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OPDRAGHT
aen

A G R I P P I N E
A G t\IP PIN, gemytert met Drie I(roonen>
Die fittende sis op eenen regenboogb,
Kgntteeckfinenvan J^pomjcheaekudbeid tarnen,
En rebenen urv berkomjl van T$O boogb j
Ghy'roem des ï\yns, vergeef ons datvee naderen
Vtv Biffcbops jioelen J^aedbuts,groot tanfaem,
En wyden u ons Maegbdelijcke bladeren,
Befiagenmet SIN.T E UKSUL S goudennaem- 3
Befcbreven met den KgningkUjcken bloede
Van boer, en van baer EUefdui^ental,
Gemartelt, enge/lagen met Gods Roede,
In 't aenge\icht van uwen ouden nal.
D 'inboorling is in qjne wieghgehouden,
En bakermat, boe kan ickjtie voorby ?
vilvoord de melckder 't/loedernietvergouden
Van 't kind; ditfireckjen allerminjle dy
Een klein bewijs van mijn genegen/heden,
Engroote qtcbt tot myngeboorteplaets - t
Daer ie\, nufiijfeen balleve eeure geleden>
Eerfi ryqen %agb den glans des dageraeds',
Wy volgen dusdehidftar der aelouden.
Wy volgen in bunfchaduro ,/lecbrvan veer,
De Griecken, die bun boortefleden bonden
%w lang voor ons met onnayolgbbaere eer,
A z Euripides,

Euripides, die r»y%e, t vpy^e Athenen
Deedfchreien, om bet moederlijc\gefchrey
Der Biadenden, 'die om hoer sponenjteenen ,
Op dat men hen een uitvoert toeberey .
't Hoogbdraevend dicht van Sophocles geleide
Het levend lijc\van Oedipus naer 'tgraf,
Te Robn, doer die blinde ballingfcheide
Van Antigoon, hear vaders oogh, enfiaf.
Wy gingen hier van Sphinxen, noeb Oedippen,
Nochbeimlijcj^graf, rvaer van /\oloneryft- y
Moer tuigen klaer, metfiomme Maeghdelippen,
Van VrfuU afih, doer Kplens roem uit rijft .
Dees ftof^anruim 'tgebrecJ(vangeefi verdeden.
Hier fiort niet een Malaria ter neer,
Moer Duizenden, alqtligegemoeden,
De doodgetroojl, alleen tot Chriftus eer.
Hier tarten geen gewapende Scythinnen
Achilles y daer Pëntbéjileajireeft Moer waperrloo^eenjirydenae Heldinnen
Dien wreeden Hun, voor wien aVt aertrijc\beeft .
Geen Amazon is met die hoop geblevent
Voor Trojes veft, als mijne J(mingin j
Die, na heur dood, gekroont in 't eeurvigh leven,
Nu heerfcht met God, alk eeuwen uit en in.
Geen Hengflebron maghhaeknbydebeecken
Van'teedie bloed der loffren htergevelt,
Dit bloed, reaer meeghybStt »w>' Sckitdbeftreecfyti»
Vw Schild, die noch van 't Elleftal vermeit.
Driefyningsftad, ontfang mijn Maeghdemffer,
Al breng ie\dien in geen Driefynings Joffer.
J. V,
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INHOUD
E Konin g van Britanje, nu Engeland, verzocht ernftigh doo r Gezanten,
voor zynen eenigen Zoon K'onaen, na den doop jEthereus genaemt, ten
huwelijck Urful, eenige Dochter van Matirus, of Deonot» Koning van
Kalidonien, nu Schotland : inaer het verzoeck werd t'elckens beleefdelijck afgeflagen; eenfdeels.om d'ongelijckheid van den Godsdienft; d'een
Chriftenfch, e n d'andernoch Heidenfch zijnde j anderdeels , om dat de
Kalidoonfche Princes voorgenomen hadde alleen haeren hemelfchen e n
geenen aerdfchen Bruidegom , te behagen. D'aenzoecker s van 't huwelijc k zich het afflae n
belgende, en vooronverdracgelijcken hoo n inkroppcr.de.dreighden endelijc k Deonot,me t
alle maght gewapent, op te komen.en de geweigerde Maeghd me t den zwaerde te haelen:
waerom de Vader der PrincefiT e verlegen , te raede ging met zyne Dochter , die van boven
verlicht, door zonderlinge openbaeringen, hem ried het huwelijck te fluiten, o p voorwaerde, dat de Vorft van Britanje de bruiloft drie jaeren lang zoude uitftellen, o m zich middelertijd tot het Chriften geloo f te bekeeren , en de Bruid met eenenftoet va n tien, e n haer
2elve, en elck van de tien met noch duifénd, maeckende te zaemen het getal van ellef dui zend Maeghden of Staetjofferën t e verzien,om met dat gezelfchap Rome te befbeckenj o p
hope dat middelerwijl de liefde des vryers zoude verkoelen, of God door andere middelea
zijn voornemen met haer uitvoeren. Me t dit beding werd het huwelijck, en zedert de bev'aert of reis, den Rijnftroom o p , aengegaen. Nada t mevrouw Urful te Rome alles, niet
zonder merckelijcke vruchten , verricht hadde, keerdeze weder, vergezelfchapt me t Paus
Cyriacus, ^ie nie t zonder openbaetinge.zijn ampt verliet, en m;t mee r andere geeftelijck e
en wereldlijcke perfonagien ; ontmoetende op den wegh den Bruidego m ^Ethereus, mee
haere moeder, en zijn jongfte zufter; alle mede van het toekomende lor be wuft, en eendraghtigh, gelijckalle anderen, gezintmet de Koningklijcke Maeghd naer de martelkroon
teftaen enteftreven . Me t dit opzet dreef men den Rijn afin de r Hunnen laege, hae r van
den tyran Attila (toe n Agrippinehard belegert hebbende) geleit, doo r 'tophitfe n , en de
waerfchuwingen der Heidenfche Burgemeeftere n , en Overften, juliaens bloedvrienden, te
Rome j op Urful, en haer gezelfchap niet weinigh verbittert- DXertsbifJcho p Aquilin, en
Burgemeefters va n Keulen.tyding van Koningin Ürfnls-geVangcrfis krygende, lieté in Stad
niet na, niet gebeden, raedflaegen.en alle mogelijcke middelen, der Maeghden behoudenis
te behartigen. Zo o dra Attila de Koningin in 't leger zagh ,* werd hy, door haere fchoon heid en bevallickheid, van raezende minne ontfteecken.en arbeid e door zynen AertsOffer vinder en Legerwichelaer Beremond.o m haer van Chriftus,af t e trecken, endoor ' t aenbieden van zijn Kroon en huwelijck te bekonren, doch al Vergeefs. 'Iuliaèn; zijn Maêrfchalck,
en Beremond, hem voorftellende, wa t gevaer he,t Icgerlwpi, fnevalle deze belföorlijcke Iof frouwen.konden de n Veldheer zwaerlijck brenge n tot'net bewillige n van't ombrengen de r
Maeghden, en allerzwaerlijckft o m de Kalidoonfche Varftin, óp wie Jiy verflingert was, van
kant te helpen : niaer ten lefte van hun aengeprickelt, e n den hoogen nood gedreven , leide
hy, al fchoorvoetende.de koningklijcke Maeghd o p eenen heuvel, van Overften en Kornellen omringt vVkn water Urful all e haere .Maeghden, enKruisgenootenJnregementenge deelc, als in flaghordenftaen, e n van'het gewapende krijgsvolck orrjcingeltzagh. N a datze
den Tyran eenigen van d'uitfteeckenfte perfonagien , dichx voor haé^èbr oght, hadde getoont, en kundigh gemaeckt,orrweldighde hy haer de Kruisbandenrrapteze me t voeten :
de Koningi n he m hierom beftraffende , enzijnmoordadigheid'verwytetide , werd me r
eenen febicht doorfteecken. He t voet en paerdevokk ziende den Veldheer dé blooten deA ?
gen.

gen Twaeien, het welck de moordleus, en 't gezette teecken was,viel onder dexe weerlooze
fchaepen, al s wilde woefte dieren, en holphaer jammeriijck om 't leven. Des avonds, na dé
moord, werden de vefteh, nu vol (chrick door dit gezicht, d'elffte niael , van 't ganfche leger t'effens, aen alle karhen, zoo vreeffelijck beftormt.e n befprongen.da t d e Stad in gevaer
Üond van overweldight t e worden, ten waere de Geeften der Martelaei;en en Martelareffen verfchynende.de vyande n geftuit, ten deel in 't leger gejaeght, en ten deel op de vlught
geholpen hadden. De Keulfche Ridderfchap daer op uitvallende,en befpiedende.hoe reuckeloos Sinte Urfuls Hjck bewaerd werd en het kriji»hsvolck vaf t verliep, overviel het overfchot der verfmoorde, verdroncke, en (laeperige Katten in 't leger.en voerde de doode geluckighüjck in Stad; daer d'Aertsbiflchop.en Bnrgermeefter s he t lichaem der Heilige Martelaereffè.openbaeilijck te n toon zetten, voor de ganfche gemeente, die bykans moedeloos
en afgemat.door ee n algemeen gebed des Aertsbiflchops.trooft e n ontzet verzocht van boven, van waer daetelijck de Geeft der zalige Maeghd , omringt va n al haer gezeHchap,tnet
eenen hemelfch c glans verfcheen, en bekent maeckte, boe de Hunnen van haer en haer gezelfchap, eerft op de veften gekeerr, ten deel aen 't verloopen gebroght, en daer na in' r leger verbaeft gemaeck t zijnde,voort opgebroken waren: niet eenen voorzeggende de dood
des Tyrans, en tot welck een grootheid, geluck, en glori de Stad Agrippine.door allerhande rampen, namaels zoude fteigeren: waer op d'AertsbiflTchop God den Verloflêr danckre ,
en , b y wijze van voorfpellinge , Sinte Urfuls lijck heerlijck ten grave geleide.en alle beboorlijcke eere en dienften toewijde .
Het treurfpel begint met den dagh , en endight in den avond. Het tooneel is t'Agrippine. D e Rey beftaet uit Agrippiners.
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Conftantin, die nu, by God, een waerder kroon,
Een' eedier fcepter draeght, bezit een' hooger troon,
En heerelijcker Rijck, da n eertijds hier op d'aerde,
Toen ghy 't verwezen bloed verloffe met dê zwaerde»
Gezegent zelf van God in uw manhafte vuift ;
Op dat zijn heiligh zaed voortaen niet meer gekruift
Zou werden, als het vlood verzierde en valfche Goden,
By 't goddelijcke Recht, zoo hard, zoo fcherp, verboden:
Ghy Held, die 't aerdfch paleis om 't hemelfch hebt geruimt j
Wat baet het toch,dat ghy den ganfchen Rijnftroom fchuim t
Van woefte vyanden, en Heidenfche tyrannen ,
Eendraghtightegens God, en Chriftus ingefpannen ?
Nadien die Felle Scijth, en Noord vorft opgeweckt,
Germanje niet alleen , maer, 't aerdrijck overtreckt,
En, paflènde op geberght, noch duinen, nochte ftranden ,
Gaet overweldigen, en (chenden alle landen,
Die Gode, en zijnen zoon oit waren onderdaen.
Onnoodigh was 't Maxent, en Maximin te flaen ;
Pewyl de Noorman , ruim zoo wreed, en moordbaldaedigh,
De Chrifte Kerc k vevfolght, de Neroos mae4s* genadigh,
Al d'oude gruwlen weer op heilooze outers Zet;
De ziel, in 't klaerfte bad gewaflchen, weer befmet
Met ongeloof, verdruckt 't geloof der eerfte Vaderen ,
Ons dreight met vier en ftrop, en opent Iefus aderen ;
Als ofte luttel bloeds geftort werd, toen de dwang ,
En dolle tyrannij drie eeuwen ging in zwang.
De
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De vierige Matern, een leerling van Sint Peter,
Wees deze Stad vergeefs tot God, en op een beter;
Zoo Got, of Hun Gods difch, in rood tiras, en bloed
Des Martelaers gefticht, magh trapplen met den voet,
En op hejt fïnoockend puin gaen huppelen, en draeven,
Waer onder uw gemeent leit levendigh begraeven.
De Vindfter van het Kruis, dat zoo veel harten treckt,
Uw Moeder, heeft vergeefs met louter goud gedeckt
De kerck van Gereoen, en 's Gulden Martlers drempel ;
Indien een roovers klaeuw dien Godgewijden tempel
Zal plondren, en 't rood goud, en Ichittcrend gefteent ,
En ftroien in den wind der Heiligen gebeent,
En afch , met zorgh bewaert. waer toe de marmerzercken >
De toetfteen ? het albaft ? zoo veel vermaerde wercken ?
Gevaerten, trots gebouwt met fchatten en vernuft ?
d A utaeren zijn onnut, waer voor zelf d afgrond fuft ,
En ziddert. waer toe lamp, en kandelaer ontfteecken >
Op dat het den fbldaet niet zou aen licht ontbreecken,
Na et overrompelen van poort en wal, by nacht >
Wanneer hy, tempelen oploopende met kracht,
Kappel, en koor ontbloot van dierbre Heilighdommen .
Hoe fnelüjck vel t men 't hoogh, zoo langfaem opgeklommen!
Waer berght mijn fchaepskoy zich, in 't uiterfte gevaer >
De myter valt voortaen mijn'ouderdom te zwaer.
Bur. Eerwaerdfte Vader, hoe ? my dunckt aen al dit klaegen,
Ghy beeld u zelven in ons droeve nederlaegen,
En fpelt alree den val der Stad, 't welck God verhoe.
Ghy waerr, ia al 't belegh, noch noit zoo bang te moe,
Noch zwicfefc ,.fchoon of al de kloeken onraed klepten;
Dies Raed, en Surgery, in 't vechten, hope fchepten,
En moed uit uw gelaet, en voorhoofd even Wy:
Ia nergens leed men laft, d" AertsbifTchop quam'er by,
En fteefmet raed en daed de mannen, op de muuren;
Dat waer hy flechsverfcheen, daer moght geen vyand duuren,
Maer
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Maer ftoof, gelijck het ftof, te rugh voor zijn gezicht«
Waer hy^ijn oogen floegh,'fcheenyeder blickeen fchicht ,
Die 't grimmigh harte trof, en 't leger brogfet aen 't wijeken.
Eerwaerdfte Vader, hoe > zoud ghy ons nu bézwijeken >
Wy hebben mannelijck tien ftormen uitgefl aen,
Geen elffte zal 't ons doen: hy koom vry echter aen. (handen ,
't Ontbreeckt aen volck noch trouw, ' t ontbreeckt aêhart noch
Men heeft voor dezen oock Agripftad aen zien randen:
Maer hoe 't Vitel bequam, getuight ons Houtvaertfëeft ,
Het welck men jaerlix viert j wanneer Marfil zijn geeft
Noch om zijn tombe danft j terwijlwe met ons allen
God loven in triomf, en, juichende om de wallen,
Gedencken aen dien Held, die Ridderlijcke ziel;
Hoe hy, gelijck een leeuw, die brult, ter pootte uit viel,
De voorfte was , in ftreng beleggers voor te jagen,
En keerde gelauriert, gezeten op den wagen,
Van paerden, wit als fheeuw, get rocken tzyner eer,
Die ons toe erfgoed liet zijn hart, en oud geweer.
Aer. De Burgemeefter kan mijn' geeft niet zeer vermaecken
Met een gelijckenis van ongelijcke zaecken.
Het leger van Vitel valt veel te licht en dun,
Gewogen tégens heir, en Jieirkracht van den Hun;
't Gewéld, daer geen geweld fchijnt tegens opgewaffen.
Hetvruchtbaerftegeweftvanmenfchen (bef t zou 't paffen
Dat ick hen<lieren noemde, in menfchelijcken fchijn )
Door 't welck;de-Tanais loopt, waer meê d'Europers zijn
Van hunnen nagebuur, den Afiaen, gefcheien,
Zend krijghsvólck uit, als mut, en fterekt zich met livreien
Des Koniógs Valamir, en 't heir van Harderick,
Vermaert tCDoorelóogh, en veeier landen fchrick .
Hieronder mengen zich de Duringers, en Zwaven,
En Marckmans, met al die zich onder Scythen gaven,
En vleiden de Fortuin yan Attila; wiens maght
Tot zijn gehoorzaemheiddeforflc Gotten braght,
BD
e
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De Rijcken reegh aen een, en zegenrijck ten Ieften ,
Zich meefter maeckend, ftreeck de fluierkroon van 't Weften .
Stoot die zijn' ftaelenkop voor deze glaze Stad >
Neen Aquileia, 't welck de zee te baete had,
Ja onverwinbaer fcheen, en driejaer uit kon harden,
Verfcheurde hy, als ragh, en fpinneweb, in flarden ,
Metzijnbloeddronckekling, t gelogen zwaerd des Gods :
lek rep geen zwacker fteên, op veer na niet zoo trots.
O landftad, droogh van graft! ick zie uw' grontveft (patten .
't Geduurigh ftormen moet de befte Burgers matten.
Bur. Wy zijn dien Dwingeland noch voor een wijl getrooft .
Wie weet hoe't midlertijd wildaegen uit het Ooft ?
De zon zou Martiaen den Keizer eer verdrieten,
Dan tegens *t godloos Hoofd het harnas aen te fchieten.
Aer. O Rijn, een krancke trooft, in 't bitterft van uw fmart.
De Bofphorus zit zelf beneepen en benart
Van overal, en heeft te vyand de.vier winden.
Hy bid, en fmeeckt om hulp al zijn gelijckgezinden.
De Perfiaen van 't Ooft, de Viftgot van 't Weft,
In 't Zuiden de Vandael, in 't Noord dees Hunfèhe peft
Hem dreigen, elck om 't fcfft. wi e zou 't verduureukunnen ?
Bur. Hy fluitbeftant met drie , en demp dan eerft dees Hunnen.
Aer. Wa t hoorick voor gerucht daei" buiten sopdeftraet? (lae t
Bur. Hierkoomt een drommel volx. hier komt een Bo. Aer.Mtn
Hem daedlijckbinnen ftaen. Wat wil ons wedervaren ?
Mijn geeft vcorzeit niet goeds, ick vrees voor quade maereq.
Bode. ^ertfbijfchop. Burgemeejffrt*

Elooft zy God, dat ick dien klaeuw des doods oqt/prong.
G Noch
liever oud en grij[s geftorven, dan zo joog.

Aer. Wa t tyding.^wat's er gaens.^. Bur. Wat tydingbjëgtge/Bjode.
Bo. Ic k zweet van al 't gedrang, qua tyding maecktme bloode*
Aer. Zeg h op. wie lijdt'er laft ? waerlijd mijn Bifdom nood ^
Bo. Vrou w Pirful is in 't net met haer geheele vloot.
Aer. Di e

.-TREURSPEL.

-der. Di e zwaerigheid heeft my, als lood, op 't hart gelegen.
Noit tygers, op hun jaght, onnofler kudde kregen.
Bur. Och Urful, komrghe zoo den ouden Maurus- t'huis >
Hoe laedghe op uwen hals dit zwaer en laftigh kruis ?
Aer. Verhae l ons 't ganfche ftuck. Bur. Hef aen,om tyd te winne.
Bo. Ic k fal vrouw Urfols toght van deze kaey beginnen,
En leien haer te Rome, in 't Paufèlijck paleis,
Van Rome weder hierj nadien ick al de reis
Het Ioffrenlcger vólghde , uit luft tot zien en hooren .
Bur. Begin, wy luiftren toe. ^ier. Al is 't met droevige oorea.
Bo. Va n Keulen quam de vloot, voor wind, en onverinoeit,
Te Bazel aen, waer door dit blonde water vloeit,
En fnijd d e ftad in twee doch ongelijcke deelen.
De BiflchopPanthalus ontfing dees Reisgefpelen
En Koningklijcke Maeghd met een beleeft gemoed .
Men liet de fchepen hier, en gaf zich voort te voet
Naer Rome, 's weerelds hoofd, tot dat men ons kon wijzen
Die flotenhoogh geböuwt, daer zeven heuvels rijzen,
Ontrent den Tibervliet. Maer nauwelix vernam
Ons komft Cyriacus, baer landsman, of hy quam,
In Goddeüjck geftalt, met alle Kardinaelen,
En Kerckelijcke pracht, dees Koningin onthaelen.
Hy opende het hof, e n offerde al zijn'fchat,
En ley 't verwelkomt heir in 't befte van Gods Stad,
Om kortheid rep fck niet, hoe veel verlichte Maeghden,
Befprengkelt van zijn hand, het eeuwigh licht behaeghden:
Wat Joffers, aen Gods Stoel verbonden door haer bloed,
Dien band verdubbelden door een verzet gemoed.
Na datze Vatikaen, d'Apoftolijcke graven,
De kereken rijck gebouwt, en opgepronckt met gaven,
Der Heugen overfchot bezichtight, en bezocht,
De bevaert, God belooft, ten vollen had volbroght,
Met vatten, en gebeên, met waecken, en met traenen}
Begonze 't kuyfch geflacht met errenft op te maenen,
B *
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Te ftaen op haer vertfeck. w.y groeien in getal
Van beiderleie * kunne, een Maeghd ontvonckt het al,
*fexu
Outfangt het al, en keert den neck geen' kègh geboren,
Noch draeght op hoogheid moed. zy heeft het bey verkoren.
Cyriacus, op 't licht dat hem de hemel gaf ,
Steegh van Sint Peters ftoel, en hooge trappen af ,
En werd haer kruisgenoot. mendenckeof 't rrijd verweckte,
By 't Heidendom, daer^y een heldre Ieidftar ftreckte ,
Voor menigh dwalend hart. Nu bid ick, luifter toch ,
Wat ons gebrouwen word van ' t Heidenfche bedrogh.
Jer. \Vy luiftre n toe met zorgh, dat hier geen rampuit kome.
Bo. D e Eurgemeefters zelfs, en Overften te Rome
(Maximiaen heet d'een, en d'ander Africaen)
Om 't eenigh Konings Kind behendigh te verraên,
Te bluflchen 't zuiver licht, beginnen t'oudervraegen,
Wat wegh zy veilighft acht, en leggeD looze laegen,
Met valichen fchijn; gelijck weleer Ierufalem
Zijn kroon vernedren wou voor 't kind van Bethlehem,
En ondertufïchen zwoer den Heiland te vernielen,
Al waer het oock door 't bloed van veel onnoofle zielen.
Men reifde i nt end. op wegh ontmoet de Bruid van pas
Den Bruidegom, die van haer lot verzekert was,
Eu om de martelkroon zyn goude kroon wou geven.
Zyo Vader, oock belprengt me t water, had dit leven
Verlaten, wel vernoegt. zyn Moeder, oock verlicht,
Met al haer Dochteren, behartighde haer' plicht.
Hy broght Daria meê, zijn Schoonmoêr, nugérufte r
By Urful, 't eenigh pand, en oock zijn jongfte Zufter .
Zoo keerden wy gezond te Bazel voor de ftad :
Daer d'Aertsheldin op 't hoofd van eenen heuvel trad ,
Omvlochten met een' krans van ellef duizend Maeghden t
En mannelijcken ftoet; die n 't wonderhjck behaeghde n
Heur aenfchijnaente zien . zy wenckte. elck'zweegh terftond .
Toen fprack een God, of geeft door heur' begaefden mond :
Getrou-
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Getrouwe, die mijn vaengevolght zijt van Britanje;
Toen onlaogs t'Agrippijn, het hoofd van laegh Germanje,
De zoete en zachte flaepmijn hardenen beving,
Verfcheen my in den droom een ruftigh Iongeling .
'K verfchoot in 't eerft, en deê myn oogen flaepende open.
Zijn vleugels, bont van pluim, van mann' en nektar dropen.
't Gekrulde en gouden hair by locken nederhing.
En 't hagelwit gewaed, met goud gezoomt, ontfing
Door 't fungeren een' zwier van boven tot beneden,
Niet minder aengenaem dan zyn volmaeckte leden.
Hy fprack: o Maeghd, die luft in 't hemelfch leven fchept,
Het onvergangklijck goe d voor 't aerdlch verkoren hebt,
En ftreeft naer eeuwige eer, ghy zult dees reis voltrecken,
Maer op uw wederkomft dit veld hier by bedecken,
Met uw gewijde fchaer, en fteigren zoo naer God,
Die u befchoren heeft een onwaerdeerbaer lot .
Zoo fprack hy, en verdween. Wie n u door oorloghsmaren
Zich vind bezwaert met my den Rijnftroom a f te varen,
Die kies een veiligh pad, na dat het heur behaegh.
Mijn wenfeh is met dees vaen, die ick onwaerdigh draegh,
Dees Kruisvaen in de hand te fcheiden uit dit leven .
Toen riep al 't heir: niet een van ons zal u begeven.
Wy wenfehen om die dood, wy treên in Iefus eed.
Zoo maeckte een yeder zich, als tot een hooghtijd, reed.
Aer. " O mannelijck geloof, in maeghdelijcke fcharen !
Bur. 't Was ymmers wijd verfpreit dat wy belegert waren,
En Attila den ftroom met brugh en palen floot.
Bo. A l wie naer boven voer, die waerfchuwde Ur fills vloot,
En fpelde 't onweer al, het welck men op zagh komen,
Maer blufchte 't vier niet uit. het opzet was genomen.
Men voer met voordacht recht den vyand in de mond,
Die op dees Ioffers vlamde, en krijghsvolck opwaert zond,
Op den verwittighbrief van Afnkaen gefchreve n ,
En van Maximiaen, ophitfèrs van hun neven.
B 3
Men
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Men rande ons aen. men dreef al ftillangs doverzy
Des Rijns, langs Duitfch, de Stad, voor zonnefchijn voorby ,
Eer 't yemant werd gewaer. Toen ftack men endlijck over,
Naer 't Hoofd van 't leger t o e, en ick ontfloop dien roover,
Met dezen Hunfchen rock verkleed, en onbekent.
De Dwingeland verwacht mevrouw nu in ziju tent.
Bur. Wat raed om den Tyran dien vetten roof t ontrucken ?
Aer. Me n vang van Jefus aen, miflchien of't wou gelucken.
Dat alle de gemeent, gefcheiden uit haer werck,
Het Raedhuis uit zijn ampt, 't gemoed met vallen fterck ,
En vierige gebeên. Da t kercken, en kappellen,
En kloofters 's volcx gebeên godvrucbtighlijck verzeilen ;
En , offrende op't autaer, God klagen heuren nood,
Tot redding, of tot trooft der aengevochte vloot.
^^ Attila.
Juliaen.
v J H y hebt die Iiéhte vracht van Ioffren da n gegreepen >
Ju. A l Nijmfen,elck o m 't fchoonfte,en Venus met haer fchepen.
God Mars verleende u noit een' vriendelijcker buit.
Zoo 't krijghsvolck moght begaen, elck zocht zijn gading uit.
At. Wae r raecktenze in uw net zoo reuckloos met haer allen ?
Ju. Ontren t daer in den Ryn de Moezel koomt gevalle. (Ichoon ,
At. Zijn' t mans , en vrouwen bei? Ju. 't Zijn IofFers blanck en
De mans meed wapenloos. At. U werd noch fpits geboón >
Ju. Dae r werd noch zwaerd noch pijl getrocken noch gelchoten.
At. Me n hoord e een veldgefchrey? Ju. Een'zang va n IpeelgeGelijck of eene Bruid van Koningklijcken ftam
(nooten ,
Haer' lieven Bruidegom met vreughd in d armen cjuam.
Hier onder mengde zich de wedergalm der klippen,
Langs d'oevers van den ftroom. op 't roeren van de lippen
Dreef't wate r langfaem af, e n luifterde naer 't lied,
Waermeê de Maeghderey Gods Roede welkoom hiet,
Daer Chriftenrijck o m fchreit. zy fcheenen niet gevangen >
Maer, nu in vrj'er ftaet, om 't ftérven te verlangen.
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At. ' t Is van 't hardneckigh flagh, dat naer zijn oudren aerd,
En liever met de borft en boezem loopt in 't zwaerd,
En 't fpits voor haer gevelt, dan ongequetft daer neffens.
Hoe droeg zich, 't Hoofd der vloote,a!s ghy die vloot al t'effe-ns
Beknelde in uwe fuick, en leid van land aen boord >
Ju Vergeefm e dit vergrijp, k beken 't, ick werd bekoort,
Zoo dra ick Urful zagh va n verre zich vertoogen.
Men vraegh niet, hoe 't my ging , toen ick haer onder oogen
En naderquam. zy ftond (wat was tee n trotfè ftand !)
Op 't voorfte fchip, en hiel de Kruisvacn in de hand ,Gckroont met diamant, en met robijne roozen ;
Maer fchooner bloncken dees', die op heur kaecken bloozen,
En blaecken allerfchoonft, wanneer ee n eerbre fchae.mt
Het edelfte van bloed op ekke wang verzaemt .
Op haren boezem ftraeldeen fpeelde met zijn vieren
Een goude Kruis; verzet met blaeuwe puickfaffieren .
Eer> weeligh luchje fpeelde, en vloogh vaft af en aen,
En vulde nu het zeil, en kruide dan de vaen,
Gehecht aen 't Standerdkruis, daer zy haer' trooft in ftelde .
Dit was al 't wapentuigh, de fpeeren dieze velde.
Maer't oogh, een fcherper fpeer, doorpriemd e my mijn hart.
Het purpren kleed»gevoêrt met witte ar mijnen , werd
Van dertle windekei>s<_by,wijlen op geheven.
De leli, en de roos, van goud in 't kleed geweven,
Ontftaecken t'elckens dan haer' luifter aen de zon,
Die onder ging van l'pijt , en niet verdragen kon
Den weerglans van dit licht, 't welck opging uit den Zuien,
En brack door nevels heen, en oorloogs regenbuien.
Waer 't eere als fchande, ick had den oorlogh uyt den zin
Gezet, om zoo een puick, en fchoone vyandin. (
voncken.
At. Gh y fpreeckt"e r a f met fmaec k , en fchijn t bykan s t'ont Zy waer met vloot met al veel nutter ftrax verzoncken,
Dan herwaert aengevoert j veel nutter ftrax verfmoort.
Waerom. hebt; ghy dit fchip niet i n den grond geboort ?
lu. Da t
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lu. Da t was my niet geboón.mijn laft brogt dat niet mede. (reede.
At. M e 11 breng haer hier voor my. lu. Z y komt, en maeckt zich
lek trad vooruit, en hoop dat u mijn dienft behaeght .
Daer komen mijn Kornels, en offren u de Maeghd.
Itdiaen. Vrftd. Attila.
I N T J ftaetghevoor mijn' Heer, diefeftgar u te vangen.
Vr. Noi c bleef een vry gemoed in yemants ftricken hangen.
At. Di e vryheid moght u licht ten befte niet vergaen.
Vr. Indie n ick qualijck fpreeck, men wijs mijn feilen aen .
At. Me n kan hier d eerfte reis met feilen 't lijf verbeuren .
Vr. Wi e zich onfchuldigh kent zal om geen fterven treuren.
At. Gh y ftoft te jong. zie toe, en fterf niet al te dra.
Vr. Zo o 't flibbren van mijn tong uw rechtbijl quam te na,
Of quetlte, ick ben 't bereit met dezen hals te boeten.
Is 't anders, ftelme weer in ftaet op vrije voeten.
At. Wie zijtghe ? van wat land > hoe jong ? wat jaêght u hier ?
Met dezen langen fleep, door water en door vier ,
En midden door 't gevaer van 't omgewroet Germanje ?
Vr. Monarch , ghy ziet hier 't oir van t Kalidoonfch Britanje ,
Het land van myn geboorte, indien ick zonder roem
Van my, of yemants eer te mindren, my<Hus noem,
Die liever Urful heet . mijn oude, veertien jaeren,
Gevalle Gode alleen. ick quam niet hier gevaeren,
Noch liet myn Vaderland, en Vader over zee,
Noch voerde een' grooten fleep van eedle Maeghden raeê ,
Uit reuckeloozen luft, gelijck 't u vreemd magh geven.
Een hooger oirzaeck heeft my tot dees reis gedreven.
At. Wa t oirzaeck dryft u noch zoo verre, en zoo uitheemfch ?
Vr. Ee n Prins, een eenigh Zoon des Konings van den Teems,
Noch Heidenfch en vervreemt van 't zaligh merreckteecken,
Al raezende van minne , en 't minnevier ontfteecken ,
Hiel by mijn' Vader lang door zijn gezanten aen,
En boodme t'elckens trouw, men bad hem affiifffaen ,

Nadien
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Nadien ick voor had, God te dienen ai mijn dagen,
En geenfins d'ydelheid der oogen te behagen;
Maer 't weigren was vergeefs, hy dreighde fterck en ftijf
Óns endlijck met zijn heir te vallen op het lijf,
Door 't pricklen van dien hoon. mijn Vader viel verlegen,
En ging 't gewightigh öuckmet zinnen overwegen.
Ick ried het huwelijck op voorwaerde aen te gaen,
Nam uitftel drie jaer lang. de Prins zou zich beraên
Met lefts priefteren j zou 't Heidendom verwerpen;
Al 't geen myn Godsdienft eifcht zfch laeten innefcherpen •
De Bruigom zou de Bruid met een getal van tien,
Van oude, en zede als zy verzorgen, en verzien j
Dan elck van 'telleftal met duizend tot haer Reien,
Om 't oir van Deonot naer Rome te geleien.
Zoo werd ick met beding verbonden en verknocht.
Zoo won ick tijd, of tijd zijn' zin verzetten moght,
En fmoorde in tyds dien krijgh, eer 't oorloogh werd geboren.
Dit dreefme naer den Ryn. dit gaf myn' toght de fporen.
Ick heb aldus verkoelt des Ionglings eerfte vlam.
Hy trockme te gemoet, en keert waer langs ick quam.
Veel Maeghden, op de reis befprengkelt op haer hoofden,
Gehoorfaemheid aen God, en zijn autaer beloofden Gelijck dees braeve Prins, nu eens gezint als wy ^
Om Chriftus wil verzwoer zijn blinde afgodery.
At. Zo o roemtghe noch van völck en Vorften te bekeeren ?
Vr. Ic k roem alleen in God, dat hem de menfchen eeren.
At. Gh y voert van land tot land een doodelycke ïmet.
Vr, Ee n Chriftelijcke lucht, gezond voor 't quijnend bed.
At. W y weeten, hoe ghy u te Rome hebt gedraegen.
Vr. W y weeten, wie u fchryft, en aenhitft tot dees laegen.
At, Gh y ftyftdoproerigheid met dien ontelbren hoop.
Vr. Ic k ftuithet oproer zelf, in 't hardfte van zijn' loop,
En voe geen leeringen dan die naer vrede fmaecken.
At. Gh y pooght het flechte volck uw laftren diets te maecken.
C Vr.
Zoo' t
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Vr. Zo o 't laftren is, al 't geen men avrechts laftren noemt .
At. Me t fchijnvan Godsdienft word uw yd Ie drift verbloemt .
Men magh uw' aeuhang noch gelooven, noch vertrouwen.
Men zorgt,men vreeft. Vr. Voor wie?voor wapenlooze vrouwe?
Voor Maeghden zonder maght?voor mans,berooft van zwaerd?
At. Wa t vrouwen konnen doen, bleeck eertijds aen dien aerd
Der Amazonen wel, die met geweld van fchaeren,
Europe, en Afien zoo verrtsmeefter waren ,
Bekrijghden elck met meer 'dan mannelijcken ftijl ,
De bórfteh zetten af, en beeten met de bijl
Denftroom Thermodoön , en onzen Tanais open ,
In 't hartje van den vorft ,• bedorven 't al met ftroopen ,
Verftickten 't manbre zaed, eer 't naeuw geboren was;
Dat ick van Lemno* zwijgh; daer zulck een groote plas
Van bloed vergoten werd, door dochter, en door moeder ,
Verfchoonende noch man, noch kind, noch vaêr,noch broeder.
Quam Cyrus, Hercules, en Iafbn voor den dagh,
Zy tuighden levendigh wat vrouwvolck al vermagh.
Vr. d'Oprechtft e Godsdienft leert geen menfchen te verkorten,
Aen middelen noch eer, veel min hun bloed te ftorten,•
Die leert ons d Overheid, alwaer 't een dwingeland ,
Te dienen, in al 't geen zich tegens God niet kant.
At. Heef t niet uw Kruisbanier beoorlooght onze Goden,
En Rome zelf verdruckt? Vr. Een Vorft dien't werd geboden,
Als 't glinfterende Kruis hem inde lucht verfcheen.
At. Gehoorzaem e aerd, wanneer 't u aen gekgentheen
Noch mangelt; maer zoo ras het tijd is, om te fpreecken ,
Dan krijghtghe laft van God, om d'ooren op te fteecken - 3
Dan houdghe woord noch trouw, en zet uw' zetel vaft.
De weereld overlaên, en van uw juck vermaft ,
Heeft onder u gefteent, en deerlijck moeten zuchten .
Hoe dick zagh d'lfterftroom on s grijze Wichlaers vlughten,
End'Offèrvinders zelfs , beftorven als de dood,
Met Heilighdorn en Goón geladen in den fchoot,
Gevan-
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Gevangen en vermoort, na'et plondren en berooven:
Dat leerde ons nimmermeer uw' aenhang te gelooven.
Trawanten, leit haer wegh. grijpt toe, en doet haer fpoên ^
'K zal letten wat my ftaet met dit geflacht te doen.
Onfterflijcfc aengezicht , ick moet my toornigh v einzen,
Maer Venus uy t haer' troon ziet Attilaes gepeinzen .
J^y van Agnppiners.
Ertspriefter,eertijds o pgevaren
A
In 't hemelfch koor,daer maght van Engelen
Haer keelen, onder fluiten (haren,

Met kittelende galmen mengelen j
Daer ehy den Vader ftelt te vrede,
Met a allerheilighfte ofiferhande ,
En aldoordringenden gebede,
En zet u bloed voor elck te pande ;
Verloflèr, ga om hoogh te raede.
Verlos dees Maeghden uit genade.
Tegenzang.
Ghy weet hoe u die hitte roofte,
Toen d'Engel, van Gods troon gezonden,
U , aen de Cederbeeck, vertroofte,
En balflèm goot in zoo veel wonden,
Waer van ghy ree de voorfmart voelde,
Toen doodzweet vaft in bloed verkeerde,
Het bloed, dat 's Afgronds gloed verkoelde,
Na dat.ghy u aen 't Kruis verneêrde.
Verloflèr, ga om hoogh te raede .
Verlos dees Maeghden uit genade.
Toegang.
't Getal der Martelaren
Na zoo vee l martel jaren
Cz I

s
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Is mooghlijck noch niet vol.
Vergaen dees Maeghden t' zaemen,
Zoo ftaen met rood heur naemen
In Jcfüs martelrol.
H E T TWEED E BEDRYF .
Attila. Beremond.

Venus, *t hemelfch moe, uit luft om aengebeden
Z TeOowerden
hier beneên, met mènfchelijcke leden

Haer Godhei d noi t bedeckte} of eenigh fterflijck volck
Verfcheenj gelijck de Zon, met eene dunne wolck
Betrocken, zömtijds zich vertoont voor's menfchen oogen ,
Op datze haren glans, en fchijn verdragen mogen y
Zoo doet zy 't nu, en heeft vermomt het aerdrijck in ,
En koomt voor my, in fchijn der fchoone Vyandin ;
Een licht zoo fèhoon, als oit op d' aerde blonck van boven,
Om al wat naer de kroon de r fchoonheid fteeckt te dooven.
O aengebede Zon, hoe helder ging de dagh
In mijnen boezem op, zoo dra als ick u zagh ! .
Hoe fmolt erfvyandfchap,en onverzoenbr e v/ede j
Die ons verplicht, met onherroepelijcken eede,
Te vloecken 't Chriften bloed, en nimmer, openbaer
Noch heimlijck, in verbond te treên met hun autaer.
Dit hart, dat giftren noch verbittert deze wallen
Beftormde, is my met zwaerd, en beuckelaer ontvallen,
Voor 't hemelfch aengezicht der Goddelijcke Maeghd $
Om wie my liever vre dan ooreloogh behaeght:
Gelijck God Mars, dien wy met menfchenoffer èeren ,
Weleer, om zijn Godin, zich zömtijds niet wou keeren
Aen veldflagh, noch belegh, maer fmeet de wapens neer,
En maeckte zijn vriendin vooghdes van zijn geweer.
Nu ga ick langer niet met oorelooghsgedachten
Meer zwanger, noch legh toe op 't vullen van ftads grachten,
Op 't
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Op 't rammen van den muur, of terens dick gemetft ,
Noch quets geen vyands borft j maer voel mijn borft gequetft ,
En doodelijck gewond van d aengename boge n,
Waer mede dees Diaen de zielen door haer oogen
Zoo treft, dat kunft noch kruid die wonden heeleh kan.
Wat luf ick voor dees Stad! men vlie, men treek 'er van.
Het Maeghdenleger houd het mannenheir belegen.
Al wat ick zie, de krijgh, en 't krijghsvolck, ftaetme tegen.
Mijn quijnende gemoed, verwonnen van "de Min,
Geeft zichgewilligh op aen deze Koningin.
Zy bindme met een (hoer, gevlochten van haer vlechten,
En voerme zoo in Stad. ick geef het zonder vechten.
Be, Ho e nu? gelijckt die ftem naer Nimroths grooten neef,
Gods Roede, die den fchrick in alle Vorften dreef,
En om Europe niet alleene koomt krackeelèn,
Maer eifcht d e weereld noch twee overige déelen,
Door 't heiligh oorloghsrecht van Mars bebloede kling,
Die hy van Mavors zelf, tot dit gebruick ontfing.
Watfchutter fchiet een' pijl, 't en zy uit uwe kokers ?
Is d' aerde uw aenbeeld, zijn uw vuiften niet de mokers,,
Die 't al vermorfelen, en brijzelen, als glas ?
Wat meeren overftaptghe niet, gelijck een'plas ?
Men hoorde Ulyrieum verwonnen deerlijck fchreien ,
De Thrax, en Maeedoon, en Myfie, en Achaien.
Al wat aen deze zy van d Alpe s ackers bouwt,
In dal, of op geberght, zijn eige kracht miftrouwt .
Ghy hebt Hefperien, en Gallien doen roocken;
Den Donau, en den Rijn de horens knap gebroken,
En maeide met uw zein, met eenen flagh,om veer,
Al Wat 'er 't hoofd opfteeckt, ae n 't Adriatifch meer .
Zou zulck een God zich aen een waftè pop vergaepen ,
En renckloos zijn fortuinin haren fchoot verflaepen ?
De Goden hoeden ons voor zulck een lafterftuck .
At, Alcide s zelf droegh wel het zachte minnejuck,
C 3
Xey
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Ley leeuwshuid af en knods, voor lieve goelijckheden,
En ftond naer joffrengunft me t vleiende gebeden.
De bóogh wil in den krygh niet ftaegh gefpannen ftaen .
Be. He t minnen is in 't end nem jammerlijck vergaen ;
Toen hy van Dianier onweetend werd vergeven,
Door 't offerhemd, met gift van Neftus bloed bewreven.
De welluft heeft gevaer, en duizend zorgen in.
Het zwaerd des Krijghs verroeft by 't wapentuigh van Min.
At. Oc h Beremond, mijn oogh zou al te deerlijck dooien,
Indien 't meer fchoonheid zagh in Keulens gloende kolen,
Dan in de kolen, die in Urfuls aenfchijn ftaen.
Indien het zwymen vandces Stad, dees halve Maen,
Befprengkelt van den Rijn, meer lofs werd toegefèhreven
Van my, dan 't geen men ziet in Urfiils aenfchijn leven.}
Zy mengt eerbiedigheid met een vrypoftigheid .
Het vriendelijck gelaet, verzelt de majefteit.
Al dooldeze onbekent, noch zou men zien en hooren,
Dat dees van Konings bloed, en (lam moft zijn geboren.
Men wenfch die vrouw geluck, die haerter weereld braght,
En 't fchip dat herwaert dreef met zoo een' fchat bevracht.
z'Ontfchuldighde zich zelf, toen d'oogen my bekoorden,
Of zy mijn Majefteit onweetend e met woorden
Gewond had, ja voorwaer wel doodelijck gewond,
Met die begaefde tong, met dien koraelen mond.
Die Meeremin wou juift dees oevers niet vermyen,
Om my, op 't vafte land, dees fchipbreuck te doen lyen.
Be. Ic k moet, o Vorft, met u bekennen, dat die geen,
Die Urful zonder min aenfehouwt, eer marmerfteen ,
Of harde rots gelijckt, uit Kaukafus gehouwen,
Dan eenigh menfch, dien wy rechtfchapenheid ve'rtrouwen .
Waer vind men in al 't heir zoo ftout een' oorlooghsman,
Die koel en liefdeloos dat aenfchijn aenzien kan ?
Hoewelze, door den drang der kryghsliên, ingetogen,
En fchaemrood heenen treed, met neêrgeflagen oogen j
Den
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Den dartlen ftrafontmoet, den zedigen beleeft,
En niemants vlam, noch vier het minfte voedfel geeft.
Maer evenwel een' held ten fcepter opgewaflen ,
En 's weerelds heerfchappy, zou 't al te qualick paffen
Te flibbrenin het veld, en buiten 's oorloóghs baen,
Totargernis de s volcx, dien onwegh inteflaen .
Ghy zijtin 't Scytifch heir van kindsbeen opgetogen,
Hebt uit uw voefters borft dien ftrijdbrenaerd gezogen.
Een beucklaer was uw wiegh, de kille ftroom uw bad,
Geweer uw pöppetuigh, en eerfte kinder/chat j
Voortaen het ridderfpel, eeu weeligh paerd te temmen,
Den Donau op zijn fmalft, dan wyder overzwemmen,
En leeren hitte en kou verduuren zonder pijn.
Uw zwangre Moeder zagh,hoe yemant, in denfchijn
Vau Mars, haer vrucht hetzwaerd quam binden op de zyde,
En u tot zijn autaer, van uw geboorte af, wijdde.
O onverwinbre Vbrft, bedenck eens wie ghy zijt,
Wat ampt ghy nu bekleed, noch laet ons dit verwijt
Niet fhyden in het hart, dat Attila aen't fuffen ,
Zich vau een Chrifte non in 't bedde laet verbluffen .
At. Oc h Ofiervinder, 't oor is voor die rede doof.
Be. Beg a geen legerfchaud, noch brandmerck 't Hunfch geloof.
At. ' t Geloof moet in een' Vorft wat dulden en gehengen.
de. H y magh zich in geen echt met heiloos bloed vermengen.
At. Z y zal door hooger hoop zich voegen naer ons wet.«
Be. Hardneckig e aerd volhard in d' aengebore fmet.
At. Ic k wacht haer vaft. miflchien laet zy heur dwaeliug varen.
Daer komtze. quijt uw ziel, of ghy heur kunt herbaeren,
TerwijUck fpreecken ga mijn Maerfchalck Juliaen.
De Goden laeten dit naer mynen wenfeh vergaen.

D

Beremond. Vrful.
Oorluchtighfte Vorftin, de Vorft heeft my geboden
U ten autaer van Mars, uit zijnen naem, te nooden,

Door

MAEGHDÏN.

Door deernis met uw vloot, en Maeghdeiijcken ftoet.
Nu kuntghe, wiltghe noch, het Koningkhjck gemoed
Verzachtende, zoo veel geboeide zielen flaecken,
Door eens het outerbeeld met wieroock te genaecken.
Bera u kort, dewijl de krygh geen uitftel lijd .
Vr. Het zy ghy Wichelaer, ofOftervinderzijt,
Wat verghtghe my, 't geen ftrijd met ons gewoone zede ?
Ick heb my al beraên, en ben in God te vrede .
Be. T e vrede ? weetghe niet wiens Goden ghy beftrijd ?
Vr. UwAfgoón,ickbeken't . Be. Zo o gaetghe't leven quijt,
't En zy ghy Chriftus naém verzweert voortaen te noemen,
En eert die rechte Goón, waer op wy Hunnen roemen.
Vr. W y roemen eenen God, die alles heeft gebouwt.
Be. Die n blooden dooden God*, gehecht aen 't fchendigh hout >
Vr. Die n oock, die alle maght door 't fterven heeft verworven.
Be. De r Scythen Goón zijn noyt begraeven noch geftorvèn •
Vr. ' t En waer miflehiën Jupijn, wiens graffte Krete n eert.
Be. Iupij n met Mars om hoogh alle andre Goón regeert.
Vr. Nee n Chriftus heer/cht om hoogh met zij nen fievönVader.
Be. Wie n s eenige afkomft wer d verkocht door dien verraeder ?
Vr. Ee n Vader, die ons vrijt door dit verkochte goed.
Be. Doo r 't ftorten van zijn Kinds onnozel hartebloed >
Hoe kan een Vaders hart zijn afkomft zoo vergeten >
Vr. Ho e kan Saturnus zelf zijn eige vruchten eeten ?
Be. Wi e droegh 't begraeven kind herlevende in Gods fèhoot ?
Vr. Wi e voerde uw' Herkules ten hemel, na zijn dood ?
Be. U w rot verflind, en fnijd he t menfchevleefch ae n deelen.
Vr. Nee n ghy, na'e t moorden, ftroopt uw vyands beckeneelen,
De huid al warm van t been, verguit die tot een' kop ,
VemvelgHt hetlaeuwe bloed: verkropt uw' helfchenkrop
Met vrouweborften, zoet van fmaeck, met mannefpieren j
Min redelijck dan zelfs de wilde woefte dieren,
En ' t al verflindend woud, dat noit at zijns gelijdk.
Be. Wy Scythen offren Mar s flechsvyanden van 't Ryck,
Die
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Die zich aen onze Goón, en Koningen vertaften .
Vr. Uw Tauren offeren Diae n d'uitheemfche gaften ,
En paeien de Godin met lillende ingewand ,
Van menfchen zonder Ichuld, een grüwsjaeme offerhand .
Ick zwijgh van kindervier j van die, om fcheel van Goden
Vol haets, den nagebuurter offermaeltijd nooden ,
O p kruiswegh, en by kerck, vol galms van pijp en zang,
En harden 't, nacht en dagh, wel zeven etmaei lang.
Metnuchtren zinnen dan, na'et huppelen en danflen,
Malkandren onderling, by tafelen en kranflèa,
Gezeten in den baerd : een yeder vifl^een klaeuw,
Vol oogen>en vol bloeds; en, na dien moord, al raeuw
Den doode nagebuur half levende opgegeten.
Quanfuis de Godheid fmaeckt die koftelijcke beeten .
Zoo voed het Heidendom een eeuwigh moordkrackeel.
Zoomaeckt het van de kerck een fchricklijck moordtóbneel .
Be. U w Priefters paeien God noch daeghli x op d autaeren
Met been, en brein, en bloed, waer in de zielen waeren 5
Een leckre foijs,een dranck, die boven nektar frnaeckt .
Wie 't Hunfchgeflaghtdan fcheld , en menfeheneeters maeckt ,
Gelyck 't gerucht nu loopt, die maeckt hen noch wat beters
Dan 't Chriften volck, met recht gefcholden Chrifteneeters .
Vt. On s Priefters luifteren naer geen' verzierden vond,
Maer naer d onfèilbre ftem, 't Orakel van Gods mond,
Naer Jefts, 's hemels tolckf d'almachtige, en alwijze,
Die, onder febijn van weite, en wijndruif, tot een fpijze,
En dranck, zijn lijf en bloed, des nachts, gaf, aen den diich,
Zijnjongren. Heidenfcht)rein , dat Gods geheimenis
Noch mond gelooft, durf bits ons Chrifteneeters noemen ,
Om met die lafteriog zijn' moordluft te verbloemen:
Maer zoo door ons autaer des Hooghften eer verkort,
Ofeenigh menfeh, aen lijf of lidt, beledight word ,
Zoo ruim ick 't veld van zelf, en geefu dit gewonnen.
de. By u verheft men hoogh de zuiverheid der Nonnen,
DE
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En echteloozen ftaet , met hoop van dubbel heil j
Daer midlerwijl de faem geen ander volck zoo geil,
Noch hitfigh fcheld dan dit, 't welck, op de vont geteeckent,
Zelfoverfpel gee n fchand, noch bloedfchand fchennis rekent ;
't Welck, oncier fchijn, dat elck de Godheid offer brengt ,
De lampen dompt, terftond in 't honderd zich vermengt,
En acht geoorelooft een blinde en donkre fchennis.
Vr. Ee n maegd aen God verlooft, als ick,heeft ganfch geé kenuis
Aen zulck een vreemde tael, die ghyliên beft verftaet .
Dit weet ick, waer een Hun of Got zijn klaeuWen flaet,
Al roockende van m o ^ d, daer blijft niets ongefchonden .
Hun dartle moedwil ftaet aen kerck noch koor gebonden.
De wyde weereld waeght van 't jofferefigefchreeuw .
En wat mijn heir belangt ; des winters viel noit fheeuw
Zoo zuiver, uit de lucht, op uw Rifèefche bergen,
Als Urfuls Maeghden zijn, die fneeuw en hagel tergen.
Se. Beleefd e Maeghd, ghy ftfeckt uzelve een laftigh juck.
Geluckigh ftond uw ftaet, begreept ghy uw geiuck.
Vr. Ontdeckm e mijn geiuck, waer in het zy gelegen.
Be. I n 't hart van Attila , tot Urfuls hart genegeD.
Val Mars terftond te voet, uw' dooden ongodaf.
Verbid dees bange Stad van haer gedreighde ftraf.
Befcherm uw eigen lijf, met eenen d'andre troepen.
Aenvaerd des weerelds kroon: ghy wordt'er toe geroepen.
Britanje waer te kleen voor zulck een groote ziel,
Op wie het keurigh oogh des gröotften Konings viel.
Al 't leger offert u zijnDeuckejaers, en fpeeren,
Ghy kunt dit oorlooghsfpel in Bruilaftsfpel verkeerea .
Hoe beurt uw Eiland dan ten hemel zynen kop!
Hoe haelt dit huwelijck uw' ftamzoo hoogh in top!
Nu ghy op 's Vorften troon zoo trotste prijck gaet zitten,
En paert de wapenen der Hunnen met uw Britten.
De heerelijckfte kroon beftraelt alree uw hoofd.
Vr. U w aenzoeck koomt te fpa, by een aen God verlooft,
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Ick heb een' Bruidegom, een eenigh' Zoon, verkoren,
Den fchoonften, die noch oit van vrouwen werd geboren;
Den maghtighften, die oit een Konings troon bezat ;
Den rijekften, die oit roemde op onuitputbren fchat j
Den goedertierenften, die yemant viel genadigh;
Getrouw in zijn belofte, in liefde, en min geftadigh ?
Dat 's Jefus, dien ick min, en voor wiens kroon ick ftry .
Be. Hie r koomt al weer een vlaegh, de zelve raezery.
Ontftelde harflèns, och! hoe zal ick u genezen ?
Verfmaed ghy Attila ? wie kan toch grooter wezen ?
't Geftarrent fïiizebolt, het aèrdrijck beeft voor hem.
De baeren van de zeegaen glippen voor zijn ftem .
Zijn fcepters reicken, van Mseotifche moeraffchen ,
Tot aen de golven toè, die Atlas voeten waflehen.
In 't Noorden hy den kop des Yfbeers ftucken flaet.
In 't Ooften deift voor hem defchuimenden Eufraet .
In 't Zuiden zweeten Nijl en ftrand der Africaeneu .
Verfmaedghqitgodlijck hoof d van zoo veel onderdaenen?
Vr. * k Verfma <jat gruwlijck hoofd, dien borfteligen baerd ,
Dien platten neus, 't gezicht, dat ongediert vervaert,
Dien muil, die Jefus bloe d verzwolgh met droncke togen.
De tyranny ziet hem ten norflè en dwaelende oogen
En aenzicht uit. 'k verfma dat zwijoshair van dien Scyth,
Daer d'aerdboóm niet alleen, maer God om hoogh van lijd •
't Onnozel zoghlam zal met wreedeVolven paeren,
De bloode tortelduif in 't arenefsneft vergaeren ,
Het kiecken, en de vos gaentreên in een gefpan,
Eér ick Gods trouw verzaeck, «m zulck een aertstyran.
BB . Zoo u de Veldheer niet gedreight had, heet van tooren,
• Toen ghy hem flusbegroete, en eer beweeft, mijn ooren
Die zouden ongebelght niet hooren zulck een fmaed,
Dien Grootvorft aengedaen, die naer uw huwlijck ftaet .
Vorftinnen weeten, hoe men Kouingen bejegent,
En wat heur paft, die min met kroonen zijn gezegent:
D 2
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Dies bid ick, toom uw moed, gefleurde Koningin.
Aenvaerd dit wieroockvat, het pand van 's Konings min.
Vergun my toch dees eer, dat ick uw ziele redde,
Uw lijf met een, en ley zoo fchoon een Bruid te bedde.
Vat aen dit wierroockvat, en nader het autaer,
Een toevlught, en een wijck, in 't uiterfte,gevaer .
Vr. Vergee f net my, o God, heb ick dees reine handen
Befmet door wieroockreuck voor afgod Mars te branden,
Ben ick van Wichelaers verraeden, en verrafcht:
Heb ick my fchandelijck bezoedelt en vertaft .
Daer leit het godloos vat, gebryzelt en gebroken.
Genade , o God, indien ick 't offer heb geroken.
Mijn Bruigo m •, heb ick oock, op dit afgodifch fèeft ,
Door 't wierroockvat verzaeckt den trouwring van uw' Geeft ?
Wat Rijn, wat ftroom, wat meer, wat grondelooze plafïèn
Vermogen lijf en ziel van deze vleck te waflchen ?
Meffias, flaeptghe nu ? en vaertghe niet beneên ?
Ghy hebt weleer de flangden neck en kop verleen.
Vertre dit loos fèrpent, dat door vervloeckte wetten
Uw kuifche zielen durf bezoedlen en befmetten .
Be. O Vader Mars, Iupijn, Merkuur, -en Herkies, ziet,
Wat durf dit heiloos zaed, wat gruwlen doet het niet ?
Verdaedight, het is tijd, uw heilige offerdiflen ,
Uw beelden, tempelen, uwzielgeheimeniflen,
En d'offervaten, uw' autaereri toegewijd .
O Goden, toont dat ghy geen blinde Goden zijt ;
Gelijck d'erfvyanden, die uwen dienft verzwoeren,
Dit daeghlix in den mond, eo op de tonge voeren.
Gequetfte Goden, toont, dat ghy uw haeters haet,
En die uw Godheid ichend niet ongefchonden laet .
Attila.
Beremond. Iuliaen.
X~l Oe roeptghe zoo verbaeft ? begintze niet te wijeken?
Be. Dae r vlught dat helfch gedróght: da^ heenen gaetze ftrijeken.
Men
T
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Men volgh heur na. men ftrafdit lafterlijck bedrijf .
Moet ons godvruchtigheid dit lyden van een wijf?
Van een die achter land de lauden gaet beroeren,
En op haer zyde treckt al wat zy aen kan fnoeren ?
Dit wieroóckvat getuight van haeren overmoed.
Daer leit het neergefmackt, getrappelt met den voet,
Geborften, en geblutft, in fte van aengebeden j
Gods wieroock hier en daer in flycken ftanck vertreden,
In ' t aengezicht van 't beeld, van onzen Vader Mars.
Ghy ziet dit beeld gekeert. de God ziet overdwars .
Hy heeft het gruwelftuck alree den neck geboden.
Rechtvaerdighfte, waeck op. verdaedig n 't Recht der Goden.
At, Heb t ghy haer niet verzet, en gafze niet wat bots ?
Be. Zy luifterde naer my, gélijck een doove rots
Naer 't ruiflchen van de zee. wie zagh oit yet verkeerders ?
Zy luifterde, gelijck, naer 't prevlen des bezweerders,
De flang, die met den ftaert zorghvuldigh d'ooren ftopt .
z'f s, tot de keel toe, dicht van Chriftus luch t gepropt,
In dwaeling opgegroeit. zy ichuwt gezonde fpijzen ,
Als doodelijck vergif, en ipreeckt 'er van mej ijzen.
At. Ee n jong fcholier hoeft tijd, en klimt van trap tot trap.
Be. D e kruick houd allerlangft den reuck van 't eerfte fap .
De puimfteen bryzelt eer den diamant tot mortel,
Dan ghy dit fteeckligh zaed, dit onkruid, met den wortel
Geheel en al verdelght. de boofheid hecht te vaft,
Die in gebeente, en mergh van jongs op groeit en waft.
Dit wulpfche brein durf ftout dien gryzen baerd bedillen.
Die haer verzetten wil, zal tijd en arbeid fpillert .
At. Mij n Venus, mijn Godes, benydghe Adoon uw min ?
Be. Miflchie n tot uw geluck. wie zijn doodvyandin
Het bed vertrouwt, behoeft gewifle en vafte borge,
Dat zy, als Belus zaed, hem priéYne noch verworge,
Die, droncken van den moft, in haeren arrem flaept .
't Autaerboeck van dit rot verhaelt een ftuck datgaept,
D 3
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En flaet op deze zaeck: men magh het overwegen.
't Aflyrifch lege r hiel eenloodfche ftadt belegen.
Een uitgemaeckte Weeuw komt liftigh uit in 't end
Naer 't leger, en bekoort den Veldheer in zijn tent,
Die luttel docht, dat zich 't Hebreeufche volck wou wreecken.
Zy munt in fèhoonheid uit. z' is prachtighuitgeftreecken ,
Metperlen en gefteent. ee n aengenaeme geur
Van royrrhe rieckt het hair en alle leden deur.
Hy moe gedanft, en heet, verwacht zijn lief in 't bedde.
Die fchalcke, op datze zich en hare burgers redde,
Na'et famlen, grijpt in 't end, zoo fchelmfch, al s onvervaert,
Daer Holofernes ronckt, met d'eene hand het zwaerd,
Dat aen de bedfteê hangt, met dender hand de locken,
En houwt hem 't hoofd van 't lijf, e n zoo naer ftadt getrocken,
Met dezen vetten roof; die 's morgens, als het daeght,
Ter muren af, de n fchrick in 't ganfche leger jaeght >
En 't heir verftroit. geloof, dit zijn van haer gezellen.
Zy vlammen op de muis, en vaele muizevellen:
Zoo fèhelden zy den Hun, om zyn gewooue draght.
Wie weet wat deze vloot u brouwen wil by nacht ?
In wat verftand zyftaen met dees beneepe wallen >
Hoe 't zy, dit Maeghdenheir my geehfins kan gevallen.
Trock vrouwvolck oir met mans zoo fterck op legers aen ?
Dees Urfïil fpelcme knjgh, met haer gekruifte vaen.
Waeck op, eer zy u tent gewapent overrompelen . ,
Ju. ' t Is overwegens waerd. de Hopliên mogen mompelen,
Dat Attila niet meer in 's oorlooghs renbaen loopt,
Noch 't briefchend paert van Mars met Icharpe Iporen noopt.
De laffe ibudenier, getreên in 's meefters ftappen ,
Zal, fluimrende op de wacht, van dagh tot dagh verflappea }
De Keulïche Burgery herfcheppen aêm en moed.
De Koninghzieweltoe .en'raemeen'vafte n voet .
At. Mij n hart gevoelt de Liefde en Oirbaer t'zamen ftryen .
Eefluit ghy met u beide, ick laet u twee betyen.
Beraemt-
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Beraemtghe, dat men geen van 't Maeghdenleger ipaer,
Zoo wil ick dat men noch de Koningin bewaer.
%ey van Jgrippiners.
/ " \ A grippine, 't hoofd der Belgen y
^* Enalleroudft e Stad t n a Trier,
Daer Ubien met Roomfche telgen
Gevlochten werden, toenzehier
Gejaeght, den Rijnftroom overvoeren ,
Om woeft geweld te wederftaen,
En, voor Vipfaen > uw' Vader, zwoeren
Auguft, zijn' Schoonvaêr, onderdaen
Te bly ven, als zy Casfar deeden:
Ghy Rijnftad zijt, gelijck een klip,
Veel ftormen moedigh doorgeftreden ,
Van ouds, en lang eer Mark Agrip
(Spijt Maes en Moezel ,uwgebuuren )
Ley d'eerften grondfteen van uw muuren.
Tegenzang.
Ghy werd naemhaftiger door zyne
Doorluchtigheid, en danckt hem noch.
Ghy baerde uw Voefter, Agripyne,
Gekoeftert met uw druivezogh ;
Gewieght op 't ruiffchen uwer Beecke •
Dies zy u heuren naem vereert,
En, trots al d'omgelege ftreecke ,
Met eenen bouwtroep u vermeert.
Toen fcheen, door 't fteigren uwer wallen,
Al wat den Rijn , uw' ftroom, bevocht,
Een nieuwe fchrick op 't hart te vallen.
Ghy werd begroet en aengezocht.
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Al die naer 's Tibers vriendfchap ftonden
Gezanten aen uw Vaders zonden.
Ghy waert van aenvang Rome in zeden,
En ftraeten , en gebouw gelijck.
Ghy had uw Capitool, betreden
Van Raed en Ridder, ftreckte een wijck
Den bangen balling met uw grachten.
Trajaen ontfing hier kroon en ftaf,
En ghy uw driemael vijf gedachten,
Die hy u met veel vrydoms gaf j
Om op het burgerlijck te paffen ,
En raed en oorloog h te bekleên.
Dees Adel, zedert aengewaflèn,
Gaet moedigh op zijn fchilden treên,
Verdient door prijs, in krijgh geftreecken ,
Of fteeckfpel, daerze nierhant weecken.
Tegenzang.
Maer uwe glori ging veel verder,
Dan d'eer van 't Keizerlijck verbond ,
Toen d'eerfte Apoftel, en Aertsharder
U zijn' Scholier Materren zond j
En uwe Burgers, tam als fèhaepen,
Gebogen voor 's Aertsbiflchops ftaf,
Hem offerden geweer en wapen,
En, zweerende Teutates af,
Oock Hefus gruwelijckeautaeren ,
Gekriftent werden op hun hoofd,
En ftondenzedert, als pylaeren,
Van kerck ofGodsdienft noi t berooft,
Gelijck veel omgelege landen,
Herfmet door bloedige offerhanden.
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Ghy volght der wyze Vadren regel.
De fleuteldrager, Gods poortier,
Bewaeckt uw poort, bewaert uw zegel,
Aen parckement, of op pappier j
Ghy zelf der Heiligen gebeenten,
En 't overfchot des Martelaers, .
In goud, en zilver, en gefteenten,
Verlicht van lamp, etfwaflèkaers .
Ghy eert de Mauren, en Thebaenen,
Die 't veld bebloedden, om de Stad,
En ftreên met omgekeerde vaenen,
In 't perck, daer Jefus voor hen trad.
Kappellen, cellen, kloofters, kercken
U meer dan muur of torens ftercken.
Tegenzang.
Benijde Stad, waer toe geboorte
En aenwas van uw' ouden wal
Geroemt? nadien men, voor uw poorte,
Vaft dreight dit Ellefduizendtal,
En u met fackelen, zwaerden, koorden j
Nu's oorlooghs onweer ijflijck raeft ,
En fchricklijck buldert, uit den Noorden,
En in den brand der huizen blaeft.
Wat baeten u de gryze hairen >
Wat baet der mannen arrebeid ?
Wat kercken, kloofters, of autaeren >
Indien een Hun, Gods vyand, zeit,
Als 't licht uw fmoockend puin befchyne:
Op deze plaets ftond Agrippyne.
E HE
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H E T DERD E BEDRYF .
Burgemeefterr.. Aertsbijfchop. J^ey van Agrippiners .

Lim zacht, vermoeide Vorft, geef my uw rechte hand.
K
Nu zet u hier. dees trans heeft over 't platte land
Zijn uitzicht, ick verneem alree des Konings tenten.

Ick zie het Maeghdenheir, verdeelt aen regementen,
Alsinflagordenitaen. Aer. OJefiis,trooftuwvolck . (wolek ?
Waerftaenze? Bur. NaerdenRyn . Aer. Beneêudi e heldr e
Bur. AI recht. Aer. Getrouw e God, hoe kuntge dit verdragen ?
Bur. De vyand heeft eeu zeiflenwagenburgh geflaege n
Naer Stad toe, als een wal, die ftoot haer voor de borft.
Het voetvolck van weerzy, gelijck een yfre korft ,
Bedeckt de lendenen, de ruiter, op de hielen
Van achter, kleed den rugh van dees gedoemde zielen.
Aer. Zo o ziet men voor de banck een ftomme kudde ftaen,
Terwijl de flaegerzich gereed maeckt, om te flaen,
En mes en reedfehap flijpt. Bar. Wat middel om befchermen?
Wat raed <• men hoort de Stad, en alle dochters kermen,
Van torens, muur, en poort, het grimmelt 'er van liên.
De daecken zitten fwart, om 't fchouwfpel aen te zien,
Zoo verre d ooghftrael reick t door eenen nevel traenen •
Hoe ftillen wy 't gekrijt van zoo veel onderdaenen ?
Men wringt de handen vaft met jamraerlijck mif baer.
Men krabt den boezem op. de handen gaen in 't hair.
Men kan het volck van wal, noch fteiletorens weeren.
Dit kermen raoght ten lefte in oproer wel verkeeren.
d'OpIoopende gemeent vervloeckt de hoofden vaft .
't En zy men middel raem, ick zie de Stad in laft.
Aer. Toe n dit verwaten Hoofd gereed ftond met zijn fchaeren,
Om daetelijck, daer Paeuw, en Mincius vergaeren,
T e zetten over ftroom, recht toe naer Vatikaen,
En 'theiligh Capitool, zat elck om 't zeerft belaên .
Geheel
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Geheel Italien, verlaeten,, en verlegen,
Zagh deerlijck uit om trooft: maer alle harten zeegen,
Behalven 't leeuwenhart van Leo, die den Stock
En Vlegel van Gods Stoel groothartigh tegens trock,
Met zyn' gekruiften ftaf -y gehult met myterftraelen t
Gevolght van Biflchoppen, en pracht van Kardinaelen,
En fchutte op zijnen ftaf dien vreeflèlijcken flagh ,
Ia broght den fchrick in 't hart, dat God noch menfch ontzagh.
'k Voel Leoos y ver brand in mijn gemoed verwecken .
Men Iaetme flechsbegaen. ick wil hem tegensfrecken ,
Zoo daetelijck. ' t is tijd. men Iaetme flechsbegaen.
Ick wil met mijn gezicht dien Bazilifk veriiaen.
Bur. De kudde geeft zoo licht den Harder niet ten beften.
Aer. QuamAniae n niet weer behouden in zijn veften >
Schold hy dien Heremijt dat dreygemeot niet quijt >
Heeft Lupus zoo zijn ftad, zijn fchaepskoy, niet bevrijt ?
Rgy. Verlae t de Harder ons de kudde zal verftroien.
Bur. Die bloedmuil zwoer met tack, en wortel uit te roien,
En met zijn winterbijl té Hechten, vlack als flijck ,
Dit doornen bofch, het welck den Roomfchen tot een wijck,
En oorlooghszetel ftreckt. hy fcheld een bofch van doornen
Dees Stad, om datze draeght een kroon van fpitfe toornen ,
Op haer gezalfde kruin, zy dreigenze algelijck,
Om haer getrouwigheid aen Rome, en 't Roomfche Rijck ,
Welx maght de Noorman zwoer te kneuzen, én verdelgen.
Aer. Ic k kan 't in eeuwigheid verduwen noch verzwelgen,
Zoo koel, zoo fchandelijck, en zonder weer te bien,
Met goeden oogen dus, dit treurfpel aen te zien.
Een yeder volgh zijn' zin : ick wil my zelven quijten.
Bur. Me n zalme nimmermeer flaeuwhartigheidverwijten.
Zoo wil ick liever zelf (' t is tijd om werck te fpoên)
Met al ons Ridderfchap, een' fterckenuitval doen,
En midden in den drang met al dees Maeghdenfter ven;
Zoo blijckt het noch, dat wy noch hart noch y ver derven.
E z Rey.
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T^y. Zo o waer deBurgery een lichaem zonder hoofd.
Wy zijn noch niet geheel van ons verftand berooft .
De Burgers zullen u dar, nimmermeer vergunnen.
Aer. W y moeten gaen, en doen altzaemen watwe kunnen.
Dit fchichtigh ftuck vereifcht een kort en fbel beraed.
Stijght afmet my, ick hoor al weer gerucht op ftraet.
Iuüaen. Attïla. Beremond.
Ck heb, om vader Mars met heiloos bloed te zoenen,
De maeghdevloot gedeelt in ellef Legioenen,
Omringt met ruitery, en voetvolck, in *t gezicht
Der Stad, die vol gefchreis genade zingt, en zwicht.
Men wacht op uw bevel, om ftrax dien roof te flaghten.
At. Me n dient, om Urfals wil, een dagh of twee te wachten.
lu. D e nood verbied het u. het krijghfVolck ftaet èn vlamt,
Op dit bekoorlijck flagh. het krrjghsvolck raeft , vergramt
Dat 's Konings oogen vaft naer Urfuls oogen draeien,
En zy van's oorlooghs oeghft geen minnevruchten maeien.
Indienghe 't Recht vertreckt, dit heir van wachten moe,.
Van geilheid aengeport, taft lichtlijck daedlijck toe «Ghy zult de dapperheid de zenuwen affhyen ,
En langer niet met Mars, maer onder Venus ftryen,
Met eenen laffen hoop. der JofFren vleiery
Zal 't leger qm doen flaen, en trecken op haer zy.
At. Och Juliaen, de Min verbied dit bloed te ftorten .
Be. Gh y zult der Goden, oock uw eigen eer verkorten.
Waer fuft n u Attila, die; met gelaerfden voet
Eens dampende , van fchrick den aerdboóm davren doet ?:
Zijt ghy 't niet in wiens deughd wy Scythen zijn gehouden ?•
Die 's grooten Casfars ftoel zyn*moedwil hebt vergouden ?
Eu doen bekennen, dat al 't Noorden roemen magh,
Hoe Rome niet meer zyonwinbaer, als hetpiagh >
lek wou den Koning wel [' t belie f hem op te mereken ~\
Met een niet veer gezocht en Ievend.voorbeeld ftereken .
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Uw'voorzaet zelf, die zege op 't godloos bloed bevocht,
Werd uit den Ioffrenroof, de bloem daer uit gezocht,
Een fchoone maeghd vereert.Die krijgsheld,zoet op t minnen,
Docht langer om geen kroon, maer flechsom 't hart te winnen
Van 't allergoelijckft beeld , dat in zijn harte lagh.
Een Vorft, die 't al gebood, een boel naer d oogen 2agh,
Werd flaef van zijn flaevin.zy bond het zwaerd in fcheede,
Met vlechten van heur hair, en oorelooghde in vrede;
Waerom het heir geterght, in 't ende aen 't morren viel:
Dat hy verwijft, niet meer de rechte heirbaen hiel j
Het Rijck veel afbreuck leed, ja fcheodigh moft vervallen,
Ten waerm'er in verzagh. z y ftoödenmet hun allen
Gereed, om tot de keur van een rechtfchapen hoof d
Te gaen, 't en waerde Vorft der \Tyzen raed gelooft ,
En 't oproer daedelijck gefluit had, en bejegent
Met Venus wederga, mét fchoonheid rijck gezegent j
Betoonende, dat zy, met recht beminnens waerd,
Noch niet verbafterd ha d zijn' eerften heldenaerd j
En leggende eene hand op 't hoofd, de Schoone onthoofde.
Met d'ander, en dit vier in 't bloed der boelfchap doofde •
Dat voorbeeld ftreck een baeck, en ghy den oüderdaen
Een fpoor. me n vang van u dien MaeghdenofFer aen.
Dan Ürfuls doode lijf aen eenen pael geflaegen,
Om door 't gezicht de Stad verbaeftheid aen te jaegen
-,
En als de zonne zinckt voor d'opgereze maen,
De ganfèhe maght van 't heir gedreven ftewaert aen,
Om met een'avondftorm dee s zidderende wallen,
Vol fchrix, door zoo veel moords, al t'effens t'overvallen .
At. Ic k zweer het by mijn hoofd, 'k en zal niet minder zijn,
Dan eenigh voorzaet was, al waer het flechs in fchijn .
Als ick dien degen zwaey, zoo pas mijn fpoor te volgen.
De Min woed allerfelft, wanneerze word verbolgen .
E 3 %
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Key van /fgrippinert.
E wijnper s van Gods grimmigheid
D
Zal witte en purpre druiven parflèn,
En met een'rooden dauw vervarüchen

Dit veld, dat om vervarffing fchreit .
Gods fnoeimes ftrecken zwaerd, en fpiefTen j
Zijn wijnbergh 't Ellefduizendtal,
De druiven, die hy parffen zal,
En aen den wijnftock Iefu s wiefïèn.
De paerdevoet dreight in dees druif
Te trapplen met bloeddroncke hoeven
(Helaes hoe drucken ons dees Ichroeven!)
Dat hen het fap om d' ooren ftuif.
Die moft wil ons te bitter fmaecken ,
Maer alle Hunnen droncken maecken.
Tegenzang.
't Is Wijnmaend, 't is de rechte tijd.
Laet dien Wijngaerdenier betyen ,
Die maet kan ftellenyeders lyen.
Hy zet den merckpael van den ftrijd
Hy geeft by beurte zon en regen,
Dan zonnefchijn, dan regenvlaegh.
De zonne fchijnt nie t alle daegh,
Noch juift wanneer 't ons valt gelegen.
Het water leit niet eeuwigh vlack.
Het onweer weet zijn tijd, en ftonden .
't Staet al aen tijd, en maet gebonden,
Wat voorvalt onder 't hemelfch dack .
Gods roeden, die hetlichaem plaegcn,
Zijn bezems, om de ziel te vaegen.
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Ghy zalige Englen altemael,
Ten dienft der vromen, uitgelezen,
Daelt neder, yeder met een fchael.
Koomt, fèhept het fap der zuivre bezen,
En mengelt dit, dat bidden wy,
Met bittre traenen, die wy fchreien.
Daelt neer, onfterffelijcke Reien .
Verkeert dees gal in leckerny.
Verquicktons, midden in doods pijnen,
En parft uit alflèm puick van wijnen.
HET VIERD E BEDRYF

.

Attiïa.
'k Tl Elaft e mijn Kornels de Koningin te brengen j
-D Hoezeer de Liefde raed heur leven te verlengen.
Was-nu mijn borft kriftal, men zagh hoe 't waer geftelt,
In 't hart van Attila, dat kleene en enge veld
Voor Liefde, en Eer, die daer met maght te velde komen,
Uit bittre vyandfchap, en punt, noch fhede fchroomen .
O hand, zoud ghy dien dolck wel durven domplen in
Dien boezem, en die borft der lieve Vyandin ?
Zoud ghy dat witte meeuw niet purper durven mengen >
Kan Min die wreedheid zien > of ymmermeer gehengen,
Dat zy haer oogen luick ? twee zonnen, daer de zon,
Op 't klaerfte van den dagh, niet tegens opzien kon.
Kan Min gedoogen, dat de kille Dood ontdoie
Dit fneeuw van 't aengezicht ? dat die met rijp beftroie
Die roozen op de wang, en fluit dien rooden mond,
Vol geurs ? gelijck een hof, wanneer de morgenfton d
Met aengenamen dauw de bloemen, en de kruien
Bevochtight, en verquickt, en ademt uit den zuien.
Neen
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Neen, Attila uw minne is zoo noch niet verkoelt.,
Dat ghy heur harte wond, en zelf geen wonde voelt.
Ghy zoud, in Urfuls borft, uw eigen hart doorfteecken.
Hoe kon uw vyandiu zich mackelijcker-wreecken ,
Dan door uw eige vuift beflechten dit krackeel ?
Dees heuvel, die hier rijft, zal die een moordtooneel
Verftrecken, in den ring van hopliên en kornellen ?
Zal die het bloembed zijn, daer ick my fchrap moet itellen,
En houwen Venus roos van haeren teeren ftruick?
Op dat de lent befchrey het koftelijckfte puick ,
't Welck in den roozegaerd eens Konings werd geboren ?
Zal Venus voet nu bloên van dezen y fren doren >
Ick zelf een doren zijn in haer' gequetften voet >
Op dat der bloemen zon, uit zulck een edel bloed,
Verryze, tot vermaeck, en nut, en dienft der menfehen.
Mijn oogen zullen die dees leli zien verflenflen ,
En fterveu, op het bed van deze groene zoon ?
Zal ick die blonde pruick haer goude Koningskroo n
Ontiuiftren, en dit hoofd, wel waerd mijn kroon te voeren,
Na'et fneuvlcn oock aen 't fnoer van Nimroths zege Ihoeren,
By d' andre Koningen, en koppen, dien mijn kling,
Gelijck een ftaelewind, door neck en ftrotten ging >
Neen Attila, ghy mooght dit hemelfch zaed niet finooren i
Ghy moet nochtans, en hebt autaer, en Goón gezworen,
En met geftaefden ee d uw trouw aen 't Rijck verplicht.
Zult ghy nu eer en eed vergeetende, zoo Ucht
Verwaerloozen deer, door dapperheid verworven ?
Is d' eerfte vromigheid in u gemoed geftorven ,
Dat ghy, die noit voor ftroom, noch bergen ftilftaen bleeft,
Niet, blanck in 't harnas, voort ftads graften overftreeft ,
Noch draeght de ftorremleer de voorfte aen 's vyands wallen,
En klimt, en wenckt uw volck, om moedigh aen te vallen ?
Zult ghy, in 't hart geprickt van Cypris geilen ftrael,
Uw triomfeerend heir verftrecken een fchandael,
Dat
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Dat over bergen klinckt, en grondelooze plaflên ?
Zult ghy in 't aengezicht der Stad ontharrenaflen
Dit braef gewapent volck, dat in zijn volle krits
Gereed ftaet, om 'er in te vliegen met zijn fpits >
Maer hoe ? ick raes, ick raes, en ben niet wel by zinnen.
Rechtfchapen krijghsman kan geen eer aen vrouwen winnen,
Inzonderheid wanneer zy weerloos ftaen. en bloot.
De Liefde, aen d' eene zy, aen d' andre zy, de Nood
My trecken, elck om 't ftijffcj gelijc k de herrefftbuie n
Beftoocken, reis op reis, van t Noorden en van 't Zuien ,
Een hoogh gewaflèn eick, die over boflchen ziet ,
En diep in Taurus rugh zijn taeiewortels fchiet.
Hy kraeckt vaft, en beftroit den grond met blad en lover,
En helt ter flinckehand, dan weer ter rechter over.
Zoo word mijn vlotte geeft gedreven heen en weer.
Maer hier koomt Beremond. hy loopt vaft op en neer.
Beremond. Atüla.
Chep moed, doorluchtfte Held. doe nu voor yeder blijcken.
Dat ghy alleen niet zijt een Koning van veel Rijcken,
Maer oock van uw gemoed- dat liefde tot uw' Staet
En glori vrouwelierae al veer te boven gaet.
At. AertsofTervinder , och! ick Iegh te diep verzoncken.
Be. Grij p moed, een oogenblick, en daer mede is 't gekloncken.
At. O zuuren oogenblick, hoe ftreefick u voorby >
Be. St a vaft een' korten ftoot. zet liefde aen d' eene zy.
At. E n of ick in dien ftrijd ten middewegh bleef fteecken >
Be. Ghy zorgbt vergeefs, ick zal u hart, en moet infpreecken .
At. D e liefde ftaet en dreight, en maeckt m ij n hart vervaert.
Be. ' t Is ingebeelde waen, en geen bedenckens waerd.
At. D e Geeft zal, na haer dood noch waerende, zich wreecken.
Be. Zo o Mars zijn wierroockichuld niet eerft met Urfiil reken.
At. D e minne na Heft dood brand feller in 't gemoed.
Be, Me n dooit die in haer afch: men blufcht die in haer bloed.
F At.
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At. D e traenen zullen my geftadigh ftaen in d'oogen.
Be. Gh y zultze aen 't heiloos Iijck,en aen heur kleedreu droogea.
At. Ho e fcheid een minnend hart zoo nood e van een vrouw!
Be. Di e u zoo fchendigh fchold, dm d'aengehode trouw ?
At. D e liefde is doof, en blind, en kan het al verdraegen.
Be.- D e liefde tot uw eer geneeze u van dees plaegen.
At. Me n fla yet cerlix voor, dat Staet noch eere koft .
Be. Me n waerfchuwt u van Rome, en fchrijft u poft op poft.
At. I s nu de Staet zoo veel aen eene Maeghd gelegen »
Be. Z y won in 't eerft uw hart, nu grijptze naer dien degen.
At. Dien draegh ick op de zy, gelijck een vroom foldaet .
Be. Zij t ghy'er meefter af, gebruick dien niet te laet.
At ' k En wil met Urfuls bloed het zwaerdvan Mars niet finetten.
Be. Z y fmet 't autaer van Mars, zyn' godsdienft, en zijn wetten.
At. ' t Befmette zwaerd zou ftaegh noch bloên voor mijn gezicht .
Be Verfchoontg e 't heilig zwaerd,zo priem haermet een'lchicht.
At. Mi j n fchicht, zal die het bloed der overfchoone Iecken ?
JBe • Grijp moed. ick zal'er een' uit uwen koker trecken.
At. J a treek "er een*, diemy dit bange hart affteeckt .
Be Aenvaer d dien fchicht.noch noit in yemaatsbloed geweeckt.
At. ' k Aenvaerd hem blindeling. 'k gevoel mijn onvermogen.
Be. Z y komt met uw Kornels. ftoot toe, en fluituw oogen.
Vrftd. Attila. Beremond.
Ntzichbre Vorft, 'k verfèhijn al weer, op uw ontbod,
En wacht van uwer hand mijn toegeleide lot.
At Me n telt uw mannelijcke en Maeghdelijcke troepen.
'k Heb zommigen voor my gedaghvaert, en doen roepen.
Men kan het ganfche heir, van dezen heuveltop ,
Met zinnen overzien, en tellen kop voor kop.
Klimop ' t is tijd me n moet my d'uitgepickte wyzen.
Ghy zult hen voor dees kruin al t effens zien verryzea.
Daer ftaet uw leger nu in zynen vollen krits,
Omcingelt van mijn heir, gewapent met het fpits.
Mijn
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Mijnkrijghsliên zouden eer verheft dan toornigh worden,
Op zoo veel aenzichten, al vierkant in flaghorden ,
Zoo fchoon en braef, als oit Scythin te velde broght.
Vierregementen voor , en vier tot achtertoght,
In 't midden drie, dat's elf, die elck een Kruis opfteecken,
Behalven 't middelpunt- daer fchijnt alleen t ontbreecke n
Uw trotfe Ktuisbanier, die paft er wonder by.
Het mannevolck verftreckt d e vleugels van weerzy.
De rechte vleugel draeght al geeftelijcke kleeren .
De flinckewieck beftaet uit weereldlijcke Heere n •
Vr> O Ellefduizenidtal, den hemel toegewijd,
Heldinnen, die voor d ee r van 't Rijck der Englen ftrijd ,
Ghy Hoofden van Gods heir, verlicht van 's hemels ftraelea ;
't Zy amptelooze Paus, Aertsvaeders, Kardinaelen ,
Aertsbiflchoppen, met al dees Kerckelijcke pracht
En prael; 't zy Koningklijck, of Vorftelijck geflacht ,
Baroen, of Edelman, altzaemen Jefiis knechten,
Gevoert in 't martelveld, om zege te bevechten:
lek groet u duizend mael, in 't Ioflijck worftelperck .
Vecht nu voor Chriftus naem:ghy draeght zijn heiligh merck.
Uw zielen zullen, na dien veldflagh, breed gaen weien,
En vaeren God te moet met roode lievereien.
At. N u dien my op mijn vraegh, ïnet kort en klaer befcheed.
Hoe komt dit reisbaer volck zoo koftelijck geklee d >
Hier vloeit al 'fweereids fchat by een van allen kanten.
Hier flickert Indien met al zij n diamanten.
't Is al Ichaerlakenrood, al purper, dat 'er blaeckt,
Al fijnen louter goud, al zilver, dat 'er kraeckt.
Vr. Gh y ziet verzaemt een volck van tweederleie ftanden ,
't Welck op den hoogen dagh, en 't hooghtijd nu voorhan den,
Tereere yan het onbegrypelijck DrieEen ,
En dat almaghtigh Hoofd, ten hemel ingeftreên,
Op't allerheerlijckft du s voor u koomt uitgeftreecken .
Want fchoon zy amptloos zijn , noch leenen zy het teecken
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Van han verlaeten ampt, op dat die zichtbre prael
Gods vyanden, door 't oogh, tot in het hart toe ftrael ,
En krachtigh overtuigh't herdneckige geweten.
At Gh y Chriftenen weet ruim nw ftackenuit te meeten.
Wie voert de Maerfchalck hier zo dicht voor my ten toon >
Wie is die grijze kop, die met een fluierkroon
Zijn' myter driemael kroont, van fteenenoverladen,
En van karbonkelen vermaft van zijn gewaeden,
En fchitterenden ftaf, die driemael is gekruift ,
En goude fleutelsdraeght in zyne flincke vuift ?
Vr. Da t is Cyriacus, het Hoofd der Chrifte bende.
At. Ee n hoofd vol majefteit. m y docht dat ick het kende.
Hoe zweemt hy naer dien God, die, by den Eridaen,
My onder oogen trad, en fchielijck afdeed ftaen
Van d' opgezetten toght; toen met den blooten zwaerde
Een Godheid boven hem, voor bey mijn oogen, waerde,
En blixemde. hoe is hy Leo zoo gelijck \
Hy fchijn t geboren, niet gekoren, tot zijn Rijck ,
En Opperpriefterdom. mae r meld my dees twee andren,
Die, ftemmigh achter hem, gepaert ftaen by malkandren r
Wier borftftroock me t een trits van Kruiflèn hangt gelaen.
Vr. Me n kent d' Aertsvaders dus, en d' een heet Kaffiaen ,
Dien ick te Rome vond, en, met zijn wyze Griécken,
My volgende, verftreckt een flaghveeraen mijn wiecken;
Een, dien geleercheid noch godvruchtigheid ontbreeckt }
Een helder licht, dae r elck zijn harfïèns aen ontfteeckt.
Hy heeft de nevelen van menigh oogh gefchoven,
En toonde't onderfcheid va n 't vatten, en gelooven.
At. Dae r ftaeteen Jongeling, recht achter hen, in 't wit,
Vry fchotigh, fchoon van leeft, twee oogen, zwart als git,
De baerd breeckt effen uit. een ruighte fchijnt de kaecken
Te kleên met goude wol. de heldre fteenen blaecken,
Als ftarren, in de kroon, die hy zoo treflljck fpant ,
En d' eedle fcepter paft te voeghlijck in zijn hand.
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Vr» Ghy hebt den Bruidegom gefchildert naer het leven.
Dat is iEthereus, die, met my afgedreven,
Niet meer naer my, maer naer een rijcker huwlijck ftaet .
Hy heeft^dus jong van jeughd, gewraeckt het wulpfch gelaet.
Zoo ftroopt de fchandre flang haer huid in fcherpe heggen .
Hoe wenfcht hy, om Gods Rijck,dien rijcxftaf neer teïeggê.
Hy groetme noch van veer, voor d'allerlefte reis,
Tot wederziens by God, in 't hemelfche paleis.
Schep moed,mijn trooft,fchep moed.wy zulle haeft vergaren,
En 't fterflijck hier beneên, om hoogh 't onfterflijck paeren .
Zy groeten elck óm 't zeerft, en worden my gewaer.
Mijn Kruisgenooten, zet u lchrap op 't hoogh autaer.
Al d Englen geven u den zegen, en 't geleide.
At. Twe e vrouwen vatten daer een jongfken tuflchen beide,
Als of 'tGezufters zijn, indien ick recht bevroey,
Bedaegt Van oude. Vr. A l recht,mijn Moeder,en mijn Moey,
Met haren kleënen zoon, na mijnen Bruigom volgen.
Mijn Moey heet Gerafijn, die, over den verbolgen
En woeften pekelplas, my aen den Teems bezocht,
En iEtna liet, door brand tot dezen Maeghdentoght .
At. Wi e proncken achter haer met ongevlochte tuiten ?
Vr. Vie r deughden in den aerd, aireede huwbre fpruiten,
Haer Dochters alle vier, die dus ter bruiloft gaen .
At. Men ziet dit Elleftal, als met een halve ruaen
Van ellef Maeghdekens, van achter brafef gefloten.
Vr. Di e ftreckenvoor Kornels van 't heir der Kruisgenooten.
Zy treden dus vooruit, en voeren 't leger aen.
2te. Monarch , ontruck haer toch die (chandeHjcke vaen.
At: Le g af*tfchandael,waermeê ghy achter land loopt fwervë .
Vr. Rechtschape n vaendrigh moet en wil by 't vaendel fterven.
At. Ontzeghtgh e my dees vaen, die 't leger fchande aendoet ?
Daer leit de vaen, en 't Kruis, ick trap het met den voet.
Be. ' t Gaet wel. verzet haer zoo die onverzetbre zinnen.
Vr. Gh y broedermoorder,moft dien Maeghdemoord beginnen
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Met zoo een ichendigh ftuck, als 't fchenden van het Kruis.
Zoo komen Q met recht Gods plagen t' effens t' huis.
Be. Wor d een Monarch nu dus van zijn flaevin verfproken ?
Stop toe dien laftermond. At. Ic k heb mijn leedtgewroken*
Zy leit'er toe z y zwijmt, zy fterft. zy geeft den geeft.
Be. Gh y quijt u als een Held. .zoo viert men Mavors feeft .
At. N u krijghsliên, valt'e r aen, ghy ziet mijnïabel zwaeien.
Zoo moet men Vader Mars met Maeghdenoffer paeien .
Daer briefcht de dertle hengft op trommel en trompet.
Daer gaet hy in een zee van breiden bloed te wed.
Be. Gh y kunt de feeft van Mars niet koningklijcker vieren*
Een ander paeit Jupijn met honderd witte ftieren
- y
Ghy Mars met vyanden van 't menfchelijck geflacht ,
By duizenden ' t gaet wel. het offer is volbraght.
De Veldheer, die verflapt vanminne werd geoordeelt,
Beneemt alle achterdocht door zoo een levend voorbeeld.
At. Kornels , men recht dit lijck, voor't ondergaen van 't licht,
Terftond aen eenen pael gebonden, in 't gezicht
Des muurs,om door dien fchrick 't hardneckigh volck te dwinEn yeder hou zich reed, mefn zal de Stad befpringen. (gen
.
Jfyy van Agippinert.
<?«?•
Aer zijn de maeghden ? waer de vrouwen,
Die zich van fchreien nu onthouwen >
En niet met óns heur hart uitklaegen,
Ora dees bedroefde nederlaegen >
Men lioorde, eerooch trompetten gingen,
En trommel floegh, dees Maeghden zingen j
Terwijlwe fmolten i n ons traenen.
Men zeit dat zich de veege zwaenen
Noch met een' lofzang dus vermaecken,
Wanneerze zien de Doodgenaecken.
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Na'et zingen gaenze, zonder kermen,
Malkandren kuflèn, en omarmen.
Hier fcheiden tweederleie ftaeten ,
Die zich op eenen God verlaeten.
Hier ziet men Vorften, en Vorftinneti,
En Koningen, en Koninginnen,
Ja Paus, Aertsvaders, Kardinalen,
Aertsbiflchoppen, enPriefters praelèn
Met's werelds allergrootftè fchande- j
Verwezen tot een offerhatide,
In 't aenzicht van zoo veel tyrannen.
Hier groeten maeghden, vrouwen, mannen,
En jongelingen vaft malkandren,
En't aenfchijn weet van geen verandren:
Niet eene heeft haer verf verfèhoten.
Verwanten, vrienden, lpeelgenooten,
Een yegeÜjck voor ander vlugge
Bied 's werelds ydelheid den rugge.
De Hunnen ftaenvan fpijt en zwellen»
Als zy zich in geleden ftellen ,
En inflaghorden, omdoorlyden
De maght der wereld te beftryden .
Tegenzang;
De Hun zijn' blancken degen zwaeidé,
ToenUrfiils vaen niet langer waeidê:
Dit was de moordleus, en het teecken .
De trommels fiaen, trompetten ftéecken .
Het krfjghsvolck, op trompet en trommel,
Komt t effens ploffen in den drommel
Der Maeghden, bloot en zonder wapen:
Gelijck in eene kudde fchaepen
De hongerige wolven vaeren,
En geene met hun tanden fpaeren;
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Den ruiter komt van achter rijden .
Het voetvoJck parft heurvan wecrzijden.
De Maeghden ftaen als Gods gebonden.
Zy meuvlen mocdigh, daerze Honden.
Zy kuflen noch de paerdevoeten,
Die lijf en ingewand doorwroeten.
Zy kuflen dees geverfde klingen ,
Die door den rugh en d' armen gingen;
Dees pylen, die den boezem wonden.
De zom verfcheiden mond aen monden >
En, zonder kry ten, zonder kar men,
Al lacchende in malkanders armen;
Dat zelfs der krijghsliên harten krompen.
Hier rollen hoofden, ginder rompen %
Daer drijven afgefhede borften ,
Hier brein en bloed, die haer bcmorften .
Hier ziet men armen, beenen flingren ,
Daer handen, voeten, tecnen, vingren.
De Hun, als hy dees dooden piondert>
Zich om heur eerbaerheid verwondert;
Vermits die kuifche en eedlc zielen
Met mond en borft op d' aerdc vielen.
Toegang.

Zoo gaet het Chriftus uitverkoornen .
Zoo groeit de leli onder doornen;
De roos op fcliarpe doornehacgen .
Zoo treckt men zegen uit de plaegcn.
Geen ackers worden zoo gezegent
Als Urfuls Veld,van bloed beregent .
In deze zee gaen d Englen baden.
Dit zij n de purpere gewaeden,
Daer Jefus bruiden zich mee kleedcn,
Wanneerzc nacr Iiear ftaci treden.

Decs
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Dees roode druppels, zijn robynen
Die boven licht, hier doncker fchijnen.
Men drinckt by God uit goude koppen,
Verzet met dees geftremde droppen.
Dit zijn de rechte lievereien,
Om d allervroomften t'onderfcheien .
Zoo triomfeert men overwonnen.
Men vind geen koftelijcker bronnen ,
Dan die uit 's Martlers ad ren fpringen.
Dees fluierspafïèn hovelingen ,
Die tot het hemelfèh hof bèhooren.
Zoo ftreckens vyands punten fpooren ,
Om 't Chriftelijck gemoe d te noopen,
Veel fpoediger naer honck te loopen,
De renbaen aller Martelaeren.
Dies ftaeckt dit treuren, droeve fchaeren.
Geleit met vierige gebeden
Het Maeghdenheir, nu doorgeftreden,
Daer zy het al ten hemel wencken.
Noch dood noch vyand kan u krencken.
Ghy fietde zon in 't water daelen,
Om op te ftaenmet blyder ftraelen.
HET VYFD E BEDRYF

.

Burgemeeflers. Bdde.

Oe 't quam, dat Attila het hoofd zoo plotfling ftiet ,
H
Met dezen elfften ftorm, begrijpt mijn brein noch niet
Terwijl ick, by 't klincket, verwacht, ontrent de wallen,

Ons Ridderfchap, om 't lijck van Urful uitgevallen..
Bo. Z y komen, met dien buit geladen, naer de Stadt.
Bur. 'K geloofhet nauwelix. O Jefus, loon hen dat.
Wie durf't verbeten Lam, met bloênden muil gedragen
In 't hongerige neft, dien wreeden wolf ontjaegen ?

GM

;
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Bo. De fpie verkondfchapte ons, hoe 't lijck in Manfrits tent
Te zorgloos werd bewaert door 't Kattenregement ;
Dat van den ftorm vermoeit, en dapper aen 't verloopen,
Geen Iegerpoorte floot, maer lagh naer Stadt toe open.
Dit gaf deBorften moed . wy nadren altemet.
Verneemen man noch paerd op (childwacht uitgezet.
Wy zien vaft hier en daer de herrefft vieren roocken.
D' een leit op ftroo, en ronckt, met oogen toegeloken ,
Verdroncken in den wijn. een ander drinckt, en druipt
Van moft, en voelt niet eens dat hem de flaepbekruipt.
De zommigen den buit verdobblen, en verfpeelen.
Een ander hallef naeckt zijn wonden zoeckt te heelen.
De wagens ftaen'er by, zom heel, zom half gelaêu.
Hier leunt een fpeer, daer hangt een fchild óf rufting aen»
De vlammen fchittre n vaft in helmen, en ftandaerden.
De ruiters altemael, gedegen van hun paerden;
Verzuimen hunnen plicht, gelijck de voetknecht doet.
Toen Liskerck dit vernam, onftack zijn edel bloed,
Veel hitfiger dan oit op Keulens trot(è muuren,
Noch t'avond van fijnbloed, en druipende quetfuuren
Geverft, daer hy den Hun manhaftigh wederftond ,
En, hoe vermoeit, het zwaerd niet eenmael af en bond.
O telgen, voortgcteelt van Roomfche en Duitfche ftruicken,
Die niet om pracht ,ïprack hy, maer eerlijck te gebruicken,.
Het harnas gefpte aen»t lijf, en degens gorde op zy;
Hier is gelegentheid. een yeder volge my,
Om onze erfvyanden, dees Katten, die, als flaeven,
Zich onder 't Hunfche juckzoo fchandelijck begaeven ,
Betaelt te zetten 't leed, van ouds her aengedaen
Den Ubien s toen , na veel jammers, uitgeftaen
Van woeft geweld , zy heul aen Casfars fcepter vonden.
Dit 's Manfrits regement. ghy ziet den hengft gebonden,
Vaft graezen by zijn tent, waer in hy ftormensmoe,
Houd fchildwacht op tapijt, met bey zijn blieken toe.
Wie
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Wie zagh oit fchooner kans in al 't belegh geboren >
Mijn mackers, dat 's u voor. met gaf hy 't ros de fporen.
Al dandren op dat /poor hem rennen achter aen,
Het open leger in. wat kon'er tegens ftaen>
Wy plofte n onverziens in 't honderd, in den drommel,
Voor 't fteeckenvan trompet, voor 't roeren van de trommel
Des ronckenden foldaets. eer 't yemant hoorde of zagh
Gevoeldenze onze Ieughd niet eerder dan den flagh,
En 't yzer op den hals. dat was het zeker teecken."
En daer meê wapen, moord i en kloeken opgefteecken .
Zoo overvalt op zee een onverwachte vlaegh
Den zeeman, daer hy flaept, en verre leit te Iaegh,
Als, onzacht opgeweckt, hy't zeil begeert te ftrijeken ,
En bulderende wind, e n golven niet bezwijeken,
Voor dat het fchip gefloopt te gronde gaet, en zinckt.
Hier wordt'er een verrafcht, terwijl hy zit en drinckt,
En braeckt den wiJD, en't bloed, en mengtze met malkanderen.
Een ander wil zijn fpel te fpa in ernft veranderen ,
En word, terwijl hy fpeelt, het /pel en 't leven quyt.
Een ander, vaft in flaep, van 't waecken word bevrijt.
Een ander grijpt zijn zwaerd, of zet zich in geleden;
Maer word van 't punt geraeckt, of van den hoef vertrede n.
Een ander, die zijn quael verbond, met luttel harts,
Van 't fchichtigh zwaerd geheelt vond noit gezwinder arts.
Op t roepen midlerwijl, op dit erbarmlijck fchreien ,
Terwyl Agrippaes jeughd, zoo ftout, zoo breed, gaet weieff,
Komt Manfrit uit zijn tent gefprongen, half gekleed,
Met eene hellebaerd, en fchuimbeckt byfter wreed,
En fchreeuwt : wy zyn noch niet verbafterd va n onze ouderen.
Hy brengt een' flag.maert' hoofd dat hangt op beide fchoudren
Gekloven midden door van Liskercks gladde kling,
Die hem te fhel ontmoete, en ruftigh tegensging,
En zonder (amlen fprong uit zynen hoogen zadel,
De tent van Manfrit in, beftuwt van Keulfchen Adel ,
Gz E
n
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En haelde'r Urfiils lijck, en fineet het op zijn paerd.
Toen daetlijck 't leger uit, en zoo weer ftedewaert
Door dick door dun gejaeght, van bloed, en zweet bedropen.
Bezet de poort, en wal, en zet de poort wyd open.
Zy komen met het lijck. al 't leger raeckt in roer,
En was ten deel gevloón. ick boodfchap u hoe 't voer.
Sur. Manhaft e Jongeling, die, zonder eens te flaeuwen,
Dien koftelijcken roo f hebt uit die ftaeleklaeuwen
Des Noordfchen Beers geruckt; uw Ridderlijcke daed
Blijft in geheughenis, zoo lang de dageraed
De duifternis verdryft, zoo lang deftarren daelen ,
En duicken, voor den glans vanlevendiger ftraelen.
Sinte Urful zal u niet vergeeten in Gods Rijck,
Daer zy, Gods blyde Bruid, voor d'Englen zit te prijck.
luUaen. Attila. Geeft van Sinte Vr[ul.
Geeft van Sl JEtherem.

heeft de Noordzy zich zoo fchandelick gedraegen ?
H Oe
At. Ho e liet de Zuidzy zich zoo fchandelijck verjaege n ?

ƒ«. Trompet noch trommel werd gefteecken noch geroert,
Voor dat men 't ftormgevaert had ftewaertaengevoert,
Eu wat tot ftorremtuigh en reedfchap kon verftrecken .
Al 't voetvolck quam vooraen, de ruiter achtertrecken,
En noopte met zijn paert oock 't hart des fbudeniers,
Om den belegen muur t' ontginnen met meer viers.
De nieuwe maen ging op, dat was 't gezette teecken,
Om met een veldgefchrey altzaemen op te fteecken.
Zoo ging het ftormenaen, hardneckiger dan oit,
Het hagelde geweer, het veld werd dicht beftroit
Met pylen, die de lucht verduifterden, en vlogen,
En morde n van de pees der afgefchote bogen.
Men broght den ftorrembock met eene fchildpad aen,
Geweld daer muur noch poort, noch toren voor kan ftaen.

Al
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A l t vrouwvolc k in de weer zich weert met traenen vlamme n ,
Metpeckreep, ziedend kalck, en fteenen, om het rammen
Te hindren. heet gevecht maeckt heete harflens dol.
De mannen fueuvelen. de graften raecken vol.
Men ftrijd eer reuckeloos als met verftand en orden,
Uit bitterheid, van wie zy aengedreven worden.
Gewight van fteenen rolt, en tuimelt van den wal,
Op 't fchildendack, dat floopt, door eenen zwaeren val;
Dat kraeckt, en knarft, en huilt, noch ziet men niemant fuffen .
Men laet zich door veel moords in 't rammen niet verbluffen.
De levendige treed terftont in 's dooden plaets.
In 't end bezwijckt de muur, door 't aenftaen des fbldaets,
En ftort met roock, en puin, en groot gedruis ter aerde;
Die davert van dien flagh , als orze Reuzen baerde,
En weer in arbeid ging. het puin vervult de gracht,
Enbaent den wegh in Stad: die Ichijnt in 's legers maght
Te ftaen, daer over ons de veften vreeflijck gaepen .
'k Zagh d'Agrippiners blanck op ftraet, in volle wapen,
Getrooft het Hunfch geweld t'ontfangen fterck en ftijf,
Als my, gelijck een koorts, een grilling reed door 't lijf.
At. Wa t grilling quam u aen ? hoe is u 't hart ontzoncken ?
Ia. My docht,dat in die breuck des muurs dees Mannen blonckê,
Die flusverflagen, nu verfcheenen wederom
Tot wraecke van dien moord, ' k Zagh Urfuls Bruidegom ,
Dien wackren Jongeling, den wyden mond der muuren
Bezetten, met die fêlve en vloeiende quetfuuren ,
Ontfangen van mijn hand, toen ick, verfteurt van moed,
Hem aengreep by zijn kleed, en flibbrendeed in't bloed
Van 't grijs en Pauflijck hoofd, het welleck, voor zijn oogen,
Doorfteecken van mijn zwaerd, zich mede quam vertoogen,
Tot wraeck van 't ongelijck,met eene heefche ftem j
Gelijck die dubble wolck van Mannen achter hem,
De moede Burgery quam byftaen, en verpoozen.
Men zagh 'er zom gebaerd. men zagh 'er baerdeloozen,
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En jong, en oud. elck had zijn eigen handgebaer,
Een kruis, of ftaf, of torts, of zwaerd. 't gefpoock ftond naer,
En vreefTelijck by nacht, de krijghsman aen het dutten,
Wijckt af, verloopt, en ick zoeck hen vergeefs te ftutten.
At. N u merck ick, 't is geen droom, noch harflènfchildery .
Het heeft niet weiniger gefpoockt aen onze zy.
Ick, om geweer en moed van 't oorlooghsvolck te flypen,
Hadde opgezet eens zelfde torens aen te grypen,
En greep, iu 't bits gevecht, na zoo veel tegenftand,
Den ftanderddragerzelfden ftanderd uit de hand
Met d'een, met d'ander hand de lange ftorremladder ,
En riep: men volgh mijn fpoor. wi e eerft van allen radder
Kan fteigren, achter my, en fchrap in 't heetfte ftaen ,
Dien magh onfterflijeke eer , noch muurkroon niet ontgaen.
Hier rijft het Capitool. hier is de wedergade
Van Rome. fchats genoegh, tot boete van uw fchade,
Geleden in 't belegh . val aen, ick wijs u 't fpoor ,
Mijn Arend met de kroon, mijn Aftur vlieght u voor.
Het vier ootftack. me n zagh hoe aller oogen glommen.
Ick recht de ladder zelf, en daedlijck opgeklommen;
Mijn regementmy na, en zoo de zege ontgoft.
Een yegelijck foldaet hiel ftand, gelijck een poft.
Ick zwaey den degen vaft. ic k fchreeuw vaft, moord, en wapen,
Vrybuit, en brand, val aen, nu wreeck u eens rechtfehapen.
De Burgery verflaeuwde, in tegenweer te bien.
De wal en Stad was ons; wanneer ick op zijn knien
Een oud eerwaerdighft Ma n zagh vallen, in het midden
Der Priefteren, en met gevouwe handen bidden.
Op dat gebed, helaes! verfcheenme ftrax mijn Min,
Met haer doorfchote borft. di e fchoone Koningin
Verfcheen met dees quetzuur, die verfch noch deerlijck bloede.
Hoe werd mijn hart zoo bang, dat ftraxzoo grimmigh woede!
De ftanderd zeegh, en viel, met eenen viel de moed.
lu. Verfcheenz e flechsalleen ? At. Meteen'ontelbrenftoe t
Van
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Van duizenden beftuwt, en met die fèlve Zielen
Die, van den hoef getrapt, doorzwaerd en fpeeren vielen.
Zy trad my in 't gezicht, en dochtme ruim zoo fehoon ,
En ruim zoo groofals flus. haer diamante kroon
Verlichte ftraet en wal, door 't fèbitteren der fteenen,
En 't kroonegoud, gelickt en goddelijck befcheene n
Van eenigh godlijck licht, dat met een' ronden kring
Van tongen, rood als vier ,'ora 't heiligh hulfèl ging.
My docht ick zagh dien fchicht noch in haer herte fteecken ,
Daer 't Iaeuwe bloed langs fcheen op d' aerde neer te leken.
Ick ftondt'er ftijf en ftom. al 'tkrijghfvolckzagh o p my.
De Liefde en Schrick van d' een, de Schoone aen d andr e zy.
Noch drong ick ftewaertin met zidderenden degen.
Maer waer ick quam, alom vloogh Urfuls Geeft my tegen
Met haere ftanderd vaen. haer Maeghden overkuifch
Eejegenden mijn volck met dadeltack, of kruis,
Of maeghdewafTe kaers, voor wie de krijghslien vielen,
En vloden hier en daer. zy zat my op de hielen,
Offtond voo r mijn gezicht, veel troepen vloón verbaeft ;
Dies ick den aftoght blies, want d' aftoght was ons 't naeft.
Vr. N u treffen den Tyran al 's hemels dreigementen.
Mt. N u Juliaen vervolght i n d aengefteecke tenten .
At* Oc h Juliaen, wat raed ? hier koomt het zelve fpoock.
lu. Ho u ftaud, 't is ydelheid, en wind, en ftof,en roock,
Of een ontfteecken damp , die (chichtigh zal verdwynen.
Vr. D e zonne zal voortaen uw hutten niet befchynen .
Iu. Houftan d ,'t is ydelheid, die eer verftuift da n ftof.
Vr. De s legers kreits verftreck den Hun een kerreckhof.
Ju. Wi e zijtghe, die by nacht ons quellen komt, en plaegen?
/Et. Slech s wind, en roock, en damp, en ftof, om uit te vaegen.
lu Indiengh e niet ontvlught, ick ftel mijn zwaerd te werck.
Wat of de veldheer doet? At. Ic k fchrijf me t kool een perck,
Tot mijn verzekering, en zal 't met vloecken wyen.
lu. Dae r komt het yflijck fpoock, en durf het overfchryen .
At, Is 't
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At. I s 't wonder dat mij n hair hier door te berge rijs?
Vr. Bevrief t uw hart noch niet zoo ftijfen kil als ijs ?
At. Oc h Urful, laetme gaen. och fpaer den Koning 't leven.
Vr. Tyran , uw vuift heelt my dien fchicht in 't hart gedreven.
At. Oc h Urful, laetme gaen, vergeefme toch dien moord.
Vr. WyGeefteneiflchenwraeck . d e hemel is verftoort.
/Et. Durf t ghy, aertsmoordenaer, u langer hier vertrouwen >
Ju. Wijc k af, ick zal u 't hoofd van buick en fchoudren houwen.
/Et. Heef t wind, en roock, en damp, en ftof nu buick en hoofd ?
Ju. Daer leit de Geeft, ick heb hem 't beckeneel geklooft.
/Et. Noc h leeft de Geeft, uw zwaerd is veel te plomp van fhede.
Ju. Oc h goede Geeft, vertreck, laet Juliaen met vrede.
At, Oc h Juliaen, wat raed ? nu weet ick geen verblijf.
Vr. Gods ftraffevolght Gods Roe, gelijck de fchaduw 't lijf.
At. He t zweet breeckt uit. wi e moet voor dit gezicht niet yzen?
Princes, ick zal my nu genadiger bewyzen.
Vr. Gelijckgh e zijt gewoon, die 't al verwoeft, en ftroopt ,
En Chriftenrijck i n 't bloed der Martelaeren doopt.
Verbeeld u niet, dat God uw' moetwil wil verfchoonen.
Ick zal u 't halve hoofd van uwen Manfrit toonen.
Daer ziet ghy 't van het lijf gemeden, en noch nat.
De Ridderfchap valt uit, met al de ganfche Stad.
De tenten ftaenin brand, uw volck verloopt te fpade.
't Vergoten bloed roept wraeck. 'tis uit met Gods genade.
De ganfche Stad valt uit. al 't leger ftaet in vier.
At- Wa t zienwe, Iuliaen ? wat aenzicht zienwe hier ?
't Is Manfyits eigen hoofd, verwach t geen ander teecken.
Och Iuli^n, 't is tijdt als d'andren op te breecken.
Och Juliaen, breeck op, met d'overige maght.
't Is veiliger gevloón, dan 't uiterfte verwacht.
Aerts-
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Aertsbiflchop. Burgemeeflers. J^yvan Jgrippinert.
Etrouwe Ridderfchap, zet hier de doodbaer neer,
En 't Heiligh Lijck. ' t word fpa, oock valt de wegh te. veer.
Voor eerft genoegh, tot dat men 't lichaem voort geleide,
En op het ftaetelijckfteeen uitvaert toebereide,
Gelijck de heiligheid van zoo een Heyligh voeght.
Maerdittoefchietend volc k bleef al den nacht mifnoeght ,
Indien hun oogen zelfs de doode niet eerft zagen.
Men fchuif de doodkift op. daer leitze nu verflagen,
Die vrome Kruisheldin, en ftut van 'teeuwigh Rijck.
Ghy Vaders van de Stad, ghy Burgers algelijck,
Om Gods wil, ziet toch eens, ghy maeghdekens, en vrouwen,
Koom leeck, en priefter, koom de Koningin aenfchouwen.
Zy fchijnt niet dood, noch oock den flapenden gelijck,
Maer levend lachtze u toe. hier leit een Bruid te prijck j
Wiens ziel in 't hemelfch koor, voor d'Engelen, ging trouwen
Den fchoonften Bruidego m wae r zagh men oit gehouwen
Uit marmer eènigh beeld, of lijck dat witter was.
Zoo leeft d albaft e pop in d' ebbenhoute kas.
Noch fchijnt de purpre mond gebeên tot God te morren.
De roos, op elcke wang, weet noch van geen verdorren.
Het hair behoud zijn' geur, ja krachtiger dan oit.
Zoo hadze zich voor 't lefte om Jefus opgetoit.
Zy heeft dien mond niet eens vertrocken, om de finarte
Des doods, toen haer de Dood de tanden zette iu 't harte,
Met dien verwoeden fchicht. geweerhaeckt hangt hy noch
In haer gequetfte borft, zoo wit, als melck en zogh;
Gemarmert van het bloed, dat uyt de wonde vloeide,
En maeckte een' rooden vliet, waer in de zieje roeide
En zeilde, en vloogh voor wind, voor ftroom, recht heraelwaert,
Der zielen haven in, befchut voor 't Hunfche zwaerd.
O wreede fchicht, t e wreed op zoo een teere fpruite!
' T was wonder dat uw punt met weder af en ftuite,
HO
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Offtomp werd, op t gezielt en levendigh albaft
Per Kalidoonfche Maeghd, en hechtghe noch zoo vaft,
In 't middelpunt van 't hart ? rnaer waerom 't hart gefchoteo,
Och edel hart! en niet een ander deel doorftooten ?
Neen, billijck is 't; dat zy, aen 't Paradijs verlooft ,
Oock werde in 't hart gemercktj gelijck t gemartelt Hoofd,
Haer Heiland, dien de fpeer in 't hart ging, door de zyde.
Onwetende eerde u dus, die u dees eer benyde.
O allerzalighft lijck , ons allen voorgetreên,
En in het bloedigh perck met Jefus doorgeöreên .
Bur. Z y triomfeert by God, met wien zy zich vereende,
Met al haer Duizenden, die, op de ftarrentreênde,
Nu omgaen met den kloot, aen 's hemels gouden boogh,
En, boven aon en maen, braveeren daer om hoogh
Gods vyanden, die niet onfterfelijcke zielen ,
Maer flechshet fterflijcklijf des Martelaers vernielen.
Het veld, dat door dien moord verwildert leit, en woeft,
Gemeft met bloed, en mergh, teelt nu een' rijcken oegft,
Daer God de vrucht af maeit, en vult zijn ruime fchuuren
Met garven zonder tal. J^ey. W y tellen daeghlix d'uuren,
Ja elcken oogenblick, in 't uiterfte gevaer,
Dat Iefus ons verlos, 't verlangen valt ons zwaer.
Jert. O waerde Burgery, de hemel wil u ftercken.
Gedenck, ghy ftrijdter nood voor huizen, en Gods kercken •
Ghy ftrijd voor lijf en ziel, voor Gods gerechte zaeck,
Voor 't algemeen geloof, fchep moed. beveel de wraeck
Den allerhooghften troon: hy bleef noit Dwingland fchuldigh
De lang gedreighde ftraf.volhard, beveel geduldigh
Hem d'pitkomft van 't gevecht, d e hemel weet zyn tijd.
Men triomfeerde noit dan na den bangen ftrijd.
Nu dórfcht Gods ftraffehand den droeven ingezeten.
De vlegel breeckt niet eet voor dat die is verfleeten.
Gods oordeel fcheid aldus het koren van het kaf j
Al dreunt e r 't ganfche Sticht, geli/ck een dorfchvloer, af.

T R E U R S P E L .

Wy zitten noch befchernit, e n met beflote muuren .
fyy. Argentoraet , en Trier, en Tongren, ons gebuuren ,
Zijn al in d'afch geleit, en in den grond vergaen .
Indien een ftercker valt , hoe kan een zwacker ltaen ?
De blixem met geweld gedreven op de toppen
Van toornen, en van kerck, het bloed, by roode droppen,
Geregent hie r en daer ; de tortfèn in de lucht ;
De woleken vol gefchreis, en oorelooghsgerucht ;
Het hemelfche gezang, het loeien uit de kooren,
Gaen zwanger van al 't leed, dat daeghlix word geboren .
Ons veften gaepe u vaft, en waren flus vermant.
Wy hoorde n dien Tyran vaft brullen moor d ep brand.
De maght der Burgery begon al uit te fpatren .
D e Hun zal ftrax den ftorm met meer gewelds hervatten,
En boore n door de breuck in Stad, die open Ieit.
Ick zie, hoe 't grimmigh zwaerd langs marckt en ftraeten weit ,
En neervelt, wat het vind. ick hoor ons vrouwen krijten .
'k Zie dochters aengezicht en bloote borften rijten ,
Met hangende perruick gefchonden e n gefleurt .
Ick zie dees Stad in brand, en als een kleed gefcheurt .
N u zal ons Beeck van't bloed der menfehen overloopen .
Men fluit de poort vergeefs, de muuren leggen open.
Bur. Godvruchtigh Licht , verlich t het voick met uw gebed.
Wy knielen al met u, en hopen op ontzet.
Aer. Aendachtig e gemeent, ho u op, houopvanfehreien .
Ick ?ie, om 't hoofd van 't lijck, een vlam van tongen weien,
En lecken Urfuls kroon , a y zie, hoe fchoon he t fpeelt .
Ick zie noch meer, een wolek, die zich daer boven deelt,
En zwanger van Gods glans vaft arbeid door te breecken .
Schep moed, mij n voick, fchep moed. dit is geen ydel teecken.
Wy zijn alree verhoort, n u langer niet gefchroomt .
De wolek gaet op. wat Zon of hier te voorfchijn koom t >
Wat ftarren of dit zijn, die voor en achter krielen >
Gewis 't is Uriuls geeft, beftuw t met Martelzielen ,
H z Me
t
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Met zoo veel duizenden, als flusgefneuvelt zijn .
Ick ken die Kruisbanier. 't is Ipoock, noch droom, noch fchijn.
Wy weckten haeren geeft met ons eendraghtigh fmeecken .
Zy wenckt ons. luifter toe. daer vangt zy aen te fpreecken.
SINTE URSUL
.
Hy Agrippiners, ftaeckt dit jammerlijck gefteen .
Ick hebbe op uwen muur metal mijn heir geftreên,
En ging dien Dwingeland in zijne tent beftoocken .
Al 't leger vlught met hem, en is voort opgebroken.
De blnemftrael, die brand in alle hutten fticht,
Vergunt den Hun geen' tijd, dat hy zijn hielen licht.
Ganfch Keulen , met den dagh in 't leger uitgevallen.
Sleept eenen grooten roof in zijn verlofte wallen.
Die woedende Tyran, zoo wijd en zijd gevreeft ,
Zal s nachts, in 't bruilofsbed, op 't vrolijckft va n zijn fèeft ,
S moord roncken van den wijn en 't bloed, allengs gedronckerr,
Daer zijn beftorve bruid hem reutien hoort, na 'et roncken,
Haeft braecken 't godloos hart, en fmooren in zijn bloed,
Dat tegens Chriftus Kérck, en Gods autaeren woed.
Laet u 't geleden leed noch jammer niet bedroeven.
God wou uw hart door 't vier des oorlooghs dus beproeven.
Befteltonslichaemen teraerde , zoo't behoort.
De hemel feluw' Dom, uw Raedhuis, en uw poort,
Van hier, in tijd van ramp, en tegenfpoed, vertrooften .
Verwacht in uwen fchoot het Drietal, dat van 't Oofte n
Zich boogh voor d arme kribbe, en offerde zoo mHd •
Drie Kroonen dan gevoert in eenen rooden fchild :
Drie Kroonen zullen braef op onze Armijnen paflèn .
Ick zie der muuren kreits hoe langer wyder waflên,
Door allerhande vamp; d'Aertsbiffchop, i n den top
Van 't Keizerrijck te keur, om een' gekroonden kop.
En 't Heiligh Agrippijni door tegenfpoed verzochter ,
Volharden, als een echte oprechte Roomfche Dochter.
Aer, Ver -
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jer. Verlofler,zijtgelooft , diedeerbehoadin'tveld,
En Englen zonder tal, en Martelgeelten ftek
Tot wachters van de Stad. wy buigen ons, wy groeten
S I N T E U R S U L e n heu r heir, wy ofFren ae n heur voeten
Geen wieroockvat vol reuck, maer 't hart vol danckbaerheid.
My dunckt ick zie alree ons vetten uitgeleit.
SinteUrfuls Veld daer in getrocken, en begrepen,
De Keulfche Maeghden maght van fteenen t'zaemen fleepen,
En bouwen haer een kerck, zoo y verigh als oit.
Gezegent zy Kleraaet , die God jgebouw voltoit.
Driezilvre tomben, rijck van Indiaenfch gefteente ,
Begraeven in 't autaer, beveelt men haer gebeente,
't Lijck van Cyriacus, en 't lichaem van Konaen ;
Waer op men, onder fpel en koorgezang, voortaen*
Den hemel eeuwighdanckt, met heilige ofFerhanden,
Daer.guide kandelaers, daer guide lampen branden.
Noch feeft noc h ommegang ontfta dees Maeghdekerekj
Daer elck haer ruftbed hebbe, en haer gewyden zerck.
Men bergh al 't overièbot in eene goude kamer;
En haer gedachtenis zy Keulen aengenamer
Dan endelooze fchat :mae r d'afch, en Maeghdefto f
Zich fpreiende, vereifcht eengrooter kerreckhof
Dan d'aldergrootfte Stad. men grabbelt om dees bloemen.
De Teems zal zelf een ftadnaer een der Maeghden.noemen.
Zoo leven, na de dood, die 't leven hier verfmaên.
Zoo koomt de glori t'huis, die naer geen glori ftaen.
EY N D E .
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Iefus Chriftus .

D

E ChriftePrinccnzitte n vaft •
Malkanderen in 't hair.
Ganfch Chriftenrijc k verval t in laft,
En 't uiterfte gevaer;
Als 't fèhip dat met gekerfden maft
Flus fchipbreuck lijden zal,
En drijft naer lager wal.
De felle Turck, die Chriftus kruift ,
Ziet ons krackeelen aen.
d'Erfvyand lacht nu in zijn vuift,
En hoopt den klaeuw te flaen
Van bloed geverft, van ftof begmift,
In 't hart van 't blind gevecht,
Dathy 't gefchil beflecht.
Zoo't

Zoo 't hem gelucken mach naer wenich
Met zijnen woeften hoop,
Dat hy 's gelooft verzwackte grens
Op 't ongezienfte floop,
En vel en vil zoo raenigh menfch;
Help God! wat wil 't een dagh
Van rouw zijn en beklagh.
Gelijck een ingeborften ftroom
Zal 't ingelaeten heir
Verdrencken al den Duitfchen boom,
En bmizen als een meir,
En Ipoelen den bebloeden toom
Te Keulen in den Rijn,
Die zal zijn wedde zijn.
Zelf d'andre weereld (dae r men met
Den hoofde nederwaert
De voeten tegens d onze zet)
Zal hoorep al vervaert,
Hoe wy door 't zwaerd van Machomet
Gevallen zijn, ten fpot
Der vyanden van God.
Dan

Dan voelt men hoe me n heeft gefaelt,
En uit den Burgertwift
En brand verdoemden roof gehaelt,
En wolven opgehift
Naer Chriftus fchaepskoy : dan betaelt
Men zelf zijn eige roe,
En Ichreit en zucht zich moe.
O J E s u s, keer dit voorfpoock a£
Verdrijf die duyftre wolck.
Herplant veel eer op 't heiligh Graf
Door uw geloovigh volck,
Den Turcken totgherechte ftra£
Den ftanderdvan uw' naem,
Op dat zich d'afgrond ichaem.
Op dat die bloedhond , yeders vloeck,
Met ingetrocken ftaert
Gelijck een rekel Mecha zoeck,
En aen zijn' eigen haerd
In eenenonverlichten hoeck
Zich uitftreck, naer zijn' luft,
En laet uw Rijck in ruft.
t'Amfterdam, Gedruckt by Domnicus vander Stitbel.
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En manshar t kropt zijn nijt, die uitbarft by de vrouwen.
Sophia, wat al ieets hebt ghy Godts Kerck gebrouwen,
Meteenenfchimpfcheut (acheenIchimpwoor t vry
gering)
Die Narfès, door het hart, aen zijn vijf zinnen ging,
En, als een pijl, uw tongzoo los en bits ontglipte ,•
Waer door zijn eerfte trouw, uit wraeckzucht overwipte,
En fchende Alboin, der Langebarden hooft ,
Den Roomfchen op het lijf. Italië berooft ,
Geknevelt, afgebrant, gefchoren, en gefchonden,
Van Got, Alaen, en Hun «gevoelt, in verfche wonden,
Helaes! een' nieuwen flagh, van d'overfnootfte fmet ,
Die, van het Baltifch ftrant , zich had met hracht gezet
ld 't vet Pannonie; van waerzy, met dees vreemden,
Avaer, Bulgaer, Sarmaet, en Sax, op al de beemden
Van Po en Aruus viel, in een veel eedier wey,
En aen de wolekeu dreef dit jongfte Iantgefchrey.
Sophia, oordeel nu, of gby wel, by uw leven,
Dit opgezette web van Narfès af zult weven •
Dit aes (van dien befheên gebezight tot een' toom
Der Gotten, reis op reis ) regeert nu aen den ftroom
I
Des

Des Ticiners, op"thof; gebiet, datelckditkenne,
En drijft, tot voor de poort van Rome en van Ravenne»
Jullijns bezettingen te fteênen floten uit,
En niemant heeft het hart dat hy dit euvel ftuit :
Want wat quam Ticinum zijn tegenftan t te ftade ,
Als, 't na drie jaer, zijn poort opzette, ter genade
Des wreedenLangebarts, die met dat gruweiwoort
Zijn zwarte ziel verz woer aen 's overwonnens moort ?
En zeker, had het paert, ten intre van de wallen,
Uit mededoogen, niet dien vloeck te voet gevallen;
De ftadt waer ree, in bloet en roock en vier, vergaen,
Vergeten; en geen menfch zou Ticinum zien ftasa
Ter ftede, daer 't noch ftaet, om onder 't juck te zweeten.
Oock hebben dierte en peft ons zenuwen gefleten :
En yder lants-aert van dit mengfèl maeckt zich fterck,
En acht zich mans genoegh, ganfch Kxiftenrijck een werck
Te roekenen, dat niet kan worden afgefponnen ,
Als met een' zwaren toght. De Gotten, in Narbonne,
En Spanie, en oock de Hun (die fterckden Donaukant
Voor Alboïn bewaeckt, in 't ingeruimde lant)
Beloofden, op zijn trom, in 't harnas aen te ftappen.
Vier Franfche Koningen, ontzaghbre zwagerfchappen,
Hanthaven delen Vorft, in 't overheert bewint,
Uitgunfttotdeerfte vrouw , hunzufter, Klotfuint j
Hem van Klötaer, in echt en eigen, opgedragen,
Om zoo veel dapperheên, getoont in trotfè flagen :
En wat'er overfchoot, na'et flaenvan Koenemont,
Wiens bloet zijn koets herwarmt; da t berghde zich terftont,
Uit ichrick, in zynen eedt, en volleghde te gader
Den man van Rozemont, zoo trouwlijck als haer* vader.
Wat refter, tegensditonkneufbar e aertsgewelt ,
Voor ons, dan dat men Godt, die 't onweer wetten ftelt ,
Geduldighlijck het ftuurdes Rijcks bevele, in 't midden
Van 't balderen j en, met fèhenckaedje fchatting bidden,
Terwijl

Terwijl vermurwe en ftreel dien grooten Dwjngelant,
Tot hindring van meer quaets: waerom ick, een gezant
En mont van Paus foan, ten dienft der myterkroone,
Van Ticinumden Vorft hier navolgh, te Veronej
Alwaer dees onderdruckte en bange burgery
Dien Heiden vieren ziet het vrolijck jaergety
Der zege, op Audoïn, in 't bloedigh velt, bevochten.
O Heilant, wil ons eens van deze lantgedroghten
Verloflen, door de vuift van een' rechtfèhapen heldt .
Maer och ! ghy meet het perek van elck faizoen, en fmeït,
Wanneer uw zon genaeckt, dees fneeuwjaght uit den Noorden.
't Is u bekent, of Godt met Langebartfche koorden
Het Ooften temmen wil, van wien het Wefteu lijd t
Meer wrevels en meer hoons dan oit van Geet, of Scijth:
Want of de Bofpborus braveert het hooft der vlieten,
Den Tiber, lang verdruckt, 't zal Godt in 't endt verdrieten.
Godt vry 'r^Latijnfche Recht, fchuif 't Griexfche juck van hier ,
En finijt (behaegh het hem) dees lantroede eens in't vier.
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