op den boer.
Als 't koren in zijn aren schiet
Bestelt al 't land ons voer.
Wij minnen zonder haat en nijd,
En dansen om de bruid:
Ons bruiloft binds zich aan Been tijd,
Zij duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trekke pluimen aan,
Vermij de stad, en straatgeschil,
En kieze een ruimer baan.
166o

De Sterrenhemel
Hoe flauw verschiet nu d'aarde ! ik ben ze kwijt van onder.
Al wat mijn oog verschijnt, is wonder boven wonder.
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Wat grootheid, schoonheid, macht, en rijke ontelbaarheid
Ontvouwt zich in 't gestarnte ; een schooner majesteit
Dan immermeer de pauw kan schildren en schakeeren,
Wanneer hij voor zijn ga, met zijn ontvouwen veeren,
Den staart vol oogen praalt, en blind van hoovaardij
Met zijne vleugelen haar krakend streeft voorbij.
Het groen en blauw, met goud besprenkeld, geeft te kennen
Wat rijkdom vrouw natuur te kost hing aan die pennen.
Ik zie den hemel aan, gelijk een bruidegom
Van d'aarde, zijne bruid. Hij hangt een mantel om,
Vol steenen geborduurd, gezoomd met gouden zoomen,
En paerlen, elk om 't schoonst. Zij blaakt, en ziet hem komen
Dus uitgestreken, en ontvangt, met sterker gloed
Van liefde, in haren arm den vorst, die haar gemoet.
Het lust me, bier den dans van vaste en losse starren,
Die nimmer onderling verdwalen, noch verwarren,
t'Aanschouwen, in de vreugd van 't hemelsch bruiloftsfeest.
Hoe blinkt die schoone riem des bruigoms, daar mijn geest
De twalef teekens merkt, waardoor de zon de ronden
Voltrekt om ieder jaar. Het schijnt hij wordt bewonden
Van drie paar lichten, die, met eenen schoonen zwei
Ten dans rondom hem gaan; terwijl de bruiloftsrei
Van zooveel duizenden, met hand aan hand te Bader,
Den rondedans besluit, en aller glansen vader
Van verre tegenjuic.ht, en dankt voor 't rijke licht,
Dat in elks oogen schijnt, en straalt uit zijn gezicht,
En zonder 't welk de lucht en aarde en hemel duister,
Vergingen, zonder glans en levendigen luister.
Wat zet de hemel hier al schildwachts uit bij nacht!
De duisternis verleent de starren gloed, en kracht.
Uit : Bespiegelingen van
Godt en Godtsdienst III
1662
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Vaar Christus komt . • •
Waar Hij de voeten zette en aankwam, scheen de zegen
Te vallen uit de lucht: gelijk na eenen regen,
Verwacht met smerte, en daar de dorre beemd om riep,
De zon veel schooner schijnt, het Bras groeit, dat het piep.
Een lent van bloemen verft de heuvels en de dalen.
Geen schilder kan landotiw en landschap schooner malen,
Als hij een regenboog van duizend verven mengt.
't Gevogelt kwinkeleert. De blijde leeuwrik brengt
Zijn tonen bij, en volgt de keel der nachtegalen.
De bronaer laaft het groen met versche waterstralen.
De ceder neigt zijn kroon. Natuur zet heur gelaat
Naar blijdschap, en verkeert in eenen andren staat.
De winterbuien, lang aan 't buldren, waaien over.
De bie, verlekkerd op den tijm, en bloem, en loover,
Zuigt honig uit den dauw. De schaapskooi levert room.
De harten huppelen. De blijdschap kent Been toom.
De heiltrompetfaam blies vooruit door steen en landen,
En wekte elk met dees' stem : de Heiland is voorhanden.
Uit : Joannes de
Boetgezant III
1662

De Dans van Salome
Zij zwaait een luit van wit ivoor, gereed te spelen,
En dansende het oor met keel en snaar te streelen,
Alle oogen met den zwier van Karen dans, dan dus
Dan anders, te verza'en. De vader met een kus
Genaakt ze, en kan zich nauw van dees' Pandora spanen,
De moeder trust ze mede, en weent, en laat haar tranen,
Die rollen langs de wang, als dauw en paerlen, of
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Van vreugd. De dochter bad om oorlof, vader gaf
De knielende oorelof voor hem en 't hof te pralen
Met hare gaven, daar bevalligheen uit stralen.
Z' is van nature om prijs voltooid, van top tot teen,
Als uit het aanschijn van de moeder net gesneen,
Gelijk een beeld, en schoon van leest, en, al de leden
Manieren zich van zelf naar d'ingeplante zeden.
Hare oogen drijven, als twee starren, daar een vier
Van diamant in speelt. Was nu Apelles bier,
Zijn verf kwam vier te kort, om dit gezicht te schilderen,
Ja Salomo, hoe wijs en grijs, zou nog verwilderen,
Verslingren, en veraerd in heiden, dol van min,
De godheid loochenen, en voor een afgodin
Het wierook zwaaien : maar de feestgenooten beiden.
't Is tijd, dat wij den dans aanheffen, en geleiden.
Zij treedt eerst langzaam, tot een voorspel, heen en weer,
Allengs wat rasser op de luitsnaar, keer op keer.
Na 't voorspel vangt ze eerst aan te spelen, en te zingen,
En weer de voeten naar den toon en trant te dwingen,
Doch luchtig, zonder dwang, dat feestdans en muzijk
Van kele en snaar gelijkt een minzaam huwelijk,
Of eer geen huwlijk, maar een edele vrijage.
De rozekrans om 't hoofd, de zwaaiende pluimage,
Het sneeuwwit zijden kleed, vol lelien van goud
Gezaaid, het hangend Naar, van nectargeur bedauwd,
De paerlen aan het oor, de zuivre halskarkanten,
En 't voorhoofd, daar gestarnt van fijne diamanten
Aan 't hemelsch aanschijn straalt, bekoren niet zoo sterk,
Als zij betooveren wat Naar omringt in 't perk.
uit:Joannes de
Boetgezant V
1662
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Op de Afbeelding
van den doorluchtigen Heere Michael de .Kuyter,
Admiraal van Holland, enz.

Brittanje, lust het u den zeeheld zelfte zien,
Den Ruiter Michael, vol vier en bliksemstralen?
Hier leeft hij, u getroost op zee het hoofd te bien,
Of op den Theems de vlag van 's konings mast te halen.
Hier leeft hij, die de zee kon vagen van den roof,
d'Amerikaansche kust verdondren van weerszijen,
Den Turk, en Brit, en Moor uit hun kasteelen schoof,
En boeide Kormantijn, orkaan, en razernijen.
De keten, zijnen pals vereerd van Frederik,
Getuigt, hoe Kronenburg met opgeheven kruinen
Hem Nieuwburg winnen zag, geweldenaars ten schrik,
En spoen den ademtocht van 't afgefolterd Fuinen.
Men drijf's mans dapperheen in geen Guineesch metaal:
Al d'Oceaan gewaagt van Hollands Admiraal
1666

Zwaneang
Zou het al zinken en vergaan,
Waar bleef de zwaan?
Waar bleef de zwaan,
De zwaan, dat vroolijk waterdier,
Nooit zat van kussen?
Geen waatren blusschen
Haar minnevier.
't Lust Naar te nestlen op den vloed.
Zij kweekt den gloed,
Zij kweekt den gloed,
66

Met hare vroolijke wederga,
En kipt hare eiers,
En acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.
Vliegende jongen zwemmen mee,
Door stroom en zee,
Door stroom en zee.
Zij groeit in 't levendig element,
En wast de veeren,
En vaart spanseeren
Tot 's levens end.
Stervende zingt ze een vroolijk lied
In 't suikerriet,
In 't suikerriet,
Zij tart den nijdigen dood uit lust,
Met kwinkeleeren,
En triomfeeren,
En sterft gerust.
Stervende zoekt haar flauw gezicht
Nog eens het licht,
Nog eens het licht,
Den bruidschat, van de natuur te leen
Aan elk gegeven,
Om blij te leven.
Zoo vaart ze heen.
Lied der Joffers
uit Noah III
1667

Uitvaart van Maria van den Vondel
's Dichters twintigjarige Kleindochter

Wanneer dit tijdlijk leven endt.
Begint het endelooze leven,
Bij God en engelen bekend,
En zaligen alleen gegeven.
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Maria steeg met haar gemoed,
Van wereldsche ijdelheen gescheiden
En los, naar dit volkomen goed,
Waartoe d'ellenden 't hart bereiden.
Twee vleugels, ootmoed en geduld,
Verhieven haar uit aardsche dampen,
Daar 't eeuwig Een 't gebiek vervult,
En vleesch en geest niet langer kampen.
Haar leste stem en aem was God,
De troost der aangevochten harten,
Het beste deel, en hoogste lot,
Zoo voer ze heen uit alle smarten.
Wat kroont ge, opdat uw liefde blijk'
Met parel, zilver, en gesteente,
En palm, en roosmarijn, het lijk?
0 speelnoots, dit 's een dor gebeente.
Zij leefde tien paar jaren lang,
Maar nu van 's werelds last ontbonden,
Verwacht ze omhoog Been ondergang.
Het hemelsche uurwerk telt Been stonden.
Een rei van englen kroon' de ziel
Met lauwerier in 's hemels hoven,
Nu 't kleed des lichaams haar ontviel.
Zij noode ons met gebeen daatboven.
1668
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Ter eeuwige Gedachtenisse
van den Heer Johan de Witt, Kladpensionatis van Holland

Zoo beeldt de teekenkunst DE WITT af, naar het leven,
Den mond der Staten, die voor 't recht van Holland sprak;
Hij best zichzelven, door veel wonderdaen bedreven,
Een Atlas, opgegroeid tot zulk een lastig pak.
Eneas monsterde de daden van zijn neven,
En al 't Romeinsch geslacht, volvoerd met zulk een lof,
Door God Vulcaan in 't veld des beukelaars gedreven:
De Witt bestelde alleen de pennen rijker stof;
Hetzij de man zich kweet te water en te lande,
En 't leven niet ontzag te wagers op de zee;
Of Kutvaard, die de kroon der Waterhelden spande,
Met Britsche standaarden onthaalde op onze ree;
Of zette in lichten brand de koninklijke vloten;
Of door het vreeverbond 't geweld van Frankrijk stuit.
Maar Burgerschutters, leit dit hart van u doorschoten
Met zijn heer broeder, waard al 't aardrijk door beluid ?
Verloren zonen, och, vergeldt ge dus uw vaders
En voedsterheeren, die u voedden met hun bloed ?
Verdient hun trouw en deugd den naam van landverraders?
Nooit wordt met naberouw dit zwaar verlies geboet.
167 2

Op de Afbeelding van den Heer Johan de Vitt
Zoo leeft De Witt in 't hart van alle oprechte harten,
De mond der Vrijheid, en der Staten trouwste raad.
Zijn dood, al t'onverdiend, zal Holland eeuwig smarten.
Hij storf voor 't Vaderland een martelaar van Staat.
167 2
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Vondels Portret door Sandrart
Sandrart heeft Vondel dus naar 't aanzicht uitgedrukt,
Niet zijn gedachten; want die waren weggerukt,
Verslingerd op aloude en bloende treurtooneelen,
Om ernstig of to zien, wat rol uitheemschen spelen.
Vindt niemands brein in bloed, noch gal, noch tranen smaak,
Dees leeft in treurdicht. Ai, vergun hem dat vermaak.
1643

Vondels Portret door Van Leiden
Zoo vollegt Livius van Leiden Titiaan,
En leert door zijne kunst u Vondels spraak verstaan,
Die 't Grieksch en Roomsch tooneel in Neerland poogt to
[stichten.
Men vat uit 's Dichters print, wat treurspel hij wil dichten.
1650

Vondels Portret door De Koning
Zoo schildert mij een Koningshand
In 't kleen, terwijl ik 's Konings snaren
En heilig harpgezang en trant
Vast volge, in top van 's levens jaren,
Een min dan zeventig. Wat is 't?
Noch min dan verf, een damp, een mist.
1656
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Vondels tweede Portret door De Koning
Ik telde vijfenzeventig
Toen Koning mij, dus levendig,
Te voorschijn bracht op zijn paneel.
Wie van de kunst met kennis spreekt,
Zegt dat bier slechts de spraak ontbreekt.
Men kroon' het koninklijk penseel.
1662

Vondels Grafschrift op Vckelven
Hier leit Vondel, zonder rouw,
Hij 's gestorven van de kou.
1 677

Vondel, eenige dagen vO6r zijn dood (5 Februari 1679).
Sepiateekening van Philips De Koning.
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Zilveren penning voor de veertien dichters en schilders, die
Vondel in de Nieuwe Kerk to Amsterdam ten grave droegen.

Aanteekeningen
In deze kleine bloemlezing is er naar gestreefd, Vondel in zijn eenvoudige, schoone veel,
zijdigheid te geven. Waar de spelling van zijn dagen voor verscheidene lezers een beletsel
kan wezen, om de poezie dadelijk nabij te komen, is alles in de schrijfwijze van onzen eigen
tijd overgebracht.
Er is gekozen uit de gedichten op vereerde staatslieden (Burgemeester Hooft, Johan van
Oldenbarnevelt, Hugo de Groot), op Prins Frederik Hendrik, wiens daden Vondel geest
driftig begeleidde van het begin tot het einde, op Amsterdam vooral ook, op andere figuren
der Zeventtende Eeuw (Tromp, De Ruyter, De Witt), op figuren uit den Bijbel, op familie en
vrienden, en ten slotte op onderwerpen van zedekundigen, politieken, wetenschappelijken, gods,
dienstigen of kunstzinnigen aard.
Voor uitvoerige toelichtingen, ook taalkundig, wordt het liefst verwezen naar de groote,
tiendeelige Vondeluitgave van de Wereldbibliotheek, die dit jaar gereedkomt. Deze kleine
bloemlezing hoopt daartoe een schuchtere inleiding te wezen.
Eenige korte aanteekeningen, noodzakelijk voor het juiste begrip van sommige gedichten,
mogen bier volgen.

DE WEEGSCHAAL VAN HOLLAND (bladz. 9).
In volksaardigen toon wordt het godsdienstig geschil over de voorbeschikking tusschen
de beide Leidsche hoogleeraren Arminius en Gomarus gehekeld : de eerste had de sympathie
van den Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, die zijn rok, het kleed zijner waardigheid,
in de schaal legde. Maar Gomarus kreeg Prins Maurits aan zijn zijde, en deze wierp zijn degen,
zinnebeeld van zijn mocht, in de andere schaal. Die sloeg toen door.

BEEKZANG AAN CATHARINA BAECK (bladz. 22).
Vondel was gelukkig, als hij in het gezin van zijn vriend Laurens Baeck mocht vertoeven op
het — nog bestaande — landgoed Scheybeeck te Beverwijk. Geestige gedichten schreef hij
dan, waarin vooral Baecks dochter Catharina bezongen werd. (Zie ook bladz. 59 en 33 .) De
„Haes'', aan het slot vermeld, was een bekende dokter in de buurt.

BURGEMEESTER CORNELIS PIETERSZ. HOOFT (bladz. 28).
Een van de drie Hollandsche staatslieden, voor wie Vondel den grootsten eerbied koesterde.
Hooft (vader van den dichter) was het geweest, die in „ons Catilina's tijen", d.i. in den tijd
van Leicester, de oprechte vaderlander bleef. Catilina was een samenzweerder in het oude Rome
die in 63 v. C. een opstand verwekte, door zijn tegenstander Cicero onderdrukt.
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GEUZENVESPER OF ZIEKENTROOST (bladz. 31).
Dit is een felle hekeling van de vierentwintig rechters van Johan van Oldenbarnevelt. Deze
was valschelijk van verraad beschuldigd, en werd des ondanks veroordeeld en onthoofd in het
jaar 1619. Nu luidt Vondel de vesperklok voor deze „Geuzen" — in minachtenden zin be,
doeld —, nl. voor den avond van hun leven, waarop zij wel een ziekentroost van noode heb#
ben : een gebed voor de stervenden, omdat zij ziek van geweten zijn. Troost zouden ze vinden
bij de Gereformeerde Heiligen van Dordt, roept de dichter sarcastisch uit.
AAN DE LASTERAARS VAN DE ACADEMIE (bladz. 33).
De Nederduitsche Academie was de voorloopster van den roemruchten Amsterdamschen
Schouwburg. Vooral de predikanten hebben telkens moeite gedaan, het vertoonen van too,
neelwerk als Costers Iphigenia, Vondels Gijsbreght van Aemstel en Vondels Lucifer te ver,
hinderen. Voor den Lucifer is dat hun, helaas, gelukt.
OP HET TOONEEL (bladz. 34).
Deze en nog enkele andere opschriften had Vondel gedicht voor den nieuwen Amster,
damschen Schouwburg, die in 1637 geopend werd met zijn Gijsbreght, welk treurspel sindsi
dien zoo goed als onafgebroken elken Nieuwjaarsdag is vertoond.
GESCHREVEN UIT MAAGDENBURG (bladz. 39).
Deze vreeselijke schimp was bedoeld voor den graaf van Papenheym, wiens naam door
Vondel opzettelijk werd veranderd in „Papenheyn", en beet geschreven te zijn door „het
gepijnigde Maagdenburg". Papenheym was een van Tilly's bevelhebbers; hij heeft de stall
gebrandschat en duizenden inwoners door zijn soldaten laten vermoorden.
HUWELIJKSLIEFDE (bladz. 47).
Deze bekende rei uit den Gysbreght schreef Vondel, die nog maar een paar jaren te voren
zijn vrouw en twee kinderen had verloren (zie: Lijkklacht aan het Vrouwekoor — in de Oude
Kerk te Amsterdam —, Kinder slijk en Uitvaart van mijn Dochterken) stellig als aandoenlijke
herinnering aan zijn gelukkigen echt : in de liefde van Gysbreght en Badeloch heeft hij die
van zichzelven en zijn trouwe Maaike uitgebeeld.
VONDELS PORTRET DOOR DE KONING (bladz. 70).
Dit portret werd geschilderd in den tijd, dat de dichter de psalmen — de harpzangen —
van Koning David uit het Latijn vertaalde.
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