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ften verplichten ons tot onophoudelijke dankzegging. Dit is de reden , dat

ik andermaal voor Uw Ed. Achtb\ verfchijne, om dit tweede dccl der Gedichten van wijlen den Poeet Jan Vos, gelijk
5t eerfte, aan Uw Ed. Achtb*. op te draagen.'t Is my t'over bekent,dat mengants
geen gelijkheit kan befpeuren, tulfchen
zoo vele ja ontelbre gunftbewijzen, die
denDichter, en my, van mijn'Heer,
Uwer Ed. Achtbts. waarden Vader, van
heerlijke gedachtenis , en van Uw Ed.
Achtb\ zijn als t'huis gezonden; en't opdragen van eenige bladen gedrukt papier. Maar d'edelmoedigheit der rechtfchape weldoenders is zoodanigh , dat
ze met de geringftegift,uit een' oprechte dankbare ziel afvloeyende, zich vernoegt. Deze waarheit doet my geloo-

vcn,

yen, dat Uwer Ed.

Achtb 1. deze rijmen,

als kleine vruchten van de grootfte
dankvvilligheit, met Uw Ed. Achtb".
gunft zal overfchaduwen; en mijn gering
vermogen aanzien,'t welk,voor zoo vele
verplichtingen ,en dienften, die ik Uvv
Ed. Achtb'. bekenne fchuldigh te wezen , niets , dan een anders werk, kan
toebrengen. Evenwel ftreelt my een
vertromven , dat Uw Ed. Achtb 1. ,
na d'eigenfchap der hooghftverhevene

zielen, mijne ootmoedighfte fchultbekenning niet zal verfmaden. Laat dan
toe, dat Uvv Ed. Achtb". naam dit bock
verciere : terwijl ik, uit den diepften
grondt mijns harten , de Goddelijke
goetheit bidde, dat Uw Ed. Achtb 1.,
gelijk zijne hooghwaarde Vaders , altijdt een fierfel en fteun van deze grooa 3

te

te ftadt e n 't waarde Vaderlandt ftrekke, om de zelve met wij sheit, raadt en
dapperheit t e helpe n onderfchrage n j
en alzoo Uw Ed. Achtb*. ganfche Huis,
met alle hemelfche en aartfche zegeningen rijkelijk overftort zijnde, altijdt in
eere e n voorfpoe t bloey e e n groeye:
dit wenfcht en bidt, met nederige eerbiedenis , uit all e d e krachten zijne r
ziele,

Edele, Achtbare Heere,
Uwer Ed. Achtb".

Den xv.- van Blöey.
munt, 1671.

oottnoedighfte, gehoorzaamde
en verplichfte dienaar
]actb Lefiïtlje.

O O R D E E L
van wijlen de n ProfeiTo r CA STAK B A R L I U S
over 't dichte n va n J A N V O S , getrokke n
uit fijne Latijnfch e Brieven .

,

Wit Mn BriefAen den Beer e"pan Zuilichem , p. 8 j 8.

T"*\ E Poëte n fpotte n e n beufelen n u over ernftig e
^ ^ i a e k e n . Mae r feke r ui t vee l bete r drif t heef t
hier onze Glafemaker , een ongeletter t ma n , een
Treurfpel, hoewe l van een verdichte ftoffe, gefchreven. Dit is dikmaels geipeelt, en 't kan den toehoor der noc h nie t verfaedigen . I k heb't zevenmaele n
gehoort, buiten mij n gewoonte $ want ik plag mij n
ooren niet meer dan eens aen fulke fpeelen t e leenen.
De heer Hooft heef t he t o p mijn' aenmaening ge hoort, en Mondt als voor 't hooft geflagen . Va n de r
Burg heeft he t gehoort,en ftondt ito m van verbaeft heit. Vonde l heeft he t gehoort, en zeide, 't is een
man va n wonderbae r verftandt . H y fpreek t me t
woorden daer Zuilichem, de heer Droft, en Vonde l
mcdefpreken e n fchrijven . D e fpreuke n fijn def tig , vol fins e n t'eenemae l paffend e o p d e faeke .
De geheel e oudthei t heef t gee n treurige r Treur spel : en miflehie n fulle n fich d e ftrenge berifper s
daer alleen aen ftooten da t het a l t e treurig is. On dertuffchen heef t h y twe e voornaem e deele n de s
Treurfpels o p een wonderlijke wijl e waergenomen ,

de fèden, en de hertstochten. ' T geheele Trcurfpe l
gelijk ' t gefpeelt is , heef t h y ee n hal f jae r lan g in
't hoof t onthouden , en dae r n a laete n fchrijven .
DeTreurfpeelen de r onfen , oo k a l uw e fchriften ,
kan hy op fijn duim, en feit f e op, ' T fpe l is waerdig
dat gy 't hier hoort o f leeft , want he t i s onde r d e
pers. Wannee r g y hie r komt, fal Andronicus, de
vaornaemfte ro l de s Treurfpels , de hooge Schou burg t'uwer eere doen daveren. Ik heb eenige Nederduitfche veerfle n voo r hem gefchreven, o m opentlijk t e betuigen , wat i k va n de n maeke r en' t werk
oordeele.
Wit een Brief 'aenden/ehen Heere y p. 868.

T T W gedicht op Jan Vos onfen Glafemake r i s t'eenemael van mijn fmaek , en veel helderder da n
't glas fèlfs. Me t defè verflen verheven fijnde,
— Dliegt hy hoog
ILnfijn ipoet raekt naeulijks aerde.

Hy i s d e gunf t va n fraije luide n waerdig , en dat
wegens d'uitnefnend e gave n de r natuure , die fö o
gioot fijn , dat men'tdefeeeuwe fb u benijden , in dien h y fc door konft hdd t gefchaefc. Hy heeft ee n
boertig fpe l gefchreven . ' t welk onder de pers, en
foo vervul t is met aerdigneden e n boerteryen , ui t
het midden van 't graeu ontleent, als zijn Treurfpe l
van deftige fpreuken .
U IT-
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Dichters, die het lijk eens Dichters, groot van waarde,
Der Zanggodinnen roem, nu hebt beftelr ter aarde,
BeQoten in zoo nauw een plaats als hem 't gerucht
Doet zweeven in een ruime en ongemecten lucht ,
'tMishaage u niet, nu gy uw plicht, op zijnbegeeren ,
Tot hier toe hebt betracht , dat zich komt herwaards keeren
Mijn droeve zangluft, o m den haaren ce voldoen.
Wy zijn hem quijr, die ons met vaerzen plag te voên,
Waar in zoetvloeiendheid hoogdravendhei d verzelde,
Ja d'cen zich om de prijs als tegen dander fteldeWy mifTen naar het lijf dien fchrand'ren V O S , vo l geeft ,
Een man, in wien Natuur, die ecnig is geweeft
Zijn leermeeftres, het brein van d'oude Dichters t'zaamcn
Gevoegt had zoo het fcheen, als om he n te befchaamen :
Want wat in ieder van die lichten krachtig blonk,
Als diamanrin goud, hadze altemaal te pronk
pcfteh in hem alleen: dat tuigen al zijn werken j
z
Zy darmen d'oogcn fla op 't geen 'er valt t'aanmcrkcn
In ernft- of boertigheid: het z y zijn loftrompe t
Roemwaarde deugden braaf voor elk ten toonc zet ;
Of met een fchcrpe roê, die 't vel van 't vlccfch kan rukken ,
prijkt ongenadig door 'r bedrijf van fnoodc (hikken;
En met een zelve veer nu ftrcelt, dan vinnig fteckt :
c z
y da t hy 't minnevuur van Bruid en Bruigom queekt ,

b

En 't paar te bedde zingt; of dat hy helpt met rchreitn
Beroemde lijken naat hun graffpclonk geleien :
't Zy dat zijn zangheldin juigt over vreêverdrag,
Of overwinning öp die gtaag ons neerlaag zag;
Terwijl ze kroont net hoofd de r helden, om hun daaden,
Manhaftig uitgevoert, met puik van lauwerbladen;
En zeegeboogen bouwt in beiderlei geval:
Öf zingt hoe Amfteldam barft uit haar oude wal:
Of hoe die groote Stadt haar Kapitool inwijdde:
'E Zy Koppenhavens blijde ontzetting hem verblijdde,
Na dat fchier 't Zweedfch geweld 's Rijks hoofdftadt ha d verkracht ,
En koning, kroon en rijk gekregen in zijn magt:
't Zy dat hy noodigt, trekt, begroet en helpt onthaalen
Ter Schouwburg (daar zijn licht fpreit weêrgalooze ftraalen-,
En van zijn vaerzen fchijnt te dav'ren het tooneel)
De Burgervaders, vaak verzelfchapt met een deel
Doorluchte Vorften e n uitmuntende Vorftinnen ;
't Zy dat hy zoonen uit grootachtb're huisgezinnen
In heerlijke ampten holp inhuldigen, en deê
Door ftaatfiwagens en vertooningen de Stee
Van t'zaamgedrongen volk uit nabuurfteden krielen ;
Of wat hy anders wrocht r en , ach! het wreed vernielen
Der Dood is oorzaak dat de laatfte zegevreugd,
Van vrede zwanger, niet zijn zangluft heeft verheugt;
'c Zy d'oude rnoorderes ftak in de krop zijn dichten,
Dat zy, hoe machtig, voor de Schilderkund: moet zwichten t
Of dat ze gunftig was zijn haaters>die 't verdroot
Hem, die maar moedertaal verftond, te zien zoo groot.
A polio liet door hem zijn wonderfpreuken hooren ,
Als door 't orakel, dat eer Delfis klonk in d'ooren:
Maar, ach! die vinder van de kruiden heeft 'er geen
Doen groeien om zijn zoon te houden op de been,
Of't noodlot s grooter kracht ontzenuwde al haar krachten l
De gantfche Helikon barft uit in jammerklachten :
De craanen (trekken voor een Hengftebronneftroóm y

Terwijl die, als verdfooet, gehouden wordt in toom ",
En d'ed'le Zanggodin, die doorgaans hem verzelde,
Die oorzaak was dat hy uit zijne zinnen ftelde
*t Herhuwen* en de trek tot fterflijk vrouwenbceld,
Verfmelt van droefheid, en het daglicht haar verveelt.
Ach < Hoimaand, (klaagtze) uw zein maaic niet zoo fchielijk neder,
En droogt tot hoi het gras, by't heete zomerweder,
Als (laas 1) de zeiflen dcr verwoede Dood gevek
Heeft hem, op wien ik had mijn hoop en zin geftelt.
De Dood heeft ons welt lijf, het kleed der ziel, ontnomen;
Doch in zijn vaerzen zal hy noit te fterven komen,
Zoo lang 'er leeven die in Dichtkunft vinden fmaak,
En hem zicn ftrckkcn, in de zijne, een held're baak.
Zijn dicht is als het glas, met welk hy zich geneerdc >
Waar van hy daag'lijks ook zijn brosheid kennen leerde:
Het ftrekr den eenen voor een kriftalijne bril,
Of verrekijker, of een fpiegel, naar zijn wil:
En ftcekt den andrcn met zijn fplinters door het harte j
Of, als gegruift, doorfnijt gedarmte en maag met fmartc:
Wat wonder dat hy lof en lafter krijgt tot loon,
Van deeze een goude-, maar van die een doornekroon ?
Maar waar belande ik in deeze oeverlooze ftroomen ?
Jk Hebop mijn zwakken hals te zwaar een pak genomen ,
t Geen beter torflcn kon hy, die geduuriglijk

Van treurftofzwanger gaat, en van vernuft zoo rijk
Alsoudvanjaaren is: dievaderderPoecten,
Die aan Apolloos zijde is op Parnas gezetcn,
Had aan zijn kunftgenoot de lijkplicht beft voldaan ,

En my ontlaft van't geen ik op mijn nek dorft laan.
Doch, fchoon mijn pen zijn lof naar eifch niec kan vertoonero*
Men laai bewijs van wil d'onmagtigheid verfchoonen:
Die zulk een Dichter zal volroemen naar waardy ,
Dient met geen minder gceft begaaft te zijn dan hy..
bz

GRAF-

GRAFSCHRIFT.
/ T Tk van dejchrandre V o s , een gauw vernuft, een wonder,
I v Een Dichter, dubbel waard dien eernaam, Uit hier onder $
Die op het Raadpaleis, aan 's Amflels dam geflicht,
Op tweederieie wijs doorluchtig heefi gedicht;
Die in beroep en k«nfi had fteedsdemaat voor oogen,
En zoo zijn /laat nietflechts kon houden, maar verhoogen;
Terwijl hy glazen mat, -wijn roeide ofvaerzenfchreef;
Die, kennende geen taal dan Neèrduitfch, meer bedreef
Dan veele, die verwaand met taalgeleerdheid prijken,
Envreemdelingen in hun Moederjpraak gelijken.
Hoe naa hem d'Oude kerk aan 't hart gelegen heeft,
De Nieuwe zijn gebeente een zachte rujlplaats geeft.
J. V. P E T E R S O M .

Op 't hooghile der ziekte van de Poëet

J A N V O S

H
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Et Leven ftreedt in V o s me t d'overfellc Dcodt j
Dees zcy : nu zijt gy mijn'; doch die : het heeft geen noodt.
G y zult, ten fpijt der Doodt, de Doodt zelf overleven.
Die andre n 'c leven gaf, zal hy 'c zich zelf niet geven ?

J- L .
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wordt M E D E A

met zul k ee n brandende n yve r toegeèïgen t , gelijk U w
Eed', d e Staa t de r Neederlande n , door onvermoeid e
zorg e n dapper e wakkerheidt , voo r inlandt s verraad t
en uitheemfc h geweld t , helpt beftiere n e n onder fchraagen, va n

Uw Eed".
"Gammitttnt «llerverpüchtfe

* Gmtrdt
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BEMINNAARS
van d'oud e e n nieuw e

TOONEELSPEELEN.
| E wijz e Grieken , boogdraavende Roomeincn , fchrandere
1 Icaliaanen, geeftige Spanjaarcs, aartige Franfè n en loffelijke
' Neederlanders, hebben bun krachten faamen gefpannen, om
1
Medea voor alle keurige oogen en ooren, in hun Schouwbur' gen , op het Tooneel te brengen ; ik van Natuur, mijn eenige
fchoolmeefteres i n de Duitfche Dichtkunft, na het veurbeeldt der beroemfte Dichters, aangeprikkelt, zal u de zelfde Medea aan d'Amftel doen zien
hoe dat zy zic h binne n Korinte n heef t gedraagen . Zo o u w ooren geen
vloeiende vaarzen, vol dreunende woorden, gelijk zulk een groote Prinfès
vereifchen,ontmoeten, uw oogen zullen aan haar kleedt,daar zy zich in vertoont, mijns weetens, noch ftof van uit- noch inheemlche Dichters vinden.
Zy ftaat gereedt om, tot barftens toe vol fpijt, do l van gramfchap, en overbed naar weederwraak, haar kinderen van haar waagen, die van vuurbraakende draaken deur de lucht wordt getrokken , op d'aardt te (mijten, om
het brein en bloedt in het aangezicht van Jazon , de vaader , te doen fpatten j maa r dit ftrijdt teegens een de r Tooneelwette n va n Horaciu s Flakkus: wan t hy zegt in zijn Dichtkunft, doo r de n grooten Tooneeldichter
J. vande n Vondel verduitft : Medea vermoordt haere hinders veer den volkf nut j
alwatge my zoo vertoont, dat haet ick^ als een die het niet gelooft. De haat van
deeze Lierdichter, teegens het vermoorden o p he t Tooneel , fpruit niet
uit reeden: maar uit niet te kunnen gelooven. d e dinge n die men niet gelooft , heeft men geen rech t to e o m t e tnooge n haate n ; of zoo he t niet
gelooven eet» moeder van de haat is, zoo moet ik zijn Tooneelwet haaten:
want ik geloof niet, om dat hy geen reeden geeft, dat ikz e behoef te volgen. All e wetten ontdaan uit reeden, ee n wijze Rechtban k zal nooit ilotvonnis vellen ofze heeft eerft reeden van haar beflui t gegeeven . Nochtan s
wil de Lierdichter, teegens't gevoelen van alle wetgeevers , da t men zip
vaftftelling zal volgen: maarSeneka , di e na hem geleeft heeft, d'uitfteekenfte Treurfpeldichte r de r oud e Latijne n , en beete r o p d'eigenfcha p
der Tooneelen, dan hy, afgerecht, is va n een ander oordeel: want het
beeft henagoedt gedocht, fchoo n h y vee l dingen binnen laat gelchieden,

A A N D Ë B E M I 'M N A A R S , Ste.
dat zijn Medea haar kinderea op het Tooneel, in bet gezicht van bet volk,
moeft vermoorden. Da c Horaciu s niet kon gelooven, dat men dit nabootfen zoo leevendig gelijk be t gefchied t was , o p he t Toonee l wif t ui t t e
beelden, is geen wonder : want de Roomeinen, daar by toen onder getelt
wierdt, waaren va n oudtshe r gewent , in bu n Schouwburge n d e menfchen van leeuwen, tiger s en beeren zoo te zien fcheuren, dat de gereeten
ingewanden , noch hal f leevendi g e n druipend e va n .bloedt , door d e
moordtwonden te n bui k e n bori t uitftorten : bet wel k hen zo o wreed t
van inborft maakte, dat a l wa t z y ander s zaage n vertoonen van hen niet
gelooft, en daarom gehaat, wierdt: zoo beef t h y zijn wetten niet voor
ons, maar voorde Roomfche Tooneeldichters gelchreeven : want ik geloof dat de naagebootfte menfchemoordt, alsze ftar k uitgebeeld e wordt ,
de gemoederen va n he t vol k doo r he t zien kan beweegen. H y zelf zegt
elders, i n zijn Dichtkunft, het wel k teegen s zij n eigen verbodt ftrijdt :
btt gehoorde raeckfmitt het gemoedt , da» 't gene men met zijn oogen gezien
heeft, en van den zJender zelf ingenomen wordt. Da t di t waa r i s za l ik
doen blijken: Zo o meenigmaa l al s Ulyffe s i n be t Treurfpe l vanPole «na , door de n vermaarde n Samuel Koiter gedich t , Aftianax , het
zoontje van Hektoren Andromache, van d e toorentran s wurp , fchee n
het nagebootfte kind t d'aanf c houwers zo o hard e o p he t har t gelij k o p
d'aardt te vallen : men zag h d e traane n nie t mi n ui t d'ooge n dan het nagebootfte bloedt langs he t Toonee l vloeien . Begeer t g y ftarker bewijs l
d'algemeene fpreuk zegt : het zien gaat voor 't zeggen. Nochtans moe t Brutus Cezar niet in het gezicht van het volk vermoorde n , om dat het teegen
de moogelijkheidt ftrijdt : want h y wierdt in bet midden van al de Raadtsneeren deurfteeken, die men, om het groote getal, niet o p he t Toonee l
kan brengen. Zo o moe t me n noc h woedend e legers , noch brandend e
«eeden, noch andere onmoogelijkbeeden, vertoonen: want men kan al de
dingen, gelijkze gebeurt zijn , niet uitbeelden . Noc h zeg t h y i n zij »
P'chtkunft: eenSpeldat aengtnaem zal zijn, en dickwils gt[ttelt worden, zj,
Wer noch langer dan vijfbedrijven; hier verwerp t by de ftelling de r Grieken: wan t hun Speelen beftaan i n een enke l Bedrijf ; deSpanjaarts , da t
"iet van de minfte vernuften de r Tooneeldichter s zijn , verdeden de hunne in drie Bedrijven; deNeederlanders, gelij k de Latijnen, Italiaanen , era
*ranfen, i n vijf, da t i k voo r he t bef t dur f oordeelen; doch niet om dat
net Horacius zegt: want h y geef t gee n reeden waarom dat het zoo moet
zijn: maa r om d'oorenen oogen van he t volk , doo r he t hoore n e n zie n
vermoeit, te verpoozen en tijde te geeven om het geen 'er vertoont is , zoo
Ule ln
P de gedachten te drukken dat het 'er door he t volgend e Bedrij f nie t
Jf6 " uitgerukt ka n worden : wan t d e Neederlandtfch e Speele n zij n
«ikwilsvoL?erwarringen,daarze, ditftaa t vaft , alsz e niet teegens de NaG 3
tuur

AAN D
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tuur fbrjden, en zich ondertuflchen gevoegelijk ontwarren, tebeeterom
zijn. lemand t zou my te gemoet kunnen voeren, dat alle huizen, hoovcn,
kerken en toorens, d'order van d'oude Bouwmeefters in zich moeten vertoonen , of het zijn, al kondenz e a l de ftormendewinden, verflindende
blixemsen woedende donders verduuren , nie t da n wanfchaape n gebouwen, zoodaani g zijn de fpeelen die geen order volgen. - He t eerft e veurwerpisgoedt: maa r hetlefte heef c gee n eigenfchap : want d'orderinde
Griekfche Bouwkunft is van al de Bouwmeefters de r volgend e eeuwen, ik
zwijg van wanfchaapen Gotten., eenftemmig voo r goed t gekeurt : maar
de geleerde die op verfcheide tijden, irt bezondere landen , wetten voor de
Xooneeldichtersfchreeven, koomen in hun lellen, gelijk de Bouwmeefters
in hun oordeel, niet overeen. Wi e zal me n n u van deeze, die eikanderen
beftrijden, volgen ? di e he t naaft e me t de waarheidt van de zaaken overeen koomen: o f lieve r Natuur, die , door oeffening gefleepen, de befte
Tooneelwetten ichrijft. D e fpeele n zij n va n ee n andere n aart dan de gebonwen. He t leeve n de r grooten enkleenen , da t men by wijlen op de
Tooneelen laa t zien , beftaat me e ft in toomeloosheede n ; wie in deeze
wanorder van leeven order wi l houde n , vervalt zel f i n wanorder: want
hy wijkt van de waarheidt: maar wie wanorder we] zal uitbeelden, moet
wanorder gebruiken, en dan is wanorder, in dat deel, order. I k weet wel
dat zich geen Koning gelijk een onderdaan moet laate n hooren : want dit
wordt gewraakt, gelijk een houte fchootel o p een Vorftlijke ftaatcydifcb :
zoo moet men ook geen onderdaan gelijk een Konin g doe n fpreeken , of
men zet een purpere lap op ee n hairenkieedt , daar het kleedt, al was de
lap meer, dan het heele kleedt waardig, doo r bedurven wordt. D e woorden moeten met d eigenfchap der Perfonaadjen overeen koomen. Wie deeze en andere nutte noodigheeden, di e i k eerlan g doo r de n druk gemeen
hoop te maaken, in de Speelen het ftarkfteuit ka n drukken, betoont dat
hy uit dehengftebron heeft gedronken. N u zeg t by in zijnDichtkunft:
twchte daar fpreekegeen vierde Perfónaadjc. Hie r toon t h y zich, gelijk eerft,
bequaamer tiran Ban Koning: want een tiran geeft wetten zonder reeden,
en een Koning zegt waarom dat hy d'onderdaanen aan wette n bindt. Euripides , zoo loffelijk in zijn fpeelen, dat hy te Delfis van Apolloos godtfpraak, voor de wijfte der Grieken wierdt uitgeroepen, en Sofokles, zo°
hoogdraavent ee n Treurfpeldichter gelij k dappe r Veldtoverfte, hebbe n
zich niet van zulk een draaiboom laaten fruiten. Onz e Duitfche Tooneeldichter, die Horacius wetten kort zoekt t e volgen, ziet me n dit veurgcfchreeven perk, in verfcheiden Speelen, met rech t overtreeden. I*cv0'^
hier het zelfde fpoor: want ik laat'er vier, al s het de reeden gebiedt,Dy
een koomen, e n dat 'er tien moeften zijn , ikzouze, o m by de waarheid
te blijven, me t eikanderen doen fpreeken. Wi e niet teege n d e g e ^ u
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dingcn wil zondigen, moetze, zoo het moogelijk is, na her leeven vertoonen ,al ftreedt het teegens al de wetten der oude Tooneeldichters: want
d'oudtheidc heeft gcen veurrccht dan daarze goedt is; of zooze in alles
veurrechcheeft, zoo moeten de Latijnen voor de Grieken, dieouder zijn
wijken : waar dan been met Horacius wetcen ? of moet men dan de wetten van Ariftoteles volgen ? zijn die goedt geweeft, zoo heeft Horacius
dc zijnen vergeefs gefchreeven. Dat 'er "twee meer dan een weeten wil ik
toeftaan: maai men moet dan ook lijden dat men nu zoo wel eenige wetten van Horacius, om dat menze niet voor goedt kan keuren, dan by
eenige van Ariftoteles , mach verwerpen. Voor wie heeft deeze Griek
Tooneelwetten gefchreeven ? was het voor Euripides en Sofokles ? dat
was vermetel: want hun Speelen wierden van de wijzen voor loffelijk
geroemt. Was het voor de jongeDichters ? dat was onnoodig: want die
konden zich dienen van de Speelen der genoemde Dichters, die hen voor
leevendige leflen verftrekten: hy heefc by my ,in veel deelen, noch minder
geloofdan Horacius : want dat was een Dichter $ en hy een Wijsgeer j
hier by wordt zijn wijsheidt, die veel eeuwen heeft geblonken , nu door
de glans van Deskartes zoo verdooft, dat 'er veel Geleerde van deeze tijdt,
liever leereling van Deskartes willen worden , dan meefters in Ariftoteles
weetenfchappen blijven. Wie oordeel heeft zal de kleenfte kermis van een
man, die in zijn grootfte een krak heeft gekreegen , niet volgen. D'oudtneidt zeg ik noch , heeft geen veurrecht. De Latijnen hebben gelijk datKzc2gpn '■ Wie te Roomen is moet zich na de Roomfche zeeden voegen : ZMgy
tlden zijt, zoo voeg unade plaats daar gy zijt. De
Neederlanders, van een anderen inborft dan de Roomeinen , zijn elders; dies voeg iktny, op het
veurfchrift der Latijnen , na het yolk daar ikbywoon. De Speelen zijn
ecrft gevonden om de doffe geeften , door eerelijke tijdtverdrijven te vermaaken j daar na om de menfchen door behaagelijke dingen :e zeedevormen , en het fpoor van de deugdt te wijzen: zoo moet men ,om deeze
ichatten gemakkelijk door d'ooren in 't hart te ftorcen , de Speelen na d'oogen van het yolk, daar menze aan vertoont, voegen. Het is dikwils niet
genoegdat debronnen rijkvanzuivere waterftraalenzijn , men zietzeby
wijlen door marmere
pronkbeelden en andere praalfieraaden luifter byetten om d'oogen van de verbygangers op te houden. Zoo worden bitpillen, die tot gezondtheidt dienen, met goudt bekleedt. Wie het yolk
fere
10
j^Ouwburgwil houden , moet hun oogen met de koorden van gepegelijke bekoorelijkheeden aan het Tooneel binden: daarom moet men
icn wachten van
ietnant alleen te laaten uitkoomen om met zich zelfte
preeken, of hy moet van eendolle yver
gedreeven worden, of van andere
nartstochten , hetzy vanliefdeof wraak, of onverwachteveurvallen , of
oepmgen van gooden en godinnen. Hartstochten hebben op de gemoederen
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moederen der menfchen groot e macht . Noc h minder mach men een enkele reeden , gelijk in veelLatijnlcheen Duitfche Speelen, voor een heel
Bedrijf op het Tooneel brengen: want een Bedrijf dat wel zal (peelen moet
in verandering often minften in (aamenfpraak beuaan, als het een van dee*
ze twee ontbreekt wordt het van de toehoorders gewraakt; ja de blinden
zouden, zooz e zulks hoorden, hu n ooren (toppen , omopdietijdtzo o
doof als blindt te zijn j wan t een enkele reede n is geen bedrijf. Zoomoe t
men ook geen een Perfonaadje, in 't byzijn van anderen, aan een zy haten
treeden, en (preeken, om zijn gedachten in d'ooren van het volk te (tonen:
want dit wordt va n d e keurigft e oordelaars, om dat het niet met de Natuur over een komt, veracht, of het moet een korte hartstocht zijn, die by
voor d'anderen, als hem gevraagt wordt wat hy aan een zy heeft te fpreeken, doo r verkeert antwoordt, kunftig h wee t t'ontveinzen j he t welk de
toehoorders dan zoo bebaagelijk is, .geujk be t ander s haatelij k zou zijn.
My gedenkt da t i k de n werreldiwiize n Heer Geeraardt Voffios vraagde,
waarom da t d'aaloude Dichters zul k een kleen getal van Perfonaadjen in
hun Speelen badden; daar hy my op antwoorde: men meent data, mi»
fpeelen zoo krachtig uit te voeren ge!ijk&e behoorden te xijn, niet genoeg goede ht'
drijvers konden vinden» Hie r op heb i k he m weeder gevraagt: als men 'er
uu zoo veel, die bequaarü waaren, wift, of menze dan zou moogen gebruiken, hie r beef t h y o p gezegt : ja. Zij n eerft e antwoord t : men meent
( daar men het algemeen gevoelen der Geleerde door verftaat) by zijn;'» gevoegt, heeft my zoo vrymoedig gemaakt, dat ik dit Treurfpel, om de noodigheidt van de veranderingen, door eenentwintig Bedrijvers laat uitvoeren : maar gy zult hie r nie t een hooftperfonaadje, gelijk Pylades, halsvriendt van Oreft, bet welk teegen de waarbeidt ftrijdt, zonder fpreeken
op het Tooneel zien: wan t di t i s voo r he t vol k zo ö walgelijk , da t de
(lommen, zooz e be t zaagen , d e banden daar Natuur haa r tong mee gebonden beeft, van gramlcnap zouden breeken en vraagen: wie Ut» ver'
meetel dat hy een Ttrfonaadje , die het Spel moet ' doen keven , te» fot«**
xijn mondt durft flaan? tui%,eenSpel Uteiijkjen uurwerk, dut, ds'etktg'
wicht van genoomen wordt , fttl moet patin. Da t ik hét dard e Bedrijf in de
bel laat fpeelen, za l eenig e liede n doe n zeggen: dereisvanA^deattitKf
ruiten tot in de Hel, en weeder uit de Hel tot in Korinten, geeft ftcfmniettegdeo'
ven dat dit Spel in vierentwintig uuren, gehjkjxt behoort, *H kg» foei*»'• ""J?' *}
dtegelooven datMede a zic h va n een Helfcbegeeft, die baa r ten dientt
ftaat, i n der yl deur de lucht laatdraagen , zulle n my toeftaan dat al wat
zich in dit fpel laat zien, i n zulk een bepaalde tijdt kan gefchieden. N 0 " 1
durf ik zeggen, dat de geen die een Spel vierentwintig uuren tijdt geeven,
fchoon ik het hier zelf volg, d e Natuur t e kor t doen : wan t al wat erin
een Spel vertoont wordt, moe t in twe e o f dri e nare n gebeurt zijn ; «»
"
daarom
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daarom ia dezelfde tijde, of niet laager dan he t volk ven t het Tooneel
ftaat, kunnen fpeelen; hier by moethet ook op de zelfde plaats, het z y
binnen of buite n ee n Stade , of zaa l of luftbpf of elders , daar het eerft
begint, weederendigen, o f d e toehoorders, hetwelk onmoogelij k is ,
moeten, gelijk het Spel, van plaats verwiflelen. Een fchilder die oordeel
beeft, zal niet meer pp een panneel uitbeelden dan 'er op een plaats en op
een zelfde tijdt gebeurt is. Een Spel dat een ipreekende icnildery verftrekt,
vereifcht de zelfde eigenfehap. He t verfcheppen der dingen die zich deur
het heele Spel vertoonen, zulle n de keurige kenners, die de toovery van
Medea eenige kracht toefchrijven, voor my verantwoorden; doch dit is
teegen het gevoelen van de Lierdichter: maa r terwijl h y beezig was met
Tooneelwetten voo r anderen te fchrijven, gelooft me n dat h y d e (lierwetten , die h y zelf behoorden t e volgen, op verfcheid e plaatfèn heeft
rergeeten: want men vindt 'er by he m die loffelijk va n reeden , maar
wanfehaapen van lichaam zijn j onder veel zal ik 'er een aanwijzen: ia zijn
darde gezang, dat in veertig vaarzen beftaat, {preekt by, in het begin, aan
bet fchipdat Virgilius i n Attika zou brenge n : maar hy breekt met het
achtfte vaars af, enfpreekt i n de tweeëndartig volgende van de vermetelheidt der menfeben en het geweldt der baaien , zonder weer van het {chip
of Virgilius, daar hy het gezang om gedicht heeft, te reppen. Di t is in
d'oogen van al dié zich op Set verdeele n der leeden in een gezang verftaan,
een lichaam van een reus, daar het hooft van een dwer g op ftaat. He t
fchijnt verfcheide kenners wonder, dat een Lierdichter de TooneeldichT
tere, di e hooger op Parnas klommen en dichter aan de troon van Apollo
zaaten, een blok aan de beenen wou fluiten, dat hy zelf niet voort kon fleepen: want h y heeft nooit blijken getopntdat hy Treur- ©f Blyfpel, daar
degrootftekHnftinbeftoadt, heeft kunne n dichten : zo o dat me n hier
durft zeggen:
Gy zijteen Lierpoëeten fchrijft het Treurfpel wetten:
Zoo tergt een hardersfluit de klank der krijgstrompetten.
üwksisoverlaft: d e kunft gedoogt geen pijn. '
Het Spel wil wel bepaalt, maarniet gedwongen zijn.
Hier zal ik voorzeeker beftorm t worde n van een deel lieden, de wijzen
uitgezonden, die het hooft door de roeden en plakken, zoo vol Latijn zijn
Plagen , dat 'er de reede n geen plaat s i n ka n vinde n : m y dunkt i k
2?°'ten alree zeggen: wat mach detxe ros' rammelen en raaxjsn van ietgen*
*~ffft* &r Spetten ? van het verdeden der leeden in gedichten ! wat men doen
ketX0tt
rmtt"lT
M zij» dat bj xxh met zJjp ambacht, daardehuii**S'» veflaat, bemoeide; hy beeft niet dan Duits gettert: laat ons van dé kmtitKtotaloHdeDkhwsffrteken; wj btbbtn op Tames, bj JLfoUo.JchcolgcUcgcn,
A tn%t~
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en letters gegteten. Da t ik niet dan de Duitfche taal ken, en noch zoo goedt
niet gelijk ik wenfch, wi l ik gaaren bekennen: maar lichtelijk beeter dan
eerïige die zic h o p hu n fchoollatij n vee l laate n voorftaan . D e Ridder
Hooft, he t hooft der DuitfcheGefcbiedenisfchrij ver s en Dichters, heeft
my, om mijn zucht tot de Dichtkunft aan te moedigen, in de Hartfpiegei
van den Heer Hendrik - Laurerdèn Spiegel , deeze twee volgend e vaaizei
veurgeleezen:
Mpttjmfi een Duits Tocet nunoedig zijn ervaaren
In Griecx, Latijn f daar eteerft' in befte harders waartn.
Hier oordeelt Spiegel, die de Neederduitfche taa l en Dichtkunft heeft helpen bouwen, da t de Dichtkunft niet uit vreemde taaien , maar uit een aangebooren aar t voortkomt . D e taalkund t maakt wel geleert, maar geen
Dichters: i k wi l we l bekennen dat het een bru g i s daa r me n over moet
gaan als men een ande r zijn wijsheide wil ontleenen, om die voor zijn eigen uit te geeven. Da t Homerus, Virgilius en Ovidius, de grootfte van
alle Dichters, noch leefden, en niet dan Duits konden, zy zouden de zelfde
eft, di e zy in hun taaien betoonden , au i n donzen doen blijken. D e
ichtkunft i s gee n dochte r va n uitheemfch e taaien ; maar va n dovervloedt der geeften, die zich in de gedachten uitftorten, daarze, door oordeel en ervaarentheidt, tot een welgefchaapen lichaa m gevorrat worden:
want alle vaarzen zijn gedicht eerze de taal, van dieze gedicht heeft, aanneemen. Zo o i s het oo k met alle wijsheidt. D'Egiptenaar s drukten hun
gedachten niet met woorden, maar met ftommebeelden uit, dieze in fteenen en andere harde ftoffèn deeden houwen. Mij n teegenftreevers zouden
hier kunnen vraage n , van waa r i k d e vrymeedigheid t gehaal t heb om
zoo onbefchroomt te oordeelen van dingen die geen Duitfche leerling paffen? maa r hie r zulle n lichtelij k andere n voor my op vraage n en weeder
antwoorden : van wie beeft den Heer de Ruiter, het hooft van de Staat(die wlogsvlooten , zijn dapperheidt en kpjgskjenjtgtlegeeeen f
heeft hyze va* Atilim dit
Amilkar van Kartaage met vjnfeheepen {cbandeUjk^deedt vluchten ? of van u*
grotten Potnpejtu, die de zeeroovers veroverden ? neen j he t een is hem van Watuur ingeftort , en he' t ande r heef t h y va n d'ervaarentheidc , de wijsite
fchoolmeefteres, geleert : daarom is het, mijns bedunkens, beeter Natuur,
door ondervinding gehulpe n , dan eenige oneigentlijke Tboneel wetten te
volgen. D'aaloude n hebben veel dingen gevonden, daar "er ook eeD'iF'
het zy door verwoeften va n Landen , of datze voor onnut wierden gehouden, va n verlooren zijn : maar is'er ee n verduiftert , me n heeft e r weeder tien nieuwe gevonden. Wi e vertoonden het eerfte kompas, daar on ^
fcheepen, in ongebaande zeen, fpijt ftarrelooze daagen en nachten, ni
we werrelde n door vinden ? wie vormden d e groot e e n kleen e don e
buflèn, di e va n falpeeter , yze r e n lood t bezwangert, minder volk ve-
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en grooter krachten baaren dan de waapenen daar Alexander
I rooorden
dcwcrreldt mcc" verwon ? welk een man fleep de verrekijkers, die mijlen
in fcbreeden veranderen, en dingen die in net verfcbiet leggen , opde
veurgrondt doenkoomen ? wat voor eengeeftbrodht de nutte en noodige Drukkunft in bet licht, daar de wijzen van alle tijden, omdatzedoor
hetverdrukken vanhunverftandt.onfterffelijkworden, eeuwig aan verplicht zijn ? van waar komt het aurwerk, dat de zonnewijzer der Ouden
in roem verwint, om datze niet dan by heldere zonnefchijn kan dienen,
daar het uurwerk by neevelig weeder, door de wijzer met d'oogen der
ftommen weet te fpreeken, en door het geluidt van de klok, deblinden,
heuerdeelenvandetijdt, door d'oorenlaatzien ? zijn deezekunften en
weetenfchappen, ik zwijg van duizent anderen, van de Grieken en Rooraeinen^gekoomcn ? neen: devernufcen derjongfte eeuwen moogenop
deeze vonden roemen. Zullen wy deezedingen, om datze d'Ouden niet
wiften te vinden , verwerpen ? die heel flip, ja hardtnekkig by eenige
ketteryeo der oude Tooneelwetten blijven , moeten ja zeggen: maar die
door de tijdc van deeze lazery gezuivert enrijper van oordeel geworden
zjjn, zullen dit ontkennen j daarom heb ikditTreurfpel naar de tijdt en
plaats gevoegt, om het yolk, dat altijdt naar verandering verlangt, iet
nieuws te vertoonen: maar nieuwigheeden zijn dikwils onzeeker. Groote
aanllaagen hebben groote gevaaren te vrerwachten. Zoo mijn toeleg niet
naarmijnwenfchwilgelukken, en dat ik in de zelfde misftellingen, daar
eenigen 'n d'ouden van aangeweezen heb, of innieuwe, dieniet
rain haatelijker
zijn , kom te vervallen, zoo heb ik in het kleen, gelijkFaeton in het groot, cen ftout
ftuk beftaan , en anderen ftofgegeeven om mijn
misilaagen aan te wijzen, het welk mijn oordeel lichtelijk zoo zal fcher°^c 'auvverkrans, die noch in het middender Too**"]V
uef leit, 'Steotn
neeidichters
naaderen,
en te zienof "er voor my geleegentheidt is
°ro er een
enkel bladt van te krijgen. De lief hebbers dienen te weeten
Veurreeden niet heb gefchreeven om Horacius Dichtkunft in
het i, i wraa^en
> want men v'n^t 'er veel loffelijke wetten in : maar
ik f h-^-tCCen
Vfy latldt'cJaar men»in burgerlijkekunften, vry mach fpreeken > gelijk ik hier
teegenseenige Tooneelwetten, die men, naar het gevoe»,uVanyCi' Tooneelkundigen, omdatzybuitenhctfpoorvandereeden
>m >
te verwerpen. Vaart wel.
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MEDEA.
TREURSPEL.
HERSTE BEDRYF
in een Lufthof.
Medea,

p^l|||y^ godtvergeete hofI ohoFdatmydoetgruwenr
a-lipll I Jazon, mijn gemaal, tot fchrik van't heilig huwen,
koets bekleen ? o helfche heilloosheidt "
V^^Pi Kreiizaas
&s*&%£&
Geen boozer fchelm dan die zich van zijn ega fcheit:
Noch is hy boozetzoo hyandrc durft fceminrten.
Is dit het loon dat Ik hem't guldevliesdeedt winnen i
O onverdraagbrefpijt! o ongeneesbre wondt "
Trouwbreeker, vrouwepeft, en vl<sek van't kuis verbondt,
Om welk een reeden hebt gy d'echrebandc gefcbonden ?
De trouw wordt flechts door doodt ofoverfpel ontbonden.
O huwelijks tieran! weec gy wel wie gy hoont ?
Het is Medea,die, als zy haar kunft betoont,
De winden, ftarren, zon, hboftftoffen, blixemftraalen,
En donderklooten,fpijt haar kracbtcn, kan bepaalen:
Ik hits de hemel, hel en aardt en zee aan een»

Hoe; zaliklijdendatgyweerzulthuwen? neen:
Ik heb mijn broeder, om met v door trouw te paaren,
Van een gereeten, en de ftukken in de baaren,
Half leevendig, geftrooit ; dies zie wat dat gy doet:
Dorft ik de Zvvarcezee roodt verwen met zijn bloedt,
Om v te trouvven in 'tgedrang der Priefterreien i
« zal, nu ik v haat, om broeders geeft te peien,
A 3

Udoen

a

MEDEA,
U docn gevoelen wat ik broeder heb gedaan:
War mm aan hem beftondt, zal haac aan v beftaan.
Ik heb te wreedt een moordt, o fchclm " om v bedreevcn;

Geen godt dan Mm kan my dir gruwlijkftukverpeeven.
Ik zelf vergcef mijn harcdie helfchc boosheidc nee;
Of ik zal door mijn handt, die hem dc borft deurftiet,
De moordcvlak van mijn ziel in uwc bloedc uitfpoelen:
Ik moet, ik wil en zal mijn heevigheidt verkoelen:
Wane zy begeert dat ik v naadren zal met ftraf:
Maar wachc niet dat ik v zal dompelen in't graf.
Het grafis't ruftbedt van al die ellendig lecven.
Wie lang wil wreeken moet geen korte moordtfteek gceven.
Dies zal mijn bittre haat, die ftaag om weerwraak bruit,
De zwarte fpooken, die met flangen zijn gehult,
Met pijnboomcoortfen in haar fcherpgcklaauwde handen,
Ten grondt uit zweeren, om v nacht en dagh t'aanranden.
Wie groot van macht is lijdt zich met geen kleene wraak.
Ofis dit fpook te zwak, tot redding van mijn zaak ?
Zoo zal ik alt gedrogt gelijk ten hel uit vloeken,
En fchenden 't op v aan, om v in alle hoeken
Van d'aardt tc volgen,in cen gruwelijke fchijn.
Dc Wanhoop, boos van aart, die ruft zoekt door fenijn;
Hctknaagende Gemocdt, een gceflel dergedachten;
En d'yfelijke Schrik, ontiachlijk door haar krachten,
Zijn v ten ftraf gcftelt, tot zoen van onze hoon.
Wie langzaam wordtgedoodt fterft meer dan duizent doon.
Krciiza zal mijn haat hier tuflchen niet verpoozen;
Zy {iert haar bruilofebcdt met purperverfde roozen :
Maar ik zal haar, ik zwcer 't, de doornen in het hart
Op 't diepft doen fteeken : want ik wordt tot wraak gctart.
Een felle weederwraak is quaalijk te bepaalen.
Uw ledekant vecwacht geen klank van nachtegaalen,
Deurmengt met maatgezang van maagden fchel van keel:
Want uwe nachtkoets ; neen: uw geile luftprieel
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ZaTgruwzaanagrimmelen van giercn, kreien, uilcn,
En zwarteraavens, die met fchrccuwen, gillcn, huilcn,
En krafTen, uw gchoor, als gy in welluft zijc,
Verfchrikken zullen ; zoo zal ik mijn hart vol fpijt,
Ecn vuur dac vinnig blaakc, ontlaften van mijn koortfen.
Weg blijde Hymen, weg met uw gewijdetoortfen,
De wreedtft van't helsgedrocht, zal veur dit bruilofsbedt
Haar ongewijde toorts, van leevent menfehevet,
Befpat van traanen,klam van brcin en bloedc, ontfteeken.
Jk.wil my aan dit paar opt allerfelfte wreeken.
De wraakzucht van een vrouw is fcherper dan ecn fchicht.
Hiet komtze die mijn hart, door dienft, aan zich verplicht.

Voefler.

}

Medea.
yoefl. "X IT Yn voeftcrkindt, hoe dus ? hoe zijt gy dus aan't woedc i
Med. IVLMijn boezem wordr beftreen van bittre teegenfpoede.
Voeft. De rampfpoedt zwicht vooreen die alles temmen kan.
Mti. Een eedel hart gedoogt geen byzit van haar man.
f'ufi. Wie hoon en fpijt verwint ontmoeteen heilzaam leeven.
toed. Een hooggeboore ziel verdraagt geen teegenftrceven.
Voejl. De huwlijks nekter vindt men meeft deurmengt met gal.
toed. Een koninglijk gemoedt verkropt geen ongeval.
Voefl. Kan deez' oranje noch citroen v niet verluchten?
tied. Het lot is my te wrang ; dies haat ik wrange vruchten.
Yoeft. Slaa uw gezicht eens op dit roozrijk luftpricel.
toed. Ik wraak de roozen: want ik vindtze fenerp van fteeL
y"fi Verkoel üby deez bron, zoo zult gy aaflem haalen.
toed. Kon ik het water dat uit deeze bron komt ftraalen,
En al de beeken die in Kreons oorden zijn ,
Door kracht van toveren, verandren in fenijn,
Ik zouz' inzwelgen, en, al zou ik zelver gruwen,
Prins Jazon en zijn Bruidt verwoedt in't aanzicht fpuwen,
En borft ik aan't vcrgift, zoo fturf ik zeegenrijk.
foejl. Men wreekc zich allerbeft door't zien van's vyandts lijk:
Mtar
1
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Maar uwe toovcrkunft begint allengs te flaauwen.
Med. Heb ik de ftiercn met gcfplecte koopre klaauwen,
Met yzre hoorenen en gloeientingewaiidt,
In't juk gefpannen, en hct veldt langs Facis ftrandt,
Al druipende van zweet, in weedcrwil, doen ploegen;
Ik sal hem lichter, om mijn wraakluft te vernoegen,
Voor my doen zwichten dan die dieren groot van kracht.
Alwaar hy roem op draagt heeft hy door my volbracht.
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Heeft hy het landt bezaait met fcherpe draaketanden,
Daar krijgslicn, heet op moordt, met fabels in him handen

En heel in't harrenas uitwieflen tot zijn leedt?
Ik heb die menfchenoeft, die broeders bars en wreedt,
Elkaar doen dooden, eer zy hem verwoedt befprongen.
Wie floot de draak zijn bek, die dric gefplitfte tongen
En zoo veel reegelen van tand' en kiezen hadt,
Noch dik van groene gal en heet vergift bekladt,
Daar't bloedig menfchevlees by fpieren in bleef hangen,
Wast Jazonsfabel ? neen: ik guam dit fchrikdier prangen:
Ondankbere, gy zult met uwe bywijf bloen.
De Wraak moet blinar zijn of zy is te laf in't woen.
Voeft. Hoe! ftaat gy naar de doodt van die uw hart deurgriefde ?
Med. De hartscocht van de wraak is ftarker dan de liefde.
Zy moeten door geweldt ofkunft verwonnen zijn.
De wraak gebruikt of ftrop offabel offenijn.

Medea. 2. Hofivacht. Voefter.
ftant, wie dat gy zijt, oftkoft v daadtlijk 't leevcn.
Ik wil in teegenwil van v ten hof inftreeven.
Zoo
1. Hoftv.
gy my naadren durft ontmoet ik v met kracht.
Med. Kom donder help Mede', verplet dit booz'geflacht.
i.

HOu

Hofwacht.

Hier moct het donderen en blixemen.
Uw wondren zijn te kleen, of hebt gy meer

vermoogen 1
Med. Ik zal 11Kolchos, dat in't nooiden leit, vercoogen.
2.

Hefw.

Hfcr moet het Luflhof, op "t ftampen van haar voer, in bergen f

erander«^

TREURSPEL.

$

De boom daar 't guldevlies aan hangt, ftieren,draak, krijgsluidcn en
lazon koomen met rook en vlam uitde grondt opfchieren.

Hier ziet gy ftieren, in't gebergr, in Jazons toom:
Daar hangt het guldevlies, vol luifter, aan een boom:
Gins ftrijden broeders om elkander te verovren ,
Hier ziet gy Jazon, door mijn hulp, den draak betovren.
i. Hoftv. Ik ftaa als een pilaar al wierdt hier mcer gedaan.
Med. Gy zulc als een pilaar van manner blijven ftaan :
Die fap heeft krachc om v tot een pilaar te fcheppen.
1. Hofw. O gooden! vvat is dit ? ik weet my niet te reppen:
Mijn leeden worden hardt. Ik zal my aan v wree...
Hy veranderr in een pilaar.

Med. Uw wreeken is vergeefs; ik maak uvv kracht gedwee.
Blijfhier op fchildrwacht ftaan om andren uit te houwen.
2. Hofw. Herfchep mijn wachtbioer; ofhet zal v eeuwig rouwen.
Med. Het zal my rouwen zoo ik v niet voort betoom.
2. Hofw. Ik fchrik geen meer voor v gelijk een eikeboom.
Med. Verander in een eik voor uw vermetelheeden.
2. Hofto. Ik vocl mijn lichaam van een harde fchors bekleeden :
Mijn armen zijn alree in telgen vol van bfaa...
Hy verandert in een boom.

Med. Al wie Medea hoont vcrvalt in ongenaa.
Wijkt Kolchos fpooken, wijkt, of ik zal v bezweeren.

Hier veranderende bergen weer in een Luflhof, en "t fpook zinkt in de grondt.

Voefi. Mevrquw, ik hoor gerucht, ik bidt v hat ons kceren.

Med. Hoe keeren zonder wraak ? ik zweer üby de maan...
Veeft. Mijn "dochter, fchuil, ey fchuil, uw vyandt komt hier aan.
Med. O fchrandre veinzery I pilaar der wijfte Staaten,
Zyknieit. O hart in gal deurfult en mondt vol honingraaten i
Beftier mijn bittre tong en geefz' een zoete klank:
Maak dat ik Jazon fmeek met een Sireenezank.
Zy rijft. Hoe is't geen lafheidt ? neen ; de wijsheidt komt my taaden.
"

Oeedledapperheidt: gehult met lauwerblaaden a
Die v in't harrenas opt daghtooneel laat zien,
Vergeef mijn veinzery, de noodt komt mygebien.

Zyknielr.

B

Uzen.
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MEDEA.

UKedea.
ik hct guldevlics te Kolchos hade gekreegen,
Was heel Theflalien hoovaardig op de zeegen:
Maar nu ik v verkrijg is deer van't vlies verdooft.
Een fchoon en wijze maagdt wordt nooic te hoog geloofc.
Uw gaaven blinken meer dan duizent guldevliezen.
Kreuz. Uw Faam, die in geen eeuw haar luifter zal verliezen,
Alwaarde Bruidegom, is prikkel van mijn mm :
Maar uw Kreiiza vreeft. laz. Wat vrceft mijn Koningin ? aan een zy.
Med. Mijn boezem barft van fpijt; de wraak deurkruipt mijn aadren.
laz. Wie komt hier op ons aan ? Kreuz. Ik zie Medea naadren.
laz. Ik zal mijn blanke kling roodc verwen in haar bloedt.
Med. Kreiiza fchoonc bruidt, Prins Jazon vol van moedt,
Dc groote Juno moet v in haar kerk ontfangen.
Nooit moct de droevig' uil uw oor met lijkgezangen,
Opt echtc ledekant verfteuren in uwruft.
Uw bruilofstoorts zy nooit in traanenuitgebluft.
De hemel moet uw trouw in alle deelen zeegnen.
laz. De hel moet v van daag met alle ramp bejeegnen.
Med. De hemel gun uw huis een onverwrikbre ftant.
Kreuz. De hel moet v tot afch verteeren door haar brandt.
Med. De hemel hoed' uw zaadt voor overval van moorden.
laz. Vertrek, ik zeg, vertrek uit Kreons ftadt en oorden.
Med. Ik zal niet roemen dat gy 't vlies door my genoot:
Ik klaag ook niet dat gy my om Kreiiz' verftoot.
Ik heb gcen dccl aan v, mijn veurrecht is vervallen.
Ik zoek flechts voor een nacht huisvefting in uw wallen.
laz. Uw mondt is vol van zoet, uw boezem van fenijn.
Med. Och Jazon laat dit hof een nacht mijn huisveft zijn.
Wie vremdelingen bergt kan vyanden bewecgen,
Een Rijk dat gaftvry is verkrijgt de rijkfte zeegen.
Een zecgenrijk geweft behoudt een vafteftant.
Ontzegt gy ballingen te bergen in uw landc?

TOen

lazon. Kreiiza.
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Hz. Een broedermoordtfter lijdt men in geen hofgebouwen.
Med. Ik heb mijn broer alleen verdelgt om v cc trouwen.
Oprechce licfde toont zich onverfaagt van aarr.
Ecn bruidegom is meer dan duizcnt broeders waaidt.
Hz. O veinzcndc gcdrocht! die elk in lift doet zwichten.
Med. O fchitterende zon! 6 vaader aller lichten i
zykniclt.
Diet menfchendom vertoonc wat diep verburgen leidc,
U roep ik tot getuig van mijn oprechtigheidt:
Gy weet dat deeze borft geen veinzery kan zetten:
Gedoog ook niet, 6 zon! Dat zy my komt befmetten:
Ik haat haar dubbelheidt die quaalijk is t'ontgaan.
Hz. Waarom is Pelias gelijk uw broer verraan ?
zy rijft.
Med. Zijn dochters hebben hem in't laauwe bloedt doen baaden.
Hz, Gy hebt haar door uw
raadt te goddeloos verraaden :
Want gy beloofd' hem jong te vormen na het bloen.
Geen helfcher quaadt dan quaadt in fchijn van deugdt te doen.
Wie raadt tot moorden geeft heeft d'eerfte moordt bcdreeven:
Want hy heeft met zijn wil de fteek in't hart gegeeven
Eer dat de moorder 't zwaardt gefleepen heeft opt hart.
Het werktuig is veel mm dan d'oorzaak van de fmart.
Begeef v naar het noordt met uw vervloekte vonden.
Cited. De Faam heeft duizentmaal met duizent koopre monden
In't noordtgeblaazen 't lof der deugdt van Griekelandt j
Dies laat my hier in't weft, daar gy de kroon in fpant,
De deugdt der Grieken zien die wy in't noorden hooren.
De waarheidt weet men eer door d'oogen dan door d'ooren.
Het zien heeft grootcr kracht dan't zeggen van dc Faam.
Is uw genaadigheidtzoo groot gelijk uw naam,
Dan zult gy my, geloof ik vaft, niet laaten dwaalen.
5c Is Prinfelijk zijn macht in't ftraffen te bepaalen.
7«. Noch Prinfelijker dat men't Rijk voor quaan behoedt.
Wed. Een Prins die oordeel heeft betoont zich zacht van moedt.
'«*■ Wie veilig hecrfchen wil moetwijs en wakker wcezen.
Med. Een waapenlooze vrouw behoeft men niet te vreezen.
laz.
B 2
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laz. Medea tcrg my nict. Med. Vergun my toch ecn bee.
laz.

Wat is't verzoek ? zeg op, eeriknaar "tourer tree.

Med. Dat gy mijn zoons, eer ik vertrek, aan my doer geeven.
De zucht tot eigen zaadt kan niemandt teegenftreeven:
Zelf in geen ongediert dat reedtlijkheidt ontbreekr.
De kindren worden van de moeder beft gequeekt.

De vaaderlijke zorg beftaat in hooffche zaaken.
Wie yolk bcheerfchen moet kan voor geen kindren waaken.
Het hofvereifcht een man die buiten huiszorg gaat.
Dies bidt ik v, 6 Prins! om mijn verleede ftaat:
Om uwe ftamhuis dat nooit byftant plag te weigren j
En om uw daaden die ftcil deur de ftarren fteigrcn,
Dat gy mijn bee verhoort, eer ik dit Rijk verlaat.
laz Verwacht van my geen zoons: want gy zoud hen tot fmaat
Doen zitten op uw koets, om hen van vluggc draaken,
Terwijl zy vuur en vlam ten keel en fnuit uitbraaken,
In't Noordt te brengen, waar dat Taurus zich verroont:
Want dit vervloekt gebergr, van ongediert bewoont,
Is't fchool van toveraars en jonge tovereflen:
Hier zouden zy, door kracht van uwe helfche leflen,
Met wolven, tigeren, met leeuwen fcherp van tandt,
En beeren fpeelen, en hun balg met ingewandt,
Met ettcr en vuil bloedt van rotte lijken vullen :
Elk zou zich met een pruik van zwarte flangen hullen,
En winden, ftroomen, zcen doen luiftren naar hun wet.
My dunkt ik zie hen al bekladt van brein en vet,
Behangen met een klcedt van raauwe menfehehuiden ,
En van een darm omgordt, gevult met toverkruiden,
Om, als het zonlicht zinkt in Thetis zeefpelonk,
Heel naar te toeten op ecn mergeloozefchonk:
Zy zouden, in de nacht, by putcen, graven, galgen,
Schavottcn, mikken, raan, en al wat ons doet walgen,
Een helfche beevaart doen, tot fchrik van't aartfeh geflachr.
myJ geacht.
Pc kindren die ey
&; eift zijn dier van

°
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\Med. Ik bidt bcwceg de Prins, dat ik mijn zoons mach houwen.
Kreuz.. Ik hcb mijn harceleet, o booft' van alle vrouwen!
Toe barftens toe verkropt, om uwe reedenftrijdc:
Ik ben getergt, getrecn, en overvol van fpijt:
Zou ik v helpen! neen: ik zoek v fel te hoonen.
Med. Uw deugden, geeft en glans, elk waardig om te krooncn,
Zijn darker dan de krachtvan 't allergroorft geweldtj
Gy hebt Prins Jazon zelf, die zeegbaar' oorlogsheldt,
Die dolle ftieren, draak en krijgsvolk kon verpletten,
Door uwe krachten flip doen luiftren naar uw wetten:
Maar dit ontbreekt uw kracht, hoe krachtig dat gy zijt,
Dat gy my noch doorfmaadt, noch bitterheidt, noch fpijc
Kunt hoonen; want ik wil uw hoon gewilligdraagen.
'k Wil elk mishaagen ah ik v flechts kan behaagen.
Span al uw krachten t'zaam, en naader my met pijn,
Gy zult veel eer vermoeit van my te ftratfen zijn,
Dan ik door laft van't juk dat gy mijn nek doet draagen.
Wie alles lijden kan is darker dan de plaagen.
De laften zijn my licht zoo ik v dienft kan doen.
Kreuz. 't Is tijdt, ja overtijdt om v naar't noordt te fpoen.
tMed. Geef Jazons zoons toch mcc, zoo zal ik noordtwaarts keeren.
Kreuz. Hoe! Jazons zoonen ? neen ; neen dochter van Megeere,
De wreede Cerbrus diede nooitverzaadbre poort
Van't helfcherijk bewaart, heeft uin Plutoos oordt
Bezwangei t, op dat gy tweegruwlen voort zoud brengen:
Dit noenit gy Jazons zoons, de fpijc wilt niet gehengen.
't Is wonder dat de Prins uw lippen niet bedwong.
toed. Oveinzcry; gedoog dat ik haar bittre tong fpreekraaneenzy.
Met cen verwoede handc uit haare keel mach rijten ,
Ik zalze Jazon, roodt van bloedt, in't aanzicht fmijten ;
Ja fpijkren veur zijn mondt, zoo kan mijn wraak beflaan.
l*z. Wat fpreekt gy aari een zv ? CMcd. Dat ik v heb misdaan
Door't laftig bidden om mijn zoonen wecr te krijgen.
De reedtlijkheidt gebicdt dat ik voor v moet zwijgen:
B 3
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Maar och.' natuur gcbiedc dat ik raijn zoons hier wenfch.
Hec veurrechc van natuur is darker dan den menfch.
Dc zucht toe kinderen is van natuur gekoomen.
Noch zal ik mijn natuur, om dat gy 't wilt, betoomen :
Ik wil al war gy wilt: want gy wilt niet dan goet:
Of dunkt my quaadt te zienin't pit van uw gemoedt,
Zoo zal ik mijn gezicht noch oordeel niet betrouwen;
En is het zeeker dat men v voor quaadt moet houwen,
Zoo zal ik my nochtans heel voegen naar uw wil.
Kreiiz. 'k Vervloek uw vcinzery. laz. Mcde 1, zwijg vaardig ftil.
Med. Ik zal ftil zwijgen om uw ooren niet te krenken ;
Maar ik zal dagh en nachc niet anders doen dan denken:
Prins Jazon heeftgroot recht dat hy my bitter haat:
Kreiiza heefr groot recht dat zy my drcigt met fmaadt,
Om dat ik hem en haar verhinder door mijn klaagen:
Dit denken, hoop ik, zal uw ooren niet mishaagen.
Het denken ftaat elk vry in 't hofvan een tieran.
Maar zoo het denken v in \ minftverletten kan,
Zal ik mijn denken in't vergetelnat verfmooren,
En zijn gelijk ik was eer dat ik wicrdt gebooren;
Jaworden dat ik was eer dat ik wierdt geteelt.
Wat eifl: gy meer van my 1 laz,. Dat gy my niet verveelt.
Ated.Zic wie hierknielt en bidr./*c.Uw tong heeft geen vermoogen.
Med. Zoo zal ik't heele lijfveranderen in oogen,
En ftorten beeken, vloen, ja golleven en zeen
Van traanen, om uw hart van manner week te kneen,
En't vuur te bluflen dat de gramfchap heefc ontfteeken.
to

Zyknielt en hondr hem vafh

Laatlos, ikzeglaatlos. Med. Laat my niet langer fmeeken.
Uw kindren worden van mijn kamerwacht bewaart.
UMed. Ik zalze haalen: want ik wijk hier voor geen zwaardr,
Noch voor geen hekel van wachtfpietfen, wreedt in't fchennen:
Ik zal 'er met mijn borft, vol moedt, op aan gaan rennen,
En fterf ik door't geweer, zoo weet ik dat mijn bloedt
?.tz.
laz.

Mijn

.
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Mijn oogen luiken zal. /er Hoe zijc gy dus verwoedt?
Med. Waar zijn mijn kinde»»n? waar zijn zy,in wat hoekcn?
Kreiiz. Een zaak heb ik aan v, o Jazon > te verzoeken.
laz. Gy moogt gebieden; dies laat hooren wat gy eift.
Kreiiz. Maak dat Medea met haac zoons naar 'c noorde reift,
Zoo zal de twift zich nooit naar onze drempel wendcn.
Stiefkindren weetenman en vrouw aan een tefchenden :
Tweedrachtigheidt in trouw is wreedcr dan de doodt.
Ik zweer v by de zon. zoo gy haar t'zaam verftoot,
Dat gy onz' huwelijk met nektar zult vcreeren.
laz. Ik zweer, nu dat gy zweert, om nict te lafte zweeren,
By't eeuwig duiftre Styx, by't flibbrig Acheron,
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By 'tbloedige Kocyr, en't gloeient Flegeton,
Dat ik uw wil zal doen. Med. Hoe zal ik v bedanken ?
hz. Verwacht uw kinderen in't bofch van popelranken:
Wy gaan naar't echt outaar. Kom oorzaak van mijn vuur. binnen,
Med. Zal dit de trouwiiur zijn ? o driemaal heillooz' uur!
Zal't eerfte trouwverbondt voor 't laatfte moeten zwichten ?
O huwclijks godin! waar zijn de blixemfchichten ?
Of is het hemclfch vuur voor deeze twee te kocl ?
Zoo zalik't gruwzaam vuur uit Plutoos helfche poel
Vcrwoedt-doen fteigeren, tot fchrik van Kreons muuren.
Barftafgrondt, barft van ccn en bfaak de zwavelvuurcn,
Daar gy't yerdoemde yolk al faamen mcc beftrijdt,
Op dccze twee alleen, nu is't derechte tijdt:
Zoo hy 't ontflipt, zoo moetKreiiz' mijn gramfchap peien.
Hoe ! zal zy lachen en Medea deerlijk fchrcien ?
Neen: dat gedoogik niet, dat waar te grooc een pijn.
Zal zy ftaag zingen en ik ftaag aan't zuchten zijn ?
Neen: 't zou den flaaffte menfehop 't allerheetft vertoornen.
Zal zy langs roozen gaan, en ik langs fcherpe doornen ?
Neen: een die macht heeft ftaat naar wraak door loos beleit.
Zal zy vol vreugde zijn, en ik vol droevigheidt I
Neen: want dc fpijt komt my opt wreedtfl: tot wraak aanmaanen.
Zal

ME
A.
traanen ?
Zal zy wijn plengen en Me leaas <x
it
in 'c grafdoen gaan.
Neen: wane ik zal haar noch veuc n
*z
Zoo dit niet vaft kan ftaan, zal ik noc .neer beftaan ;
Ik zal Prozerpinain Acheron opzoeKen,
En dringen deur 't gedrang der geeften, fpoeken, vloeken,
En alle gtuwelen, en bidden haar om raadc:
Nooic komt hem hulp cc laar die zich op haar verlaat.
1. t&fiv. Wie helpt my uit deez' zuil van hardc marmerfteenen >
Kon ik die hardc ftof, door een geduurig wecnen,
Vermurwen, zoo guam ik in dit geweft nooit weer.
UMed. Vertrckuit mijn gezichtverfchept in cenc beer,
En loop naar 't klippig noordt vol dikbevrooze ftroomen.
z£

Hier veranden de pilaar ineen beer.

Kon ik uit deezeboom, die my omringt heeft, koomen,
Ik liep naar't dichte bofch, als fchuw voor 't zonnevier.
fJMed. Begeefv voort naar't bofch, maar als een tigerdier.

2.

Hofkf.

Hier verajaderrde boom in een tiger.

Nu zullen zy mijn kracht aan Jazon niet ondekken:
Mocht ik mijn kunft aan hem en zijn Kreiiz' voltrekken,
Ik ftejden my te week: maar't noodt|ot toont hen gunft.
Het noodtlotlaat zich ni& verzettenvan dekunft.
Waar bliift de vlugge geeft die op myn wenk moet paflen?
Kom neem my vaardig op, ik moet dit paai vcrraflen,
En brejng my in den hel, zoo klimt mijn wraaK in top.
Voort fnelle nachtgeeft, voort, en neeno my vaardig op.

Hier wordtze van een helfche geeft, die haar It gemoetkomt vlicgen, opgenoomen, en deurdewolken naar dSfebeJ gedraagen.

Rey va» Kerintfehe Vrtmcn.

DE

Z

A N G.

heldenkrijgendoor'tverdelgen,

En't zwaaien van't verwoede ftaal,
Heel zadt van menfchebloedt te zwelgen,
Een ongelooflijk oorloogspraal;
)Mnar dit zijn goddelooze tochten;

TREURSPEL.
Frins Jazon heefc door draak en ftier
Te temmen, grootcr lofbevochten:
Dae tuigt zijn kransvan populier.
Wie wijs is beezigt kunft en deegen.
Hy heefc langs Facis koude boordt,
Door kunft en kracht het vlies gekreegen.
Geen menfeh haalt eer door menfehemoordc.
De zeege fpruit uit eedle daaden.
Een eedelmoedig man hout ftant.
De helden vliegen op de blaaden
Der Dichcers over zee en landc
Een zeegbaar arm gedoogtgeen paalen.
Nu vindc hy in Korinten ftof
Om heerelijk te zeegepraalen:
Want Kreons dochter, 't oog van't hof,
Toont zich verwonnen door zijn glanflen,
Gelijk 5t gedrocht door zijn geweer.
Zoo krijgt hy krijgs- en bruilofskranflen.
Wie tweemaal wint paft dubbel' eer.
Dies laaten wy de gooden looven.
De zeegen daalt van's hemels hooven.

13

TEEGEZANG.
Gy roemt vergeefs op Jazons zeegc,

Medea heeft hem aangeleit:
Haar kunft was fcherper dan zijn deegen.
Vernuft is meer dan ftrijdtbaarheidt,
Hy was te zwak voor 't rot der reuzen:
Zy heeft de broeders, heet op moordt,
Elkaar hetbekkeneel doen kneuzen.
Zoo kreeg hy't guldevlies in't noordt.
Noch durft hy zulk een vrouw verzetten.
Een die zicfc zonder recht ontpaart,
Onrbindt de bandt der huwlijkswetcen.
C

Wie
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Wie Jt huwlijk breckc is hek van aart.
Die zalKreiiza noch berouwen:
Want zy verwachtgeen becterjot.
Men moet geen trouwlooz*Prins bctrouwen.
Wic st Rccht ontw.ift, ontziec noch godt,
Noch heiligdom, noch aardefche machten:
Zijn rweede vrouw verftrekt cen boel.
Medea, rijk van tovcrkrachten,
Vertoont zich in haar aanzicht koel,
En binnen brandtz'om zich te wreeken:
Haar lippen vleien Ezons zoon,
En't hart vervloekt hem zonder fprecken.
Het wettig huwlijk lijdt geen hoon:
Dies moet de man geen wclluft plecgen.
De vrouwen zijn tot wraak geneegen.

T O E Z A N G.
Wie lafterr Jazon in zijn lecven ?
Hy volgt het noodtlot van dc Mm.
De mingodt lijdt geen tcegenftrecven;
Hy ftiert zijn fchichtenbofchwaart in ,
Daar hem geen ondierkan ontflippen:
Zijn zetel is in't noordr gebouwt,
Op fteigrend' ys en yzerklippcn:
Men ziet zijn tempels in net woudt
Van Jt Ooften, rijk van geur verfchijnen:
Hy wordt van't woeftcweft geviert,
In duiftre goudt- en zilvermijnen:
Zijn overgroote godtheidt zwiert
In diepe zeen, en hooge zwerken.
De minnefchicht is niet t'ontgaan
Door fcherpe yin noch fnelle vlerken.
Hy heeft zijn zeegeteekens ftaan
In't binnenft van de hemelringen.

TREtJRSPEL.
De gooden luityerf rfaar zijn brandt.
De Mm wcet alles t$ bedwingen.
Ontftcekt hy 't godtlijkingewandt ;
Zoo lean gecn menfch zijn macht vcrzettcn.
Hertrouwen is geen overfpel.
Dc liefde heeft bezondtc wetten.
Wie wetten volgt volbrengt bevel.
Ditveurrecht zal de Frins gebruiken.
Wie zwak is moet voor darker duiken.

ijr

SLOTZANC.
De Mingodt queekt geen trouweloozen;
Want hy vervloekt het overfpel:
Dit is een veurwerp van de boozen,
Diet hart geblaakt wordt van de hel.
Wie geil is pleegt geen dartelheeden,
Door't noodrlot, zegt gy, van de mm.
D'onkuisheidt dicht, o helfche reeden!
Een noodtlot naar haar eigen zin.
Boeleeren part geen trouwgenooten.
De Liefde lijdt geen dubbcl echr.
Een die zijn Ega durft vcrftooten,
Beftrijdt het aardts en hemels recht.
Dit paaren zal Korint berouwen.
't Mistrouwen komt ons van mistrouwen.

TWEEDE

BEDRYF.
StacU en Tenten.

Hypfipjle. Priefieres. Vrourveleeger.
groot van roem! jarneer dan dappre mannen,
Die uwe tenten veur Korinten hebt gefpannen,
Om v tc wreeken aan Prins Jazons trouwlooshecn,
C 2
Nu

OVrouwen
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Nu is 't dcrechtc tijdt om hem opt hart te treen:
Laat ons niet minder zijn dan ftrijdtbaar' Amezoonen,
Die zich in 't oorlogsveldc met fpeer en boog vertoonen>
Om haare vyanden te dompelen in't bloedt.
Een faamgefpanne macht beftaat in fiere moedt.
De fiere moedigheidt is moeder van de zeege.
Hebt gy de mannen door de punt van uwe deege,
Na dat zy zich, tot fpijt van v, vermengde met
Uitheemfche vrouwen, op het heilig huwlijksbedt.,
Doen baaden in hun bloedt ? hier zijn de zelfde reeden.
Ik zal gewapent naar de wal van Kreon treeden,
En eiflen Jazon, eer hy metKreiiza paart:
Ontzeidt hy mijn verzoek, zoo moeten wy door't zwaardt,
De wallen in der yl op Jt allerfelft beftrijden.
Een overwoogen wraak kan quaalijk uitftel lijden.
Kom Priefteres van't heir, bevorder onze zaak j
Wy knielen veur 't outaar van d'onverzoenbre wraak.

Rcyvanzangjlers. Hypfipyle. Priefteres. Vrouweleeger.
Krijgsgodin, verlicft opt knarflen

BElloone,
Van zwaarden, fchilden, helmen en harnaflen,
Deurmcngt met gruwzaam moordtgefchreeuw,
Stort mannekrachten

In vrouwen die naar weerwraaktrachten.
De dapperheidt ontziet geen leeuw,
Schoon dat hy toeleit op verdelgen.
Het luft ons menfchebloedt,
Door't fcherpe ftaal, voor wijn teswelgcn.
Wie wreeken wil eift moedt:://::
Om niet te vallen.
Wie moedigwreekt:://:: zal eeuwig brallen.
HypfiULw zang, met fpel deurmengt, baart dappere heldinnen.
friefl. O Nemezis! godin van al die wraak beminnen j
O onverzoenbetfte \ die ftaag in Raadthuis, Hof
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En tempels toegang hebt, ontfteek onz' q&rftof:
Waar dat uw vuur verfchijnt begeert men kracht te toonen.
De dieren, die de lucht, de zee en aardt bewoonen,
Gevoelcn, als haar leet ontmoet, uw vuurigheen.
Gy fchent dekinderen en ouders teegens een,
En mengt de zee en aardt met vrindebloedt en traanen:
Ontfteek't gewijde hout, laat ons niet langer maanen.
Wie iet voor bidden krijgt betaalt eer hy verkrijgt.
"t Offerhout begint,
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zonder dat men't zier, te branden.

Hyfif Ik dank de wraak nu dat devlam ten hemel ftijgt.
Prieft. Waar is het bloedt van 5t kindt dat gy, in fpijt van't karmen
Der moeder, van haar borft en uit deklem van d'armen

Gerukthebt? geefhethier; voort vorder onz'gebodt:
Ik heb het met dit mes de knobbelige ftrot

Geoopent, om het bloedt tot weerwraak in te zwelgen.
tfj/'/T O wraak.' ik yang dit nat: het fap van Bacchus telgen
Behaagt my minder dan de fmaak van't Griekfche bloedt.
trieft. Men drinkt het luftig in, om met een hart vol moedt,
Terwijl 't de tijdt gebiedt, naar 't wreede quaadt te ftreeven.
fypP Voort, zweert op mijn geweer, tot voorftant van het leeven,
Datgy uw Koningin zult redden uit de noodt.
triefl. Wy zweeren haar met macht, in't aanzien van de doodt >
Te volgen, of de wraak moet ons voor eeuwig plaagen.
Hypf. Wie zweert en d'ecdt vergeet zal allerampen draagen.
De wraakgodin is ftreng in't pleegen van haarrecht.
Elk maak zich vaardig tot een zeegenbaar gevecht.
Prieft. Gelijkgy my dit vuur, o luifter der PrinfefTen!
Door't overfchot van't bloedt, opt wraakoutaar ziet leflen,
Moetgy de hetten van uw wraak, door Jazons bloedt,
Uitbluffen: want de wraak is niet dan enkle gloedt.
#JK/T Het leeger is gereedt om Lemnos troon te ftutten.
C

)

Hooft-

M

xS

E

Hooftman op de wal.

WAt
Opkrijghsvolk, krijghsvolk

V

E

A.

Hypftpyle. Vrouweleeger.

onheil zie ik hier ? de wallen zijn van hutten
En oorlogsvolk omheint: ik vrees voor (links geyaL

op,bezct de leege wal.
De wallen zijn niet dan door wapens te bewaaren.

lazonbinnen. Hooftman. Hypftpyle. Vrouweleeger.
roept hier dus verbaaft ? Hooftm. Ik zie gehcele fchaaren
Van vrouwen naaderen met fpeeren in haar handt.
laz. Indien het vrouwen zijn, zoo koomen zy van't landt
Tot eer van onze trouw. Hooftm. Ik zie haar oogen blaaken.
laz.. bin. Wie met de gooden trouwt zal niet dan heil genaaken.
Hooftm. Zy naadren vol van moedt: ik bide v kom omhoog.

Wle

I »zon by d'andren op de wal.

laz. Voort, wapen al de ftadt opt onverwacht vertoog.

Verwaande tree te rug, ofgy verlieft het leeven.
Hypf. Wie in een ftadt wil zi;n ontzietgeen teegenftreeven.
laz. Wat zoekt gy veur Korint, of is u't brein ontrooft ?
Hypf Wy eiflen, en't heeft recht, Prins Jazon of zijn hooft.
laz. Prins Jazon I of zijn hooft j wiedurftdus vinnigfpreeken?
HjpC- Wy zijn geharrenaft om ons aan ute wreeken.
Ik heb mijn (landers veur Vorft Kreons wal geplant,
Om v de taaiehuidt, met cen vcrwoede handt,
Al leevendigvan't vlees, vol heillooshcidt, te ftroopen;
Dan zal ikz' uwKreiiz', in dartelheidt verzoopen,
Om't lijf doen hangen in de plaats ran praalgewaadt:
Ik zal haar hals en borft, voor dierbaar bruidtsfieraadt,
Opt fchriklijkft' pronken met uw uitgerukte darmen:
Mijn heir zai vroolijk zijn als zy om v zal karmen,
Ja lachen als zy weent,en zingen als zy zucht.
Een die zijn vyandt temt bevindt zich vol genucht.
Noch weet dit wreedt bedrijfmijn wraakluft niet te ftillen:
Ik zal de fpieren van uw groove fchonken fchillen ,

En

TRBURSFEL.
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En maaken van't geraamt een zetel vooir uw bruidt :
Wy zullen 't middelrift met onze tanden uit
Uw boezem fcheuren, om haar balg hier mcc te vullen.
Dan zal ik, fchrikt gy nict ? al zou de hemel brullen,
Uw bloedc vergaaderen, en in uw herflenvat
Al bruizent fchcnken ", niet om dk vervloekte nat
Met fmaak te zwelgen; neen: wy walgen van die vlieten;
Ik zal het uwe bruidt deur haare keel heengieten ,
Zoo zal zy proeven wat zich in uw hart vevbergt.
Wat zijt gy voor cen vrouw dat gy de mannen tergt ?
typf. Ik ben de nicht van die de reuzen heeft doen vallen;
Die met zijn ftaatcykoets, om zeegenrijk te brallen,
Van panters, tigers, beer, en leeuwen fcherp van tandt,
Ten hemel wierdt gevoert, daar hy zijn zetel plant
Op een turkooize vloer, vol ftarren dieftaag blaaken:
Of daavert dit te dof om my bekent tc maaken ?
Ik ben godt Bacchus nicht, nu weet gy wie hier ftaat.
Uz. Dat gy van Bacchus komt betoont gy met der daadt:
Want uwe herflens zijn verzoopen in zijn oeften.
%£ Gy geeft my ftofom't Rijk van Kreon te verwoeften.
l«z. Voort, zeg my uwe naam, cert ftaal uw borft deurftoot.
typfi Gy ziet Hypfipyle, weleer uw bedtgenoot.
Ik ben in fpijt der zee van Lemnos hier gekoomen.
Een die zich wreeken wil ontziet noch windt noch ftroomen,
Noch 't flagzwaardt van de moordt. laz. Vertrek uit dit geweft:
Want gy wordt hier gehaat gelijk de veege peft.
Hypf. Wierdt Jazon, toen hy eerftop Lemnos guam, verdreeven l
Neen eerelooze, neen: gy badt my om de fteeven
Van Argos, 't eerfte (chip, datdoor-een harde (loot
Op Jt ftrandt geborften was,te ftoppen, om geen noot
Te lijden, als gy't fpoor langs Facis ftroom zoud baanen j
Ja gy veidronkt opt landt in't water van uw traanen,
Op dat gy niet by nacht in't water van de zee,
Vol zandt, verdrenken zoud : ik toonde my geree»
En
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En hebu in mijn ftadt, ja zclf, ik zal *t niet fchroomen
Te zeggen, op uw trouw, tot in mijn bedt genoomcn :
Ja al de vrouwen zijn met uwe mans gepaart:
Ten leften xeifde gy naar Kolchos, wrcedt van aart,
En keerde met Mede', die gy ook durfdc trouwen:
Maar gy hebt uwe trouw met haar als my gehouwen.
Nu ftaat gy naar Kreiiz'; waarom wordt ik verfmaadt ?
Jaz. Gy zijt van my noch van mijn yolk uit nijdt noch haat
Verlaaten; maar men heeft uw ftadt uit fchrik begeevcn:
Want uwe mans, die gy de moordtfteek hebt gegeeven,
Verfcheenen ons by nacht metfakkels in de handt:
Hun moordtwondt toonden ons het lillendt ingewandt:
Men hoorden anders niet danklaagen, karmen, zvichten,
Deurmengt met wee en wraak, dat ons voor ramp deedt duchtcn:
Het hair rees ons te berg, en't hart ontzonk de moedt:
Wy waaren alzoo nat van zweet als zy van bloedt.
De fchrik voor nachrfpook kan de ftoutfte man verfaagen.
Hypf Hebt gy de flieren en de felle draak verflaagen,
En vreeft gygeeften? neen; 't is loogen watgy zegt.
Jaz. Wy vreefden voor geen geeft, wy hadden grooter rccht
Om v te wijken : want zy hadden ons doen hooren,
Dat gy uw tweede mans als hen in't bloedt zoud fmooren.
Een die men quaadt vcurzegt behoort het quaadt t'ontgaan.
Hypf. Een mocdig krijgsheldt laat zich van geen nachtfpook raan.
Jaz. De raadt der geeften is bywijlen goedt bevonden.
Hypf. Een hart vol moedtloosheidt is licht door vrees te wonden.
laz. Een die veurzichtig vreeft betoont zijn fchranderheidt.
Hypf. Wie zonder oordeel vreeft wordt van zich zelf verleit.
Jaz.. Wie't eerfte quaadt gelukt is nooit in top gereezen.
Hypf. Wie ftant hout in zijn trouw,behoeft geen quaadt te vreezcn.
Jaz. Een vrouw die dertel is, verandert licht van luft.
Hypf. Mocht ik mijn luft voldoen, mijn vuur wierdt draa gebluit.
Jaz. Begeertgy noch met my uw luften te verzaaden!
Hypf. Verwaandtft en laffte Griek, ja quaadtft' van alle quaadcn,
1
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Ik zoek mijn heete luft cc bluflen in uw blocdc.
Gy zijc niec dan ccn vac vol alflem, gal en rocdr.
Vervloekfte mcnfch: hoe 1 menfch ? o ncen: ik heb misdrecven;
Hy zondigt die de naam van menfch aan v durft gceven:
Gy zijc in 't noorden van een fneeuwbeer voortgebracht,
En op een ysklip, in een eeuwig duiftre nacht,
Van ongedierc gezoogt, tot fchrik van landt en ftecden.
D'afbeelding maaktgeen menfch; den menfch beftaat inrcedcn:
Wic zonder reeden leeft betoont zich als een beeft.
Gy hebt nice dat een menfch gelijkt dan uwe leeft.
De leeft is als een fchors van vruchtelooze planten.
liz. Voorr, nicht van Bacchus, voort met al uw nacht Bacchantcn,
Zoo woeft als vol van wijn; vertrek van Kreons wal.
typf. Zou *c heirvertrekken: neen : Hypfipyle houtftal.
l*z. Hoe! durfc een vrouweheir een ftadt vol mannen tarten ?
Hftf. 't Zijn vrouwe lichaamen; maar vol van manneharten.
De dapperheidc beftaat in eene ftrijdbre handt.
hz. Waarom zijt gy niet eer gekoomen in dit landt i
fypf. Wie ftreng wil wreeken eift eerft tijdt om reedt te weezen.
7«s. Een
die zijn ftarker tergt heefc alle quaadt te vreezen.
typf- Mijn wraakzucht ftaat zoo vaft gelijk een koopre muur.
Kon ik het vrouweheir veranderen in vuur,
In toortfen, fakkelen, in gloende zwaveldroppcn,
In fpietfen, fabelen, in pijlen fcherp van doppen,
In al wat yolk vermoordt en ftarke fteen verflindc #
Wy zouden van de lucht neerftorten op Korint,
En zoo lang woeden tot dat alles wierdt verflonnen j
Zoo wierdt mijn vyandt en zijn geile bruidt verwonnen:
Maar zoo dit wreeken aan mijn wraak te laf beviel,
Dan zou ik bidden dat de gooden uwe ziel
"ervloektenj op dat gy geen hcil by hen zoudt vinden.
4z'
c gramfchapvan een vrouw is dolder dan de winden
Die van hunkeetcnen losbarften, en deur d'aardc
Verwocdt uitbreeken, dat een gruwzaam onheilbaart
D
Voor
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Voor boflchen, bergen en voor fchcepen op de vloeden.

Wijk mannemoordtfter, wijk, gy zijt te fel aan 't woeden.
Hypf. Ik heb mijn man gedoodt om huwlijksfchendcry.
laz. Gy hebt hct lijfverbeurt om uwe ticranny.
Hypf. Ik heb de doodc verdient, die kan ik niet ontkennen:
Vraagc Jazon om war quaadc dat my de doodc mach fchennen !
Om dac ik v, o fpijt! het leeven heb gegunt:
Want hadt ik v, by nacht opt bruilofsbedt, dc punt
Van't zwaardt in't hart gedrukt, dan zou ik heilzaam leeven.
Een huwli|ksfchender mach men eer hy 't denkt doen fneeven.
Mijn bruilofcdagh, o ramp 1 verfchept zich in een nacht.
laz. Nooit is zoo boos een vrouw, als gy, in't licht gebracht.
Hypf. Ik ben heel boos, 't is waar: maar 't zijn ook booze tijden:
'k Ben op my zelver boos, hier helpt geen teegenftrijden,
Om dat ik my op v niet boos genoeg betoon.
Een Vorftelijke vrouw verdraagt geen huwlijkshoon.
laz. Gy hebt veurheen gezegt, o wreedrft van alle wijven!
Wy hadden flechts een ziel in twee verfcheide lijven,
Nu dreigt uw zwaardt mijn hart: hoe dreit fortuin haar wiel!
Hypf. Hadt ik't geluk dat wy niet dan een enkle ziel
Te zaamen hadden, dan zou ik my daadtlijk wreeken :
Want ik zou deeze punt dwars deur mijn hart hcen fteeken,
Zoo braakte gy met myuw leeven in een ftondt j
Ik vrees geen doodt zoo gy kunt fterven door mijn wondt:
Dies wacht ik v in't veldt, in fpijt van allerampen.
laz. Ik ruk het yolk by een, om in het veldt tc kampen.
Hypf. O Juno trouwgodin! begeef v tot de ftraf:
Vergun dat ik Korint, door't krijgstuig, tot een graf
Van gloeient puin,mct bloed deurmengt,voor hem mach maaken.
't Begin van weederwraak behoort men niet te ftaaken.
Wie halfwil wreeken geeft zijn vyandt heele kracht.
Slaa uw gezicht opt heir, wy fteunen op uw macht.
m
Hierkomt Iris op een vliegendepaauw, die een reegenboog in baar klaau«
heeft, daalen.

ml.
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hcmel oopent zich: 'k zie blixemen vertoogen,
Priefi. De
daalt
hier op een paauw omheint van reegenboogcn ?
Wie
'c Is Iris,de boodin van Juno, tot onz' heil.
Iris. Hypfipyle.

23

Priefteres.

ik kom, op uw gebeen, van't fteil
HYpfipyle,
Gewelffel daalen, om uw ongeval t'ontvouwcn:

Gy zult, zoo gy hier blijft, o Koningin der vrouwen \
Door't krijgsvolk fncuvelen in't heetfte van't gevccht.
Dat gy naar weerwraak tracht beftaat in wettig recht:
Maar uwc mannemoordt heeft Junoos wraak docn branden.
Een vrouw hceft nimmer recht om mannen aan te randen.
Begeef v weeder fcheep eer Jazon v verraft. zy vliegt naar de wolken.
Hjpf. Hoe! zou ik wijken ? neen ; mijn gramfchap ftaat te vaft:
De doodt van Jazon is met onze doodt befchooren :
Laat my vry ftcrvcn als ik in zijn bloedt mach fmooren.
Nooit fterft men liever dan van's vyandts bloedt befpadt.
Kreon en Kre'uza

ep detval. Hypjipyle.

X T An deezc tooren die de noortzy van de ftadt
y Voor borftweer dient, zien wy het leeger van de vrouwen.
Kreiiz. Ik hoop mijn Jazon in het harrenas t'aanfehouwen.
typf. Ik zie het hofgezin verfchijnen op de wal.
Tricft. Men wacht het krijgsvolk beft in't naaftgeleege dal.
Kreiiz. Hier komt mijn bruidegom gewapent met zijn deege,
En glinfterende fchildt: de hemel gun hem zeege,
Zoo wordt mijn bruilofsdagh heel Grieken deur bemint.

lazon. Leeger. Kreuza en Kreon op de wal.
burgers van het machrige Korint,
't Schijnt fchandelijk dat wy een vrouwcheir aanrannen:
Maar't zijn moordreflen, en van wie ? van haare mannen.
Wie eigen mans vermoordt zal vreemde niet ontzien.
■Laat ons de hooftmoordrcs de punt van't lemmet bien,

BEroemde
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Eer dat zy byftant krijgt van haare bondtgebuuren:
Wy moeten haar in't oog van d'opgefteege muurcn
In't dal verdelgen, tot ecn luifter van de ftadr.

Het veldt moet deeze dagh, door't oorlogszwaardr, zoo nat
Van't bloedt der vrouwen zijn, als *t hofvan bruilofswijnen.
Dat wy in't harrenas, in't ope veldt, verfchijnen,
Is niet uit boosheidt: maar 3oor 't parflen van de noodt.
Ik zie haar heir alrce op d'oever van de doodt,
En wy op d'eerfte trap van't ftervelooze leeven.
Wie recht en macht heeft dient geen vyandt tijdt te geeven,
Ofhy verlieft zijn recht, zijn macht en tijdt gelijk.
Laat ons dan vaardig zijn, om *t heir in deeze wijk
In 't bloedt te fmooren, dat men door't gevecht zal plengen.
Ikwil mijn huwlijksmyrt met krijgslauwrier deurmengen.
Men deck de veldtrompet, op dat ik 't heir verniel.
Kreiiz. Hou ftant mijn bruidegom, hou ftant mijn halve ziel>
Ik wil met v ten ftrijdr om my met v te waagen :
Zult gy een ftaale helm op uwe hairen draagen,
En ik een roozekrans ? dat ly ik nimmer; neen:
Zoo v een vyandin, als dol, te moetkomt treen,
Om fabel, fpeer en pijl op uwe borft te vellen,
Ik zal my, vol van moedt, veur uwe boezem ftellen,
En keercn wat v dreigt, als een getrouwe bruidt.
Kre. X reiiza, hou v ftil, en draag v als een fpruit
Van koning Kreon : hat uw Jazon haar befpringen.
Kreiiz. Ik zie de leegers op eHcanderen indringen.
Kre. Het fchriklijk veldtgefchrey en ftof vervult de lucht.
Hypfibin. Staa hooftmanninnen, ftaa, oft heele leeger vlucht:
Ik ftaa hier op een berg van mann en vrouwe lijken.
Ja.bi. Voort,fteekt de vloot aan brandt eer zy naar 't ftrant toe wijkcn;
Zy vechten zonder hoop, de zecge lacht ons aan.
Hypf. hi. Hou moedc mijn heir, hou moedt, op hoop van lauwetblaao.
Kreiiz. O vaader Mars.' verftark de pronk van alle Grieken.
Kom vlugge Mingodt,kom en lecn my uwe wieken,
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Zoo vlieg ik by de Prins, in 'c aanzien van de moordt.
Ire. Het leeger went zich naar de grooce zuiderpoorc

DE
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lazon in't velt, Kreen en Kre&za op derval.

fchcepen branden, wane ik zie de vlammen blaaken:
De rook, vol vonken, fpreic zich langs de hemeldaaken,
Geliik toenFaeton als dol aan 't hollen was.
Het leeger is vergeefs in 'cblanke harrenas,

la't hoeft van nu af op geen vrye vlucht te denken;
Het zal opt landt in bloedt, of in de zee verdrenken:
Het hecft geen middelpadt, hec wijken is gedaan.
Kre. Mijn dochter, laae ons naar de haventooren gaan,
Daarkan men't leeger bet dan van decz' poort beoogen.
Hooftm. bin. Pimool en Pilades, betoont uw krijgsvermoogen;
Dcurfteekt Hypfipyle, zoo wordt het heir vcrtreen.
l*z. Hoe! zou Hypfipyle door't lemmer ftcrven ? neen.
Toef, toef mijn Hooftman, toef, betoom uwwreede vlaagcn:
Haar fterven zou mijn hart tot inmijn ziel deurknaagen r
En zooz' in'tleeven blijft wordt ik van haar deurboort:
t Een raadt my tot genaa, en't ander tot de moordt.
Wic wijs en machtig is moet buiten vreeze leeven.
Op, op, mijn Hooftman op, Hypfipyle moct fneeven,
Hetvonnisisgeveldt. hoe! zalzyfneuvlen? neen:
k Ben meer aan haar verplicht,al heeft zy my beftreen,
Dan aan mijn vaader, toen hy my by moeder teelde ,"
Hy gaf my't leeven flechts uit dartle minneweelde,
En deez' uit deerenis: ik voeg my rot genaa.
Toef, toef mijn Hooftman, toef; zal zy dan leeven? ja:
Waar blijft Kreuza dan ? van't huwelijk verfteeken.
Zal ik mijn eedt mefhaar om d'eerfte trouweedt breeken?
Een die zijn eeden breekt wordt van de goon gehaat.
Maar die een quaaden ecdt wil houden, pleegt ineer quaadt
"an die zijn eeden breekt. Met wie zal ik het houwen ?
Wier naadett my Kreiiz' en maant my aan tot rrouwen:
Daar
D 3
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Daar komt Hypfipyle,die ik tefchelms brvecht:
Voor deeze pleit de mm, voor die de bandc van d'echt:
Zoo ik de mm verftoot verval ik in ellenden:
Zoo ik mijn echt vergeet zal my de donder fchenden.
O Noodt! die vaardig raadt, (pan uwe vierfchaar aan:
Zal ik Hypfipyle, door't zwaardt,in 'c graf doen gaan ,
Of vluchten voor Kreiiz'? men moetgeen liefde vluchten.
Wie dat zijn vyandt doodt heefc voor gcen quaadt cc duchtcn.
De Noodtdwang raadt my beft. Op, op mijn Hooftman, op,

7.6

VerdelgHypfipyle. Hypf.bin. Wieftaathiernaarmijnkop?
Ik ftop mijn ooren, of mijn boezem wierdt bewoogen.

laz.

Her karmen van een vrouw hecfc overgroot vermoogen.
Zy moet, fpijt ecr, (pijt eedt>(pijt trouw, naar d'afgrondt gaan.

IK

Hoeftmatt.

lazon.

wens de Prinsgeluk; dies zwaay de zeegevaan.
War hebr gy voor bewijs om op uw woordc re bouwen :■
Hooftm. Ik heb Hypfipylehet hooft van't lijf gehouwen,
Gelijk gy hierkunt zien. Onrfang uw oorlogsbuit.
laz. Is dit Hypfipyle mijn allcreerfte bruidt!
Dit is zy die zoo (lout op uwe krijgsvolk woede.
Hooftm.
laz. Is dir Hypfipyle die my in noodt beboede!
Hooftm. Ik heb de vonken van haar wraak in bloedt gedooft.
laz. Och! och! Hypfipyle,heb ik uw eigen hooft ?
Zijn dit de lippen daar ik nekter uit guam haalen ?
Ik zie uw oogen: maar ik vindtgeen heldre ftraalen.
De rooz 1 en lely zijn op uwe kaak verdort.
Uw hair, daar gy mijn hart aan't uw mcc hadt gegordt,
Hangr vol geronne bloedt, deurmengt mer vuile zanden.
Gy hebt geen fchuldt, ik zelf heb haar, door uwe handen,
Degorgelafgefneen. O lydeloos bedrijfl
Kom (toot uw zwaardt, dat roodt van't bloedt is, deur mijn lijf:
Ik heb met haar gcleeft, en wil ook met haar fterven.
Hooftm. Mint gy een fchepfel dat haar man het licht deedt derven
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Uz. Haar man hade zulks verdient: wane hy was vals van aart r
Zy heeft haar vader, dat'geen ander deedc, bewaarc.
Heoftm. Een vrouw behoorc haar man voor vaader cc befcharmen.
Uz. Ik hoor, helaas! Ik hoor, ik hoor haar deerlijk karmen.
Voort, haal haar lichaam, voort,en voeg hec by die hoofc.
Hooftm. Hec lichaam is vertreen, en heel van glans berooft.
Uz. Zoo haal haar ziel, of is 'er meer dan ziel cc vinden,
Zoo voeg het by clkaar, ik zal my onderwinden
Natuurre dwingen, dat zy haar hec leeven geeft.
Hooftm. Begeerc gy dat een vrouw... laz. Ik wil dat zy weer leeft j
En wie hier ceegen fpreekc wordt van mijn handt gefchonnen.
Hooftm. Die gy in 'c leeven door uwlemmerhebtverwonnen,
Verwint die v, nu zy door 'c zwaardc verflaagen leit ?
Uz. Op leger Hooftman, op, en krab uw borft, jafchreic,
En ruk uw hairen uit om Jazons aam te fmooren,
Ik wil niec leeven nu zy't leeven heefc verlooren:
Ik heb het zwaardr gewec, gy gaaft niet dan de flag.
O trouwe bedtgenoot \ ik heb de ftaale dag,
Opt aanbeeldc van de moordt, tot uw bederf, doen fmeeden:
Het ftaal heeft deur uw hals tot in mijn hart gefneeden.
Twee moorden met een flag! wie heeft die ooit gehoort ?
O dubble moordenaar! Ik heb mijn vrouw vermoordr.
Een die zijn vrouw vermoordc heeft gruwelen bedreeven.
Een die zich zelf vermoordt is vyanc van hec leeven.
Wie't leeven eeegeftreeft becoonc zijn heilloosheidt.
Hoe zal ditklinken als de Faam dit quaadtverbreidt "
Prins Jazon heeft het veldt door zijn geweer behouwen:
Maar hy verwewj een heir van weerelooze vrquwen :
O fchandc jo fmaadr! o fpijt "en boyen die gempedc,
Heeft hy zijn vrpuw, 'c is fehelrns, doen fmooren in haar bloedt.
Al wat ooit wreedcheide was moec voor mijn wreedtheidc zwichcen.
Hooftm. Wie vyanden verdelgt bewijft niet meer dan plichten.
Gy hebt uw plichc voldaan. laz. O hooft! Dat vrouw Natuur
Van roozen, lelicn,roobynen, paarlen, vuur,
Yvoor
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Yvoor en goudcdraadt op het kunftigft wift te vormen....
Hooftm. Ik zieKreiiz' van veer; dies fpreek van 'c zeegbaar ftormen.
laz. Och! waar ik met mijn fchip gezonken by uw ftrandt,
Zoo leedt gy, toe mijn leedt, geen fchipbreuk op dit landt:
Maar gy hebt my geredt, op dat ik niet zou fneeven j
En z elf ben ik de klip daar 't fchip van uwc leeven
Zich op te barften (loot; ja gy zijt in de zee
Verdronken van uw bloedt: wee ray vcrvloekte,wee.
Hooftm. Hoe 1 mint gy die v haat en fcheldt als een ontzinde ?
laz. Dit is een teeken dat zy my oprecht bemindc.
Voort, haal het guide Vlies, heel Grieken deur gelooft,
Ik zal 'er dit juwcel, dit koftelijke hooft
Opzetten, als de zon in zijne goude zaalen.
Een heldre diamant behoort in goudt te praalen.
Hooftm. Gyweet dat d'eerfte mm door d'andrewordtverzet.
laz. Voort, vlieg naar Hyble, zelfnaar Pindus en Hymet,
Drie bergen die de Lent befchildert hecft met bloemen;
En pluk de fchoonfte van al die men fchoon moetroe men >
En vlechtze tot een krans, om op dit hooft te ftaan ;
Maar breng noch lelien, noch verfche roozeblaan:
Want zy verftrekt de roos en lely aller vrouwen.
Hooftm. O allergrootfte Griek! laz. Sta af, oft zal v rouwen.
Hooftm. Ik laat v hier, o Prins! nu gy'tbegeert, alleen.
laz. Vruchtbaarend' aarde zinkt gy niet voor Jazonsfchreen ?
Ik ben veei zwaarder van vervloekt afgrijslijkheeden
Dan uwc lichaam vol van boflchen, bergen, fteeden:
Voort fpalk v kaaken en verflin my in uw borft:
Het aardtrijk fchrikt voor my, om dat ik fchelms bemorfl:
En dronken ben van't bloedt dat ik langs 't veldt deedt bruizeGeftarnde hemelen, ontfluit uw wapenhuizen
En loft uw wraakgefchut op Jazons heillooz' hooft.
28
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Hoe! lcit de donder vaft ? is't blixemvuur gedooft ?
De heem'len fchuwen my en dekken zich met dampen.
Onmeetelijke zee die my aan boordt dorft klampen
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Toen ik naar Kolchos voer, (pan al de krachten aan
Die gy te zaamen brochr, coen gy, o groot beftaan "
Dc werrclt in uw fchooc van gollevcn guam domplen,
Uw zouce vloedc moet my alleenig overromplen:
Want ik ben boozer dan al 'c aardcrijk zaamen was:
De zee vercrekc van angft, zy vreeft haar zoute plas,
Zoo zy my overftelpt, voor ceuwig te befmetcen.
Wil d'aardc noch hcmel noch de zee dit lijf verpletten ?
Zoo zal ik door vergifc of drop of ftaal het padc
Van Pluto zocken; neen : want in zijn gloe'nde ftadc
Zou my Hypfipyleby Radamandc aanklaagen.
Waar dat ik my begeef ontmoet ik niet dan plaagen.
Hooftm. Ik bidt ontveins uw mm, ofgy ondekt uw hare
/«. Zoo ik mijn mm ontveins verdubbel ik mijn fmart.
Hooftm. Kreiiza zal uw fmart vcrzachren door het trouwen.
to. De mannen, ik beken 't, zijn flaaven van de vrouwen.
Ik doe, zoo ik ontveins, mijn eerfte mm gewcldt.

%9

Kreiiza. lazon. Heoftman.
Jazon Iceft gy noch ? hoe is't in't oorlogsveldt ?
Wie vol van moedt begint zal cndelijk verwinnen.
Hier ziet gy't bloedig hooft van *t hooft dcr vyandinnen :
Dat haatelijke hooft j dat hooft gelijk een grijns:
Het hair is als een tros van flangen vol fenijns:
Dit hooft is afgedrukt opt bakkes van Meduze.
Ontfang het heillooz' hooft, alwaardige Kreiize,
Tot zeegenteeken van mijn overwinnent zwaardr.
Zn&z. Landtloopfter, fteedenplaag, die niet dan onhcil baait,
Gy hebtgeen enkle trek die
hart kon trekken:
Ik zal uw aangezicht met flijmJazons
en gal bedekken,
En krabben uwe kaak met fcherpe nagels op;
Jabooren d'oogen met mijn vingere uit uw kop:
Wet luft my met uw tong op *t allerfelft tc ftrijden:
bits' en bittre tong! 'k zal v ten keel uitfnijden,
E
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En prikklen met een pricm, en zoo 'c v geeft gevoelt,
Zoo wordc mijn heete wraak cot in hec hart verkoelc.
Een die zijn wraakzucht koelc kan loflijk zeegevieren.

jo

Kreon. lazon. Kreiiza.

Heoftnmn.

heldt gy hebe de lauwerieren,
Ooverdappre
Gelijk Kreiiz', verdicnt door uwe ftrijdtbaarheidt.
<

Ik wil dat uw bedrijf deur Grieken wordc verbreidc,
En zoo men die verzwijgc zoo zal 't de Faam vercolken.
Een loffelijke daadc verfpreit zich deur de wolken.
laz. Wy hebben 't heir verdelgt toe luifter van uw croon.
Kreiiz. Gaan wy naar d'offerkerk, en danken d'oppergoon.
Rey van Korintfche en Lcmnofihc Vrourven.

Z A N G.
mach van oudts her brallen
Met Venus kerk van marmerfteen,
En met haar hemelhooge wallen;
Zoo leeft men deur all' eeuwen heen:
Nu mach het popelkranfTen draagen ,
Door dapperheidt van Ezons zoon.
Nooit is 'er zulk een flag geflaagen :
Het laage dal is hoog van doon,
Gegefpt in blanke harrcnaflen.
Toen Jazon tanden had gezaait,
Zag hy cc n oeft vanreuzen waflen:
Hier rees een arm, diet flagzwaardt zwaait:
Daar groeid' een hooft, verfiert met veeren:
Gins wies een been gelaarft uic d'aardc:
En ciders fcherpgeflcepe fpeeren:
De grondc heeft grutfelen gebaart:
Zoo toont zich't heir der vyandinnen.
Het groene veldt is roodt van bloedt.

KOrinten
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Door vechten kan men overwinnen.
Die nimmer teegcns vyandc woedt,
Zal heel in flaaverny vervallen.
Wie vry wil zijn moet weerftant bien.
De wapens zijn tot heil der wallen.
Het oorlog laat zich gruwzaam zien:
Maat 't kneuft de vyandtlijke machcen.
Een doode vyandc hecft geen krachten.

3i

TEEGENZANG.

Vervloektft' en wreedtft:' vail allemannen,
Gy verfc v roodc door vrouwemoordt:
Is uwe boezem vol tierannen,
Dat gy uw vrouw het hart deurboordc ?
Een die zijn Egaas bloedt durft zwelgen,
Bedrijft het allerfelfte quaadt.
Geen tiger zal zijn gaa verdelgen.
De moordt verfchoont het vrouwlijk zaadc.
Men mach geen gal voor nektar fchenken.
Het huwJijk lijdt geen wreedt gemoedt.
Die v behoede voor verdrenken,
Verdrcnkt gy, door uw zwaardt, in bloedt.
Die v opt bedt aanminnig kuften,
Laat gy vertreen in't woefte veldt.
Haar boezem daar uw mondt op ruften,
Bewijft gy 't allerwreedtft geweldt.
De helden leeven door hun daaden:
Gy zult niet mm onfterflijk zijn ;
Doch niet door uwe popelblaaden $
Maar booze boezem vol fenijn,
Door uw gehaate gruwlijkheeden.
Hy zy vervloekt die uwe graf
Met offerbloemen durft beklecden.
Men fchrijf dan op uw zark, tot ftraf:
E 2
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Hicr rot hy die zijn vrouw vermoorden.
Een vrouwemoordc paft fcherpe woorden.
T O E Z A N G.
De Nijdt ontziet gecn gal te braakcn,
Deurmengc met onuicbluslijk vuur;
Ja vuuren die als Etna blaaken:
Maar 'c lafteren heeft weinig duur.
Wie ftarke fteen wil overromplen,
Om te verdelgen waar hy kan,
Behoort men diep in bloedt te domplen.
De krijg vetfehoont noch vrouw noch man.
Het flagzwaardt moetgeen vrienden mijden,
Wanneer een vriendt een vyandt wordt:
Of zijne vriendt zal hem beftrijden,
Tot dat hem't bloedt en ziel uitftort.
Wy hebben, om haar aan te rannen,
Het wettig zwaardt met reen gewet.
De vrouwen die haar echte mannen
Vermoorden durven op het bedt,
Zijn van't Gerecht tot ftraf verweezen:
Zelfdoor de rechten van Natuur.
De man behoort gcen vrouw te vreezen.
Veel mm een koninglijke munr.
Dies moet gy 't bitter laftren mijden:
Want Jazon is een dapper heldt,
De noodt geboodt hem fel ie ftrijden.
Een moedig Prins behout het veldt.
Wie't veldt behout heeft ruime paalen.
Door zeege kan men aafTem haalen.
SLOTZANG.
Wy moetenveur uw reeden duiken,
Uit vrees van uw vcrwinnendt zwaardc.

.
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Wie machc heeft wil geweldtgebruikcn.
Gcweldt is een afgrijslijk aarc
Wy moogen denken en niet zeggen.
Hec denken ftaac dc flaaven vry:
Wie zich hier teegens in wil leggen,
Betoont zich vol van dwinglandy.
Vergeef ons dat wy dcerlijk klaagen.
Door klaagen wordc de rampfpoedt licht.
Ofkan de rampfpoedt v behaagen?
Zoo zal onz' hare, door dwang verplicht>
Een ftroom van vloek' en laftren uiten.
Menkan de mondt, maar 'c hart niet fluiten.

3:

DERDE BEDRYF
In de Hel.
UWedea. char on.
zijn wy in't gezicht van Plutoos yzre muuren,
Omheint van ftroomen, die, deurmengt met zwavelvuuren,
De luchc benevelen van't onderaardtfche Rijk :
De vlam en rook vertoonthier nacht en dagh gelijk,
Twee vyandinnen die elkander fel beftooken:
Het grimmelr overal van yfclijke fpooken
Gehulc met flangen en met fakkels in de handt.
Ik zie, waar dat ik kom, een gruwelijke ftant.
Dehcl is machtig om afgrijslijkheen te teelen.
*k tree, maar onverfaagr, op lijken, bekkeneelen ,
Doodtshoofden, fchinkels, en geraamten, vuil bekladt:
Het dorre ftrandtbofch is van brein en blocdt befpat,
Deurmengt met traanen, mcrg en woedende fenijnen:
Laat andre fchrikken waar dat gruwelen verfchijnen,
*k ben, door dit
vertoog> tot in mijn ziel te vreen.
Wie tovcry bemint hceft zucht tot gruwliikhcen.
Kom,
E 3
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Kom, gaan wy naar de poort vol grendelen en krammcn,
Die Herkles mcc zijn knots, fpijc Ccrbrus, op guamrammcn,
En ftreefd tot in de hel, daat hy het heiligdom
Van Pluto heeft ondekt: ik zie een dichte drom
Van zielen naadren, om te koomen in deez' oorden:
De llaale poortdeur is heel roodc van menfchemoorden.
Hier woont de bitfe Nijdt, die niemandt zeege gunt:
Daar 't yzer' Oorclog, dat door de fcherpe punt
Van haare fabel 't bloedt det volken weet te zwelgen :
Gins wordt de Tweedracht, heet op fteeden tc vcrdelgen,
Gewapent van de Twift : in dit vervloekt geweft,
Verfchijnt de koude Doodt en overheete Peft,
Haar veegfte dochter, die haar fchicht wel laat verroeften,
Maar als 't haar moordtluft wil meer lijken weet te oeften
In eene dagh, dan al haar zufters in een jaar.
Al wat den menfch beftormr verfchijnt hier by elkaar.
Het lufthof van de hel heeft luft in heilloosheeden.
Char. bin. Wie naadert Plutoos poort, om in zijn Rijk te trecden!
Med. Ik ben een fterflijk menfch, en zoek naar Charons boor.
cha. bin. Staa af, ik zegftaa af, hier woont dc felle Doodt.
Med. Zoo ben ik niet verdwaalt j dies laat my brnnen ftreeven.
Cha. bin. Wie brein heeft zal zich niet in't helfch gebiedt bcgecven:
Hier binnen warden niet dan heilloosheen verbreit.
Med. Wie hulp in d'afgrondt zoekt ontziet geen heilloosheidt.
cha. bin. Hier hoort men anders niet dan fchriklijke geruchtcn.
Med. Het jammerent geween,het overnaare zuchten ,
En \ gruwzaam tandtgeknars, is my een fchellc klank:
Al watvervaarlijk klinkt, dient my voor maatgezank.
Cha. bin. Wat zijt gy voor een menfch dat gy ons komt bezocken
Aled. Ik ben Medea die de fpooken op kan vloekcn.
Char. Nu kom ik uit mijn hoi: wat hebe gy te gebien.
Med. Stamp met uw riem op d'aardt, zoo zuk gy wondren zien.
cha. Daar (lamp ik dat het kraakt van binnen en van buiten.
Hier draagt Charonsriem roozen.
i
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Med. Ziet gyuit uwe ricm geen vcrfche roozen fpruiren ?
cha. Heeft uwe kunft meer kracht, zoo doe my meer bewijs ?
Med. Ik zal deez' dorre boom, door'traaken van een rijs,
Vcrfcheppen in een menfch. nu ziet gy rappe leeden.

3y

Hier verandert ceo boom in een naaktkindt.

Baomkindt. iMedca. Charon.
ben ik, in watoordc ? ey moeder geef my reeden.
Gy zijt hier veur de hel: verzink eer ik v dwing.

WAar

Hetkindt verzinkr.

Cha. Al wat gy hier vertoont, acht ik noch voor gering.
Med. Nu ftaat gy met uw voet op Ida, rijk van boomen.
Hier verandert de he] op haarftaropen in eenbofch.

cha. O vreemde wonderen: wie durft hier naader koomen ?
Med. Hier ziet_ gy Venus heel omheint van minnegoon:
Daar toont zich Pallas, die een helm, in plaats van kroon,
Opt hulfel heeft; zy is verzelt van Zanggoddinnen:
Gins nadert Juno, daar men fchatten door kan winnen,
Zy heeft de Rijkdom en haar Iris aan haar zy;
En dit is Paris, die de fchoonfte van de dry
De goude appel geeft, daar Trooien door verbranden.
Hier wordtbee oordeel van Paris, door vervormde
fpooken, in een dans uitgebeeldt.

Cha. Ik wraak het hemels heir; dies toon my Plutoos ftranden.
Med. Nu hebt gy, naar uw wenfeh, de hel weer in't gezicht.
Hier verandert het bofch weer in een hel.

Cha. O groote toveres! Ik ben aan v verplicht:
Ik zal v voeren daar de zwarte fpooken krielen:
Zelf daar HypGpyle, gevolgt van vrouwe zielen,
Die ik in d'afgrondt brocht, veur Radamandt zal ftaan.
Mcd. Laat my van't gloeientftrandt in uwe vecrboot gaan.

,

Zy treedt met Charon in't boot en vaart over.

CO4. NU zijt gy in mijn boot3om over Styx te landen:
De baaren die gy om de fteeven heen ziet branden,
Zijn vol van zwavel, herft, falpeeter, pik en teer.

Medea, hou v ftil, ons naakt onftuimig weer.

Med.
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Med. Wy naadrcn Plutoos ftadt, ik zie dc poort vcrfchijnen.
Hier vertoonc zich Cerberus, die yflijk blafr en vuur braakr.
Cha. Hierkomt de helhondc, die zijn koppen vol fenijnen
Afgrijfelijk verhcft, tot noodtweer van de poort:

Zijn oogen zijn vol vuur, zijn klaauwen graag naar moordc:

De hairen grimmelen vol (langen, fchcrp van randen:
Hy braakt, nu gy hier komt, zijn gloeiend'ingewanden
Deur zijn drie keelen, om dat gy terug zult gaan.
Med. Ik durf, op hoop van hulp, net allerftoutft' beftaan.

WAtIk

Raddmandt. Bypfipylei geefi. Minos.

zijt gy voor een vrouw dat gy aan Styx komt ftranden?
kom uit Grieken, een der trouweloofte landen.
Aim. Hoe komt gy dus bebloedc in d'onderaardtfche kolki
Bypf. Ik ben omhals gebrocht van Jazons oorlogsvolk.
Had. Wat recden gaaft gy hen, dat zy zich zoo verftoordcn ?
Bypf. Nooit heeftmen reedenom de vrouwen te vermoorden.
Mm. Een vrouw die zich vergrijpt heeft teegens 't Recht misdaan.
Bypf. Waar mannen Rechters zijn kant vrouwvolk niet beftaan.
Mm. Kom naader, om uw naam en uw bedrijf t'ontvouwen.
Bypf Ik ben Hypfipyle, de koningin der vrouwen,
Die d'opperrijksftaf van heel Lemnos heb gezweit j
Een eilandt dat Euroop van Azien affcheit,
In't oog van Athos en deharde Tracer ftranden,
Waar dat Vulkaan zijnfmits, die Etna tcrt in't branden,
Zijnaanbeelden van ftaal, en gloeiend' ovens ftelt:
Het landtfchapfchudt en kraakt en davert door't geweldt
Der mookerflaagen van zijn grofgefchonktc reuzen :
Als vaader Jupiter, om \ booz' gcllacht te kneuzen,
Zijn ftompc blixemfchicht vol vuur, vol vlam, vol ftaal
En moordt laatfmceden, komt hy uit zijn hooge zaal,
Tot roem van't eilandt, in Vulkanus fmitsberg daalcn.
Laat Kreete met het graf van't hooft der gooden praalen,
Wy pronken,met grooc recht, met onze gloendekolk.
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Vcel landcn zijn bekenc, door d'ondergang van't voile j
MaarLemnos hecfc haar faam door kracht van kunft genooten.
De poortvan d'afgrondt wordt door ons metgrendelflootcn,
En keetenen bczorgt voor Herkles trots geweldt:
Dies hcb ik reeden om te gaan in't zaalig veldr.
Rtd. Gy moct ons reeden van uw gruwzaam moorden gceven.
Hjpf Ik heb nooit moordt gcdaan: maar al wie andre 't leeven
Beroofde, heb ik fel doen ftraffen door het ftaal.
Rtd. Gy hebt uw echte man, in 't midden van de zaal,
En al de vrduwen, die uit andere geweften
Op Lemnos quaamen, eer gy uwe blocdtdorfl: leften,
Met haare zoons vcrmoordt. Wat maakt' v zoo verwoedt?
typf. Toen 't fteenig Tracien, zoo fchelms als wreedt van moed,
Onz' yolk, met grooter winft dan't haar, deur zee zag vaarcn,
Begon 't mijn fchcepen, die vol rijke waaren waaren,
In fpijt van 'c vreeverbondr, te rooven door gevecht.
Een heillooz' landt ontziet noch zee noch haavenrecht.
Wic zucht tot rooven heeft verbindt zich aan geen eeden.
Onz' yolk hier door getergt en hardt opt hart getreeden,
Begaf zich endelijk, door noodtdwang,in't geweer.
Minervc grecp noch nooit zoo vaardig naar haar fpecr,
Noch Mars naar't oorlogs zwaardt,noch 't hooft der hemelfchaaren
£jjaar zijne blixemfchicht, toen zy gedwongen waaren
Te ftrijden met hec heir der reuzen grof van leen.
Wy hebben 't zwalpent nat al bruizende deurfnecn,
z"n Tracien met macht van wapensovervallen:
roovers wierden diep in't puin van haare wallen
fiegraaven, tot een fchrik van al die zeen bevecht.
ten dierechtvaardig woedt bedient het hcilig Recht.
/ en leften keerd' de Vloot, vermoeit van manne moorden,
Met roof van vroiiw en kindt, tot ramp van Lemnos oorden:
Want deezevrouwen, haar flaavinnen, maakten al
Z,e ma"nen van onz' landr, o vinnig ongeval!
1 « Haaven van haar
luft, en teelden endelijk kindrcn:

F
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Tocn hcbben wy dc mans, om 't overfpel te hindren,
Met hun bywijven en de zoons, dat haatlijk zaadc,
Op eene nacht verdelgc: nu weet gy 'c noodig quaadt.
Rad. Hoe; ftaat gy't moorden toe, daar gy ftrak teegens blaften ?
Hypf. Neen : ik beken dat wy al d'overfpeelders ftrafren.
Rad. De ftraf op overfpel mach flechts by't Recht beftaan.
Hypf. Ik was het hooft van't Recht, en heb hem recht gedaan.
Rad. Echtbreekers ftaan ten ftraf: maar niet van eigen vrouwen.
Hypf. Wie overfpeelders ftraft behoeft geen maat te houwen.
Had. Wie zonder oordeel ftraft vervalt in't zelfde quaadc.
Hypf De handt van een Vorftin gebruikt haar eigen raadr.
Bad. Wie wreekt in fchijn van ftraf wordt zclf tot ftraf verweez en.
Hypf Vorftinnen hebben voor geen hooger macht te vreezen.
lain. Wie't yolk aan wet verplicht, verplicht zich zelfaan wee.
Hypf Een Koningin wordt nooit zoo naauw een park gezet.
Mm. Het paft geen vrouw haar man de gorgel af te fnijden.
Hypf Wie fier is kan geen vreemd' op haare bedtkoets lijden.
Mm. De byluft van een Vorft heeft in het hof groot recht.
Hypf. Wie buiten 't huwlijk mint vergrijpt zich teegens d'echt.
Rad. Een die haar man vermoordt fchent huwelijk en leeven.
Hypf Wie fchelmen 't licht berooft, heeft geen geweldt bedreeven.
Rad. Gehoorzaam onz' gebodt, hier mach geen twiften zijn.
Hypf Daar't Recht geen reeden lijdt is't Recht geen meer dan fchijn.
Mm. Een die befchuldigt wordt bchoort niet ftout te fpreeken.
Hypf Een die zich vry bevindt bchoort ook niet te fmeeken.
Mm. Weet gywel wie hier z it? HypfWeetgy wel wie hier ftaat?
Rad. Een die haar eigen man deed fneuvlen door verraadt.
Mm. Waarom hebt gy dc zoons, dat kindren zijn, deurfteeken 2
Hypf De kindren zijn gezint de vaaders doodt te wreeken.
Rad. Eer kindren mannen zijn is al de Staat herftelt.
Hypf Een die zijn wraak ontveinft is ftarker dan't Geweldt.
Rad. De wraak is door vernuft en tijdt gedwee te maaken.
Hypf Wie jong zijn leedt verkropt zal oudt aan't wreeken raakenRad. Verjaardc heevigheidt verkrijgt een koele moet.
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Hypf. D'ontvonktc doovekool is ovcrhccc van gloedc.
Rad. Gy wordt hier aangcklaagt, en zoekc ons op te houwen.
Hypf Een wijze rcchtbank zal de zwakk' en brofle vrouwen
Alrijdt verfchooncn, om haar ceedere natuur.
De vrouwen zijn te laf om't blaakerende vuur
Dat in haar boezem leic, door eigen kracht te lefTen:
Noch heeft het vuur meer kracht in heerfchendc Prinfeflen.
De Grooten zijn verftarkt door't veurrecht van hun Staar.
Een vrouw is heet ofkoel, zy hout geen middelmaat.

3 S>

Een aangebooren aart is quaalijk te verzetten.
De wetten van Naruur zijn d'allerftarkfte wetten.
Zoo gy mijn zwakheidt draft zoo wordt Natuur beftrecn.
Al wie Natuur bevecht bctoont zijn heevigheen.
Een heevig Rechter moet men't Rechterampt ontzeggcn.
Rad. Zou een, die haar geweldt Natuur te laft durft leggen,
De ftraf ontkoomen ? zoo zal een boosaartig wijf
Zich zinloos veinzen veur 't beftaan van't booz' bedrijf.
De ftraf verftrckt de deugdt een overzeegbaar wapen.
Natuur is goedt en heeft den menfch ook goedt gefchaapen:

Maar eigen boosheidt heeft Natuur te hels verkracht.
Hypf! Gy fteunt op uw geweldt, en ik op mijn geflacht.

Rad. Hoe wilt gy dat men v na uw bedrijf zal handlen ?
typfi Ik wil in't zaalig dal, vol myrtebofTchen, wandlen,
By Prinflen, Koningen, Vorftinnen, groot van macht,
En helden, vol van mocdt waar dat men danft en lacht.
Rid. Gy moet v naar onz' Recht, de wil van't Noodtlot, voegen.
typfi Ik heb altijdt getracht om't Noodtlot te vernoegen;
Dies heb ik my aan man, noch vrouw, noch zoon vertaft:
Het moorden was my zelfvan't Noodtlot ftreng belaft:
Geen menfch hadt macht om dit befluit te rug te zetten.
Het Noodtlot bindt den menfch aan diamante wetten.
Ik heb niet anders dan gehoorzaamheidt beftaan.
Een die zijn meefters laft volbrengt heeft wel gedaan.
Wie zich in dienft begeeft verbindt zich aan gebooden:
Fa
Of
3
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Of hccft by fchuldt, zoo heefc dc bcul ook fchuldt aan 'c dooden.
Ik was hcc werktuig van het Noodclot op die cijdc :

40

Zoo 'c werktuigzondigt, daar dereeden ceegen ftrijdt,
Zoo hcefc mijn handc niet, raaar het zwaardt, dat ik moeft flieren,
De moordery gcpleegt. Gy hoort my hoog te viercn,
Om dat ik't ftark bevel van't Noodtlot hcb volbracht.
Mad. Voort, brcng haar in't vcrtrek: maar hou aan d'uitgang wacht.
HypGpyle betoont zich ovcrwijs cc weezen;
De hel heeft doorhaar geeft het allerquaadtft' te vreezen:
Wane zoo zy alt geheim van't Noodtlot aan de fchaar
Der zielen cens ontdekt, is d'afgrondt in gevaar :
Zy zullen ons, om vry te raaken, fel beftrijden.
't Zou beft zijn dat men haar, om oproer te vermijden,
In 'c zaalig veldt deedt gaan, zoo vreeft zy voor geen pijn.
Wie wijs wil rechten moet bywijlen reklijk zijn.
Mm. Wie vrees laat blijken wordt zijn achtbaarheidt benoomen.
Had. Ik vrees niet; maar ik zorg, om niet tot vrees te koomen.
Wie mecr wil dan hy kan gaat buiten zijn beftek.
Mm. 'tIs raadtzaam dat men haarontbiedt uit onz' vertrck,
En van't vergeetelnat in aller yl laat proeven.
Fad. Voort, haal Hypfipyle, de tijdt lijdt geen vertoeven.

Hypfipyle. Radamandt. Mines.
komopuwgebodt; hochebt gy überaan?
Dat gy voor avondt in het zaalig veldt zult gaan:
Wy willen v van daag,uit gunft,genaa bewijzen.
Hypf. Laat my voor deeze dagh deur d'aardt in Grieken rijzen >
Om Jazons bruiloft te verfteuren door mijn fchim:
Vergun my dit verzoek, op dat ik vaardig klim.

IK

Mm. Het wordt v toegeftaan, om uw verleede Staaten.
Hjpf. Nu zal ik Jazon, die my trouwloos heeft verlaatcn,

Beftooken op zijn feeft, met een verfteurt.gemoedr,
En jaagen zulk een angft, deur d'aadren, in zijn bloedt >
Pat naberouw zijn hart afgrijslijk bits zal knaagen.

Een

TRBURSPBL.
fehelms
Een
geweeten kan men lichtlijk doen verfaagen.
Indicn my die gclukt, dan is mijn wraak voldaan.

Medea. Hypfipyle.
zijt gy voor een vrouw, dat ik v hier zie ftaan ?
Het is Hypfipyle die gy hier kunt befchouwen,
De rechce Koningin van Lemnos, rijk van vrouwen:
Maar zeg my wie gy zijt, dac gy in't vices verfchijne.
MtL Gy ziec Medea, die van enkle fpijt verdwijnt,
Om dat Kreiiz van daag met Jazon poogt te huwen:
Ik kom om Prozerpijn, daar andere voor gruwen,
Tc bidden, dat zy dit helpt fluiten door haar raadt.
fypfi Ik gaa naa Jazon, dieMede' als my verlaat,
Om hem zijn booz' bedrijf tot in het hart te drukken.
MtL Medea wenft dat v deez' aanflag mach gelukken.
Hypf. Hy zal verfaagen als ik my by hem laat zien.
MtL Hier komt Prozerpina, ik zal haar op mijn knien
Ontmoeten j want ik heb haar zoo wel meer bewoogen:
Haar ftaatcywaagen wordt. van fpooken voort getoogen :
Zy heefc haar kroon opt hpoft en rijksftaf in de handt.
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Prozerpina op een reaagen , die van fpooken voortgetrokken wordt. Medea.
zijn hier veer genoeg; dies hout voor't eerfte ftant:
Hier waay ik met mijn oog deur d'onderaardtfchekolken,
Laat Juno langs een vloer van blaauw turkooifche wolken,
Vol heldre ftarren, treen ik wijk haar niet in macht:
Zy is niet dan een lidt van't hemelfche geflacht r
Ik mach het heillooz' yolk naar mijn gevoelen plaagen.
toed. O helfche Koningin I ikkniel veur uwewaagen.
proz. Medea r wat
is dir ? wat jaagt uinon z' Rijk ?
toed. Dcnoodt; de groote noodc. Proz. Geef reeden oftoonblijk.
toed. Mijn uirgemergelt yd, mijn natberraande wangen,
En hairen, die gy heel deur een v'erwart ziet hangen ,
Zijn
F 3
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Zijn blijken van mijn noodt, en't nijpen van de fmart.
Proz. Laat een diet wreedtft gemoedt, en't allerhardtfte hart,
Zelfftarren, zonlichc, maan en al de hemelringcn,
Door tovery bedwingt, zich van een ander dwingen ?
Voort, zeg my wie het is daar gy vol pijn deur leefc.
UMed. Gy weet dat Jazon my al lang verlaaten heefc,

4i

Nu zoekt hy, door de trouw, zich by Kreiiz' te zetten.
Froz. Kunt gy dit huwlijk door uw kunften niet beletten?
, Voort, fpan uw krachten aan, zoo volgt gy onze wet.
iMed. Ik heb al wat ik kon gelijk te werk gezet:
Maar alles was vergeefs op zijn verharde zinnen.
Proz. Daar kunft vergeefs is moot men met geweldtbeginncn.

Med. Wic met zijn darker ftrijdt wordt endlijk neer geleit.
Wie kunft en krachc ontbreekt zoekt heil aan liftigheidr.
Med. Wie heil door lift begeert moet vyanden genaaken.
Proz. Door veinzen kan men met zijn vyandt vriendtfchap maaken.
Med. Geveinsde vriendtfchap is by vyanden verdacht.
Proz. Wie wijs kan veinzen heeft een ongemeene kracht.
Med. Wie eens bedroogen heeft is quaalijk te betrouwen.
Pr. Men wantrouwt flechs van mans: maar niet van zwakke vrouvrcn.
Med. Het veinzen van een vrouw heeft mcenig man verraan.
Proz. Wat wilt gy dat ik doe ? Med. Dat gy my by komt ftaan.
Wie iemandt helpt uit noodt, kan hem aan zich verplichren.
Ik zweer by uwe ftaf, daar d'afgrondt voor moet zwichten,
By uw getakte kroon, met paarelen vereert,
Zelf by de helfche vloedt daar't goodendom by zweert,
Dat ik, zoo gy my helpt, al ftondt ik in het midden
Van alle rampen, v niet wecr om hulp zal bidden.
O helfche hooftgodin! verhoor mijn droef geklag.
Proz. Ik zal, o voefterkindt i ik zal op deeze dag
U helpen, eer Kreiiz' op 't bruilofsbedt zal treeden.
Med. Wie roem door hulp begeert, betoont zijn moogentheeden.
Medea barft van fpijt zoo zy geen hulp vcrwacht.
Proz. Ik heb drie ftoffen van een overgroote kracht }
Proz.
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Ja ftoffcn noch van menfch noeh goodcn uit te fchreeuwen,
Die naa 'c vcrloopen van ruitn zcsentwintig eeuwen,
Met yzer3 ftaal en loodc, in't woefte legerveldt
Zoo woeden zullen, dat de menfchcn door't geweldt
Der lichte blixemen, en zwaare dondetflaagen,
Zelf't brullcnd' ongediert, in boflchen, en in haagen
Verfchuilen moeten, om hun ongeval t'ontgaan:
De bergen zullen, door ditftof, aan ftukken flaan,
De hoven morzelen en tempeldaaken fcheuren;
Ja't zal de wallen uic haar diepe grondveft beuren,
En voeren, heel deurmengt met menfchen, naar de lucht,
Dat hemel, aardr en zee, door 'c daverent gerucht,
Verfchudden zullen, fpijt haar onverwrikbre fpillen;
Jupijn zal opt geluidt van huilen,fchreeuwen, gillen,
En donderen, verbaaft van zijne zetel zien,
En vraagen of'er, om de werreldt te gebien,
Een nieuwe Jupiter zijn godtheidt komt braaveeren:
Dan geefc men deeze ftof, daar 't oorlog by zal zweeren,
De naam van buflekruidt, jabooskruidt in de ftrijdt.
Med. Hoe dien ik my hier van ? ey zeg, en op wat tijdt.
Proz. Dit zal gefchieden dat gcen oog 't geheim kan merkcn.
Ik heb het, om mijn kunft opt krachtigft uit te wcrken,
Geflooten in een kroon, die ik voor v opfluit:
Toen vloekt' ik driemaal met 200 hees en fchor geluidt,
Dat my de hairen zelf door "t gruwzaam vloeken rcezen:
De bitfe helhondt, die voor onheil fcheen te vreezen,
Heeft driemaal op mijn vloek, deur zijn drie keelen, naar
En yfelijk geblaft: de lijveloozc fchaar
egon te fidderen, en Pluto te bezwijken.
Gy zult Kreiiza, om uw gunften te doen blijken,
De kroon toe ftieren, en doen zetten op haar hooft;
Zoo wordt haar't leeven, als het goudt haar raakt, berooft:
Want dit verburge vuur zal op haar pruik ontfteeken.
Een die zich wreeken wil moet zich opt zekerft wreeken.
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Med. Met welk een dankbaarheidt zal ik uw grootc gunft
Genaaken ? o godin I waar blijfc dekroon vol kunft?
Mijn zinnen fchijnen door't vcrtoeven te vcrwarren.
Prez,. Mijn vlugge kamergecft, het is gcen tijdt van marren $
Gaa in mijn kunftveitrek en haal mijn kooprc doos.
Med. Een enkel oogenblik fchijnt my cen lange poos.
Frez. Wy zullen hier terwijl by deez' gedrochten blijvcn.
Hier ziet gy Gerion, die zich, door zijn drie lijven,
Zoo fchrikkelijk vercoonc dat Cerbrus zclver beeft.
Hec mid delftc lijf is met een toorcs gewapent, betflinke
met eenbijl, en'trechte met een knots.

Hier naadcrc Briarcus, die hondert armen heeft.
D'armen zijn op allerleye wijzen gewapent.

Hier laat de Doodc zich zien om 't leeven te verfcheuren.

Hier wordtde Doodr door een geraamte, dat zich beweegt, uitgebeeUt;
het beeft ccii krans van cyprefien, die met ftrooy deurvlechr is, op'c hooft,
en een pijl in derechte handr.
Wat fchrikdier ziet men hier twee breede vlerken beuren ?

Med.
Het heeft een giere lijf met een gezwollebuik;
Een hooft gelijk een vrouw, bedekt met een perruik
Van gladde flangen, die in d'oogen gruwzaam branden.
°t Heeft tigers klaauwen aan de maakfelooze handen,
Eo ooren als een beer: :het.ko.mt ons naadcr by.
Celenouit*

Proz. DitisCeleno,eenafgrijdijkehei-py.
Die aan Vorft Fincus difch zijn roovery quampleegen.
JJ'eilanders zijn aldjdt tot rooverygeneegen.
M?£- Hier kruipt een kronklent lijf, met een gekfuldeftaart;
Vv'ie elk vervaaren kan wordt voor dit dier vervaart:
't Is vol van fchubben, vuil van bloedt en ctterdroppen :
Het heeft een cnkle hals: maar hondert bitfe koppen
Die vonken braaken, en vergift dat yolk vermoordt.
Hydrauir.

Hier ziet gy Hydra, die van Hcrkles, aan de boojdt
Van Lerna, wicrd beftreen, daar hy 't voor zich deedt duiken.
Wie overwinnen wil rooct krachc en kunft gebruiken.

Troz,.
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Cited. Hier komt ecn vrcemt gedrocht, het heeft een dubbel' aar
Her veurlijf is ecn menfch, en't achterlijf een paart :"
Het heeft vier hocven aan zijn dun en ruige beenen :
Nu draaft het vol van moedt, dan triptrapt het op fteenen :
Dit is een paardtmenfch, of mijn oogen zien heel mis.
Centaurus uit.

Proz. 't Is een Centaurus, die... MeA. Waar blijft de kroon? waar is..
Prtz. 'k Zal uw verlangen door't vertoevenniet verlangen:
Kom gaan wy : want gy zult de kroon van my ontfangen,
En zeegevuuren eer de zon de lucht verlaat.
Med. Mijn heil beftaat alleen in't vordren van de daadc.
Rey van Korintfche Vrourven.

Z

A

N

G.

DE droevigheidtontfluithaardeuren,
kleeding

En kit haat zwarte
af.
Een Prinfe bruiloft lijdt gcen treuren.
Men moet van daag by't diepe graf,
Geen houtmijt voor de doon bereien,
De ftadt moet vol van leeven zijn:
Laat Lemnos bittre traanen fchreien,
Korinten vloeit van zoetewijn.
Men mach geen wijn met traanen mengen.
Dc vroolijkheidt part blijdt gelaat.
Wy koomen groene palmen brengen,
En roozen, klam van honingraat,
Om hof en markt en ftraat te kleeden:
Men fiert de huizen overal
Met myrten, vol van dartelhccden.
De burger vreeft geen flinx gevaL
Wie zich betoont vol vrces te weczen >
Is ftomp van brein en laf van moedt.
Men mach wel zorgen; maar niet vrcezen.
Door zorgen wordt de Staat behoedt.
G
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Door vrees vervallen yolk en Staaten.
Men huwt dc keel en fnaar aan een:
De bruilofsgodt is uitgelaaten
Om naar het ledekant te treen:
Want Juno heeft het hem gebooden.
Een Prinfe trouw behaagt de gooden.

,

TEEGENZANG.
De gooden doen dc Prinffen huwen :

Maar die weer huwt, als d'eerft noch leeft,
Doet al de gooden voor zich gruwen.
Een die de hemel teegenftreeft,
Zal niet dan alleramp bejeegnen.
Dit huwlijk fpelt ons ongeval.
Laat deeze feeft vry wijnen reegnen j
Want na die zoetereegen zal
Men wrang en bittre dranken zwclgen.
Onwettig huwen brouwtvecl quaadt.
De roozen hebben fcherpe telgen.
Men ziet het hof, de maikt en ftraat
Met kruiden en gcbloemt bezaayen:
Maar gy zult niet dan Akonit,
Cyprcfleblaan, en doornen maayen,
En neetelen, daar vuur in zit.
Een quaade grondt geeft quaade vruchten.
Uw bruilofszang en fnaargefpel,
Zal heel in fteenen, klaagen, zuchten,
Erbarmlijk fchreien, droef gequcl,
En lijkgefchal verandert worden.
Een heilloos huwlijk tergt de goon.
De hemel hout in't huwen orden.
Ik zie de ftadt alree vol doon:
De bruidtstoorts zal een lijktoorts weezen.
Het weetenis veel meer dan't vreefccn.

TOE
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T O E Z A N G.
Gy zult vergeefs van dooden (preeken.
De doodc wordt door de rrouw vcrplet.
Het huwelijk kan leeven queeken.
Men wachcKreiiz' opt bruilofsbedt:
't Behangfel vloeit van nektarvlieten:
De bedding is vol myrteblaan:
Het welffel ruft op fuikrerieten,
En pronkt met beelden vol fieraan j
Ja beclden die de Mm doen brallen:
Hicr zict men Mars, door mm, het ftaal
Uit klem van d'yzrc vuiften vallen:
Daar bluft Jupijn zijn blixemftraal,
En offertz' op Kupids altaaren:
Gins blaakt Neptuin van heete brandt
In'tmidden van de koude baaren.
De werrcldt hout door Liefde ftant.
Hier wachten, om dit paar te dekken,
Welluften, Streelcn, Lekkerny,
Gevleien, Lonken, Trekkebekken,
Verzclt van Lachen eh Gevry.
De koets is vol aanminnigheeden.
Aanminnigheidt heeftgroote kracht.
Door tcelen bouwt men ftarke fteeden.
Uw dreigen wordt hicr uitgelacht:
Wy fteuncn op onz' onderdaanen.
Een blijde bruiloft lijdt geen traanen.

SLOTZANG.
Al wat geen bruiloft hoort te lijden,
Zult gy in deeze bruiloft zien.
De tijden zijn verdeelt in tijden.
Ecn die hetonhcil wil ontvlien,
G
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Bchoort de ftraf geen ftof te gecvcn.
De ftraf is fel op trouwloosheen.
De trouwwcc, van Jupijn gefchreeven,
Bepaak de Vorften als 't gemeen.
Het veurftel van het hooft der gooden s
Is licht te doen voor 'c aardtsgcfpan.
Gaf by ondoenlijkegebooden,
Dan waar 'r een gruwlijk hoofttieran:
Maar 't zijn tierannen die dit dichten.
De hemel heefc geen zwaare plichten.

VIERDE BEDRYF
In een Tempelzaal.
xJMedea.
Hekate: vorftin der helfche kolken,
Die op u\v yzretroon, omheint van zwarte volkcn,
Uvv koopreßijksftaf zwaait, beftier uw toverkracht:
Ik zal, rot dankbaarheidt, in't naarfte van de nachc,
Rcchc op een driefprong een driekante fteen oprechten >
En naadren dit outaarmet ongcvlochte vlechten,
Met mcrg van wollevcn, en flibbrig ingewandt
Van jonge kinderen, dat ik met deeze handt
Gerukt heb uit haar borft, om v te vreen te ftellen:
Dan zal ik uit een bock, bereit van maagde vellen,
Gebeeden zingen die met bloedt gefchrecven zijn -,
De hooren van een ftier, gevult met fcherp fenijn
Van een verwoede draak, voor offcrkelk gebruiken ;
En't doodtshoofr van een leeuw, vol brandend' ybeftruiken >
Voor zwaaient wierookvat; dies ftark rhy in mijn wrok:
3k Zal Jazons bekkeneel uithollen tot een klok,
En Kreons mergfehonk in het hoi voor klepel hechten >
Kreiizaas zeenuwen en darmen zaamen. vlcchten,
Ota

Ogrootc
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Om d'opgehangeklok te klcppen met die koordt:
Ik wacht op deezekhnk deroodrgeverfde Moordt,
De ruftclooze Twift, een pcft voor yolk en Staaten ;
Hct tootnelooz' Geweldt, gegefpt in harnasplaatcn j
De looze Veinzery, en Wraak vol bloedc en gal:
Dan zal ik driemaal met dit fchrikkelijk getal,
Otn 't blaakent outaar gaan , vol menfehen ongeltoortfen ;
Ja driemaal knielen met een fiddering van koortfen j
En driemaal fchreeuwen, met zoo overgroot een kracht,
Dat hemel, aardt, en zee, tot fchrik van't aardts geflacht,
Weergalmen zullen j dies verftark miy in mijn lyen,
Laat uwe dochteren, de helfche Raazeryen,
Deur d'aardt heen breeken, om Medea hulp te bicn:
Ik hoor de kroon alree by Jazons bruidt te zien.

Voefter.

V'efl.
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Medea.

o overdroef beveelen
Ooverblijdeftondt!
Hoe blijdt en droef gelijk, hoe kunt gy dit verdeelen ?
1

!

Ik heb uw kinderen gekreegen uit het hof.
Mei. OVoeften ikbeken, dit is een blijde ftof:
Maar laat my hooren wat tot droef heidt kan verftrckken.
Voejl. Kreiiza wil dat gy, o droefheidt! zult vertrekken.
Med. Dat is een order die my niet dan blijdfchap baart:
Korinten noch dit Kijk zijn mijn verblijfniet waardt.
Hebt gy de kroon bcftelt, om Jazons bruidt te fmooren ?
toe/l. Dat zal zoo voort gefchien, de tijdt is eerft gebooren:
Want Jazon en Kreiiz zijn vaardig om te gaan
Naar 't huwelijks outaar: v kan geen wraak ontftaan.
Med. O vaader Jupiter! befchermer aller Grooten ;
Zykniclc.
O Juno i fchatgodin en bandt dec echtgenooten;
En gy, o Venus i die het hardtfte hart deurwondt j
O drie getuigen van onz' huwelijks verbondt!
VergundatikKreuz', door lift, in d'aardt doe duiken.
Wie zwak en wijs is moet bedekt geweldt gebruiken.
Het
G 5
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Het ftervcn van Kreiiz' zal my ecn leeven zijn:
'c Verbranden van hec hof een heldrc zonnefchijn;

JaJazons karmen zal Mede' toe vreugdc gedyen.
O huwlijksgoodcn en godinnen : help my ftryen.
Vcrgecf Medea zoo zy zich niet vinnig wreekt.
Veeft. Hierkomt het Hof, 't is beft dat gy vvoort verfteekt.

Priefter.

Hier

Kreuza. lazon.

Foefler. Offerdienaars.

ftaandrietroonenotn uwhuwelijk te vieren,
Elk draagt een outer, roodt van't bloedt der offerdieren:
Dit pronkt voor Juno, die de huiszorg ga leert flaan:

Dat blaakt voor Venus, daar de Liefde door moet ftaan j
En dat voor Pallas, die de wijsheidt voor komt draagen,
Dric zuilen diet gewelf van't huwlijk onderfchraagen:
Want zonder zulk een fteun vervalt het echt gcbouw.
Voort, breng de duiven tot een veurbeeldt van de trquw.
Getroude moetenals gepaarde duiven weezen. Men offer hier geen gal, of v ftondt twift te vreezen.
*c Is heilloos als de Twift in't huis van't huwlijk bruit.
Geefmy de goudc kelk met zocte mcc gevult,
Deurmengt met zerpe wijn om 't walgen te verhoede.
Zoo mengt men in de trouw dc veur- met teegenfpoede'.
Kreiiz. Nu vrees ik geen Mede'. laz. Die is al lang in't fchip.
Kreiiz. Ik wenfeh dat zy haarkiel mach morz'len op een klip.
Voeft. Ochiochl Medea, ochl laz. Wat heeft Mede' bedreeven?
Voefl. Zy heeft haar geeft,helaas! zoo daadelijk gegeeven.

Kreiiz. Hoe; is Medeadoodt? zooleefikbuitendruk.
l.'z. Hoe guam zy aan haar doodt ? verhaal ons 't heele ftuk.
Voeft. Mit dat mijn voefterkindt haar kindren hadt ontfangen,
Heeft zy haar voort omhelft, en kuften mondc en wangen.
Het moederlijke hart heeft zucht tot eigen zaadt.
Zy fchonk v deeze kroon, haar moeders hooftfieraadt:
Maar toen zy docht dat zy moeft zwetven op de baaren,

Slocg zy de vingers, dol van gramfchap, in haar haarcn,

yr
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Ten leftcn greepz' cen zwaardt, zoo fchcrp gelijk een fchicht,

Dae zy tot driemaal op haat bloote boezem zetten:
Tot driemaal toe guam ik haar wreede handt bcletten:
Maar endtliik dompeld' zy het fnijdendt zwaardt, 6 (mart i
Tot aan 't geveft toe in de bloedtbron van haar hart:
In't vallen fcheenz' haar zaadt erbarmlijk te beoogen:
De doodt is dwars deur 't bloedt ten moordtwondt ingeyloogcr
En dreef'er leeven, dathet hartbewoont, weeruit:
Haar kindren fchreiden met een deerelijk geluidt,
En mengden 't fchuiment bloedt met biggelende traanen.
liz. Waar is het koude lijk ? Voefi. Het leit in d'ype laanen.
kz. Voort, breng de kindren hier, en berg het lijk opt landr.
Vot/l. Ontfang de kroon, 6 bruidt! van d'oude Voefters handt r
Dit was haar lefte wil, veur d'uitgang van haar leeven.
De wil van een die ftcrft behoort men plaats te geeven.
Kreiz. Ik zet de kroon opt hooft, vol flonkrent diamant.
Die is een kroon daar vuur in verborgen is.

Voefl. 't Gefteent verwacht opt hooft een levendiger brandt.
Prieft. O Juno ! echtgodin, verfchijn ons met uwreyen: Zy kniek.
LaatHymen, bruilofsgodt, zijn heldre fakkelzweyen.
Voefl. \ls tijdt dat ik vertrek cert vuur zich oopenbaart.

Pr'ufi.

O huwlijksgooden en godinnen mildtvan aart! Zy knielen en
rPreekcn Sellik'
Begunftigt deeze trouw met uwe rijke zeegen.
Wie met degoonbegint betreedt ge'en flinkfche weegen.
laz. Vrouw Junoos pronkbeeldt lacht met d'oogen vol van glans.
Prieft. Op wakkre dansfchaar, op, vertoont de bruilofsdans.
7<«- Hier daalt een hemelkloot met wolken overtoogen.
Prieft. De geeften van Korint betoonen hun vermoogen,
Om Jazons huwelijk te eeren naar waardy.
Daar oopent zich de kloot en toont een ichildery
Van zeeven ftarren die deur't blaauw gewelffel zweeven:
De gunft van dit geftamt beteekent heilzaam leeven.
Hier komt een hemeJkloot,

die met ftarren verfiert is, van "t gewelffd dulen,
die zich in acbi ftukken onrfluir,daar de zeven Planeeten, elk naar zijn eigen-

fchap
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fcbap uitgebecldt, uirkoomen , die na datze gedanft hebben, wederin de
klooc gaan, die zich van zelfflair en

6m

hoog verdwijnr.

Hier is noch kunft noch zwcet in deeze dans gcfpaart.
Zy knielen m
Frieft. O huwlijksgooden en godinnen1. mildt van aardc, fpreeketj
gdijk.
Begunftigt deeze trouw met uwe rijkc zeegen.
Wie met de goon begint betrcedc geen flinkfche wecgen.
laz. Kreiiz. Wy danken d'offeraar voor 5t zeegnen van de trouw.
Friefl. Wat hoor ik voor gedruis ? hct kerkelijk gebouw
Begint-tc dreunen, ja te kraaken en te fcheuren:
De flooten, kcetens en de grendels, diede deuren
Van Junoos heiligdom bezorgen, flaan geluidt.
laz.

De geeft van Hypfipyle bluft het offervunr.

Wat fpook, o goon i wat fpQok dooft d'offervlammen uit?
De wolken barften op, en braaken blixemflraalen
Endonderklooten: fluit, ohemeliflaituw zaalen.

laz.

Hoafiman.

Priefter.

Krciiza.
Hooftm. /°\Ch huwKjks Priefter,ochi Prieft.Hac zijt gy dus ontftclii
lazott.

de luchtis volgeweldt:
Hooftm.\^/Dc zonverfcheptinbloedt:
ziet men warmctraanenweenen:
Demarmre beelden
Men hoott de kindrenin haar moeders lichaam fteencn:
De honden janken naar en barften fchichtig los:
De wolven koomenuit het naaftgelcegebofch,
En raaken op de markt afgrijfelijkaan 't huilen:
Het grimmelt in dc lucht van havikken en uilcn:
De grondt he eft driemaal na elkaar van angfl: gezucht,
Enfcheurde wijdt van een met onvenvacht gerucht,
En braakte fpooken, die met adders zijn behangen:
Het krielt deur al de ftadt van kronkelende flangen,
Die gruwzaam biezen in het oor van d'onderdaan:
Men zict in d'oope lucht een gloendeftaartftar ftaan :
De bange burgers hoort men zuchten, karmen, klaagen:
In decz'ontfteltenis vertoonde zich een waagen
Met draaken in de lucht, waar dat Mede' op zat:
In haare flinkc handt hadt zy de toom gevat ,
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En in derecht' een roe: 't was fchriklijk in't vercoogcn.
Itz. De Vocftcr hecfc, o fpijt \ het heelchof bedroogen.
Kreiiz. Menknielc en bidt, op dat hec onhcil weer bedaart.
ZY knielen en
Prieft. O huwlijksgooden en godinnem mildc van aardc, fpreckea
gelijk.
Bcgunftigt deeze trouw met uwe rijkc zeegen.
Wie met de goon begint becreedc geen flinkfchc weegcn.
Kreiz. Help Jazon, Jazon help, ik ben in droevc ftanr.
Het vnur, dat in de kroon verburgen is, begint te blaaken.

/«.Wat deercmijn waardc biuitiKreiizMijn vlechten zijn aan brandt.
Betoon, dat bide ik v, becoon aan my uw plichcen.
liz. Ik zal de goude kroon van uwc hairen lichcen.
Kreuz. Laat ftaan, ik bide laac ftaan, de kroon is veel te vaft :
Gy doec my, nu gy trekt, een doodtlijk overlaft.
Priefi. Wat wonder ziet men hier " dekroon begint t'ontvonken.
Medea heeft hec vuur uic Flutoos nachtfpelonken
In deezc kroon gebrochc, toe wcerwraak van haar leedr.
Xre'uz. Och! berg my in 't vertrek, om 't vuur, zoo fel als heet,
Door kunft te leflfen, eer de vlammen hooger blaakcn.

Geeft van Hypjipyle.

Priefler.

Ojferdicnaars.
typff"^ lihaate Prins, hou ftant. laz. Wic komt my hier genaaken ?
w Jip/-Vj'V'erraderJ geile fchelm, die elk in boosheidt tart,
Draay uw gezichtftraal om, en zie tot in uw hart,
Daar zulcgy leezen dat ik hier om wraak kom zweeven.
Elk menfeh vindt zijn bedrijf in 'cbladt van't hart gefchreeven:
"tGewecten hou^cr bock van alle quaadt bemorft.
Voort, oopen de gordijn van uw verwoede borft,
Dat heillooz moordthol, vol van bloedige tooncelen,
Gy zult 'crtbooz' Bedrog haar valfche rol zien fpeelen,
Gevolgt van Trouwlooshcidt en't afgebrandc gemoedc.
Gy zijt als uw Kreiiz' fmoordronken van mijn bloedt,
En haakt noch om uw balg vol bruilofswijn te zwelgen.
"oe! fchrikt gy voor mijn fchim en dorft gy't lijfvcrdelgen ?
Gy zoekc uw heil vergeefs in fchaaduw van dit dak.
Ia&on.

1
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Mijn fakkcl, die ik aan hec vuur tier wraak onrftak,
Zal v cen bruilofstoorts, die vinnig blaakc, verftrckken:
Dc vlam die uw Kreiiz' hec hoofc begint cc lekken,
Is't lijkvuur dac haar heel cot afch verreeren zal.

Waar berg ik my van angft ? o onverwachce val!
Hypfi Gy vindt geen zekerheidcal gingt gy v verfchuilen
Op hemelhoog gebergr, in diep gezonkenkuilen,
Langs golven zonder ftrandr en bofTchen dicht van blaan.
De gramfchap van de wraak is door geen vlucht c'oncgaan.
Ik zal uw ziel, als zy hec lichaam heeft begeeven,
Met mijn oncfteeken toorts cot in de hel naarftrceven,
En daagen v daar veur de vierfchaar van dac Rijk.
Wee trouwelooze, wee: dac ik die hof oncwijk,
Is om Medea, die naar wraak ftaac, plaacs cc maaken.
Isz.

WAt

Kreon. lazon.

Pricfter.

moordegefchreeuw vervuk de koninglijke daaken?
Ik ly geen onheil in de cempel van mijn hof.
E.en blijde brnilofsdagh gedoogc geen droevc ftof.

Wat is 'er gaans ? zeg op: war ramp komt v verdrukken ?
Itz. Medea heefc,o ramp! o gruwlijk ongelukken!
Kre. War heefc Medea, zeg, war heefc zy hier beftaan ?
Liz,. Mijn bruidc is door de kroon, die zy haar fchonk, verraan:
Wancal de cakken zijn vol heece tooveryen.
Kreiiz. bin. Help vaader, vaader help, v dochcer is in lyen :
Dc vlam verceerc mijn bloedc en kna.igc naar't ingewandr.
Hooftm. bin. Help Kreon, Kreon help, Krciiza is vol brandc,
En't vuur dac haar verflindc verfpreic zich dcur de znalcn.
V.re. Vonrc laac ons 'c ongeval door wakkerheidc bepaalen.
Prieji. Ik fluic de cempel voor een groorcrongeluk.
laz. Op lijfcrouwancen, op, en help my uic mijn diuk;
Begeeft v inder yl gewapene naar de fcheepen ,
Eer dar de Voefter vluchc; gy moec haar herwaarts fleepen ;
Maar houc haar ftreng geboeic. wie een doodtfchuldig man

yy
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Laat flippen uit zijn handc als hy hem houden lean,
Vcrdient gecn minder ftraf dan die de ftraf ontloopcn.

LMedea op een watgen die van twee vuurjpuwende draaken
door de lucht wordt getrokken.
lazon.
Griek, hou ftant; gy hoefc niet eens te hoopen
Dat uwe vyandin mcc ketens wordt geprange:
Slaa uw gezichtomhoog, Medeaas waagen hangc
In't midden van de lucht: hier daalt zy met haar kindren.

VErvloekte

Hierkoomen twee fpoakrn uit de grondt, die de waac"n te moet treeden.

Ik zal v met mijn zwaardr... Med. Sta af, oft zal v hindren:
Zoo gy my dreigen durft zoo zijt gy roereloos.
Dat ik geweeken ben was voor een korte poos.
Wie wis wil wreeken cift eetft tijdtom reedt te weczen.
Een die zijn ega wraakt heeft alle quaadt te vreezen.
Uw ttouwelooze trouw vetwacht geen andre zaak.
/<»«. Ik bidt uom genaa. Med. Ik ben te heet naar wraak.
/«. Ik bidt, o gtoote vrouw! Ik bidt uom mijn zoonen.
Mti. Uw bidden dicnt om my opt fchandelijkft te hoonen j
Zoo lang als gy my bidt pleeg ik geen weederwraak:
Dit is voor my, ik zweer 'c, een haatelijke zaak.
Wic wraak wil pleegen moet zijn vyandt fel bezocken.
Gy bidt my, maar als gy my vinnig zult veivloeken,
Zal ik gelooven dat mijn wraak zich wijdt verfprcit:
Nil vloek ik vinnig op mijn eigen laffigheidr.
J«. Ween Grieken, Grieken ween, Kreiiza is verflonnen.
Med. Lach Kolchos, Kolchos lach, mijn weerwraak is begonnen.
Ik heb door't moorden van mijn allerjongftc brocr
Op Pontus meir geleert, dat ik op Kreons vloer
Uw haatelijke zoons, al lachent, durfverdelgen.
J«. Zoo gy, o wreede vrouw! uw balg vol bloedt wilt zwelgen ,
Zoo oopen deeze borft daar manlijk bloedt in zit.
UHtd. Ikwil nice dac gy ftcrft; ik heb een ander wit:
Ik wil dac gy noch lang in mi; n gezicht zulc lceven.
laz.

Hz

Ja
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dreigc
leeven
zal
ik
dc
doodtfteek
geeven:
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Doch 't leeven wordt v niec van my uit zuchc gegunc:
Maar ora dac gy zulc zien, hoe deeze handc de punt
Van't lemmer ftoocen zal in uwe kindre harten:
Die leeven zal v meer dan duizent dooden fmarten,
Om dat gy uwe zoons meer dan v zelf bemint:
Maar hade gy uwe zoons zoo vuurig niet bezint,
Dan zou ik v in't oog van uwe zoons deurfteeken.
Een die zich wreeken wil moet zich op 't felfte wrecken.
laz. Uw boczem wordr, o fchrik! van wreedc gedrocht bewoont.
Med. My part zoo wreedr een aart: want ik wordt wreedt gchoont.
laz. De Faam is krachteloos om uw bedrijf te mellen.
Med. Indien de Faam mijn wraak niet hoog ten toon wil ftellen,
Zal ik mijn eigen gal deurmengen met het bloedt
Van dit vervloektc paar, en fchrijven hoe verwoedt
Ik my gewrooken heb aan Jazons trouwloosheeden :
Zoo zal nooit man zijn vrouw, tot fchrik der goon, vertreeden.
D'uitheemfche worden in Korinten recht ontzeit.
laz. Wordt v het hart niet week nu dat uw Jazon fchreit ?
Med. Door traanen wordt het week.al waar 't omheint van fteenen
Maar gy verhardt mijn hart: ik lach om uwe weenen.
Imz. Hoe 1 lachtgynuikween? ofmaadt! ofmarti opijn!
tJWed. Zoo gy aan't lachen raakt zal ik aan't weenen zijn ;
Want tuflchen v en my kan geen vcrzoening weczen:
Zoo ik met v verzoen zoo fchijn ik v te vreezen.
Bevrecft te heeten is een lydelooze hoon:
Ik zou, om deeze naam t'ontgaan, mijn zelver doon.
laz. Och! al mijn luifter wordt hier op een tijdt verflonnen.
Med. Als uwe roem, door my, opt aardtrijk is verwonnen >
Beklim ik't hemelrijk, deur al de ftarren heeh,
Langs't fpoor dat Herkules, zeeghaftig, heeft betreen ,
Om Argos, uwe fchip, vol tintclende (tarren,
Voor eeuwig in een wolk van nachten te verwarren j
Zoo wordt uw roem omhoog als hier omlaag verdoofc:
j<s
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Dan zal ik, die ftaat vaft, fchoon 't Jazon niec geloofc,
Mijn vlocce waagen in de plaats van Argos planten,
En dicht bezaaien met geftarnde diamancen,
Die heller flonkeren dan 'c zonlichc zich laat zien :
Indien de Hemelleeuw mijn coeleg wil vejbien,
Zal hy mijn krachten, fpijt zijn klaauw en tanden, voelen;
En poogc de Waterman mijn gramfchap te verkoelen,
Zoo domplen wy hem in zijn eigen watervloen.
Ik zal, zoo't noodig is, hec fcherpe Scorpioen,
De Steenbok, Ram en Scier , afgrijfelijk in't ftooten,
En fchaaren van de Kreeft, op 't allerfelft ontflooten,
Stomp maaken, door dekracht van fchrandcr tooverdicht.
De Schucter moet zijn boog ontfpannen, en zijn fchicht
Verbranden in het vuur dat my van wraak doet blaaken.
Wie dapper weerftant biedc kan zich ontfachlijk maaken.
De Viflchen, Tweelingen , de Schaal, en Maagdt vol prachc,
Bezwijken voor mijn komft: zoo worden, door mijn kracht,
De twalefteekenen opt zonnefpoor gebonden.
Ik zal de halzen van de flikkerende Honden
En bitfe Beeren, die by *t Noorder afpunt ftaan,
Aanketens fluitcn, en heel kort aan bandt docn gaan.
Orion zal zijn zwaardt vergeefs tot woeden wetten.
Ik leef alleen om uw vermoogen te verpletten j
Dat dit dc waarheidt is zal ik v voort doen zien.
Liz- De fpijt deurfnijdt mijn hart: laatreeden v gebien.
Wed. Uw fpijt is veelte kleen; dies moetik hooger draaven.
Ik zal, om v meer fpijt te doen , een van uw flaaven
Verkiezen voor mijn boel, en op uw ledekanc
Doen koomen dat gy 't ziet: in 't bluffen van mijn brandc,
2al ik, tot fpijt van v, uw trouwloosheidt verwijten:
fchroom geen vuil bedrijf, als ik ual de fpijten
Die al de menfehen t'zaam beftormen, weet te doen j
En zoo mijn overfpel v fpijc weet aan te voen,
Zoo fpijt my dac ik v niec eer met fpijt guam quellen.
/«/«.
H 3
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Ik zweer dat ik my weer by v als man zal ftellen.
Med. Verwaand' en booz' gedrocht, verkropt van fchclmcry,
Ik zweer dat ik my zelf vervloek zoo ik die ly.
Mijn ooren zondigen nu zy v hooren fmeeken :
Mijn mondt heeft ftraf verdient dat zy met v durft fpreeken:
Mijn oogen zijn verbeurt dat zy v dutven zien :
Zoo my de Wraak niet draft, nu zy dit ziet gefchien,
Behoort men haar, als een die plicht vergeet, tc ftraffen.
laz. Ik bidt, Mede', ik bidt... Med. De moordt zalz' v befchaffen.
l4z. Och i geefmijn kinderen: hoor hoe uw Jazon vleit..
Med. Daar zijn uw kinderen: is Jazon nugepeit ?
Zy vliegr met de waagen naar de lacht, en fmijc dekinderen opd'aardt:
Ijz.

de fpooken verzkiken.

Ik hoor, ogoon! Ik hoor haar bekkeneclen kraaken.
Med. Nu vlieg ik met mijn koets, die van twee vlugge draaken
Ten hemel wordt gevoert, naar een gewenfter landt.
2az. Wie zag ooit kindren van haar eigen moeders handt,
O gadelooze moordt! zoo onverzoenlijk kneuzen ?
O groote Jupiter! hebt gy hct heir dcr reuzen,
Om hun vermetelheidt, met bcrgen overdekt ?
Gy wordt, door dit bedrijf, tot ftraffen opgewekt:
Ofweet gy tot dit quaadt geen ftraftuig uit te vinden ?
Zoo ruk uw blixemen, moordtdonders, woefte winden,
Slagrcegens,hagelcn, aardtbeevingen, enal
Wat fchenden kan by een -, en ftorm en overval
Medea waar zy vlucht met haare helfchewaagen.
Een die zijn zoons vcrmoordt verdient de zwaarfte plaagen.
Uz.

VErzet

Heoftman.

lazon.

uw ongeval, zoo maakt gy v vermaart.
Och! och! mijn zoonen, och! gy ftorten hier op d'aardt;
Maar ploften op mijn borft, om't hart tot wraak te wetten.
Dit zijn, o fchrik! dit zijn Likaons moordebankecten.
Gy brak uw leeden door de val, 6 bittre fmart '.
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Maar 't breeken van uw ken brak vaders moedig hart.
Gy zwemc in rookent bloedt en ikin brakke plaflen.
Wat voor cen winterftprm durfc uwc lent verraffen ?
Zoo wordt het ooft, eer dat her rijp is, afgeplukt.
Mcde heeft my met v gelijk in't grafgerukt.
Daar wijn moeft vfoeyen zie ik bloedt en traanen leeken t
Ik wens mijn leeven te vcrdrenken in de beeken,
Om by de zielen van mijn kinderen tc gaan.
De kindrezucht hecft macht om alles uit te ftaan.
Waar zag het aardtrijk ooit hetbloedt van kindren plengen ?
Ik zal uw bloedt, o zoons! met mijne bloedt deurmengen;
Mijn boezem is gereedt; waar is het fcherpe zwaardt ?
Hooftm. Grootmoedig Prins, hou ftant, en toon een dapper' aart.
I-iz. Wie't lieve leeven mint, ikmoetdedoodtbeminnen.
Hooftm. Een die zich zelf vermoordt betoont zich zonder zinnen.
J«. Ik walg van't leeven: wantikzweminteegenfpoedt.
Hoofim. Wie zich om rampfpoedt doodtontbreekt een heldemoedr.
hz. Een hart dat fterven kan behoeft geenramp te wachten.
Hooftm. Een hart dat ramp verzet heeft ongemeene krachteru
to. Hier zijn mijn kindren van Medeaas handt gedoodt.
tioofim. Watgruwel zie ik hier! op Jazon, op, deurftooc
Medea, zoo zultgy v op het vaardigft wreeken.
Men mach zijn vyandt, maar zich zelver niet deurfteekeru
Een die zijn vyandt doodt wordt leevendig verbreit.
1

'

Priefler.

lazon.

Hooftman.

rziettI>«i, na "t oopenen van een gordijn, in een rouwkamer daar zich bet lijkbedc
van Kreiiza, onder boogen vol toortfen, deur zwarr floers, verroonr.

o Prins I zie hier waar uw Kreiiza leit:
y Ie hier,
lijkbedc

hoeft niet voor haar bruilofsbedc te zwichten.
e^C
ver^ert met tallelooze lichten :
" MMaar't
lichc van hare glans is van de doodt beroofr.
V pmkt in haare lent te wrang een herrefftooft.
vindt hier lijkcypres in plaacs van bruilofsrooze'.
Men

t
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Men dift hier bittre gal voor nektar en ambrooze.
Uw crouw- en fterfiiur zijn te dichc by een geftelc.
O ongenaadig lot o doodelijkgeweldt!
"
Mede heefc ute wreedc,
door haar geweldt, doen fnecven:
Haar gift was vol vcrgift, haar geeven was vergceven.
Het vuur dat v ontftak ontfteekc mijn hart tot wraak.
Hooftm. Bedroefde bruidegom , wy zullcn uwe zaak....
laz. Ween zoonen, zoonen ween, ftort duizent Oceaanen,
Nudat uw vaader weent, van ziedent heete traanen ,
En laat ons bruizen deur de zwallepende vloen
Naar 't Elizefche veldt; ik vrces geen tegenfpoen:
Wy zullen ons in't fchip van Goedehoopbegeeven:
De zeilen zijn, door mm , van zuchten t'zaam geweeven :
De Zorg zal dieploodt zijn, en Wakkerheid.t kompas:
De Liefde ftaat aan 't roer, om 't fchip naar't hels mocras
Te ftieren, deur de zeen die uit onz'oogen leeken:
De balglaft die het voert, zijn klachten, karmen, fmeeken,
Fn duchten , om; op zee niet om te kunnen flaan :
Kreiiza is de ftar daar 't fchip op aan moet gaan:
Ik wil met hnar van daag by Pluto bruiloft houwen.
Waar heen ? wy zijn te veer; ftrijk 't zeil oft zal v rouwen:
Maar blus Kreiizaas vuur, zoo redt gy haar uit noodt.
Hooftm. Bedaar, o Prins! bedaarl wantuKreiiz'isdoodc.
Wie hoog wil klimmen zal veel ongeval genaaken.
De rampen dringen meeft in koninglijke daaken.
Fortuin vernocgt zich niet in huizen laag van flant.
2az. Maak plaats, ik zeg, maak plaats, of gy zult van mijn handt..
Wat hoor ik voor geluidt ? och! och! het zijn mijn zoonen.
Hoe! roept gy my tot hulp; ik zal v hulp betoonen:
Mijn krachten zijn gereedr. wie riep my daar van var ?
Zijt gy't mijn fiere bruidt ?ik kom mijn morgeftar j
Ik kom mijn middagzon j ik zal v daadtlijk trouwen.
Prieft. bin. Op hovelingen, op, en help de Koning houwen:
.
Hytrekt zijn hairen uit van enkel ongenucht.
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Kre. bin. Laat los, noch eens, laat los, eer dat Medea vlocht.
Hz. Wie komt hier naadcren ? Kre. Wie dwingt my hier te fpreeken
/«;. Jupijn,dedondergodc. *>r. Zoo heb ik ftof tot wreeken:
Want mijn Kreiiza is van't goodendom verraan.
Hooftm. Mijn Koning zy geruft, zoogy naa wraak wiltftaan,
Hier ziet gy Jazon zelf, en heel tot wraak geneegen.
laz. Zijt gy tot wraak gezint ? ik ben om hulp verleegen.
Kre. Voort, wijs de toveres, zoo heeft mijn gramfchap werk.
Uz. Zy is met haar karros gereeden deur het zwerk.
Kre. Laat ons de beuvelen, fteenklippen, bergen, duinen,
En toorens, zwaar van ftof, met hemelhooge kruinen,
Voort op elkanderen gaan ftaaplen naar de luchc,
En ftcigren deur't geftarnt, zoo ftuit menz' in haar vlucht.
Itz. Ik zal het flagzwaardt van dc wcederwraak aan binden,
En vaardig vliegen, met dc vlengels van de winden,
Totbinnenin de. maan, om indewerreldtkloot,
Die zich tot noch toe in haar waterige fchoot,
Voor onz' gezicht verfchuilt, Medea t'achtcrhaalen,
En zoo die werreldtkloot, vol boflchen, bergen, daalen,
Hooftftecden, ftroom en zeen, zich teegens my aan kanc,
Zal ik haar, door het vuur dat my van gramfchap brandt,
Ontfteeken, om M ede tot afch te doen verteeren.
Voort ftarke winden, voort, eh neemt my op uw veeren.

LMedeaindelncht.

lazon. Kreon.

Hoofiman.

Mtd.T TA, ha, ha, ha, ha, ha. laz. Ik boor Medeaas ftem.
Med.£~\_ Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Krt. Zoo is zy in de klem.
;««. Waar is mijn vyandin ? Med. In \ hoogfle van de wolken.
Xr Waar zijt gy, in wat oordt? Med. In't diepft der helfche kolken.
7'«.'- Eerft
in het hemelrijk ?nu in het helfche dal ?
Mtd. Medea die gy zoekt vertoont zich overal.
w. Ik zal v overal, gewapent, teegens trceden.

Med.

Medeaas toverkunft belacht uw mocdigheeden.
Wie volgen wil, die volg, ik wijk uit deeze wijk:
I

Ik

A.
MED
E
Ik vlieg naar 't.hemelfch' en met cen naar 't helfche rijk.
Kre. Ik klim cen hcmel om die fchrikdier nate fpeurcn.
laz. Ik zal hct aardtrijk, door mijn dampen, op doen fcheuren,
En ylen als Alcid' naar d'afgrondt van de doodc ;
En ftappen, vol van moedt, in fpijt van Charons boot,
Dwars over al de vloen van d'ecuwig' duifter' oorden:
Hier zal ik, in 'c gezichc van Cerbrus heec op moorden,
De helfche poorcen voort oprammen met mijn knots,
Zoo zal ik, vol van wraak, in d'ondcraardtfche rots,
Deur fpooken, zielen, vuur en zwavelvlammen ftreeven.
Wie overwinnen wil moet zich in noodt begeeven.
Scheur aardtrijk, fcheur van een door't dampen van mijn voet:
Nu zal ik haar, want d'aardt ontfluit, uit d'afgrondts vloedt
Gekeetent fleepen, om aan 't Griekfche yolk te geeven.

6z

Prieft.

Hoe lang, o hemel! zal Mede' Korint doen beeven ?
Ik volg de Vorften tot een fteun voor ongeval.
Door hulp van't heiligdom behoudt men't langfte ftal.
Rey van Korintfche Vrouwen.

Z
A N G.
hof dat flus noch wift te pronken,
Met hooge wal en diepe gracht,
Is nu in vuur en vlam verdronken.

HEt

Een kleene vonk heeft groote kracht.
De vlammen wijken voor geen traanen.
Hier eift een heele watervloedt
Tot hulp van Vorft en onderdaanen.
De menfehen fmooren in de glocdt;
Men kan noch hoog' noch laage kennen:
Hun li)ken zijn elkaar gelijk.
Het vuur is fchrikkelijk in't fchennen.
O huisgoon! ftrck ons tot een wijk.
Is dit de vrucht van zeegewenfehen ?

.
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Wy wachten wildtbraadt uit het Hof,
En 'cfchaft ons halfgebraade menfchen ,
In fchootclen van gloeienc ftof.
Een bruilofc pad gcen wrce bankkcttcn.
De Blydtfchap walgc van zulk een koft;
Ja weigertz' aan haar mondt te zetcen.
Men fchenkt ons bloedc voor bruilofsmoft',
Vol traanen, gal en alflemranken.
Prokruftus fchonk nooit zulk een wijn.
Dit zijn ondrinkelijke dranken.
Ochj was hec doodelijk fenijn,
Zoo raakte wy heel draa te fneeven.
Gcen wrecderdoodc dan pijnlijk leeven.

6}

TEEGENZANG.
Wie weederwraak begeert te pleegen,
Betoont zich overftout van aart.

De wecrwraak lijdt geen nauwe weegen ,

Zy flreeft dcur water, vuur en zwaardt;
Haar dorft is flechts door moordt te leflcn:
Want zy is vol van helfchegloedt :
Hier flijpt zy fabels, pijlen, mcflen,
Beluft op dierbaar menfchebloedt :

Daar draaitze ftroppen om te wurgen:
Gins mengtze haatclijk vcrgifc.
De wreedtheidt hout zich niet verburgen.
De weerwraak is een dollc drift,

Die van de hcmel wordt verbooden :
Maar hier wordt zy voor wijs geacht.
Wie deugdtlijk wreekt behaagt de goodcn.
De gunft der goon heeft groote kracht.
Dies laatcn wy,om ons te wreeken,
Medea ftooten in het graf:
Zoo zal men loflijk van ons fpreeken.
I a

Wie
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Wie wrcedt is paft een wrcede ftraf.
De wraakzucht helpt my 'c hart aan branden,

Gelijk haar moordtvunr Kreons hof.
Korinten wapen uwe handcn,
En fmoor haar diep in blocdig ftof,
En gloeienc puin van dak en muuren.
Wie wijslijk wreektkan ramp verduuren.

TOEZANG.

Gy hebt hct moordcmes uitgctoogcn;
Maar 't is een goddelooze daadt.
De wraak beneevelc brein en oogen.
Medea heefc geen fchuldt aan 'c quaadt;
Zy is uw gramfchap flechts ontweeken:
Hec hof is door't onkuifche vuur
Van Jazon en Kreiiz' oncfteeken:
Door hen zijn daaken, tranflen, muur,
En menfchen onder een gevallen.
't Onkuifche vuur verheert de borft.
De wellufr morzelc ftarke wallen.
Dit komt van trouwen met een Vorfl:
Die zijnen Ega heefc verdreeven.
Hec trouwenftaac Kreiiza duur.
Wy hoeven naar geen wraak te ftreeven,
Men valt hier in zijn eigen vuur.
Medea pleegt geen booze daaden >
Dan dat zy Jazon leeven laar.
Verraaders hoort men re verraaden.
Wie't huwlijk breekt vervalc in haat.
Wy zijn gewrooken door hun rampen:
Die zoet heefc onze biccerheidc.
Zoo blinkt de zon,omheint van dampen.
Zoo lacht men als zijn vyandc fchreic.
Laat ons de huizen flechts behouwen.
De Vorften kunnen hooven bouwen.

S L OI
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AlwierdtKorintcn heel vcrflonnen,
Noch zou *c verrijzen voor 't gemeen:
Haar groochcidc is van kleen begonncn,
Door coevoer van verfcheide zecn.
De zeevaacc is een bron van zeege.
De zeegen maakt de burgers rijk.
De rijkdom is een gouden reegen.
Nu bruift hec deur Neptunus wijk,
En voerc de vlag op alle baaren.
Het Zuiden, Noorden, Ooft en Weft,
Oncmoecen ons met diere waaren.
Al d'aardc heefc hier haar markt geveft.
Dehofbrandc is flechts mift in't daagen.
Een ftarke boom verduurc de vlaagen.

VYFDE BEDRYF
la gedaalde Wolken.

,

hne en Venus verfehijnen. elk op een waagen £een rvordt van twee
ptauwen, door Iris en Rijkdom beftiert en dander van twee
zrvaanen door Kupidoos gement, voortgetrokken.
hebe my lang verzocht dat ik met v zou daalen
In koning Kreons Rijk, hier zijn wy in zijn paalen:
Men Quit de wolken toe, zoo wordt men niec ontdekt.
Wat zijn de reeden dat gy my in Grieken trekt i
yen. Nu
Jazon en Kreiiz', door d'echtebandt, vereenen,

GY

,

,

Behooren wy dit paar de zcege te verleenen.

De trouw der Grooten dient tot welftandt van de Staat.
Dithuwlijk wordt van my opt allerfelft gehaat:
Want [azon heeft zijn trouw tot tweemaal toe ontbonden.
Een die zijn trouw ontbindt heeft Junoos recht gefchonden.
Wie 'trccht van 'c huwlijkfchent veracht de gunft der goon.
I j
Mer*

'**■
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MEDEA.

tJMerkuur "v'liegt by Venus en June.
Yen. ¥T 7At jaagt uin deez' wolk? zeg Majaas vluggc zoon.
Merk. W Ik kom uit Kreons hcf.met fchrikkelijke zaaken.
lun. Laat hooren war gv brengt., het zou ons kunnen raaken.

Merk. Toen Jazon metKreiiz' veur 't outer wicrdt getrouwt,
Ontfing zy op haar hoofr ,;en kroon van louter goudt,
Die haar Medea, door haar Voefter, deedt vereeren :
Maar deeze kroon was, door haar toveren en zweeren,
Vol heilloosvuur gebrocht, dat op haar hoofr, ontftak:
Nu vloog de vlam verwoedt in't uirgefpanne dak,
En knaagde met haar fcherp en gloeientheete tanden,
Dezuilen, welffels, vloer, en dichtbemaalde wanden,
Tot aan het binnenft toe van d'opgefteege muur,
Omalles in haarbajg, vol van verflindent vuur,
Dat ftaag naar voedtfel haakt, heel gulzig in te zwelgen.
De vlammen widen ftaal en kooper te verdelgen.
Nu hoort men een gefchreeuw dat aan de ftarren ftuit:
Het Burgcrkrijgshooft vloog , verbaaft opt moordtgeluidt,
Met wapens in de vuift, naar d'opgefteege wallen ;
Wat vyandt wil,, riep hy, Korinten overvallen ?
Het vrouwehcir is doodt: ik ftaa voor ftadt en Staat.
De wakkerheidt bchoedt de fteeden voor verraadt.
Hier op zag hy het hof gelijk een brandend' oven.
Hy zocht Vulkanus door Neptunus uit te dooven.
Het heele hof geleek een eeuwig gloendekolk.
Dc binnetrans was vol van allerleie yolk;
Maar't zag geen uitkomft door het overfchichtig branden:
Het kloppen veur de borft j het wringen van de nanden;
Het trekken by het hair, noch 't weenen dcedt geen nut.
De bronnen wierden, om te leflen, leeg geput:
Maar't hofheeft door het nat in't minft. geen hulp genooten:
't Was of zy brandent pik in gloeiend' oly gooten,
Dcurmengt met zwavel, herft, falpeter en herpuis.
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De winden bliczen, om k& koninglijke huis
Tefchenden, in het vuur, dat alles guam verdeilen.
De mannen fchrceuwden naar om natgemaakte zeilen:
Maar 't fchtecuwen was vergqefs, men hade zich niet vcrzien:
De vrouwen fchooten toe, om 't vuur het hooft te bien,
Met praalgewaaden, die zy nac van traanen maakte:
Deez' brochc haar keuriTen, die van hejdre fteencn blaakte*:
Zulkeeritapijten, volvan beelden , fchoon van verf:
Een ander fluiers > op het kunftigft' van Minerf
Vol paarlen geborduurc, om't hout van 'c dak t'omvatten.
Het parfTen van denoodt ontziet noch kunft noch fchatten.
De wolken wierden meeft bedekt.van rook en ftof.
Tocn Febus zijn gczicht liet daalen op het hof,
Ontzetten hy van fchrik ■> zijn luifter fcheen gezonken:
Hoe! durft gy my, riep hy, met uw verwoede vonken
En vlam beftormen op mijn waagen van roobijn ?
Dae zal v miflen: want ik zal 'er teegens zijn.
Een die al d'aardt verlicht wil zich niet laaten hoonen.
Wie machtig is behoort zijn moogentheidt te toonen.
Wy lijden glocdt noch rook veur onze zonnefchijn.
Zoo riep de godt van't licht, en vattencen gordijn
Van duizent wolken, en hy fchoof het veur zijn ftraalen:
Hier op zag ik een nacht zoo dik en duifter daalen,
al de nachten t'zaam vergaaderden by een.
°c duifterheidt die ftaag de naare fchriklijkheen
Bemantelt met haarkleedr, ondekte hier de naarheidt.
lv»- In duifternis vertoont de brandt de meefte klaarheidt.
hn. \ Verhaalen van de brandt heeft my het hart dcurwondt.
7*«. Hoe
ging het met alt yolk dat op de tranfTen ftondt ?
Merk. Toen 't vuur dc zuilen , die dc marmre tranflen fchraagde,
Ta langen teegenftanr, tot in het hart deurknaagdc',
Quam trans en yolk gelijk ncerploffen in het vuur:
Het fcheen dat metde val van d'overzwaare muur,
Dehemelen, verwoedt, afgrijfelijk ontflooten,
En
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En dat Jupijn als dol met al zijn donderklooten,
Wecrlichtcn, blixemcn, Olymp en Felion ,
Twee bergen daar hy 't heir derreuzen mcc vcrwon,
Om heel Korinten te verdelgen, aan guam vallen.
De huizen , tempelen en fteigercnde wallen
Beweegden, fcheurden, en weergalmde door de val.

Laat al d'aardtbeevingen, die ooic in't aardtfche dal
Op fteeden, landen, bofch, op bergen en op vloedcn,
Met al haar krachten, tot bederf der menfchen woeden,
By een verfchijnen, tot een fchrik van 't algemeen,
Noch zullen zy al t'zaam zoo grootc fchriklijkheen
Niet baaren, dan het hof in Kreons ruime fchanflen.
Decz' rees het hair te berg, door't daalen van de trahfTen :
Die wierdt heel koudt van angft als't heete vuur ontftak:
Een ander floot het hart door't oopnen van het dak :
Veel ftorte traanen daar zy waater moeftcn fcheppen:
Die ftondt weer ftijfvan fchrik, daar't noodig was te reppen:
De meeften zweegen daar men order geeven mocft.
Een fchichtig onheil maakt het gaauwft vcrnuft verwoeft.
De menfchen zijn verbaaft: in onverwacht'ellenden.
De grijze Koning riep, omheint van lijffchutbenden:
Voort fmijt de wapens, die gy vocrt, uit uwe handt :
Wy moctenworftelenmet een verwoede brandr.
De branden zijn niet dan met water uit te dooven.
Helpt my de huisgoon, eerz' in deeze gloeiend'oven
Verbranden, bergen, zoo onrgaa ik zond'cn hoon.
Wie 't heiligdom befchermr verkrijgr de gunlt der goon.
Dcgunft der gooden baart een vorftelijk vermoogcn.
Hier zweeg de Vorft, en is in't brandend' hof gevloogen :
Maar 't hooft wierdt hem verplet door't vallen van een muur:
Zijn herflens fpatten , roodt van bloedt, in't blaakent vuui:
Wie zag dit zonder zich de hairen uit'te trekken >
Het vuur dat hem vermoordt moeft hem voor lijkvuur ftrekken:
Zijn graf was bloedig puin, zijn zark een gloende fteen.
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de tranfTen naar benccn
Quamftortcn in dc vlam, zoo zwart als mooren braaden.
Deez" hade ecn marmerfteen op zijne buik gelaaden,
£n flak zijn armen, hoofc en beenen rondtom uit,
Gelijk een fchildtpadc,die op d'overharde huidc
Van zijne rug neervalt, en weer biedc om te keeren.
De Priefter, die Jupijn met offerhandc zou eeren,
Wierdt zelf, in 'c offeren, een dierbaar ofFerhandc:
Maar 't hof was 'c outer en de leffelooze brandc
Het helder offervuur, dat hem ook heeft verflonnen:
De vrouwen die het hart der mannen overwonnen,
Door een onzichtbaar vuur, dat uit haar oogen guam,
Verteerdcn hier tot afch door eene zichtbtc vlam.
Alwat moordtdaadig heet is hier by een verfcheenen,
Hier wierdt 'er een, die in het vallen by zijn beenen
Bleef hangen aan een haak, gerooftert in de gloedt:
Daar ftak een hooft uit puin, begruift van ftof en bloedt:
Gins een verpletterd' arm, en elders niet dan handen.
Korinten plag altijdt haar dooden te vcrbranden;
Maar't vuur van't hof verbrandt die noch in't leeven zijn.
Dieflusverdronken lag in Jazons bruilofswijn,
Vondt nu geen water om de vlammen doof te maaken.
Geen duizent Etnaas, die haar zwavelvonken braaken,
Deurmengt met koolen, vlam, pikklooren, afch en fteen,
Die uit haar fchoorfteenkolk, dwarsdeurdewolken heen
Opfteigren naar 'tgeftarnt, om't zonlicht aan te randen,
Zijn zoo afgrijfelijk dan't hof dat ik zag branden.
De hcelc ftadt was, door de vonken, in gevaar.
Prins Jazon fcheen ontzinr, hy trok zich zelf by't haar.
In deeze droeve ftant heb ik Korinc begeeven.
'*».Hoe ftaat het metKreiiz'» Afrr.Het vuur brocht haar om *t leeven.
Nu ylieg ik naar Jupijn, om oopening te doen.

Men zag het yolk dac met

Vtn.

Hy vliegt naardeluchr.

Aetcs dochter zal voor deeze wreedtheidt bloen.
X

Jun.

MEDEA.
Wie brein heefc moet zijn bloedt doorreeden laaten koelcn.
Yen. Medea moet her vuur van Venus gramfchap voelen :
Ik zal haar van mijn zoon doen fchieten in hec hart >
Dae zy verlieven zal, tot boeten van mijn fmart,
Op zoo wanfehapen man als immer is gevonden:
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Maar hy zal lachen met haar diepc minnewonden;
En d'oogen fluiten als zy hem haar borft laat zien;
Ja walgen als zy hem haar lippen aan komt bien :
Dit zal een bittre fpijt in haare boezem brouwen.
De fpijt heefc groote kracht op afgezetre vrouwen.
Gewraakre liefde nijpt veel feller dan de doodt:
Maar al de fpijten zijn, hoe bitter en hoe groot,
Noch zoet en kleen, by die een wakkre vrouw ontmoeten,
Als haar een misgeboort'van lichaam, hooft en voeten,
Zijn weedermin ontzeidt,en vinnig teegenftreefr.
Ik wil dac zy die hoon, die fchandt en ftnaadt beleefr.
lun. Zy brocht Kreiiza voor haar overfpel om 't leeven.
Yen. Wie't lijf verbeurt behoort men aan't Gerecht te geeven.
Zy hade geen macht tot recht ; dies is Kreiiz' vermoordt.
lun. Medea worden in Korinten niet verhoort;
Haar rechtcis fcheen de Vorft te hoog in top te fteigren.
De Rechter pleegt geen recht die iemandt recht durft weigren:
Maar diet boojaardig noemt heefc ovcrwel gezegt.
Wie recht geweigert wordt gebruikt zijn macht voor recht.
Dit veiirrecht heeft Natuur in 'c hart van 'i yolk gefchreeven.
Natuurrecht is het ftarkft, het lijdtgeen reegenftreeven.
Dies heeft Medea haar door dwang in't grafdoen gaan.
Wie quaadt door dwang bedrijfr wordt van de noodr geraan:
Deez' leert de menfehen zich naar d'overvallen voegen.
De noodrdwangkan Natimr en 'c wettig Recht vernoegen.
Yen. De noodt van Jazons bruidt heeft my tot wraak gctart.
lun. Zwijg, zwijg ftiefdochter, zwijg, ik wordt te lang gefart.
Yen. De flormen die op zee, deurmengt met ftarke.winden ,
Krijgsvlooten zwaar van hout en yzerwerk verflinden;

T R E
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Aardtbeevingen vol kracht, die d'onverwrikber* aardc
Docn fchudden, en de ftecn, dat niec dan onheil baarc,
Tot puin vermorfelen ; en *c vuur der blixemfchichten,
Dat boflchen en gebergt voor haar geweldt doet zwichten,
Zijn zoo afgrijslijk niet dan eene ftiefmoers haac
Voor't aangehuwdc kindt. lun. Ik wil geen bittre fmaat,
Noch bitfe woorden van de wufce Venus hooren.

Ytn.
lun.

7*

Wy zijn hier in Korint, laat ons het twiften fmoorcn.
V Ontfluit de wolken, om te zien in Kreons hof.
Hec venrtooneel veranderc in een hof.

Hier komt Kreiiza, die, door 'c heillooz' toverftof,
De geeft gegecven heefc: wie zucht niet om haar rampen ?
De zwarce lijkbaar pronkt met flikkerende lampen:
Men draagc de koppen van de ftieren, hardt van huidt,
En draak en't guldevlies, al zingende veur uit.

Yen.

Rey van zangjiers veur Kreiizaas lijkftaatcy.

Hooftmxn.

KOrintfche

Venus. luno.

lazen.

maagden helpt ons treuren,
Gy moet uw borft en aangezichc
Met uwe nagels oopenfcheuren:
Wy zijn al t'zaam totrouw verplicht.
Verandert uwe bruilofskranfTcn
In doffe lijkcypres.
Dc droefheidt walgt van blijde glanffen.
De doodt van ecn PrinfTes
Eift decrelijke zangen
Deurmengt met naar gezucht.
Bcfproeit uw purpre wangen
Van enkel' ongenucht
Met eene vloedt:://:: van zilte traanen.
Een drocvig hof paft fchreiend' onderdaanen.
to- Wcet gy niet waar Kreuz', mijn Ega, is geloope' i
"tofim. Hier leit hec waarde lijk, tot deernis van Euroope.
Xa
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Ik wil het zilten in de craanen die ik ween.
Haoftm. Wy brengen haar naar 't vuur, gevolgt van groot en kleen.
laz.. Door welk een vuur zal ik Kreiizaas lijk verbranden ?
Op onderdaancn, op, met bijlen in uw handen ,
Ontbloot de hoog' Olymp van Herkles populier:
En d'eedle Dafne van A polios lauwerier;
Jaklimc op Atlas kruin, vol vette pijnboombofTchen;
Vergeet geen Liban.- want de coppen zijn bewoflchen
Mcc cedren zwaar van flam: die lijk vereift veel houc;
Beroofc Arabien hec. heilig wierookwoudt,
't Geboomt van fcherpkanecl, en diere balflemtakkcn;
Men moec al wac 'er groeit cot aan de grondt afhakken,
En ftaapelen op een cot lijkrijs voor mijn bruidt;
Gy moet al d'eiken van Dodoon, daar 'c fchel geluidt
Van Jupiter uit klinkt, door uwe bijl doen vallen :
Dan wil ik dat de zon, in't heetfte van het brallen,
De mijt ontfteeken zal van d'uitgefpannc trans,
Zoo wacht ik uit haar afch een fenix fchoon van glans,
72
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Die alle fenixen, in luifter, zal verdooven.
Ik wil al wat gy wilt v by de handt belooven;
Hooftm.
Dies maatig uwerouw: wy leeven hier te leen.
laz. Ik volg Kreiiza na met fidderendefchreen.
Hooftm. Het lijk zal, zoo gy volgt, v ftaag tot droefheidt maanen.
laz. Ik zal haar gloeiend' afch verkoelen met mijn traanen,
En vormen tot een beeldt dat haar in als gelijkt:
Dan wil ik, naar mijn plicht, die veur geenrampfpoedt wijkc,
Een outer uit een boom van geurig myrt doen houwen,
En zetten 't heilig beeldt van d'eedelft' allcr vrouwen,
Met roozen geperruikt, opt midden van't outaar:
Ik zal een ofFerkleedt doen weeven van het haar,
Dat ik, al raazene, uit mijn eigen hooft zal rukken,
Om, als haar tempelpaap, verkropt van ongelukken,
Het beeldt te naaderen, met toortslicht in mijn handt,
En lijkcypres op'c hooft: in zulk een naare ftant,

.

TREURSPEL.

7$

Zal my het hart vol vuur, mijn gorgel vol van zuchten,
Enmondtvolklachtenzijn. Hooftm. Ey ftaak uw ongenucfatcn:
Uw dapperheidc is nooic van laffighcidc bemorft.
Uz. Ik wil een kelk mcc bloedt doen tappen uic mijn borft,
En mcc een reegenvlaag van brakke traanen mengen;
Die zal ik op 'c oucaar aan 'c beeldt ten offer brengen,
Om haar vergramde ziel te paaien mcc die nac:
Dan zal ik knielen, en door zorgen afgemat,
Mijn aangezichc en borft mcc nagels oopen rijtcn,
En driemaal na elkaar in 'c oorvan d'afgrondc krijten:
Krciiza kuifche maagdc -, Kreliza fchoonc bruidc j
Kreiiza wijze vrouw, uw ongeval komc uic
Mijn onrrouw j wancMcde' brochc v door my om't leeven;
Maar ik heb deeze zondc om uwe mm bedreeven:
Dies zijc ghyfchuldig om my van die zondc t'ontflaan.
Wie dac een fchelmftuk om zijn weermin heefc gedaan,
Hceft niec van die hy mint, maar van een vrecmc cc lyen.
Htofim. Laac ons, dit bidden wy, die lijk hec vuur coewyen,
De doodebus wacht om d'afch op 'c fierlijkft te bekleen.
''*■ Wy moecen heel Karpaat, van harde marmerfteen,
In't midden van de zee, met beitels ftukken houwen,
En van de blokken voor haar afch een grafftee bouwen:
Laat Indus, Ganges en al waar de zon eerft blinkt,
Zelf d'Oceaan, die al de werreldtkloot omringkt,
Hun fchac aan 'c graf beftecn, eer dat wy hen befpringen.
Die *r ftoute noorden dwong kan t moedtlooz' ooften dwingen.
Ik zal Paktool en Taag ontblooten van hun goudc,
En laacen hec Vulkaan, die zich op Lemnos houdc,
Vervormen toe haar fchildc, om veur baar graftc zetten :
Maar zoo de donder woedc om 'c wapen cc verpletcen,
Zal ik my wapenen als in Aetes wijk.
Hou moedt.o Prins! hou mocdc tot fteun van Kreons Rijk.
*z> wijkblijde Vroolijkheidt,
verzeltvan dartelheeden.
00fim, Wie onheil overkomt moet luifteren naar reeden.
X3
laz.

M

MEDEA.

Wijk vrindelijk Gevley, vol onbeftandigbeidt.
Het paft nice dac een Prins zijn ongeval befchreit.
Booftm.
laz. Wijk ydel handrgekfap, vriendin van jeugdig' ooren.
Booftm. Een wijze Vorft behoort altijdt na raadt te hooren.
laz,. Wijk al wat drocfhcidt wijkt, of'c zal hier anders gaan.
Hooftm. Indien wy wijken blijft hct lijkallcenigftaan.
laz. Kom doffe Droevighcidt, die nooic om blijdtfchap lachtc;
Maarkom verzelfchapc van d'erbarmclijke Klachte;
laz.

Kom deerelijkGeween, en jammerlijkGczucht;
Kom mijmerende Rou, en quynend' Ongenucht;
Kom troofteloos Misbaar, en Wanhoop, boos van zinnen;
Kom al die mijn Kreiiz' om deugdt en glans beminnen,

Wy moeten vijfmaal om't gewydegraf hecngaan,
En vijfmaal weenen als elk lijkzang is gedaan,
En vijfmaal in het ftof opt aanzichc needer vallen:
Wat gy al t'zaam zult doen, op dac baar afch zal brallen ,
Zal ik alleenig doen : wane mm hecft my verplichc.
? laz. Vlieg voort uit mijn gezichc.
Hooftm. Heeft Jazon uitgetremt
lijkvuur
toe, heeft Jazon meer tc zeggen \
Wy
gaan naar 't
Booftm.
laz. Ik (lap veurheen en zal my eerft opt lijkvuur leggen.
Booftm. Voort, volg de droeve Prins, eer dat hy zich misdoct.
Yen. Kan Juno lijden dat de Bruidegom dus woedt ?
lun. Kon Jazon lijden dat Mede' om hem moeft lijden ?
Wie andre leedcaan doet verwacht geen beeter tijden.
Yen. Ik fluic de wolken toe, eer d'aardc uw nijdt verachr.
lun. Ik zie dc Dondergodt, op zijnen arendtsfchacht,
In een beftarnde wolk, van d'opperhemel daalen:
Zijn kroon en blixem zijn vol fchitterende ftraalen.
Yen. Nu zal men onz' verkhil in'tkort geendigt zien.
lupitcr ep een vliegendc arent. luno. Venus.
hooftgodin van al die hier gebien:
Merkuuc heeft my't bedrijfvan Kreon laaten hooren:
Die ongeval was hem van 'tnoodtlot lang befchooren.

Ogrootfte
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Het noodtlot ftaat zoo pal gelijk een ftaale muur:
Gccndondcr, dol in'twoen, nochblixem, heecvanvuur,
Hadt macht om dit befluit, dac vaft ftondt, op te houwen.
Medea zal noch lang in boflchen, landtgebouwcn,
Spelonken, diep in d'aardc, en bergen fteil van kap >
Al quynent doolen in een bange ballingfchap :
Noch zal zy nat verloop van jaaren aaflem haalen.
De rampen woeden wel: maar 't noodtlot fteltze paalen.
Dit dienc d'ellendigen toe fteunfel in hun noodc.
Wie lijdc en hooploos is verhaaft zijn eigen doodc.
Frins Jazon die van daag met zijn Kreiiz* zou brallen,
Gelijk hy met het Vlies, zal, na veel ongevallen,
Medea, dienuvlucht, ontfangen ingenaa:
Dan zullen zy meer vreugdt, al komt de blijdtfchap fpaa ,
Genieten, als tocn zy veur 't outer eerft vetfeheenen.
Wie ftof tot lachen heeft gedenktgeen meer om weenen.
Zoo wijkt de nacht wanneer de zbn zijn poort op doer.
Dit is hun noodtgeheim na langc teegenfpoedt j
Dies ftaak uw laftcren, en voeg una haar wetten.
fo»- Mijn man en broer, ik zal my teegens 't lot niet zetten.
?e». Ik voeg my na haar wil. lun. Ik doe het zelfde mcc.
ty> 't Geheim van't noodtlot is een grondelooze zee.
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NAAMEN der BEDRYVERS.
Dichtkunft. I Merkuur. I Schouburg. I Lafier.
Apollo.

J

talks.

j

\

Kunjlrey,

Bedryvers.

Dichtkunft. Apollo. Bedryvers.

Ofchrandcren

Apol! o hooft der Zanggodeffen!
Zoo vocdtzaam voor al d'aardt, als wys in uwe leflen,
Ik kom om uwe hulp deemoedig by v treen.
Wie zich deemoedig draagt betoonc eerbiedigheen.
De gooden kan men beft door needrigheedenftreelen.
Apol. Staatnutte Dichteres, beroemt door uwe fpeelen,
Ik heb v nooit, wat gy van my verzocht, ontzeidc;
Gy hebt uw Faam, door hulp van my, bywyl verbreit
By't teegenvoetfe volk,in fteeden en woeftynen.
De wyze Grieken en zeeghaftige Latynen
Verfieren uw perruik met eeuwig grpen lauwrier.
Uw leffen zyn deurwrocht met landt- en krygsbeftier.
De Nydt is krachtloos om uw luifter uit te wiffen.
Uw fpreuken zyn vol goudt als uw gelykeniflen.
Gelykenis en fpreuk behaagen Vorft en yolk.
Toen Alexanders vuift zyn woedend' oorlogsdolk
In't ziedent Burgerbloct van Theben zocht te domplen,
Heeft hy Pindaar, om zyn gedicht, voor't overromplen
Van't brullendt krygsgedrocht, voor roof en moordt bewaart.
De Dichtkunft is by Prins en Koningen vermaart,
En heeft 'er toegang by, om haar geleert vertoogen:

Nu fpeeltze vreebefluit: danrechtze zeegeboogen.
L
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Wie dubblegeeften heeft bewijft zijn fchranderheidt.

Dichtk. Ik kqm hier niet om lof, gy wordt om hulp gevleit.
Afol. Wat is dat gy verzoekt ? mijn gunft zal eeuwig duuren.
Dichtk. Toen Roomcn, vol vernuft en dappethcidt, haar muuren
Dcedt fteigren naar 't gcftarnt, door aanwafch van't gemeen,
Begbn het op de markt Schouburgen, zwaar van ftecn,
Voor 't yolk te bouwen, om in kunften uit te blaaken.
Waar mcnfchen wooncn eift men ftichtige vermaaken.
Nu beurt zich deeze Stadt niet mm dan *t oude Room;
Dies laat, o Voefterheer! de volkrijk' Amftelftroom
Het langbelooft tooneel optkunftigft zien bekleeden.
De Speelen zijn tot dienft van zcegerijke fteeden,
Het V, de markt van't Landt, verlangt naar uwe geeft.
De daaden die men ziet zijn meer dan die men leeft.
De Faam is voor het oor: maar krachteloos voor d'oogen.
Tooneelbedrijfheeft op de menfehengrootvermoogen.
ik zal, op uw gebeen,
Afol. Beroemfte Voefterkindt,
daar
de SchouburgvarrAtheen
bouwen,
Een Schouburg

Zoo veer veur zwichten zal, als 't enkeljaar veur d'eeuwen.
Hicr zullen,als te Room', geen tigers, panters, leeuwen
Met menfehenworftelen, om't bloedig ingewandt,
Ten boezem uitgefcheurt metkaaken fcherp van tandt,
En klaauwen krom van punt, te klitfen aan de fteenen:
Gy zult noch brein, nochmerg, noch halfverplette beenen,
Zien fpatten in 't gezichtvan'tRaathuis noch't gemeen.
De Schouburg wordt gebouwt om \ hart door kunft te kneen.
Het oog van't yolk verfchrikt voor wrecde moordtooneelen.
De menfehen kan men beft door fchoone verfen ftreclen;
Gelijk Merkurius, die hier bevel van heeft,
U daadtlyk zal doen zien: waar of hy zich begeeft ?
Bichtk. Hier daalt hy van de lucht op vluggevleugelpennen.
Apol. Wie *t goodendom bedient moet vaardig zyn in *t rennen.
Dichtk. Een die zyn laftvolbrengt heeft niet dan plicht gedaan.

Merkuur

VAN

DE

SCHOUBURG.

Si

dierkuur. Apollo. Dichtkunft. Bedrtjvers.
Polio die uw hooftverfiert met lauwerblaan,
En uwe handc met blaan van lofFelijke boeken,
Men hoeftmy opgeen Bcurs vol burgery te zoeken,
De koopmanfehap ftaat ftil: want nu het Britfche rot
De vrye zee berooft, in fpyt van d'oppergodt,
Recht teegens 'trecht der zeen, en dierbezwoore vrecde,
Is alle handelingte water afgefneede.
Elk vreeft het Britfch Gewelt, gezwollenvan fenijn.
Men ziet henTt yolk, gelijk het vetgemefte zwijn,
De gorgel met een mes, o gruwelen! affteeken,
Om 't fchuimentbloedt, in plaats van fek, by heele beeken
Te zwelgen in zyn balg, die nimmer is verzaadt:
Nu ziet men dat hy hooft en arm en been afllaat,
En't hart ten borft uitfcheurt: noch durft hy hooger draaven;
Hy rukt, al raazende, de dooden uit de graaven,
En voert 'er oorlog mcc, dat geen barbaar zal doen.
Al wat de Wreetheidt baart is fchrikkelijk in't woen.
Een overmocdig yolk ontziet geen moorderyen.
Dit zijn de reeden datde Beurs en markten lyen $
Dies heb ik my verlucht in d'uitgebreide Stack.
Hoe ftaat het nieuwtooneel daar gy de zorg van hadt 2
toerk. De zorgen voor de krijgh ontflaan my van tooneelen.
tyoi Het oorlogh leevert ftof om heldendaan te fpeelen.
Merk. Gevaarelyk gevecht veroorzaakt groot gequel.
Apol. De rampen kan men beft verzetten door het Spel.
Mtrk, De droeven walgen van
aanminnige vertoogen.
AfoL Nict heerelijker dan een Heldt op zeegeboogen.
toerk. Hier komt Minerve zelf, de lofFelijkfte vrouw.
Pallas. Apollo. Dichtkunft. Merkuur. Bedryvers.
a zufter zy gegroet. hoe vaart het nieuwgebouw?
*H IVX Ikben aan 't bouwen: maar 't zijn ftrijdtber' oorlogsvlooten:

A
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Want onze Leeuw, diet oog door vreede was geflooten,
Wicrdt van den Luipaart al tc fel opt hart getreen;
Dit dier, tot wraak getcrgt, begon, tot heil der zeen,
Zijn klaauwen.t'oopenen, en raakte voort aan 't brullen,
De maanen reezen, en de ftaart begon te krullen,
Om met een fiere moedt de fnoode waterpcft,
Gebooren uit de kolk van't ondera&rdts geweft,
In'taanzien van al d'aardt, zeeghaftig te beftryen.
Een eedelmoedig hart gedoogt geenrooveryen,
Wie nimmer wcerftant biedtraakt eeuwig in de ly.
Een vrygeboore yolk verdraagt geen flaaverny.
De zee gedoogt geen dwang, ze vloeit voor alle menfchen.
Ik ly niet dat den Brit mijn Zeeleeuw zal verflenfchen.
Het recht der zeen wordt door de mondt van't fchut bepleit.
Menkrijgt geen vreede dan door oorlogsdapperheidt.
Dies help ik 't moedig dier zijn klaauw en tanden wetten.
Afol. Nu alles is gereedt tot morslen en verpletten,
Behoort gy 't nieuw Tooneel d'aanfchouwerste doen zien.
Tail. De noodt van dit geweft heeft meerder te gebien;
Hierrecht ik krijgsvolk af, om vyandtte beftormen:
Daar giet ik donderbus; gins laat ik koegels vormen:
Vulkanus zweet en zwoegt, zijn gloende fmitsberg dreunt.
De Landen worden beft door waapensonderfteunt.
Bichtk. Hierkomt de Schouburg aan met kindren,manncn,vrotwen.
8*

Schouburg. Pallas. Merkuur. Apollo. Bedrijvcrs.
Pallas! diede Schouburg,door het bouwen
Der fcheepen, ftil laat ftaan, is't noch geen tijdt van kunft J

Owijze

Gy zult deez* jong' en oud, die arm zijn, door uw gunft,
Niet minder helpen dan dc Neederlandtfchefteeden.
Wie armehuizen helptwordt needrigaangebecden.
Gy zijt alleen de hoop daar ik my op betrouw.
Wat ftuit de voortgang van het langverwacht gebouw ?
De krijgsvloot zietmen, door uw hulp> dc vlag oprechten:

VAN DE SCHOUBURG.
Laat Mars, in't harrenas, voor 'crecht van Neerlandt vechten,
En andre bidden: want gy hebt uw hulp betoont.
De traanenvan deez' Oud', met zilverhair gekroont,
En Weezen, zullen aan uw krans van olyblaaden,
Als paarlen pronken, daarvrouw Junoos hooftfieraaden
Zoo dofby moeten zijn, als toortslicht by de zon.
Ontfluit, o wijze Maagdt t ontfluit uw mildc bron.
Het menfchendom beflaat door goddelijkegunften.
Wy bidden, o Minerf! zoo rijk van geeft alskunften,
Dat gy't begonne werk opt vaardigft voort laat gaan:
De Bouw- en Maalkunft zijn om v ten dienft te ftaan:
Almijn Bedrijvers zijn gereedt om aan te vangen:
Verlang de tijdt toch niet van die naar 't fpeLverlangen.
Al d'oogen branden naar het oop'nen van't gordijn.
M. Merkuur, gy zult, om op het fpoedigft reedt te zijn,
De tocftel vordren, om d'aanfchouwerste vernoegen.
Mtrk. Ik zal my naar uw wil en wenfch der menfehen voegen ,
Om iet te toonen dat al d'oogen aan zal ftaan,
Voort wakkre geeften, voort* en fpant uw krachten aan,
Om een beroemt tdoneel voor't yolk ten toon te zetten,
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Kunjlrey. Pallas. Afotto. Schouburg. Bedrijvers,
krijg, belooven wy, zal ons in't werkbeletten:
Want uw bevel verftrekt ons voor een ftark gebodt.
P"A Ikvoegmy omhetwerktedienen, byditrot.
AH' Ik zal Parnas, mijn berg, met al de Zanggodinnen
Ter Schouburg voeren, om, al die het fpel beminnen r
Te toonen dat ikftaag wil blijven aan het Y.
w. Indien 't de Staat gedoogt zoo woon ik v ook by.

GEen

y

Lajier.

Dichlkunfi.

Schwburg*
fprcekt men van tooneel, in tijdt van Staatkrakkeelen?
De noodt van Neerlandt roept om ftarke zeekafteelen,
Vol koopre draalcen, die op Thetis waterkolk

HOc!

Een
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Een zwarm van koegelen, en blixcmen, opt yolk
Van't krijgsziek Engelandt, vcrwoedt ten keel uitfpuwen.
Wie heil wil hebben moet de fchoutooneelenfchuwen.
't Is tijdt van bidden om de gooden te voldoen.
Wie op zijn macht betrout iskrachteloos in't woen.
De hulp der gooden is het flagzwaardtaller helden.
Dichtk. Galbraakfter,dieal lang op onze Schouburg fchelden,
De krijgsvlaot is gereedt, tot fteun van zee en Landt:
De Schouburg dient aan 't V, om 't afgeflooft verftandt
Met geeft te voeden, en het fpoor der deugdt te wijzen:
Zy wraakt de gruwelen, en leert de vroomen prijzen,
En ftelt hen als de zon by 't hel geftarnt ten toon.
Lafl. De Schouburg do.ethet Landt verfmaadtheidt, fpijt en hoon;
Zy fcheldt de reedtlijkheidt en wettigfte geboden;
Ja vloekt en laftert al d'onfterfelijke Gooden.
Wie't Goodendom veracht verdient dc grootfte pijn.
Zypleegt afgrijflijkheen: maar in een fchoone fchijn:
Al wat vervloekt is komt ons van de Schoutooneelen.
Dichtk. Het bock der Gooden is vol bloedtfchandt, moordt,bordeeien,
Verkrachten, roovery, verraaden en geweldt:
Maar't wordt de menfchen niet tot prikling veur gefpelt,
Het dient tot affchrik, doorhet volgen van de ftraffen:
Zoo is de Schouburgmcc j dies ftaak uw ydel blafFen.
Lafl. Uw Schoubtirgfpeelen zijn heel vol van ydelheidt.
Dichtk. Wat noemtgy ydel in een fpel van wijs beleit ?
Loft, 't Is alles ydel, zegt de wijft' der Joodtfche fteedcn.
Dichtk. Maar alle ydel baart geen helfche heiloosheeden.
Lafl. Dat alles ydel is, heb ik vvaft geftelt.
Dichtk. Zoo is't ook ydeldatgy 't fpeelen ydel fcheldt.
Lafl. Mijn ydelheidt zal v, cer dat gy't denkt, be(pringen.
Dichtk. De Schouburgfteurt zich niet aan dolle lafteringen.
De Schouburg is een peft die zich deur 't Land verlpreit;
Loft.
De Vorft van \ helfche Rijk heeftd'eerfte fteen geleit:

Want zy ontflaat de jeugdc van eerelijke zeeden.

~

.
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VAN DE SCHOUBURG.
Dicktk. Wiedat dc Schouburg fcheldc ontziet geen Overhccden :
Want d'ecrfte grondtfteen is door haar bevel gelegt.
Wie 't Nieuwtooneel beftormt veracht het wettig Recht.
Een diet Gerecht beftormt behoort men te verjaagen.
Ufl. Ik zal de Goon, ik zweer 't, om 't Nieuw tooneel te plaagen,
Opu aanhitfen, zoo zalik myn wraak voldoen.
Schoub. De Gooden zullcn nooit op mijn tooneelen woen:
Maar d'afgrondc poogt my deur haar gloendekeel tc zwelgen.
Lift. Om welk een recden zou de Helvorft v verdelgen ?
Scbeub. Om dat ik 'c woefte yolk, bevreeft voor ftrafgedicht,
Doe luiftren naar de deught, daar 't helsgedrocht voor zwicht.
Dichtk. De Schouburg is een fchool van Staat, vernuft en zeeden.
Uhmb. Ik bind' de burgers aan dewet der Overheeden.
Wie Burgerplichcen leertwordt loffelijk verbreit.
Hier ziet men Koningen, krijgshclden, vol beleit,
BifTchoppen, en't gemeen veur bijl en fabel duiken;
En flaaven, door het zwaardt, dat zy voor recht gebruiken,

Jen

troon opfteigren deur een zee van menfchebloedt.
Zoo leert men, door tooneel, in veur- en teegenfpoet,
Zich zelver wapenen voor allerley gevallen.
wie op geen veurbeeldt ziet zal nooit in weelde brallen.
Men fcherpt door't fpel het brein van d'ongefleepe jeugdt.
Hier wordt d'onkuifche mm, een vyandin van deugdt,
>ot fnaaat, ten toon geftelt, om allcs te verdraagen.
Wie kunft met oordeel ziet ontwijkt de flinkfche flaagen.
beeldt veur't oog verleede dingen af:
voor die leeft, de dooden uit hetgraf.
jongeleeren door't bedrijf der oude tyen.
e 'peclen ftrekken
nict dan fpreekende fchildryenpreekende fchildry verdooft Apels panned.
°c Pen er Dicnters is een leevendig penfeel.
WVOOr een Schouburg fpreekt,wordt voor heel boos gehouwen.
I
CC
aPito°^ reeg roem door zulke hooftgebouwen.
UR
?- n
ue Godtgeleertheid: heeft dit werk voor hels geacht.
DichtL-.
M

gc
D/eS
lift
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Dichtk. Schouburgcn zijn nict eens, elk hecfc bczondrckrachc:
Men yonder daar het yolk (wic hoort her zondcr grawcn!)
Elkander t fcherpe ftaal toe in hec hart guam duwcn "
De vloeren dreeven en de wanden droopcn van
Het uitgefpatte bloedt; elk fchcen ccn hoofttieran.
Laft. Men vindt geen onderfcheidc in fpeelen noch in vechtcn.
Dichtk. Auguft, de wijsfte Vorft, lice fpcelcooneelcn rcchtcn.
Laft. Tibeer verdreef het fpel, tot welftant van de Staat.
Dichtk. Die fpeelen lafterden de Priefterfchap en Raadr.
Wie Kerk en Raadthuis fcheldtbehoort men te verbannen.
Het fpeelfchool aan het V omhelft ecrwaarde mannen.
't Gemeen wordt hicr beftraft: maar zondcr iemants fchandc.
Het graauw wil bijten ; maar het is te ftomp van tandt.
Laft. Hoe ! fcheldt gy d'onderdaan > zoo zult gy dra vervallen.
Schoub. Bedrijvers, drijf dit fpook uit d'Amfterdamfchc wallen.
Eedrtjv. Voort Lafter, voort van hier, 't is tijdt voor utc vlien.
Pallas. Mcrkuur. Schouhurg. Bedrijvers.
Fall. VT U zu!t gy't Nieuwtoonecl ten deelckunnen zien.
Merk. i_\| Hier toont men zeeen ftrandt, omheindt van fteilc bergen,
Pall. Wie ftarke baaren met een broiTe kiel durft tergen >
In fpijt van woefte windt, zal hier een proefftuk doen.
De fcheepen zullen hier deurzwallepende vloen
Heen bruizen, dat het fchuim fteil naar 't geflarnc zal ftcigren.
Ik hoop de Britfche vloot, diet waterreeht durfc wcigren,
Eerlang te domplcn, voor de zeeleeuw, in dit nac:
Zoo wordt de nolle roof voor eeuwig afgemat.
Dan zal het yolk, om dit vertoog te zien, aandringen.
Merk. Nu ziet gy tenten die een groote Stadt omringen.
Vail. H ier voegt een leger van manhaftig oorlogsvolk >
Beftiert van helden, die, gewapent met den dolk >
De wallen naadren, trots de donderende ftukken,
En 't hagelen der loon, om lauwerier te plukkcn,
,
De lauwren worden beft door dapperheidt gehaalt.
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Utrk. Hier toont de kunft ecn bofch daar 't zonlichc noit in ftraalt.
'til. Hier paflen Vorften, om de fpriet, in klem van handen,
De wilde zwijncn, ftout op fcherp' en bitfe tanden,
Deur 't borftelige zwoordt te ftooten in het hart.
Zoo gy Parnas wildt zien, jdie alle bergen tart,
Moet gy't gezicht aan 't endt van't dichtgeboomtverlecnen:
Hier fpringt dc hengftcbron, vol fchrandre Hippokreenen:
VAN

Wie deze drupplen drinkc wordt met lauwrier gekroont.
Merk. Hier wordt v een gebouw, vol heerlijkheidtj vertoont.
'*?. Dit is een marmcrhof om troonenin te bouwen,
Daar Prinflen, Koningen en hooggebooren vrouwen
Hun rollen fpeelen, dievol bloet en traanen zijn.
Dc hooven ziet men meeft befmet van dit fenijn.
De groote Staaten zijn vol van bekommeringen.
Moub. Ik ben voor traag gcfcheldt van alle fteedelingen:
Maar als ik dit vertoonzal ik haar oog voldoen.
Merk. Wie kunft vertooncn zal ontmoet veel teegenfpoen.
zal v noch, ecr lang, lufthoven, rijk van vruchten,
'^En- Ikhellen,
vol van fpook en zielen, die naar zuchten,
En hemelen, vol glans, opt wonderlijkft, doen zien.
Hierzullen Gooden en Godinnen koomen vlien
Op zwaanen, arenden, en pauwen> vol van oogen.
Men zal Medea, van twee draaken voortgetoogen,
Doen rennen deur het zwerk, dat om haar wagen zwierr.
De menfehen zullen hier verfcheppen in gediert,
En boomen hart van fchors, en boomen weer in menfehen.
Natuur zal uwe kunft, van fpijt, in d'afgrond wenfehen.
Oudt Roomen, daar deroem van fpeelen heeft gewoont,
En Grieken, dat om't Spel met lauwren wierdt gekroont
Vertoonden noit zoo veel, fchoon darze duizent Landen,"
||oor moorden, roovery> brandtfehatten en verbranden,
en de fchat verfpilden aan het fpel:
v, o Schouburgh! daar ik hart en ziel op ftel,
m dat gy d'armen fpijft, zal ik mijn gunft bevvijzen.
M t

Al

N W V D I N G.
Al wie voor armen zorgt verdient beroemde prijzen.
Het oog wordt beft gelokt door ongemeenekunft.
Schoub. Ik dank Minerve voor haar goddelijke gunft.
Wie kan nu hindren dat ik niet in top zal beuren ?
Pall. De Lafter is te zwak om 't nieuw Tooneel te fteuren:
Laac zy vry knarffen op haar tanden groen van gal >
En wocde donders, met een fchrikkelijk gefchal,
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Schuimbckkent, deur haar keel vol blaauw vergift, ukbraaken,
En heete blixems, die niet mm danEthnablaaken,
Deur't oog uitfehieten, 't zal geen hinder kunnen doen.
De Kunft is ftarker dan de Nijdt in't felft van't woen.
Schoub. Ik zal de dankbaarheidt nobit uit mijn hart verbannen.
Pall. Bedank de Vaaders van de Weez' en Oudemannen,
Die yver, zorg en fchat befteeden aan dit werk:
Haar beelden paflen in Apolloos groote kerk
Van harde marmerfteen, opt loffelijkft te praalen.
Die kunft handthavenmoet men weer met kunft betaalcn.
Betoon datgy ftaag zorg, tot fteun der armen, draagt;
Zoo wordt dit nieuwgebouw voor eeuwig onderfchraagt.
Schoub. Geen logge lecdigheidt zal my mijn plicht beletten.
Pall. Volhardt in jongen oudt te binden aan de wetten.
Merk. \ls tijdt dat gy het Spel, wantelk verlangt, laat zien.
Schoub. Een die zich vaardig toont is lichtlijk te gebien.
Ik zal vertoonen wat de Dichtkunft heeft begreepen.
Merk. Ik vlieg naar 't Noorden, om te zien of al de fcheepen
Gewapent zijn, om met de Brit tenftrijdt te gaan.
De Koopvloot kan niet dan door d'Oorlogsvloot beftaan.

Tocn

Toen MARIA VOS, mijn dochtertje,
d'cerfte fteen van de
SCHOU B U R G,
t'AMS TERDAM, klde ,
den 24 van Lentemaandt, in't jaar 1664.

Mijn Dochtertje fpreekt:
Aan d'E. E. Hecren

}EGE N T E N
van't Wees- en Oude-mannen-huis.

TK leg in Pallas naam, omheint van ZanggodefTen,
A De vafte grondtfteen van het
langgewenft tooneel:
'ooncd dat aan het V, door lofFelyke leflen,

Het yolk vertoonen zal watbloedig Staatkrakkeel,
ttre tempeltwift, vol zucht tot heerfchappyen,
r
P !hefde,
fen
werken in hcc menfchelijk gcflacht:
00 net men
op een nieuw 't bcdrijfdcr oude tyen.
ar(ltriJk wordt, door 'c fpel,
op een tooneel gebracht.
ta. zijn om 't yolk tot
De r'pcelen
deugden te verplichten.
de gr°ndt tOt fteunfel van >c gebouwklCg
Me nou
h het niet voor vremt
dat vrouwen grondenftichten,
J2e
fiouwkunft,
die men roemt, is zelf een vrouw ?
]k ?
hreeden
na>om
niet van't fpoor te dringen.
Wi e 1

°
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Wijzen volgt verduurt de laftcringen.
M
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Godtsdienftroept de zicl: het lyf dc zorg voor *t lecvcn.
Elk heeft zijn cigcn tijdt,- wee die hier tegenftreeven.
Wie tijdt in rijden vindt wordt geen tooneel ontzeidt:
Zoo lecrt men, doorhet(pel, noch deugdt in leedigheidt.
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Zanggoddin heefcluft om Am opt landt cc haalen;
Want Amfterdam, hoe ruim, is haar cc nauw van paalen:
Zy vindt in d'oopelucht een leevendiger praaL
Het bloeient veldtprieel verdoofc de goude zaal.
De Scaatzuchc opent hicr geen wreede moordtooneclen.
Derol dcr Boosheidt ziet men meed in fteeden fpeelen.
Hierroemt men bergcn, bron, praalbloemen, laan, en ooft.
Alwaar Natuur mcc pronkc wordt nooic te hoogh gelooft.
In't oog van Naarde, wijt vermaarc door lange laanen;
Maar meer door't fneuvlcn van haar weerlooz' onderdaanen,
ertoont zich een gebouw, omheint van graanrijk landt;
Pallas deeze plaats zagh fteigren uit het zandt,
jeflootzy't lufthofvoor dit veldthuis afte fteeken:
want Uittenboogaardt zocht zijn boomgaardt aan te queeken.
plantzucht wraakt de ftadt op hoop van ooft en blaan.

*

too zagh men Kato

uit de Roomfche wallen gaan,
en't fnoeimes te gebruiken.
H« Raadthuis moet bywijl voor 't laage rietdak duiken.
h 't daalen zagh Minerf al d'aardt door krijgh verdeek.
ler worden om't
gezagh moordtdadigh gekrakkcelt:
wr guam de Roovery de zee verwocdt befpringen:
zagh men d'onderdaan hec wettig recht ontwringen.
let ftarkft
gewapent is begecrt de grootfte Staat.
to in zijn hof de fpaa

«trouwelooz' Bedrog, dewoekrend' Eigenbaat,
N
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En't wettelooz' Geweldcbeftormden allc fteeden.
De Kroonzucht is een bron van helfche gruwlijkheeden.
De Vreede wift zich niet ccbergen dan op 'c landc:
Hier wordc geen dondrendc fchuc tot menfchemoordt geplanc.
De gruwlenfchuilen meeft in Vorftlijkc gebouwen.
De Maagdtbefturf van fchrik, en heeft naar 't noordt gehouwen,
Tot dat zy endtlijkftreekop Uitenboogaardts veldt:
Hier heeft: zy haar vernuft tot tecknen fchrap gcftelt.
Haar oogen weiden ftaagh heel fcherp aan allekanten.
Ik wil dit veldt, fprak zy, opt heerelijkft beplanten,
Op dat men't ruim zoo veel dan andre hooven prijft.
Een kunftige fchildry vcreift een fchoone lijft.
Dit huis behoort niet mm dan verf vol kunft te praalen.
De zon verfiert haar pruik met fchitterendeftraalen.
De maan bezaait haarkleedt met ftarren hel van glans.
Ik wil dat deeze plaats zal brallen met de krans
Van alle hooven die ik hier ten toon deedt zetten:
Want Uitenboogaatdt heeft mijn fchool, vol wijzc wetten >
Van jongs af bygewoont, uit zucht tot weetenfchap.
Wie wijsheidt zoektbeklimt een overfteile trap.
Een fchrander leerling weet zijn meefter te verplichten.
Ik ly niet dat zijn huis in plantery zal zwichten.
Zyriep het gauw Vernuft, beroemt door groote kracht;
En vlugge Wakkerheidt, niet mm van elk geacht ;
Twee zufters die zich ftaagh in Pallas dienftbeftecden.
Wie wijs wil planten eift vernuft en wakkerheeden.
Zy voert door deeze twee haar grootfte wondren uit.
Nu viel het yolk aan't werk op Pallas hooftbefluit:
Elk zochtde Kunftgodindoor yverte verplichten.
Toen Vorft Alcinous, om zijn geeften te verlichten,
Zijn lufthof bouwden, riep hy kunft en kracht by een:
Strak wordcn 't vlakke veldt in wijken afgcfneen.
Wie recht wil planten moer de grondtvcft ecrft verdeelen.
Hier groef men naar een bron: daar bouwt men luftprieelen
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Deez' rechte heiningcn: die zorgde voor de paan:
Een andcr toonden zich heel beezigh met de laan.
De Koning guam bywijl het yvrigh yolk befchouwen.
Wie werk wil votdren moet zich op het werk onthouwen.
Al'c Fiacenfch geflacht was beezigh in zijn hof.
Zoo zagh men 'c Gooifche yolk, bemorft van zweet en ftof,
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OpKoMMERRUST, datdoorgeenecuwenfchijnttekneuzen.
Men ftaapeldcn, doorkracht van d'overfterke reuzen,
Die Gooilandc heefc geceelc, dc bergen op elkaar;
Maar niec als Tifon, die met zijn vermeetle fchaar >
Langs Ofla, Pelion, Olymp, en andre bergen,
Ten hcmel fteigerden, om Jupiter te tergen ,
In fpijt van donderkloot en gloende blixemfchicht:
De kracht die hier verfcheen beftondt uit enkle plicht.
Men hadt in deeze plaats geen woedende Giganten.
Men recht hicr heuvelen om fierlijk te beplanten.
Watongerneen zal zijn vereift een grootc praal.
Hier tuflchen guam Natuur in haar turkooize zaal;
Haargoude zetel blonk van diamante ftraalen.
Men zagh haar hulfel met een kroon van ftarren praalen.
Zy was van Water, Vuur en Aardt en Lucht verzeldt:
"it zijn de ftoffen daarz' haarkracht ten toon door ftelt,
Als zy het aardtsgewafch, oft menfchdom aan wil queeken.
Hier wierdt zy van het Jaar, de Tijden, Maanden, Weeken,
tn Daagen opgepaft, tot voorftant van haar Staat.
rje veurzorg van Natuur verzekert alle zaadt.

««leeven weet nict dan door voedtfel flant te houwen.

uAlmoeder,dieMinerfaan Kommerrust zaghbouwen,
Unboodt Pomona, die haar ftaagh ten dienft moetftaan.
Mijn dochter, vol van kunft, fprak zy de plantnymfaan,
c maatigft Noordcn, daar de godt der Zuiderbaaren
!jn hooft
komt beuren, om met zijn gevinde fchaaren
c woeden op het Gooy, vertoont zich een ftuk landt;
n £ nuddcn rijft een huis,
heel loffehjk van ftant:

'n.

N
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Dit moet gy in der yl met boomen gaan verrijkcn:
Want Pallas heeft de grondc in acht-en-dartig wijken
Opt kunftigfte verdeelc, en met een wal omvac.
De hooven worden waardt om d'ommeringgefchat:
Maar noch vcel waardiger om welgeplanteboomen.
Ik zal mijn gunft gelijk een vloedc deur 'c hofdoen ftroomen.
De zeegen van Natuur heeft overgrootc kracht.
Den Bouwheer van die huis heeft v al lang veiwacht:
Hy zal v 't eerft van 'c ooft, tot dankbaarheidt, opdraagen.
Een dankbre ziel begeert de dienftbre te behaagen.
Betoon uw gunft tot heil van Uittenboogaardts hof >
Zoo groeit zijn plaats in loof, en gy, 6 Nymf! in lof.
Een loffelijke faam kan alles overleeven.
Pomona, van zich zelftot planten aangedreeven,
Heeft zich, opt veurwerp van Natuur, gereedt betoont:
Haar pruik was met een krans van blaaderen gekroo"ht.
Men zagh haar rechtehandt een fneedigh fnoeimes zweien.
Haar ftaatcytabbert, waardt om heerlijk te vevbreien,
Was loflijk geborduurt met rijp en zaapigh ooft,
Dat Atalantaas vrucht in vorm en glans verdooft:
Dit praalgewaadr was haar van vrouw Minerfgefchonken,
Om datz' haar lufthof ftaagh met vruchten op guam pronken.
Men zagh haar dus getooit haar reis naar Gooylandt doen:
Zy was op deeze tocht verzelt van Wintergroen,
Aardtmefter, Molleplaagh, Ooftentfter, Hcggefchoeifter,
Zaadtzeitfter, Kronkelpadt, Palmfcheerfter, Wijngaarrfnoeiftcr ,
Boomplantfter, Schaduwloof, Natfprengfter, Zonnefchijn,
En al die vrouw Pomoon in 't planren dienftigh zijn.
Terwijl zy met haar kocts naar Naarden is gereeden,
Verkreeg de grondt van 'c hof allengs volmaakte leeden,
Gelijk een naakre fchets, die op het vlak panned
In't ruw gereekent is, wanneer Apels penfeel,
Door't kunftig diepen al de hoogfels doct verfchijnen,
En maalc hct oog als vuur, de lippen als robijnen,
F
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Enmcngelt lelien met roode roozeblaan,
Die als de Lent te pconk op fchoone kaaken ftaan:
Men ziec cen lofle zwier in kronkelende hair en.
Her roode bloedc vertoont zich deur hec blaauw der aaren.
Defchets verkrijgt in 'ckorc een lofFelijke ftant.
100wicrdede vlakke grondt door Pallas geeft en handc
Her hofontbrak geen meer dan boomen om te praalen.
Nu guam Pomoona met haar dienftbre fchaaren daalen,
Daar zy de vyver zagh, die diep gegraaven was:
Het watervloeiden als gefmoltefpiegelglas.
ovyver!o vyver! riepdeNymf, oroemftofallerftemmen!
Gypronkc met zwaanen, die deur't zuiver zilver zwemmen,
Die Venus vluggc Zoon, als hy ter jagtwil gaan,
In't paatlemoer garreel veur zijn karros zal flaan,
Om Junoos pauwen, door haar fchoonheidt, te verwinnen.
Hier ziet men viflchen, hardt van fchubb' en fcherp van vinnen,
Elkwaarder dan de fpijs op Cezars ftaatcydifch.
Apicius heeft aan de Tyber voorcen vifch
U"e hondert ponden door zijn dienaar doen betaalen:
Maar Uittenboogaardt fchaft, om anderen t'onthaalen,
Dit lekkere gediert voor een beleeft ontmcet.
0 overhelder
nat ik wens om in uw vlocdt
"
baaden:
.c
maar ik durfuw zwaanen niet genaaken,
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Uitvrecsdat Jupiter, beluftop maagdefchaaken,
onder dons verfchuilr, om dat hy zijne luft,
Jjch' eer»in
Tchijn

van zwaan, met Leda heeft gebluft.
maaght behoort altijdt voor't allerquaadtft tc vreezen.
■ekuis wil blijven moct in alls veurzichtigh weezen.
«n mijn oogen niet genoeg aan't badt verzaan.
crwijl Pomoona fprak, en langs de randt guam gaan,
de Bronnymf zich beneeden in de baaren:
was omheint van gladde maagdefchaaren:
jjaar,Zete'
cz fchiften zanden, om't gefteent dat hier in groeit:
Ie ncett
deruwe korft, om glans te zien, gefnoeit:
N 1

p

Een
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Een ander woogh dit ftof om zjn waardy cc fchatten.
Zulk ecn was beezigh om gefteent met goudt c'omvatten.
Die dienden aan hec oor, dat in't gcvlcchce hair.
Men bruift vergeefs deur zee, in fpijc van krijgsgcvaar,
Om in een andre dagh by Teegenvoetfche volken,
Op hooge bergen en in diepe waterkolken,
Gefteenc te zoeken; wane in deeze zuivre vlocdt
Zijn fteenen daar 'c gefteent in 'c Ooft voor zwichcen moer.
De waardigheidt betlaat in geen uithcemfche praalen.
Al wac men t'huis heefc hoefc men niec vanveer cc haalen.
O rijke vyver! gy beftelt mijn vecder ftof.
De Bronnymf, die Pomoon op d'oever van haar hof,
Dwars deur hec water heen, tot roem van haar hoord' fpreeken,
Quam 'c hooft, heel keurigh om te zien, deur't nat uitfteeken.
Dc blaauwe tabbert die zy om haar fchouders hade,
Was van een groene hem, vol die'r gefteent, omvar.
Haar blonde hulfel blonk van hcldere fieraaden.
O Flantgodin < fprak zy, 6 zorg van boftchen, paaden,
En hooven vol van vrucht! Ik heb v lang verwacht,
Op hoop van groene blaan te krijgen om mijn gracht.
Men kan de bronnen beft met bloeiendc loofverfieren.
In fchaaduw van gcboomt ontwijkc men Febus viercn.
Wie veiligh baaden zal begeert geen open badt.
Vrouw Ceres, door de zorg voor Gooilandc afgemat,
Verlangt om voor de zon tc fchuilen op uw paaden.
Gy zult godt Pan, diet hoofc omringt met pijnboomblaaden,
En al de gooden die zich houden op het landc,
Opt dierft verplichten, zoo gy Kommerrust beplant.
Wie dat de goon vcrplichc heeft op hun gunft te hoopen.
Dc gunft der goon is beft voor dienftbaarheidt te koopen.
Dies haaft v om dit hofmet blaadren tebekleen.
Hier zweeg de Nymf, en nam dc ftrik, verfiert met fteen,
Die op haar boezetn blonk, en gafz' hier aan Pomoone;
Die die gefchenk hier na, om mildeheidt te betoone'
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In Uitcnboogaardc gaf; hy weedcr aan zijn kindt,
Dideeze ftrik, uic zuchc tot vaaders bron, bemint:
tlienz' haar glans vertieft, zoo is't, 6 grooc vermoogcn!
Dior't helder diamanc van haar aanminnig oogen.
En oog vol fchitteringheefc ongemeenekracht.
Vrouw Pallas, afgcrecht om 'c menfchelijk geflacht
Ttleeren, is Pomoon van veer te moet gekoornen,
h hcefc haar voort van vreugdt in haaren arm genoomen.
Watgodt, 6 hofgodin! fprak zy, befchikt v bier»
D c hof zoo braaf van ftant, als loffelijk van zwier,
tarn uw weetenfehap in'tplanten heel verleegen.
Kie datmet oordeel plant verkieft geen flinkfche weegen.
Dtplanteryen zijn tot(ierfel van een hof.
"an dichtc mantelingbefchermt het
weelig lof.
De buien kan men beft door hoogc boomen ftuiten.
z'toond l haar dceze plaats van binnen en van buiten.
hulp de Plantgodin het arbeidtsvolk aan't werk.
civolgde, vol van luft, zijn veurgefchreeven perk.
*«n wakker
huurling zal zich aan zijn plicht verbinden.
"^erwierdt het hofbeplant met breedtgeblaade linden,

haar fchaaduwen het ongemak t'ontgaan.
Jnnn
d'abeeleftam, gekroont
grijze blaan.
j^rrees
brachtmen
populier, fidderende ranken.
J«m
beuk, die tweemaal is danken,
penzaßdebreede
met

met

te

den menfeh een dubble dienft betoont:
fantdatin zydeaan
zoomcr, als de zon de kreeft bewoont,
ons koeltc, door haar fchaduw, by tc zetten,
j"t2yc win
ter, doorhaar vuur en vlammen.hetten.
c, ln,
dle
het
meefte dient verdicnt het allermeeft.
r'n.
die voor geen blixemfchichten vrecft,
r°tzedoor
,°
Jupijnvergramt op d'aardt gefmeeten,
" "niet
haa'
hooft,
om't hooft derhelden en poecten
T rooncn
met haar loof, dat door geen tijdt verdort.
'FKgekruinde pijn, daar vette hars uic ftort,
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Bekoorden d'oogen van al d'aangckoomen gaften.
De fteiledenboom, die de kiel bezorgtmet maften,
Ora 't woefte pekel van dc zwalpend' Occaan >
Met winft te ploegen, zag men recht van d'aardt opgaan,
Om met haar tclgen dcur de wolken heen cc booren.
Men fchoeid' de paaden met onhandelbaare dooren,
En fcherpgeblaade hulft, die voor geen winter fchroomt.
De fteigrend' eikeftam, de koning van 5t geboomc,
Die ftant kan houden om drie hondcrt jaar cc duuren ;
Of cot een fierfel ftrekt van zoldering en muuren ,
Gafhoop om over duin cc zien in 'c zuider nat.
De nutte plantkunft is een overdiere fchat.
Geen yben durfden in dit weeligh hofverfchijnen:
Men vreefde dat haar loof, vol doodtlijke fenijnen,
Het kruidt zou fmooren doorhet vallen van haar blaan,
Wie dat veurzichcig plant kan groot gevaar ontgaan.
Men vondt geen efch zoo ftout dat zy in 'c hof dorft koomen:
Want hierwierdt vaft gelooft dat deezeraaie boomcn
Gewoflen waaren uit het gift dac Cerbrus braakt,
Om datze d'oorlogsgodt, eer hy aan 't woeden raakt,
Het houc befchaftcn, daar hyfpietfen van laat klooven.
De wapentuigen zijn om't lceven tc berooven.
Dit lufthofis noch nooit door wreede plant gcfchent.
Hier ruflchen brocht Minerf de Maagdt in't noorderendc:
Hier beurd' zich uit hetftof, tot ftof van mijn gezangen,
Een gaadeloozeberg, vol heerlijk' ommegangen,
Die naar het top toe gaan, voor diet beklimmen veil,
Gelijk een wenteltrapi die om haar fteile fpil,
Om niet te flibberen, allengs om hoog komt ftcigren.
Een berg vol praal vermaggeen maklijkheidt te weigren.
Opt midden rijft een {pics zoo fchcrp gelijkeen pijl.
D'Egiptfche grafnaaldt, die op d'oever van den Nyl
Haar hooft van ftecn opbeurt, wordt om haar fpits gepreezen;
Maar deezc fcherpe punt is ruim zoo hoogh gereezen >
io6
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Door haar gefchiktc ftant, dan die van ruwe ftecn.
Deluifter van een ding beftaat in fierlijkhcen.
E:n minlijk wonder is het loflijkft in 'c vertoone'.
Op deeze berg vcrfcheen Minerva, om Pomoone
De wondren die hicr zijn op 'c nauwfte te doen zicn.
E:nkeurigooghecftluft om alles te befpien.
$'ieop ecn heuvel ftaat kan veel gelijkbeoogen.
De Boomnymf ftondt, en't was nict vreemt, als opgetoogen.
Hoc volg ik deezc twee ? ik ben te zwak van oog:
fcvindc my vcel te laag, of deeze berg te hoog.

zox

HctKteetfche doolhof hadtgeen kronkelender paaden.
SThezeus door de hulp van Ariadnes draaden,

tit midden van dat hofen wecr te rug gegaan,
Hy zou op deeze berg, in fpijt van zijne draan,
j jdienhy hier vcrfcheen, verdwaalcn in hct rijzen.
0fchrandere Minerf! 6 hooftgodin der wijzen!
ergun dat ik mijn voet op deeze heuvel zet.
v ooit behaagt, als ik, door v gewet,
«w wijs- en dapperheidt
op hoogeZcegeboogen,
en Tooneelcn deedt vertoogen,
||pStaatcywaagens
oor Prinfen, Hartoogen, Krijgshelden, vol van moedt;
Overheen, en wie zich aan de vloedt
an Amfterdam liet zien ? zoo laat my v
by ftijgen.
begint, 6 gunft al vleugelen te krijgen.
u bcn jk op
" in Thetis plas.
het top: ik zic
n vruchtnymf
fprak Minerf, 6 wortel van't gewafch
jj.lcr zict
men met" een oog een groot getal van ftceden, "
van dorpen, en beroemde hcerlijkheeden }
van hooven die gy zclver hebt geplant.
c" vindt men
hier in zee mcer wondren dan opt landt.
fQ
"amus zi Jn wa^van legers vondtbeneepen,
Zichy
Dig van >c hooge flot een vloot van duizent fcheepen,
amCmn°n heel uit Grieken hadt gevoert.
Cc Was van 't
begin noch nooit zoo dicht gevloert.

Jebik

Jnnfcf cn,

sez

O

Neptunus
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Ncptunus wierd verbaaft door't onverwachtc krielen :
Hier zict men alle daag een vlooc van duizent kielen,
Die naar het V, de markt van heel Euroope, gaan.
De Griekfchc hooftvloot was van krijgsvolk overlaan ,
Om 't machtig Frigien met wapens t'overromplen,
En't weelig Troien in een zee van bloedt te domplen:
Of te begraaven in een berg van gloeiendt puin.
De vlooten die men ziet van deeze hoogc kruin,
Zijn niec gewapent om de fteeden te verwoeften;
Men vindtze rijkelijk gelaaden met al d'oeften
Der Koningen van't Noordt, van't Zuidt, van 'c Weft, en't Oofr.
Zoo toont men aan dit fpits, zoo draa als d'uehrene blooft,
Heel andre werrelden, om fteeden te behouwen;
Of, zoo't de voorfpoedt lijdt, noch wijder uit te bouwen.
Een rijke vloot verftrejetEot zeege van't gemeen.
Wat heuveltop zag ooit zoo rijke wonderheen ?
Toen Argos, 't eerfte fchip, nu by't geftarnt gefteege'>
Het guldevlies, tot blijk van Jazons groote zeege,
Van Kolchis, in het Noordt, by vaader Ezon bracht,
Quam heel ThefTalien> om d'overdiere vracht
Van't guldevlies t€ zien, opd'oever van de baaren :
Hier ziet men honderden van guldevliezen vaaren.
Die uit dc mijnen van Peru geboren zijn.
AI wat ik zeg is waar, en't lijkt een ydle fchijn.
Een wondre waarheit dunkt d'aanfehouwers dikwijls loogen.
Noch wordt men mm door st oog dan door het oor bedroogen.
De waarheidt van een zaak verkrijgt men deor 't gezicht.
O Pallas! fprak Pomoon, uw reen zijn volgcwicht.
Toen Dedalus 't geweldt van Minos kcrker wraakte,
Vcrgaard' hy veederen, die hy totvleugels maakte,
En vloog in d'oopelucht j maar hadt hy hier geftaan,
Hy hadt de veedren niet met wafch aan een gedaan,
Om met die vlengels uit zijn kluifterkerk te rennen:.
Hy hadcze, dit ftaat vaft, gebruikt tot fpitfe pennen,.
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Om, al wat hier verfcheen, te fchrijvcn voor dit landr.
Hec wonder van elk eeuw behoudc door 'c fchrijven ftanc
Oprechte boeken zijn de fpiegels aller ceuwen.
Terwijl Pomoona, om dit wonder uit te fchreeuwen,
Vaft daalden met Minerf, van d'opgefteege kruin >
Was Flora beczigh om haar afgeftecke tuin
Niet minder, dan Pomoon haar boomgaardt, te doen roemen.
Zy fpreiden een tapijt van leevendige blocmen,
Die zy gefchildert hadt met verwen, fchoon van glans.
De koele Mcy guam zich noch nooit met zulk een krans
Als zy de Lente viert, in't oope veldt vertoonen.
De dappre Ajaxen, de dartcle Adoonen,
D'onnoozelc Narcis, en wufte Hyacint,
Hadt zy door haar penfeel naar 't leeven uitgeprint.
De tulpen quaamen 't hooft, vol kunft gemaalt, optillcn.
Hier zagh men Hektors ftaan. daar oorlogsziek' Achillcn.
Gins ftoute Scevolaas. hier wijze Ciceroos.
X O
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Daargroot* Auguftefen. <3e wakkre Scipioos,

Zoo loflijk door de Faam van 't Kapitool geblaazen;
De forfe Hannibals,die 't Roomfche yolk verbaazen;
En d'Alexanders, die op alle troonen treen,
De Brutuzcn, die voor hct recht der vryheidt ftreen j
De Cezars, afgerecht op pennen en op zwaarde'j
Ja zelf Pompeen, die welecr de kloot der aardc
Verwonnen, en daar na geen aardt opt vlakkc ftrandt
Verkreegen tot een grarTheeft zy by een geplant;
De Bloemgodin hadt hen vereenight door de vreede:
elk hadt zich door krijg ellendig afgeftreede'.
jfant
eenkrijgsheldt maakt ooit vrec ofhy is afgemat.
De dingen worden niet dan na dc Tijdt gefchat.
hoop op zeege hecft zal 't flagzwaardt niet verzaaken,
Deez' die in't oorelog de hoog en laage daaken,
zijn vervlockte toorts, veranderde tot afch,
B«oonden dat hy7 noch vol gloende vlammen was.
O z

'cGecn

X O M M E R R U S T.
ro4
't Geen eerfl: gehaac wierdt diem hem nu om mcc te praalen.
Een ander zag men vol van paars en purpre ftraalen :
Maar 'c was van't bloedt dat hy voorheen door 'c ftaal vergoor.
Zulk een hadt zich gekleedc in't allerhoogfteroodc:
Want deeze was befchaamt, dat hy>omfchatten t'oeften,
De fleeden, dorpen, landc, moordtdaadig guam verwoeften ;
Ja mengden pujn en bloedt van menfchen onder een,
En dac hy nu, toe wraak, door Floraas zinlijkhecn,
Verfchept was in een tulp die heet en koudt moeft lyen.
Mijn veeder is verlieft op deeze fchilderyen.
O Flora I gun dat ik een weinig ftil mach ftaan:
Mijn oog en reuken zijn verflingert op uw blaan.
Hier beurt de lely 't hooft, om in de lucht te roemen.
Daar pronkt de purpre roos, her hoofefieraadt dcr bloemen,
De blaadren ziet men van een biezwarm bezet.
De Faam hcert lang geboogt op Pindus en Himet,
Vol bloemen, rijk van geur ," maar't is flcchs enkel raazen.
D'aaloudtheidt weet het yolk door ftoffen te verbaazen.
Al wat vergaan is wordt veel meer dan'twas gefchat.
Heel Pindus en Himet wordt van deez' tuin omvat.
De bien zuigen hier de zoetfte honingftroomen.
De fpin mach onbelet by deeze bloemen koomen :
Maar zy verdwijnt, om dat zy hier geen voedtfel vindt.
Wie rukt my van't gebloemt, en voert my als dee indt
De blaadren van *t geboomt, oro elders plaats te krijgen ?
Ik vindt my aan de berg die uit de tuin komt ftijgen,
Daar Zuilichem onlangs zijn overgroote gceft
Uitftorten deur zijn pen, om d'ongemeene leeft
Van't hofte fchildren, na de heerlijkheidt der gaavert.
Dit was bywijl 't prieel der Staaten, Prinfen, Graaven.
Ik durf niet naadren: want mijn vceder is te licht,
Om't fteigerende top t'ontmoetcn met gedicht.
De tempel van Jt vernuft gedoogt geen ftompc ztnnen.
Hier woontApollo met de nege Zanggodinnen:
3
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Hvwraakc, om deeze plaacs, Parnas en Helikon:
Deklaare vijvcr ftrekt hem tot een hengftebron.
De herten koomen hier om na zijn harp te hooren,
Gelijk na Orfeus fpel; hywect heur luiftrend' ooren
lebinden aan zijn keel en fchclle cyterfnaar.
My dunkt ik zie dien godt omringelt van zijnfchaar «
Of zoo ik mis, zoo mift de dichtgodt in't verkiezen.
Vic't flechtft' om't beft verlieft zal winnen door't verli&zcn.
Deftarren zwichten voor de zilvetheldre Maan:
Zoo zwicht de Griekfche roem voor dcezc berg vol paan.

joy

Hct Roomfche yolk verfcheen wclcer met heelc vloeden
In Cezars Schouwburg, om het overgruwzaam woeden

Derleeuwen, tigeren, en panters,fcherp van tandt,

"'t hoog tooncel te zicn, fchoondat de vloer en wandt
Befpatten van het bloedt der fchriklijke gedrochtcn:
Maardatdit zelfdevolk, datop hun Schouwburg pochten,
Op deeze plaats verfcheen, hetvloekte 't Roomfch tooneei.
dan een vrindelijk panned.
«nliefelijk vertoog verdooft afgrijslijkheeden.
Nu guam Diana, die uit jaagen was gereeden,
wvapent met haar boog, en kooker zwaar van goudt,
'olpijlen fcherp van punt, en overtaay van hout:
naar keurs was opgefchort om vlug dcur 't landt te weien.
"aircn zag men om haar blanke fchouwders zweien.
Hctbovckleedt was met een riem om't lijfgefchikt.
broozen waaren de fcheen met lint geftrikt.
uMquamzc met haar op
ftoetvan 'thoogeduinafzakken,
ngin
'c
hof,
!nP,
gevolgt van fnuffelzieke brakken ,

Jaar

elchutters, trouw van aart, en winden rap van been.

cJagtmaagdt dreid' haar oog nu hier dan gindcr heen.
Ikvindc dit hof omheint,fprak zy, van groene wallen,
'c door haar
boomen, die met dichte kruinen brallen ,
ltraalen
ftuiten van de heldre middaghzon.
g
°°zegt men dat de wal van't moedig Babylon,
O j
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Bcplant van boflchen, 't hooft naar 'c hoogh geftarnt guam fteeken,
X
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De wondren lecvren ftof otn tot haar roem te fpreeJcen.
Wat zonder luifter is wordt nimtner opgerecbt.
Hier rijzen naalden,.die van telgen zijn gevlecht,
En tot aan 't fpits verfiert met groene beukeblaaden.
De Roomfche praalnaaldt, volvan zeegbaar' oorlogsdaaden.
Is tot degrondt toe>nu dat deez'verrijft, gedaalt.
't Moet overheerlijk zijn dat rneer dan d'oudtheidt praalt.
Wat laanen zijn zoo fchoon als die zieh hier vertoogen ?
Zwijg Tiber van uwftraat vol marmre zeegeboogen,
Waar dat uw Keizeren gehult met lauwerlof,
Befpat van bloedt, deur reen, haar eerfaam leit in't ftof:
De boogen die hier zijn vernieuwen alle jaaren.
5t Verdelgde manner duikt voor telgen vol van blaaren.
Natuurelijk fieraadt verwint all' ydle fchijn.
Hier ziet men boflchen daar de boflchen van Jupijn,
In't oud' Dodaonfch geweft, in fchaaduwen voor wijkcn.
Nu guam zy by de bron, omheint van duizent yken,
Die zich in't weft vertoont, waar datze bruiften zwelt:
Hier heeftz haar met haar ftoet tot ruften necrgeftelt,
En floeg haar oog opt nat dat uit de grondt guam dringen.
Laat andre dichters, om van krijg en vree te zingen,
Naar't fchrandere Parnas in Jt hart van Grieken treen,
Ik hoef geen hengftebron, hier vloeit een Hippokreen ,
Dio door geen hoef, maar fchup door't welzandt op komt loopen.
Mocht ik mijn ftramme pen in deeze plaflen doopen,
Dan zou ik met een geeft, daarMaro zelfvoor zwicht,
Hoogdraavende van ftijl, tot luifter van mijn dicht,
DenHeervan Kommerrust na'tftervennochdoenlceven.
Een eedelmoedig hartkan ftof tot dichten geeven.
De ftofverftrekt de ziel van dreunendt maatgezank.
Nu is mijn zucht, ik zweer 't, veel meerder dan mijn klank.
Diana fcheen zich op de bronboordt te verluften.
Dit water dat de brandt, van al die 'c dronken,bluften
1
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Begon haarkoude hart te branden door't gezicht.
Gargafia, fprak zy, heefc my weleer verplicht,
Door haar aanminnighcic te baaden in haar plaflen,
Noch wift Akteon my in't zuivren te verraflen:
Maar hier is veiligheidt voor die in't badt wil gaan.
Geen Gooier is zoo (tout dat hy hier Ail durfc ftaan.
De vrees voor weerwraak weet de ftoutcn re verfaagen,
De Tempe wifthet oog van yder te behaagen:
Ikvindtveel meer vermaak langs deezewarerkant.
Op, laat ons 't fchuwe wildt verraflen op het landt,
Enkeeren met de buit, om in deez' bronte baaden :
Maar eer zy uitwaarts ging, heeft zy de binnenpaaden,
En alles wat 'et was opt allernauwft bezocht.
Zy vondt het hcele hof, ecr zy vertrok, deurwrochr.
Mit dat de winter't hofverrijken zag in telgen,
Riep hy, van fpijc geparft, om alles te verdelgen,
Zijn woedende oorlogsvolkr dat zich in't koude Noordt,
Als 't zoomer is, onthoudt: ftraks quaamen op zijn woordt,
°°ftplukker, Wortelplaag, Kruidtfchenner, Blaaderoover s
Hegbreeker, Ncvelwolk, Laanflooper,Boomekloover,

10;

Verzelc van Yzigharc, een zoon van d'Yzereeuw,
"ehelmt met hagel en geharrenaft metfneeuw.

Men zag'er Boreas, de ftarkft der winterwinden,
die in zijn dienfthetloof doorkoude verflinden.
"Ie op zijn krijgseedt paft maakt zich by elk vermaart.
Mijn oorlogshelden, fprak de Winter, fel van aart,
ntt ftaat de Zomer vry met weeligh grocn te praalen.
Wic dat zich vry bevindt gedoogt geen nauwe paalen.
"kar die zijn rccht misbruikt gaat verder dan zijn ftaat.

die uit enkel' overdaadt,
Wet hofvan Kommerkust by winter komt verfieren
lcn zietde grondt beplant metHiulften, lauwerieren,
dennen en al wat de Winter tart.
v dulddoozcfpijt.;
6 lijdelooze
it toontdc Zoomer,

Ijinboomen,

fmart!.
Wie
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Wie machtig is begeert noch fpijc noch fmarc tc lyen.
Roemt zich de Zoomer voor dc rijkft dervier getyen ?
Ik fwaay de fceptcr van hct ftarkfte dccl van 'c jaar.
Wie ftark is toont zijn krachc voor ft parfen van't gevaar.
Een diet gevaar bedwingt becoonc zijn moogentheeden.
Op,waapentu,enlaatons Kommerrust vertrceden,
Uicroeien, plctceren en lcevren aan het vuur.
Ik zal betoonen dac ik voor geen ftaale muur
Behoef te zwichten, zoo gy my begeerc te volgen.
Hier ftaaktc hy zijn reen,cn vloog gehecl verbolgen,
Omfingeltvan zijn heir, naar Uicenboogaarts hof.
Terwijl de Winter zich vaft fpoeiden, om by 'c lof
Van Kommerrust te zijn, wast heele werk volcrokkcn.
Men vreefde voor de Vbrft diet al omveer komt rokken.
Wie zich behoeden wil vcreift vernuft en kracht.
Wanneer een zwakke ftadt haar vyanden verwacht,
Zal zy zich eer hy komt in aller yl vcrfterken:
Hier fteekt men fchanfen af. daar bouwt men hoorenwerken.
Gins waft een halvemaan, tot noodtweer van de poort.
De muur wordt met gefchut en oorlogsvolk geboordt.
Wie vroeg gewapent is wordt zelden overvallen.
De fchildtwacht luiktgeen oog tot veurzorg van de wallen.
Zoo zorgden deeze plaats, om dat de Hcrfft verliep.
Nu guam de Winter, die zijn oorlogsbenden riep,
Enlaftgafomgclijkop Kommerrust te zakken.
Mit viel het heele heir op d'uitgelpreide takken,
Met zulk een groote kracht en overfnelle vaart,
Ofal de buien, die in't ingewandt van d'aardt
Gekluiftertleggen, van haar keetenen en koorden
Los borften, en verwoedt deur't hangendt aardtrijk boordcn,
Om al wat hun verfcheen, aan mortelcn te flaan.
Een onverwacht geweldt is quaalijk te weerftaan.
Nu worden 't hofomringt van nevelige wolken.
Het fcheen dat al de fmook van d'onderaardtfchekolkcn
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Dcur't zandc guam barften, om opt nieuwe hof te woen.
Minerva greep haar fchildc, om't onheil te verhoen,
En hep, tot wraak geparft: ik zal dit onweer keercn.
Vie niet vervoogt wil zijn moet zich in't eerft verweeren.
Geweldt wordt niet geftut dan door een dappre handt.
Oeval der Vorftcn komt door traage teegenftandt.
Ik neem mijn beukelaar om my te weer te zetten:
Haartoenz' haar arm ophief, om't ftormen te beletten,
feiiam zy in de luchc een yslijk moordrgefchreeuw;
X O M M E R R
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Ditfchreeuwen wierdt gevolgtvan witgevlokte fneeuw,
I'anovergrijze rijp, en harde haagelballen,
Die,met een buy deurmengt, zoo dol opt fchildt aanvallen,
Dat zy moeft zwichten, voor net woeden van het weer.
Vie datzijn darker tart verlieft in't endt zijn eer.
De boomen konden zich niet voor't geweldt bewaaren.
Deßronnymf, die haar hooft, door't onweer, uit de baaren
(luam beuren, fchrikte toen haar't ongeval verfcheen.
Het hofgeleek een berg van witte marmerfteen,
Door Jtrijpcn, hagelen, en vallen van de vlokken.
* heeft haar hooft verbaaft tot in haar kil getrokken;
want zy

gevoelden 't nat al ftremmen door de koudt.

"« hofwas door het woen bezaait van fprokkelhout.
men heiningen, daar mantelingen leggen.
ns held' een luftprieel: hier vondt men ramp in heggen.
braam wiedt hier niet meer dan d'eik verfchoont.

ziet men in een ftadt, die zich gewapent toont,
*anneer het heir verwoedt deur d'oopenpoort komt
00

Jfczwakft

dringen,

niet mm verflaan dan't hooft der fteedelingen.
Al wat de grootft
verbeurt wordt door de kleenft geboet.
lerwijl het woefte heir op boom en kruiden woedt,
m ales wat hier ftondt voor eeuwig uit te vriezen ,
erfcheen
Pomoona, om geen voordeel te verliezen j
t)
hooftgodin " riep zy, 6 zorgende Natuur i
'c doqr uW groote kracht van aarde, water,vuur,
p
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En luchc, de dingen fchept, en leeven in komt blaazen,
Gedoog niec dat de Vorft dus overfel komt raazen
Op Uicenboogaarts hof ; verjaag hem tot in "t Noordr,
Daar hy zijn zetel heeft: maar bindt hem met een koordt
Van yzer op zijn troon, om nimmer los te breeken.
Doc al de buien, die het hooft verwocdt opfteekcn,
In't diepft van't aardtrijk gaan, tot teeken van uw macht.
Wie alles teelt en geeft ontbreekt het nooit aan kracht.
Laat Uitenboogaart in zijn eerfte boomgaardt tree den;
Hy die fchat van't Landt, de goudtmijn aller fteeden,
Door zorg aan't hof beftelt, vereift na Kommer rust.
Een die zijn zorg verpooft verkrijgteen nieuwe luft.
De nieuwe krachten kan men beft opt landt verkrijgen.
Zoo deedt Pomoon haaf klacht tot deur de ftarren ftijgen.
Oprechte klachten gaan in 'c oor der oppergoon.
X O M
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D'alteelende Natuur, die op haar heldre troon
Ver boven 't ftarlicht zit, om zorg voor d'aardt te draagcn,
Verfchrikten, mit dat zy Pomoon dus hoorde klaagen.
Ik zal dit quaadc, fprak zy, betoomen eer het groeit.
De Boosheidt wordt het lichtft in haar begin geboeit.
Wie Vorft wil blijven moet zijn onderdaan bepaalen.
Voort, maak mijn wagen reedt, ik wil naar 'r aaidtrijk daalen.
Op dat de Vorft niet meer komt ftormen opt geboomt.
Strak worden Water, Aardt, en Vuur, en Luchtgetoomt,
En in't garreel, voor haar karros, van goudt geflaagen.
Zy zetten zich vcrfteurt opt opperft van de waagen.
De Lente, Zoomer en de Herfft verzelden haar.
In't naadren van het werk wierdt zy de Vorft gewaar:
Vermeetele, fprak zy, ik hcb v macht gegeeven
Om't fchaadlijk ongediert, datwy tot leet zien leeven,
Met hagel, fneeuw en ys te moorden op zijn tijdt;
Op dat het zaapig ooft, dat oog en tong verblijdt,
De hoven, akkers en al wat 'er wordt gevonden
Tot voedtfel van den menfch, niet vruchtloos wierdt verflonden.
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De machten zijn altijdt cot voorftandt ingeftek ;
Maargy misbruikt uw macht: want gy, 6 boos geweldt!
Hebt die gy helpenjnoeft, vooruwgeweer doenduiken.
Men mach de macht van't Landmiet teegcns 't landt gebruiken.
IVie't zwaardc op vrinden trekt is fchuldig aan verraadr.
Verraaderyen zijn tot nadeel van de Staat.
WieStaaten wil behoen moet zich tot ftraf begeeven.
Ikwil dat gy tot ftraf, hier helpt geen teegenftreeven,
Totneegen maanden toe in ballingfchap zult gaan.
Wie goedt zal zijn voor goen, moet quaadt zijn voor de quaan.
De Winter is hier op naar 't ftrenge Noordt geweeken:
Maar zy is met haarkoets in Kommerrust geftreeken:
ta'tdaalen wierdt zy van een nachtegaal ontmoet,
Die, toen vrou TeflTelfcha, aan d'Amfterdamfche vloedt,
De gccft gaf, uit haar keel naar Muiden is gevloogen,
Dm in de boomen, die zich om het Slot vcrtoogen,

Te zingen dat het klonk, tot lof van d'oude Hooft,
Die lang gefturven was: maar nooit door't graf verdooft.
De wijsheidt laat zich in geen diepe graiftec dwingen.
0 vruchtbaare Natuur! begon dit dier te zingen,
Diet lieve leeven geeft aan al wat d'aardt bewoont,
tan wat in't water fchuilt en in de lucht vertoont,
% welkoom in dit hof, vol halfverdclgde boomen.
Weel Gooilandt dankt v dat gy't onweer komt betoomen.
Die 'c weer gefchaapen heeft is ftarker dan het weer.
Zoogaat de meefter 't paardt met fpoor en roe te keer.
wapent niemandt of men moet zijn macht bepaalen.
ire telgen ziet men op uw aankomft aaflem haalen.
en hagel fmclt door't vuur van uw gezicht.
f^fneeuw
wijkt de duiftre nacht voor't helderdaagent licht.
vee
begint de ftal, om't mime veldt, te wraaken.
"«
en lieflijk veurjaar kan de droeve vroolijk maaken.
"clceuwrik tiereliert in d'onbepaalde lucht.
Watwat "er leeft is, door uw komft, van vreugdt bevrucht.
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Hec yolk begint, nu gy verfchijnt, het landc te

bouwen.

Ik dank v dac gy my de fpraakzang laac behouwen,
Die ik in Teflels keel, eer zy in't graf guam, hade.
Zoo worden Herkules, van nekcar overfpat,
Onfterffelijk gemaakt, om by't geftarnt te leeven.
Hier zweeg de nachtegaal, die om haarkoets guam zweeven.
Natuur wierdt van Pomoon en Pallas ingehaalt:
Zy nam de fleutel daar zy't heele jaar mcc praalt,
Om't aardtrijk, dat zy veur de winter hadt geflooten,
Mcc t'oopenen voor 't yolk, om kooren, gras en looten
Te brengen veur den dagh, eer't in de grondt verftikt.
De rupfen, worm en vlieg, zijn door haar komft verfchrikt.
Waar zy haar voeten zett' begon gebloemt te groeien.
De boomftam die zyraakt' gafknoppen om te bloeien.
Haar aaflemftrekten 't hof een laauwe weftewindt,
Die palm en kruiden ftrooit, waar dat men geur in vindt,
Daar't heilzaam balflembofch in '-t Ooften voor moet zwichren.
Een gaadtloos hofheeft macht om yder te verplichten.
Haar lippen droopen, waar zy heen guam gaan, vanroom.
Uit haare boezem vloeid' een lekkre hooningftroom,
Die langs de boomgaardt, vol van vruchtbaarheidt, guam daalen.
Het zonlicht guam het hof veel eer dan't pleeg beftraalen.
Wannecr een lichaam, lang door ziekt' in't bedt geweeft,
Door d'ongemeene dcugdt der kruiden weer geneeft,
Begint het weeder kracht in alles te befpeuren:
Zoo zag men deeze plaats, nat onweer, 't hooft opbeuren.
Wie valt en weeder rijft toont teekenen van kracht.
Nu worden vrouw Natuur tot in het huis gebracht:
Zy vondt de wandt verfiert met kunftigc panneelcn,
Die door de verwen en doorluchtigepenfeelen
Van Rubens, en Jordaans, van Dijk en Flink, weleer
Te veurfchijn quaamen, tot een onverganklijk eer.
De maalkunft weet de Dpodt en Tijdt verby te ftreeven.
Hier ziet gy, fprak Minerf, oudc Troien weer herleeven 1
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Dc Griek en Amazoon zijn gruwlijk aan elkaar.
Me dat op zcege hoopt ontziet geen krijgsgevaar.
Hier woen de legers om elkander te doen wijken.
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Daattrapc depaardehoefop leevenden en lijken.
Ginsftort deruiter van de brug tot in de vloedt.
Herlaagewater waft en rookt van bruizendt bloedt.
Defchoonheidt van Heleen decdt duizenden verdelgen.

Deweederwraak heeft luft om menfchebloedt te zwelgen.

Hier ziet gy Ferdinandt, Jupijn van Ooftenrijk,
Die wy de blixemfchicht, de vroomen tot een wijk,
En boozen tot een fchrik, op d'arenttroon zien zweien.
Een Vorft van oordeel weet het goedt van't quaadt te fcheien.
Waar dat men loont en ftraft behoudt de Staat haar ftant.
DeTurkfche halvemaan, beluft op moordt en brandt,
Moct daalen nu dit licht in t Ooft begint te rijzen.
Wie'theillooz'oorlog mint, hy wildevreede prijzen:
Otgefpt hy Jt hamas aan, zoo dwingt hy dwinglandy.
*ic t zwaardt door noodtdwangtrekt gebruikt geen tieranny.
Hy voert geen wapens dan om moordtkrakkeel te flechten.
frn Vorft moet krijgslauwrier met vreed' olijf deurvlechtcn.
Hier ziet gy Maurits, d'eerft der Prinfen van Naflbuw:
'noorlog toont hy moedt, in vreedehandel trouw.
ken Prins vol moedt en trouw doet zich van elk beminnen.
j°rftAlexander wift de werreldt t'overwinnen;
Maar hy heeft te vergeefs naar anderen geftaan:
vondt een werreldt in het weft van d'Oceaan.
edapperheidt ontziet geen fpoorelooze weegen.
"v heeft hy't guldevlies door
kunft en kracht gekreegen.
00 ftreeft hy
Jazon en de Macedoon verby.
.'edubble
daaden pleegt geeft ftof tot poezy.
j,vnhelpt hy Duitslandt van uitheems geweldt bevryen.
f eedelmoedig Prins heeft zucht tot goude tyen.
A«itoonden Pallas aan Natuur de werreldtkloot.
"ier ziec gy, (prak de Maagdt, het aardtrijk, dat zoo groot
evormt is, in hetileen j doch in verfcheide deelen :
p j

Maar
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Maar 't is noch meer vcrdeelc door dolle Scaatkrakkeelen:
Want elk begeert zijn troon tebouwen door zijn dolk.
De Scaatkrakkeelen zijn toe ondergang van't yolk.
Hier toont men op een ry de Prinfen van Oranje,
Die, door de raadt en fchat van't hof, net heir van Spanje
Deen deizen, met verlies van's Konings ftarkfte fteen.
Zoo Prinfelijk heeft dit geflacht voor 't Landt geftreen :
Maar't is ook Koninglijk beloont van d'Opperftaaten.
Door dapperheidt en loon befchermt men d'onderzaaten.
Hier ziet gy 't vreeverbondt van Flips en Neederlandt:
Zy zweeren 't harrenas voor eeuwig aan de wand
Te hangen, en het zwaardt, door't oorelog fmoordronken

Van menfchebloedt,niet dan te draagen om te pronken }
Of fcherp te houden tot een fchildtwacht voor de Staat.
Al wie in vreede waakt behoedt zich voor verraadt.
Nu brocht haar Pallas daar niet minder viel te prijzen:
Hier ftondt een ftecne difch, bedekt met wondre fpijzen.
Laat Vorft Kaligula vry pronken met zijn difch,
Waar dat de koft bywijl van goudt gegooten is,
Zijn koftclijke koft is flechts voor weinig uuren;
Deez' taafel pronkt met fpijs die d'eeuwen deur zal duuren:
Want alles is hier, door de Kunft, voor't oog gedift.
Dat Tantalus, die in de hel zijn voedtfel mift >
De hofdifch zag, hy zou zijn honger heel vergeeten.
Men kan bywijl zoo wel door't oog als lippen eeten.
De kunften hebben kracht op een die kunft verftaat.
Na dat Natuur, die al wat aaflem haalt verzaadt,
De kunft gezien hadt, is zy voort van hier geweeken,
Om d'andre hoven, die in't Gooy zijn, op te queeken:
Zy menden naar het hof daar Graaf zijn laft verlicht;
Een man die door zijn zorg de Stadt en Staat verplicht:
Men vindt hem goedtvoorgoen, en noodig quaadt voorquaaden.
Een oprecht Burgerhooft bewandclt rechte paaden.
Een v. oom geweetenvreeft noch laftering noch haat.
Zijn boezem is noch nooit deurknaagt van Eigenbaat.
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Wie Eigenbaat vertrcedt kant menfchlijk hart betoomen.
Naa dat zy haare kracht in't hofvan Graafdeedt koomen,
Verfchecn zy met haar koets daar Groewels zich onchiel.
Diet onkrnidt van de zondt kan roeien uic de ziel,
En't zaadc der deugden zaaic, bchoort geboomt te queeken.
Wic 't landt met oordeel ziet begint zich zelf te preeken.
Toen vrouw Natuur dit hof in allcs hadt herfteh,
Quam zy daar Renflaars wecuw, op haar bcplante veldt,
Gelijk een tortelduif, alleenig is gezeeten;
Niet om haar Ega, maar om 't fmarten te vergeeten.
Een die haar weerga mift gevoelt cen bittre fmart.
Oprechte liefde fchiet haar wortel diep in't hart.
Nil guam zy met haar ftoet in't hofvan Reinft te daalen:
Hy laac om deeze plaats zijn huis vol ruime zaalen,
Daaral de geeften van oudt Roomen en Athecn
Haarkunft in zilver, goudt, kooraalen, marmerfteen,
Yvoor, en andre ftof, opt heerelijkft vertoogen.
Hy kan veel meer in't loofdan in zijn kunft beoogen.
De wondren van't gewafch verdooven alle kunft.
Toen zy de plaats van Reinft verquikt hadt door haar gunft,
Quam zy te Buflem, daar de Hindeloopens ruften,
Om by de groene blaan, hun loffelijke luften
Tepleegen in de blaan der eedle poezy.
Degroote zorgen van de Beurzen aan hct V,

iij

Behooren op het landt by beurten aam te haalen.

ue trek tot lucht en dicht begeert geen nauwe paalen.
Terwijl d'Almoeder 't hof met vruchrbre dauw befproeit,
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in loof en bloefem aangegroeit.
wordt geroemt om hemelhooge boflchen ,"
boomgaardt om de vruchten die 'er woffchen:
*»er is Mecenas hof en't Noorfchebos byeen.
Grieken Venus beeldt vertoonenwou van fteen,
~'jn al de vrouwen by de Teekenkunft verfcheenen ;
ecz' wiftvan yder vrouw het fchoonfte lit te leenen >
tnfchiktenz' aan elkaar, dat Venus zelf vernoegt.

Zoo
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Zoo zag men deezeplaacs door kunft byccn gevoegc.
Uic veel verfcheidenheen zijn wondren tc vertoogen.
Toen Pan, de godtvan't vee, om alles cc beoogen,
In'tbloeient hofverfcheen, verachcen hy her veldt,
En fpeelden op zijn fluit, van riet aan cen geftelc:
Oweclig Kommerrust! gykunthctoogbehaagcn.
De fchilferige bol, van 't guure weer ontflaagen,
Verheft haar hoofc uic d'aardt, en toont zich aan hec oog,
Door't fchildren van de Lent, gelijk cen reegeboog,
Als 't helder zonnelicht haar verwen komc befchijncn.
De korrelige bees, zoo fris als't puik der wijnen,
Vertoont haarrooderift, omringt van groenc blaan.
De zerrepzoete kers begint langs alle paan
Te gloeien door de zon, en door het nat te zwellen.
Het oog verflingert op uw brume hofmorellen,
De tong opt lekker zap, dat voor geen nektar zwicht,
Daar Jupiter zijn vrouw, als hy door haar gczicht
Begint te blaakeren, tot welluft door kan trekken.
Aanminnig nat heeft macht tot liefde te verwekken.
De zaapig* abrikoos, diet heete bloedt verkoelt,
En zich met wol bekleedt, als zy de zon gevoelt,
Begint te bloozen, om de Juffers te bekooren.
Een fchoone hegvrucht wect deur 't oog in't hart te booren.
De raaie wijngaardtrank belooft aan Bacchus difch
Een moskadelletros, zoo lieflijk koel en fris
Als hem de Rijn noch nooit tc Bachrach heeft gefchonken.
De paareligc peer geraakt alree aan't pronken,
En zwelt van fuiker, als het riec by d'lndiaan.
VrouwVenus boomgaardt was van vruchtcn ovcrlaan ;
.Maar zy heeft nooit een peer als deeze kunnen plukken.
De duurbaar appel, door ge,cn herfftbuy af te rukken,
Verkrijgt haar rondtheidt om de winter tc verzaan.
De dappre Herkles heeft in Atlas hofgegaan,
Vol appelen van goudt, omheint van fteene toppen,
En heeft de groote draak met hondert wreede koppen,
6
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Die 'c hofbewaaktcn, om dc goude vrucht, bcftreen:
Maar zag hy dit gewafch, hy zou, vol mocdigheen,
Met honderc draaken, elk met duizent koppen, vechcen,
Op hoop van d'appel die hier waft van't hout te hechten.
De vrucht van Adas wordc niet dan voor 't oog geacht;
Deez' voor het oog en mondt: dit is cen dubble kracht.
ft'ie dubble krachten heefc wort loflijk uitgekreeten.
is leeft door fchrandere Poeeten.
Kooit hoort men dat een geeft van laffe ftofop zong.
Terwijl de boksvoet op zijn ruispijp fpeelden,fprong
De rey der Satyrs, dat het loof begon te leeven:
wez' zag men huppelen: die deurelkandcr zwecven:
Eenander bukt' naar d'aardt en boog zich als een brug;
Zulkeen beklom, vol vreugdt, uit dartelheidt zijn rug:
Deez'heeft een ander op zijn fchouderen geleeden.
Wen zag 'er die elkaar dc roflerug befchreeden,
Gelijk een ruiter, die zijn vyandt (pits komt bien.
Deez zag men met hun hooft deur arm en beenen zien.
hoefden hier gcen grijns, om't bakkes te bedekken,
nun eigen bakkes kon hen voor een grijns verftrckken.
Uit werk vertoonden zich op allerlcie wijs.
«n dans daar gecft in is verdient gcen kleene prijs.
geen fpel, oft moet zich fchoon vertoogen.
Je wijs is roemt
behaagt d'aanfehouwers oogen.
tooneel
pwerkelijk
will de Satyr't hof te trekken door zijn dans.
1, "ier op verfcheen het Gooy j haar hooft was met een krans
an boekweit
opgepronkt, deurvlecht met koorengerven.
Jiar zoomerkleeding, vol van minnelijke verven,
3s van cen
riem omgordt, waar dat Mariaas naaldt
wonkelende Vecht vol kunft in hadt gemaalt;
00"met heerlijkheen,en hooven rijk van blaaren.
La
c rooingodt
|
guam zijn hooft opheffen uit de baaren
f
t water, dat de
kil voor't Slot tc Muiden fchuurt.
[^
Ul^erzee was op haar boezem gebojduurt;
Von^£ zich ftark omheint van dijken, dammen, fluizen,
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Om hem, als hy verwoedt al zwalpend' aan komt bruizen,
Om 't landt te dompelen, te ftuiten in zijn tochc.
Zy hade de dorpen van haar landtoordt meegebrochc
Om Kommerrust opnieuwmetdeezeftocttenaadren.
O lufthof > fprak het Gooy, 6 beemt vol ooft en blaadren I
Toen 't woedend' onweer op uw jonge telgen viel,
Gevoelden ik, 6 ramp! een onweer in mijn ziel.
Wie vrienden lijden ziet heefc dccl aan 'c zelfde lijden.
Nu gy uw hooftopheft, in fpijt der woefte tijden,
Gevoelt mijn borft, 6 vreugdt! de blijdtfchap in hethart.
Waar dat de Blijdtfchap komt vertrekt de bittre fmart.
De gunft van't zoomerweer is nooit genoeg te looven,
Ik heb tot noch gepraaltmet heerclijke hooven;
Maar gy, 6 luftprieel! bekoort my door uw laan.
Pronkt Venus met haar krans van roozen, vers van blaan ?
Minerva met olijf ? Apollo met lauwrieren?
Ik zal mijn pruik voortaanmet uwe vrucht verfieren:
Zoo tart ik Junoos kroon, bezeit met diamant.
Geen braaver hulfel dan de vruchten van het landr.
De goude kroon is niet dan met gevaar te draagen.
Het hooft wordc om geen kroon van ooft van't lijfgeflaagen.
Nooit zit men zeekerder dan op een troon van gras.
Hetluchtigveldtkleedt is noch nimmer in een plas
Van purperbloedtgeverft, om Vorftelijk teblaaken.
Men woont veel veiliger in riet dan marmrcdaaken.
Ik kom v naadren met de dorpen van dit oordt,
Mijn echte dochters, om deur uw ontfloote poort
Den Bouwheer van uw hof nat leeven afte maalen.
Zy wou meer fpieekcn: maar't gezang der nachtegaalen
*
Dat hier opt eedelft klonk, verdoofden haar geluidt.
O Uitenboogaardt! nu het Gooy haar lippen ftuir,
Zoo fluit ik mijn gcdicht, om weeder kracht te krijgen.
Een Dichter moet bywijl, om wel te fpreeken, zwijgen.
Vergun my datik ruft op uwe Kommerrust.
Een fchoone plantery veroorzaakt nieuwc luft.
xiß
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EEn

andcr zingt cot fmaadt van cedtvergeete fchelmen ;
Ik roem de Helden die voor fabels, buuen, helmen
En oorlogsblixemen verftrekken van het Landc.
Geen dreunende trompet, die zeeroof,moordt en brandc
Ten kooprekecl uitblaaft, noch donders van karcouwen,
Zijn machtig ora de roem der helden op cc houwen.
De Faam der dapperen verduurt de grijze tijdt:
Zy vreeft noch lafteraar nocht tanden van de Nijdc.

De glans der ftrijdtbre laat zich van geen doodc bezwalken.
Toen RUITER met zijn paardt van teerig" eikebalken,
Vol koopreribben, vol van yzer, loodt en gloedt,
Met kenpevleugels langs de fpoorelooze vloedt
Van godt Ncptunus reedt, zag hy de Britten naadren;
Hier op fprak hy zijn yolk, verlieft op lauwerblaadren,
Zoo wijs als mannelijk, om moedt te gceven, aan:
Spirsbroeders, die met my de zwalpend' Oceaan
Met kielen hebt deurploegt, om vyandt op te zoeken >
Hier zijn die gruwelen, die wreede waatervloeken
En plaagen van't gemeen gewapent by elkaar j
Op, {pant uw krachten aan, of Neerlandt lijdt gevaar.
Wy moeten met een vloot vol dappremannen vcchten.
Wie dapper oorlogsvolk, om Staatkrakkeel te flechten,
Door wapens overwint, wordt lofFelijk vermaart.
Laat ons dit booz' gedrogt, dat niet dan onheil baart,
Voor't breeken van de Vree, op 't mannelijkft befpringen.
Bondtbreekers zijn niet dan door wapens te bedwingenZeeroovers worden beft door grofgeichutgefchut.
Zoo wordt de koopvaardy> de rijkft' en ftarkfte ftut
Van ons geweft, behoedt: 't is tijdt om aan te vallen.
De Brit, vol grootsheidc, poogt alleen op zee tc brallen;
Jaklom zijn macht zoo hoog gelijk zijn hoverdy >
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Hy zou het hemelrijk, uic zucht tot heerfchappy,
Als dolbeftormen met zijn oorlogsdonderklooten,
Ora Godc, zoo 't mooglijk waar, ten zetel uit teflooten,
En zelfgaan zitten met de blixem op zijn troon.
Een yolk vol overmoedt ontziet geen oppergoon.
De Roofzucht laat zich van geen vryezee bepaalcn.
Hier is voor ons oflofof lafter te behaalen.
Men krijgt geen lof dan door een onverfaagdetocht.
Wy hebben 't lijf, tot dienft der zee, aan 't Landt verkocht.
Wie't lijfverkoopt moet zich in doodtsgevaarbegeeven.
Wy moetenwinnen of voor't Recht van Neerlandr fneeven.
Wieeedelmoedig fterft zal leeven na zijn doodt.
Maar wie voor vyandt wijkt, uit vrees voor zwaardt en loodt,
Heeft voor het zwaardt en loodt van *t Staatfch gerecht te vrcezen.
Wie krijgsdeugdt loont, moet ook met ftraf gcwapent weezen.
Waar dat men loont en ftraft behoudt men't langftc ftal.
Zoofprakde RUITER op zijn ftrijdbre waterwal.
Hier op is Monk vol vuur alraazend' aangekoomen.
Herßritfohe krijgsgefchreeuw vervulde Thetis ftroomen.
Deftrandt ontzetten zich door dit vervloekt vermaak.
Ondt Kolchos is vermaart door een gevreefde draak,
Ue Leeiiw en Luipaart, die elkander fel genaaken,
Zijn hier gewapent met tienduizent
koopre draaken,
blixems, donders, en al wat het yolk vermoordt,
Deurkeelen wreedt van aart, (wie heeft dit ooit gehoortI )
Als dol uitfpoogen, om elkander te verpletten.
£j u vocht men overal met fabels en musketten.
«ier blaakten branders vol falpeeter heet van gloedt:
ftort' een reegenvlaag van ziedend menfchebloet:
«'ns viel een
hagelbuy van koegels en granaaten.
wierdt van de Doodt ten afgrondt uitgelaaten,
j^Moordt
grijfelijk omheint van woedent oorlogsfpook.
c zee wierdt zwart
van doon, de mime lucht van rook.
n 2ag het Staatfche yolk de koegels teegenftreeven.
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De zucht tot vaaderlandt verwint de zucht tot leeven.
Wie ovcrwinnen vvil moet ftoute daaden doen.
Nuwas deftrijdcbre TROMP in't vinnigfte van'twoen ;
Hy vreefde noch gcfchut noch fcherpe fobelklingen:
De Staatfche poogden elk een vyandt te befpringen :
Maar TROMP, de Zeeleeuw, hadt het op hen aH'gemunt:
Hy vloog de Luipaarts aan met klaauwen fcherp van punt,
En floegze deur de huidc tot in hun ingewanden :
Nu reet en fcheurde hy, met ftaal en yzretanden,
Dit gruwzaam zeegedrocht, afgrijslijk van elkaar:
De RUITER zaghemnooitin'tuitterftegevaar,
Of hy heeft hem ontzet in't felfte van het woeden.
Een wijs en dapperhelt weetrampen te verhoeden.
De Staatfche zccgevlaggeraakte heel in top.
In 't hcetfte van't gevechtverfcheen de Vryheidt op
Haar goude zeegekoets, die langs het zwerk guam zweeven:
Vulkaan hadt in de randt, tot praalfieraadt gedreeven,
Hoe 't Neederlandtfche yolk het juk der Graaven van
Hun fchouwdercn affmeet, om onder geen tieran,
Als Alba, die haar Recht gefchonden hadt, te klaagen:
De vlugge Wakkerheidt was in't garreel geflaagen ;
Deez' wierde van Vernuft, diet leyzeel hiel, beftiert:
De Vryheidt die haar helm met lauweren verfiert,
Vertoonden zich geheel in't harrenas geklonken:
Men zag haar met een hoedt, die op een fpeer ftondt, pronken:
In't midden van haar fchildt vertoonden zich een bandt
Die zevepijlen bondt; zoo zict men dat het Landt
Door eendracht wordt behoedt voor allerleic quaalen.
O Waterhelden! fprak de Vryheitin het daalen:
Dc Britten fidderen voor uw manhaftigheen;
Gy moet dat roofziek yolk.die peften aller zeen,
Tot heil van heel Euroop, met wapens overromplen :
En 'z Rijk, zoo't mooglijk is, zoo diep in't zeefchuim domplen
Als't hoog met haar gebergtkomt ftcigren uit de vloen ;

En
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En op dat dit geweft, beluft op hciloos woen,
Niec op zalborlen, moet men Atlas dichc van boflchen,
Zelf't fteenig Kaukazus, ten afgrondtuitgewoflen,
Jaal de heuvelen en rotfen van hetNoordc
Op 'c eilandt ftaapelen, tot fchrik van al wic moordc
Enwaterroofbeftaan, door order van tierannen.
Wie quaadt wil ftuitcn moet zijn krachten faamenfpannen.
Een halve moogencheidt wordt lichtelijk vermant.
Maakt dat de volgend' ceuw niet weet waar Engelandt
Haar toppen, wit van krijt, guam bcuren uit de baaren.
Zoo worden oudt Kartaag, in roof en moordt ervaaren,
Door d'oorlogstoorts van Room' in gloeientpuin gcleit.
Een die de zee bevrijt heeft zucht tot veiligheidt.
De zee is van de goon aan yder menfeh gefchonken.
Wiegoodegiftbefchermt, zal by de flarren pronken.
Hicr zweeg de Vryheidt: wantz' ontvonkte hen het bloedt:
Die vuur ontftak het hart, en 'c hart hun heldemoedt.
De zeegoon fchoolenin het diepfl der zoute waatren.
Belloone deedt haar fweep van yzer fchriklijk klaatren;
ty vloog van fchip tot fchip en dreefhet krijgsvolk voort.
De zeekafteelcn zijn elkaar op nieuw aan boordt.
De Britten vielen aan om 't hooftgezag der baaren.
DeStaatfche ftonden pal om '1 zeerecht te bewaaren.
voor zich zelf, wy voor geheel Euroop.
Pfy vochten
waaren vol van kracht, wy vol van kracht en hoop
Uro lauwerkranflen met olyyen te deurvlechrcn.
De R UIT E R wijs in't raan, en onverfaagt in 't vechten,
jtetoonden hier zijn kunft, en gins zijn fiere moedt.
zeepaardt renden langs de golven roodt van bloedt;
rßlies blixems uit zijn neus, en't briefchte donderflagen:
tSpoog koegels, als den Brit, door zijne dubble laagen,
j^c dreiboom fluiten wou, deur hondertkeelen heen.
ontmoet wierdt van zijn klepper overreen,
n "let de hoeven
van meetaal opt hart getreeden.

123

Waar

SCHEEPSKROON.
Waar dat men't oog heen keert ontmoct men fchriklijkhcedcn.
Elk toonden in't gevecht de ceekens van zijn plichc.
Nu fcheen de duiftre nacht, door't blaakerende lichc
Der branders in een dagh, vol ftraalen, cc verkeeren.
Nu wierdc de heldre dagh, die wy om 't zonlicht eeren,
Door rook van fchut en teer, verandert in een nachc.
Het oorlogs moordtooneel heefc overgroote krachc
De Scaatzuchc was terwijl dit beurde binnen Londen ;
Hier heefc zy zich vol vreugdt,uit ydlehoop, gevonden :
Zy was verzelfchapt van de helfche Trouwloosheidt,
Van grootfche Hoverdy, daar nict dan waan in leit,
En Xweedrachtboos van aart, haar allernaafte raaden ;
Het yzer' Oorelog, beluft in bloedt te baaden;
Hec wocdende Geweldt, gcteelt uit Overdaadt;
En holle Rovery, die nimmer is verzaadt;
Hade zy in zee geftiert om Neerlandt te befpringen.
Een fel en trots gemoedt plecgtgruwelijke dingen.
Een hart, vol zucht tot Staat, ontzict geen tieranny.
Nu boud zy in haar brein, verkroptvan fchelmcry,
Een dochter van Bedrog, veel hooger zcegebogen
Dan Roome, toen 'tKartaag, door gruwzaam oorcloogen,
De vlag deedt ftrijken, en op zee verwonnen hadt.
Terrt'ijl de Staatzucht op haar troon vol hoogmoet zat,
Heefc zich de Zcefaam op de Tocrtrans neergeftreeken :
Men zag een ftroom van bloedt langs 't luchtigkleedt afleeken:
Haar aanzicht was gefchroeit; de vlcugelen en't haar,
Door 't oorlogsvuur, gezengt: zy die onlangs zoo klaar
Hoogdravent blaazen dorft deur zilvere trompetren ,
Dat Karel al de zeen deedt luiftren na zijn wetten ,
Blies op een hooren met afgrijfelijk gerucht:
De vloot der Britten neemt voor Neederlandt de vluchr.
Geen donder fcheen de zucht tot Staat zoo fchbr te klinken :
Haar haaren reezen en het hart begon te zinken :
Haar boezem zwol van fpijt, de gal ontftak het bloedt :
I*4
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Zy ftampte driemaal, dol van gramfchap, met haar voec,

"jT

Dae England: dreunc en kraakc toe aan haar veerfte ftranden:
Zy knarftc driemaal, heet naar weerwraak, op haar tanden;
En vloekte driemaal met zoo fchriklijk een gebaar,
Dat al de golleven, uit angft van groot gevaar ,
Albruizendevan't ftrandt afweeken naar het noorden.
Ten leftcn borft zy uit met opgeblaazewoorden:
Op zeehooft Robbcrt, op verftark mijn oorlogsvloot:
Pres al wat manlijk is, zoo redt gy my uit noodt.
Ik wil de zee een wet, door't fchut, met bloedt vcurfchrijven.
Wie wijdt wil heerfchen moet niet dan gcweldt bedrijven.
Deheerfchappyen zijn door wapenen gefticht.
De naam van zeerecht is van krachtloos yolk gedicht,
Om al die ftarker zijn te binden aan diekoorden.
Tieran en Koning zijn heel ongelijk van woorden:
Maarin hun daaden zijn zy fomtijdts eens van hart.
Zoo Godtvergeeten fprak de Staatzucht vol van (mart.
Prins Robbert, zoo vermaart door moedigheidt in *t ftryen >
Sprak met een ziel vol fpijt, en hart vol hoverdyen:
Moet ik met Neerlandt flaan ? met dat veracht gebroedt?
Met dat verfmaade yolk, 200 kleen van raadt als moedt i
0 overbittre fpijt I o onverdraagbre wetten!
Mijn fabel is te waardc om hen opt hart te zetten ;
Mijn fchut te loflijk dat het hen op zee verflindt.
krijgt men luifter als men moeddoos yolk verwint.
Maar vices niet dat ik vrees voor vyandtlijke kielen:
»aar d'afgrondt zoo vol fchat als lijvelooze zielen,
k zou de ftaalc
poort van d'onderaardtfchekolk,
Met fchut oprammen, om, in fpijt van't helfehe yolk,
zrc
in de kas van uwe hof te leggen.
c Zeefaam zal,
zoo wy met Neerlandt vechten, zeggen ,
j^
zal klinken in uw oor:
Geen vuilder fchandtvlek, noch geen dieper brandtmerk voor
Wc Britten, dan dat zy met laffe menfehen kampen.
Noch
R
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Noch zal ik hen, om dat gy 't wile, aan boordegaanklampen,
Gelijk ak'Hefkles, die met ongedicrtmoeft woen.
Verwacht op morgen, want ik zal my zeewaarts (poen,
De vlaggen, die ik deurdeTeems naar 't hof zalileepen.
Zoo briild' en blaften hy, en bruisden met zijn fcheepen,
Vol krijgsvolk,rdeur de zee,daar Monkzijn hulp vcrwacht.
Nu deedt de R UIT ER, doonzijn krijgsvernufc en kracht,
De Britten zmken, ja veroveren en wijken.
Askue, d'Ammeraal van drie.gekraondeKijken,
Wierdt keeveridig vanoas; nagrootgeweldt, gevat :
Men zag 't oafaglijk/chip, darhonderzftukken hadt,
Van godt Vulkanus, op Neptunus zee^outaareny
Aan Mars opofferen, om dathy d'oorlogs£chaar.en
Der Staaten moedc in bliess cot rocm van Needexlandc :
De vlammcn ftakken 'c-kruidc en't.kpuidt het fchip aan brandt;
Hicr fchcen den hel.haar mouudt,;volzwaveljO.p te Tpalken:
Mit fprongdit zeckafteel.vanongemeetcbalken^
Met yzre bouten aan elkaar gebouwt, van een;
De duinen zwaar van zandt> deklippen hardt van fie en,
En fteedenrvaft van wal, begonnen, op het fpringen,
Te fchuddenj ja de Toer, die.'t aardtrijk poogt te dwingen,
Heeft driemaal, door de flag, tot fchrik van't yolk, gekraakt:
Men zag de golven,-diede Teems in zee uitbraakt,
Verbaaft van angft te rug tot in haarkillen wijken.
De ruime lucht geleek een kerkhof vol van lijken,
Een pakhuis van geweer, een mijn van ftaal en loodt >
Een bofch van boomen, en al wac de Mcordt en Doodt
In water-oorlog dient: dit ftofj in top gedraagen >
Quam van't geftarrrde dak, deurmengt met donderflaagen»
En blaauwe blixemen, in't oog van't Britfche rot,
Met zulk een flagomlaagj als toen de dondergodc,
Gewapent met zijn fchicht, de fteigerende bergen,
Die Tyfon ftaapelden, or i 't heir der goon te tergen,
Tot gt vis vermorflelden. men zag hicr niet dan wee.
ia<?
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Terwijl die bsurde guam Prins Robb^it-opde zee,
Dat Monk en al zijn yolk een nicuwekracht byzetten.
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Nu guam de naare-Nachr het krijgsgeweldt beletten:
Want zy bedekcehier de fcheepen, dat elk fpeet,
Met haare vleugelcn ei> z-wartgeverfdekleedt.
DeSlaap, een zufter van de Doodt, guam 'c krijgsvolk naadren:
Maar d'Oorlogswakkerheidtbeletten haar deur d'aadren
Vtbloedt te kruipen met haar fchaadelijk fenijn.
iVie dapper vechten wil moet ftaadig wakker zijn.
De Wakkerheidt heeft machc om wondren uit te werken.
Elk was hier beezig orn de fcheepen te verfterken:
Want yder was de doodt, op hoop van eer, getrooft.
Zoo dra als 't zonlicht op guam daagen uit het ooft,
Deedt Monk de Hoofden van zijn yolk by een vergaaren:
0 helden! ving hy aan, hier ziet gy Stuarts baaren
Van's vyandts vloot bekleedt j. dies valt haar moedig aan :
Gy moet hem, want gy kunt,door eene flag te flaan,
Voor eeuwig dornpelen: op, toont uw oud' vermoogen.
Haar fcheepen, ikbeken 't, zijn fchrikkclijk voor d'oogen :
Men zou met zulk een vloot, met Engels yolk bemant,
en zeen van hier tot aan de ftrandt
andre werreldcn, zeeghaftig overvallen:
nu, gelijk gy weet, haar houte waterwallen
«et Neederlanders, laf van inborft, zijn bevracht,
"in't ftarke fcheepen, vol van mannen zonder kracht.
lacht ons toe, zoo gy flechts aan wildt randen.
pkrijgsvuur raakte hier verlede jaar aan 'tbranden,
Maaktdat het vuur van daag hier weeder wordt gedooft.
Zoofprak hy, en elk zwaaid zijn fabel om het hooft.
".
J'erop begon zijn vloot de Staatfche vloot t'ontmoeten
braakte 't fchut een zwarm van koegelen, koevoeten,
chuiftangen, bouten, fchroot, en al wat gruwelbaart:
"edonder
van't meetaal, en blixem van het zwaardt,
u ejrmengt
met moordtgefchreeuw, met klank van zeetrompctten
6
En
R x

jkt

J^ar
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En legertrommels, die heckrijgsvolk moedt byzctten,
Verfchriktcn oor en oog van't naaftgeleege ftrandt.
De Staatfch' en Britfche ftaan in een gelijke ftanc.
Wie overwinnen wil moet zwaardt noch koegel mijden.
De helden fneuvelden in't vinnigftvan het ftrijden.
Het moordtgeweer verfchoont geen fiere heldemoedt.
Verdek en overloop zijn flibberig van bloedt,
Ja vet van brein en merg, en vuil van ingewanden.
Hier vielen hoofden neer, daar afgehakce handen:
Gins beenen, arremen, en halfverplettert vlees.
De dappre toonden zich, in't vechten, zonder vrees,
En ftonden in 3t gedrang als klippen in de vloede'.
Terwijl men op de zee met vuur en zwaarden woede,
Verfcheen de Zeege met een lauwerkrans opt hooft:
Zy had een Scheepskroon, die het hel geftarnt verdooft,
In hare rechtehandt, en fprak tot heil der Staaten:
't Geweldt is hier te dol tot moorden uitgelaaten.
WijktBritten, Britten wijkt; of wacht een bitter wee.
De Neederlander zoekr flechts veilig deur de zee,
Met fcheepen vol van fchat, tot heil van elk, te vaaren :
Maar 't forfle Withal poogt het oude Recht der baaren,
In weerwil van de goon, te krijgen door het zwaardt.
Wie d'oppergoon bevecht wordt door zijn val vermaart.
Zoo fprak deZeegen,en omhelfd' de Neederlanders.
Hier op begon de Leeuw tebrullen met zijn branders.
Het zinken, pletteren en neemen baard' gerucht.
De kielen fprongen, vol van menfehen^n de lucht:
De fcheepen, baaren en de wolken zijn vol lijken.
De beer by't noorder-as begon van angft te wijken ,
Zijn muil vol tanden noch zijn klaauw wierdtniet ontzien.
De zon, die dit geweldtfteil nat geftarnt zag vlien,
Bedekte zich met mift voor 'rfpatten van de vonken.
Godt Mulciber,die toen in Heeklaas bergfpelonken
Met zijn drie reuzen, nat van zweet, aan 'c fmeeden was >
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Quam zijn gcfchroeidc hooft, begruift van flip en afch,
Opt woeft geweldtvergramt, ten gloendeberg uicbeuren:
Wie komt my hier,riep hy, in mijne fmits verfteuren ?
Wie 't goodendom braveert verwacht een wifle doodc.
Ik ben hier beezig met dc waapens voor de vloot
Van Necderlandc te fmeen,- dies kom my niet bdetten,
Dcwapcns dienen om de vryezee t'ontzetten.
De zee, die d'aardtomringt, gedoogt geen dwinglandy.
In't fpreeken wend Vulkaan zijn oog ter rechtezy,
Hier zag hy *c golventzout vol drijvende kafteelen,
Die duizenc Lemnoffen, met gloeienthecre keelen,
En duizent Etnaas, vol van brandent ingewandt,
En duizent Heeklaas, met haar vlammen fcherp van tandt»
Voor haar doen zwichten, als de maan voor zonneftraalen.
De Smit der goon begon zijn hooft omlaag tc haalen.
De Teemsleeuw vluchten met een ingetrokke ftaart.
Maar R UIT E R volgde met een overfnelle vaart,
Om hem de Staatfche macht voor eeuwig te doen voelen,
Hiertuflchen hadtde Vorftderonderaartfche poelen»
Van Charon, die hem't boot vol Briefche zielen brocht,
Tot lcedt gehoort, dat Monk, in't felfte van de tocht,
Atzakte naar de Teems, een haven van deloosheidt.
Die fpeec de helfche Vorft, en riep, geparft van boosheidt r
Hoe! zal ik dulden datdeßritten wijken ? neen:
**■ ly niet dat de Teems te barften wordt
getreen:
« ben verplicht om hem voor
rampen te bevryen.
Dat landt doet my meer dienft, door roof en moorderyen,
al de landen die van menfehen zijn bewoont :
daarmoet ik mijn fpook, dat zich metflangen kroont>
Heen ftieren, om het yolk, te wikklen in die zonden:
i1n"ier komt alt geweldr, dat elders wordt gevonden,
Uit eigen boosheidt, daar ik't yolk om mm, in't licht.
Oudt-Brittanje voor de Ncederlanders zwicht,
ale my de zielen, die 't myop moedt brengen, weigren.
R 3
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De R UIT ER S gnootheidt is my veel te ftcil in 'c ftrigrcn*
Wic wijs is lijdt niet dat zijri inkbrhft mindrerrza"!:
i 3o

Zoo fprak de Koning van 'c vervloekte zietedal;
En rukten al de rook van pikhout, zwavelvuurerf,
Salpeecer, en al wat de hel in haare muuren
Laat flooken, by elkaar, en deedc hec vaardig door
Dc Schotfche koolput, die de brandend' afgroridt voor
Een fchoorfteen dienden, naar deruime hemel crekken:
Hier zag men Stuartsvloot met nevelen bedckken:
Zoo vluchcen zy vol bldedt en doon haar'Engelandt:
De Staatfche volgden, fpijt de gronden hardt van zandt:
Maar 'c miften maakte dat wy 's vyantsfcheepen miften:
Hicr hulp noch wapenkracht noch kracht van oorlogsliften.
Dedappre RUITER was vol eedle toornigheidc :
Nu heeft hy zich naar't weft dan naar het ooft gedreit >
Gelijk ecn jaagcr om 'c ontvluchte wildt te vinden.
Toen Venus Paris, die zy om zijn oordeel minden,
Voor Menelaiiskracht bedekten met een wolk,
Begon de Spartfchevorft, omheint van oorlogsvolk,
Van fpijt te raazen om zijn vyanden te zoeken:
Maar hy is endelijk (na lafteren en vloeken,)
Vercrokken in zijn tent, verkropt vanongenucht:
Zoo zag men RUITER, toen de vyandt was gevlucht,
Zijn fcheepen naarde kuft der Vryelanden wcnden.
De zccgoon, vol van vreugdt na veel geleen ellenden,
Verfcheenen by de vloot en zongen dat het klonk:
O RUITERj enoTROMP; gy hebt de macht van Monk
De hoorenen gekneuft door uw manhaftigh ftryen.
Vorft Stuart die onlangs, 6 helfche hoverdyen j
Deedt ftemplen by zijn beeldt, tot fchrik van landt en fteen,
Dat hy de fleutels hadt van groot en kleene zeen,
Zal nu bevinden dat hy uit heeft met vrybuiten:
Want gy weet door uw fchut de zeen wcer op te fluiten,
De keelen daar al d'aardc vol vreugdc weer aara deur haalt.
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Wie vryezeen ontfluic hceft ccUwig 7 ecr behaalc.
De vryc zeevaartis vobr dapperheidt te koope'.
Ontfangt deez'iauwdren,dHelden van Euroope'
Volpaarlen, blocdtkoraal, en brandtfteen hel van gloedc.
Hier zweegde zeefchaar-: wanode vloot guam in de vloedc
DerNeederlanden,daar zy zich veur anker zetcen.
Hier op begon de Faam dpVhelderft re trompetren:
Oudt Ethiopien, de werreldtdeur vcrmaart,
Heefc lang op Perfcu's, die met zfjn gevieugekpaart
De luchc deurfneedt,geroemr, om dat hy door zijn deegen
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Herwreede zeegedrpcht, verwoedt optftrandt gefteegen,

Omal de tanden in Andromeda te flaan,
Zeeghaftig hadt verdelgt: maar hier op d'Oceaan,
HeeftPerileus RUITER, met zijnzeepaardtfnelin'tloopcn,
HetEngelfch zeegedrochc, vermaarc door moordt en ftroopen,
De ftaart van't lijfgehaktj de vinnen van meetaal,
En kooprekaaken, vol van tanden fcherp yaniiaal,
Met grooter roem verplet j en voort op-Vhatt getreeden :
»Tv is de koopvaardy der vrygevochceAeeden,
De recht Andromeda, de boeiens afgedaan:
»y heeft de kectenen, daar Stuart haar mcc aan
Britfche rooflclip floot, door zijn geweer gebrooken.
«ehclden lijden geen vervloekte waterfpooken.
Zoo blies zy in de lucht in dboren van al d'aardt.
N» fprak de Wijsheidt, die ons niet dan zeege baart:
0 vrygevochte Staat! 6 zeeburg aller landen i
uwe pijlen en uw zwaardt in klem van handen.
Eendracht is de fteunftijl van't Gemeen.
jwapend'
aar
J, Tweedracht toegang krijgr, vervalt de macht der ftecn.
J'evry wil blijven moetgeen Tweedracht binnen laaten.

JJ°u

eendrachtig
■ "Koningen
eerlang
°°gy

zyt, zoo zullenalle Staaten,
uw bondtgenooten zijn.

ferwijl de Wijsheidt fprak, begon de Maas en Rijn
Zuiderzee, van waare vreugdt te fchaatren.

11 zoute

Men
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Men hoorden 'c handtgeklap deur allc ftecden klaatren.
Laac Withal langs dc Teems vry viercn voor 't geraccn,
Elk ziec dcur 'c (lout en boc bedrogder Britten heen :
De Waarheidt hecft hetklecdt der looge weg gefchooven.
Nu wordt hun hoverdy van groot' en kleenchoven
Verfmaadr, ja uitgelacht, en van die roem berooft.
Hun vreugdevier is door deglans van't onz' verdooft.
Gedichtczeege moet de faam der waarheidt wijken,
Wy danken 't hemelrijk dat wy de vlag deen ftrijken;
En vlechten lauwren om de goude Scheepskroon heen.
Het loon der helden is tot lofvan't Algenieen.

veR

VERSCHEIDE

D I C H T E N.

*34

A

A

N

ZYN KEURVORSTELYKE
DOORLUCHTIGHEIDT,
ZYN HOOGHEIDT

DE PRINS VAN ORANJE,

DE VORST VAN NASSOU,
E N &c. &c.

roen Haar d'Ed. Ed. Achtbaare Heeren

BURGERMEESTEREN VAN AMSTERDAM
de Nieuwe Schouwburg vcrtoondcn.

IKIeg,6KEURVORST-6ORANJE!6NASSOUWEN!
En al die handc
*c rocr van't fchip der Staacen houwen,
aan

Mijn onverwelkbrc krans, eerbiedig, voor v neer.
Nooit toont men eer genoeg aan Vorft en wettig Heer.
De Schouwburg zag zich nooit zoo rijk als nu bekleeden.
Oncflaac v voor een poos van uwe beezigheeden.
De bouwman ploegt en zaaic; maar ruft eer dac hyoeft.
Toen Atlas fchouder, die de hemel ftuttcn moeft,
Begon te zwichcen, door hec onverdraaglijk draagen,
Quam Hcrkles 't fterredak voor't vallen onderfchraagen:
Zoo zal ik uwe brein, door't Spel van laft ontlaan.
De Schouwburg dienc tot ruft van Heer en ondcrdaan.
De ploegftier wordt om ruft van't zwaare juk ontflaagen.
De paarden fpant men flechts by beurten veur de waagen.
De krijgsman hangc het zwaardt by wijlen aan dewandt.
3
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Wie dat dc ploeg , de koecs en 'c flagzwaardt van het Landt,
Voor d'onderdaan, beftiert, gedoogc geen nauwe paalen.
DeStaatbeftiering moec fomtijdts haar aaflem haalen.
Wie Vryheidc helpt behoen vereift ook vryigheen:
Ofhy zou zelfeen flaaf, met boeiens aan hec been,
Van d'onderdaanen zijn; dies leent uw oor' en oogen:
Want ik zal v niet mm in deeze Buig vertoogen
Dan oudc Atheen, de roem van't fchrander Griekelandc.
Tooncelfpel kort de tijdc, ja 't fcherpt het ftomp verftandt,
En leert de menfehen deugdt: indien men dit moetftaaken,
Zoo moet men tijdtvcrdrijf, vernuft en leering wraaken,
Drie waare noodighecn voor fteeden vol van yolk.
Laat Mars vry woeden met zijn bloedig'oorlogsdolk,
By't dondren van 'c gefchut, en blixemen der zwaarden,
Daar 't yslijk veldtgefchrey, en't fcherp gebries der paarden
De Ijicht vervullen, dac het aan dc ftarren ftuit,
Dc grenzen zijn bewaart, om al die heet op buit
En menfehemoorden zijn in 'c naadren te verpletten.
't algemeen bezorgt mach zich ter Schouwburg zetten.
Zoo zag men Vorft Auguft, het hooft van Roomlus Staat,
Deßurgermeefteren, de Ridderfchap, en Raadt,
In'theetfte van de krijg, ter nieuwc Schouwburgkoomen.
De zorg van Neerlandt eift niet minder ruft dan Roomen.
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Den Eedelen Geftrcngen Hccr,

fONSTANTYN HUIGENS,
RUder, Heer van Zuilechem, Monikkelandt,
Zeelhem, &c. &c.

F\ Us lang, 6 Zuilechem! die my door kunft verplichten,

*-/ Heb ik naar v verlangt, om cens, door mijn gedichten,
c
met uw oog; maar 't wierdt my ftaag ontzeidt:
S

2
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Die deeden noch de zee, die vol van banken leit,
Noch boflchen dik van fchors, vol onbefnoeide ranken ,
Noch bergen fteil van kruin, die tuflchen 'c hof der Vranken,
Daar gy geherbergt wierdt, en d'Amftel leggen; neen.
Flichtvaardigheidc ontziet geenreis vol moeilijkheen.
Wie by zijn vriendc wil zijn is quaalijk te bedwingen.
Oprechte liefde weec deurfteen en ftaal te dcingen.
Wat hiel my dan te rug ? uw zorg vol fchranderheidt,
Die voor het erfrecht van Oranje heeft gepleit,
Tot luifter van zijn Stam die wy ten top zien bcurcn.
Wie voor zijn Horprins pleit behoort men niet te fteuren.
In zaaken van belangverdraagt men geen belet.
Maar nu dat gy uw voet in't hof van Hollandt zet,
Zal my het bouwen van de Schouburg, vol tooneelen,
Noch mijn Medea, die haar moordtrol poogt te fpeelen,
Deurzilt in traanenen heel roodt van kindremoordt,
Niet fluiten binnen 't V, door't nachtflot van haar poort.
Een brandend' y ver lijdt geen afgepaaldepaaden.
*k Wenfch v, door't bock, te zicn, nu dat de lauwerblaaden >
Die godt Apol, het hooft der Dichters, v tot loon
Van uw gedichten fchonk, van Willems ficrezoon,
Met een Oranjetelg op t heerlijkft zijn deurvlochten.
De zeege die Auguft in't Ooften heeft bevochten,
Kreeg hy door't moordrgeweer van zijn verwoedehandt:
Maar gy verwont in't Weft door't zwaardt van uw verftandt,
Dat noch voor donders zwicht noch fnelle blixemvuuren.
Een afgerecht vernuft weet alles te verduuren.
Vergeefmy zoo mijn bock v fteurt in Willems zaak.
De hofdienft, vol van zorg, vereift bywijl vermaak.
Wie zucht tot dichtcn heeft weet tijdt in tijdt te vinden.
Gy zuk my, zoo gy dit gcdoogt, noch vafter binden
Aan d'oudebanden van uw gunften, taay van ftof.
Een wijze Riddersgunft fiert meer dan lauwerlof.
i
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van den Eed. Heer
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WIT,

Heer van Heekendorp, Snclderwaardt, &c.
GrootZeegelbewaarder, Stadthouder van de Leenen
derLanden van Hollandt en Weft-Vrieslandt,
UADT EN PENSIONARISj&c.
T* Ocn d'overwijzc WIT, demondc en arm der Scaacen,

X

(Afgrijfelijk gehaat van die de Vryheidt haaten,
Maar heiliglijk beminc van die de Vryheidt mint)
Zich op de"zee bevondc, daar hy het hoogbewint
ton'c waterlegerhadt, verblijde 'crecht der fteeden:
»antal wat Cicero en Brutus faamen deeden
hy alleen te doen tot fteun van landt en ftadt.
De Roomfche Reedenaar, veel meer dan goudt gefchat,
neeft niec dan met zijn tong voor 't Kapitool geftreeden:

Maar d'onvermoeide WIT, niet mm in fchranderheeden,
met zijn tong in't Hof, en met zijn arm op zee:
ty voert in d'ecne handt, om vryheidt en om vree,
Wetboek van de Staat, in d'andre handt den deege

jMt

J« d'algemeene Lceuw: want hy heeft, om de zeege >

die uit fcherp vernuft ontftaat,
w't hamas van de Krijg, als Raadtsheer en Soldaat,
kelijk om't lijf gegordt, daar anderen voor beeven.
*°o ftrckt dien Herkules, die na zijn doodt zal leeven,
11 Atlaflen
van het Hof, vermoeit door laft en zorg,
hen onverwrikbre zuil, een ftarke legerborg,
toitrijdtbaar zeekafteel, voor woeft geweldt en laagen.
S 3
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V E R S C H E I D E
De laft van 'c Landc is beft door raadt en moedt cc fchraagen.
Waar dubble krachcen zijn behoudc de Scaat haar (font.

Terwijl DE WIT deZeedeurploegd'naarKarelsftrandt,
Verfcheen de Vryheidt, door zijn hulp in cop gereezen,
In 'c midden van 'tgeftarnt: maar vol van hoop en vreezen.
Nu wenftze hem in't Hofi dan weeder op de vloedt.
Ten leftenriepz'hem toe met een onfteltgemoedt:
Waarheen de WIT? waarheen?vreeftgygeenzeetierannen?
't Moordtdaadig oorelog verfchoont geenfiere mannen.
De Doodt is moedig alsz' een loflijk man verwint.
Wat zit *er in uw hart dat gy 'c gevaar bemint?
Wie dienft doorraadt zal doen moet zich vooc ramp bchocden.
Gy zijt hier om te raan ; maar niet om mcc tc woeden.
Wei raaden vecht niet mm dan eedle dapperheen.
O fteunftijl van het Hof! o borftweer van't gemecn!
Gy waagt de Vrye Staat zoo gy uw lijf gaat waagen.
Een dubbel ongeval is voor geen Staat te draagen.
Het Landt verloor te veel verloor 'c haar oorlogsvloot;
Maar Jt zou niet mm, ik zweer 't, verliezen door uw doodt:
Want gy weet Vlooten door uw wijze raadt tebouwen.
Hier zweegze! want haar tong wierdt van de fmart gehouwen.
Nufprakdewakkre WIT, en boog eerbiedelijk:
O Vryheidt.' fchuw voor dwang,ooudtft van 'c aardtfcherijk!
Ik vrees noch dondrent fchut noch 't woeden van de branders.
O paarel aan de kroon der StaatfcheNeederlanders!
Ik guam niet voor my zelf, maar voor 'tgemeen in'tlicht.
Wie't algemeen bezorgt betoont niet meer dan plicht.
De Vryheidt koft ons bloedt, ellenden en gevaaren.
Door winnen krijgt men roem: maar welftant door bewaaren.
Ik kom hier om de Staat in alles dienft te doen.
Wie't Landt wil dienen moet wijs raaden en fel woen.
Natuur heeft yder menfch vernuft en kracht gegeeven:
Wie deeze fchatten niet voor't Vaaderlandt en 't leevcn,
In cijdc van noodt, gebruikt,betoont zichleevent doodt.

H T E N.
Mijn order wil dat ik zal blijvcn in de Vloot.
Em die geen order volgt behoorr men ftreng te ftraffen.
Wy moeten naar de Teems eer dac de Nijdc komr blaffen j
Enfterfik door 'cgefchuc van eenig dapper man,
Dan zal ik, dit ftaat vaft, de bitfc galmondt van
DeLafter, die ftaag bruit, met eigen blocdt toeftoppen:
Want dat verwoedt gedrocht, met meer dan duizent koppen,
Vordt beft met Raadtsheers bloedt, gelijk gy weet, gepeit:
D

I

C

N'u haakt haar holle balg, o wrecde gulzigheidti
Op nieuw naar't bloedt van die de zy der Vryheidtkiezen.
Ik zal, tot heil van't Landt, al zou ik't hooft verliezen,
Gelijk uw Cicero, volharden in mijn plicht.
Hy wou meer fpreeken ; maar net anker wierdt gelicht,
En'tfchip begaf zich naar de fteile Britfche ftranden.
Dekrijgsmoedt dcedt zijn hart opt koudewater branden.
Hy zogt de vreed' olijf door oorlogs lauwerblaan.
Nu worden hy, o ramp 1 van een vcrwoed' Orkaan,
Opt zwallepende nat, afgrijfelijk beftreeden.
tan Zanggodin heeft macht, hoe ftark van wijze reeden,
Om my te leeren hoe ik't onweer zingen zal:
"ant al de golleven van't zoute waterdal,
«ndtplaaten, neevelen, ftormwinden, dwarrelvlaagen,
Skgreegens, blixemen, weerlichrcnj donderflaagen,
h al wat gruwzaam is vertoonde zig by een:
fct Zuide, Noorde, Ooft, en Wefte, dat veur heen
gander vyandtlijk, opt vinnigft, aan guam rannen,
nu, tot fchrik van hem gewapent, faam gefpannen,
*«
urn ftarke vyanden te zijn van onze Vloor.
Terwijl DE WIT opzeemoeftworftlenmetdedoodt,
hem van veer de fell' ontftecke Britte':
fcherpte zijn vernuft en brocht het hart vol hitte :
greep het zwaardt, om wijs en moedig weer te bien:
"tor Stuarts Zecvoogt week om't krijgsgevaar t'ontvlien.
Nu guam het Hooghgezag der Vrygevochte Landen:

13J
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VERSCHEIDE
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Haar boezem pronkte met haar (childtlecuw fcherp van canden,
En klaauwen krom van punt: zy hadt in haare handt
De zeve pijlen, die van d'Eendrachc met een bandc
Aan een gebonden zijn; en 'c hoofc droeg lauwerblaadren:
O WITi mijn Raadt en Heldc, fprak zy hem aan in 'c naadren,
Gy toont uw raadt en kracht in oorlog en in vree:
Maar gy blijfr hicr te lang, in 't fpijt van't weer, op zee,
De woefte Winter wil gecn Vloot opt water lijden.
Wic dat by ontijdt vaart heeft met het weer te ftrijden.
Gy hebt uw plicht voldaan in raadt en moedigheen ;
De hemel heeft de Brit voor v met vuur beftreen:
Want Londen is door haar in gloeientpuin begraaven.
Windr all' uw ankers op, en zeil naar onze haaven.
Hier zweeg zy, en men wendt de Vloot naar't noorderfpoor.
Zoo guam D E WIT in't Hof, daar hy de Staaten voor
Zijn Meefters groeten en zijn laft heeft opgedraagen.
Zoo langals Roomen haar Krijgshelden heeft ontflaagen
Van hun geleende machr, behiel 't haar vryigheidt:
Maar toen haar Raadt dit recht van Cezar wierdt ontzeidt,
Verviel 't in flaaverny. dit leert elk wakker weezen.
Wie wakker zorgen wil heeft voor gecnramp te vreezen.
Zoo moet men ceuwig zijn in't Staatfche Neederlandt.
Wie voor zijn burgers zorgt behoudt een vrye ftant.

Opt Burgermeeftei (chap van den Eed. Heer

ANDRIES DE

TOen grafgefloote

GR A AF, &<

Polsbroek, van de doodt, tot ramp der onderdaanen

wierdt, floeg d'Amftel, nat van traancn,
In't
Haar handen, als ontzint, al fidderent in't haar,
En krabden 'r aanzicht op, met fchrikkelijkmisbaar:
Want al haar hoop fcheen met zijn lijk in't grafgcvallen.
Een die zijn hoop verlieft baart naare lijkgefchallen.

„

D I C H T E N.
De doodt der wijzen drukt het hart der burgery,
Maac nu het Raadthuis van het zeegenbaarend' V,
Van Gr a a f zijn wakkre broer, als vaader wordt bczeeten,
Heefc Amfterdam, dat om van Polsbroek heefc gekreeten,
Dedoffedroevigheidt, van vreugdt, de nekgekeert.
Al wie gczag verkrijgt wordt door't gezag geeert,
En pronkt, tot luifter van zijn huis, met Achtbaarheeden :
Maar't Burgermeefterfchap van't hooft der waterfteeden,
Wordt nu door Graaf geeert, tot luifter van de Stadt.
Een loflijkBurgervoogt wordt meer dan't Amptgefchat.

141
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Wie yolk beftieren moet behoort met deugdt te praalcn.
Nu zullen door zijn zorg voor d'Amfterdamfche paalen,
'tßederfTelijk Geweldt, de fchaadclijke Twift,
Het eerelooz' Bedrog, dat zich met trouw vernift;
En woekrend' Eigenbaat, d'onnooQe niet beftrijden.
De Boosheidt moet men, eerze wortel fchiet, affnijden.
Langs zulk een hooftfpoor plag zijn grootvaar vol beleidt,
Zijn vaader en zijn broer, elk om hun deugdt verbreit,
Tot heil van d'Amftelftroom, opt loffelijkft, te draaven.
t Stadthuis is van't geflacht der wijz' en dappre Graaven
Tweehondertjaar bekleedt, en't bloeit noch als het plag.
Een Staatnut Stamhuis paft het Burgerhooftgezag.

Op d'Oude en Eedelc

RIDDE.RSCHAP
van gelderlandt, &c.
Roomen roemden op haar overftrijdtbre Riddren
OUdt
Maar't vruchtbaar
heir deedt fiddren,
dat
zich
de Rijn
mm Ridderfchap.

oetoont

aan

Gelderlandt,
niet
in

Cezars

Een eedelmocdig yolk beklimt de hooghfte trap,
weet men door dc Faam te fteigren naar dc wolken.
T

:

Hier
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Hier zict men d'eedle Maagdc dcr vrygcvochtc volkcn,
De Veurburg van dc Staat, verfchijnen op haar troon:
Haar iiere krijgsdeugdt paft een helden lauwerkroon,
Op 'c heerelijkft deurvlccht met palm en olyblaaden.
Hct Heldenloof is't loon van lonelijke daaden.
Wie vree door krijgen krijgt wordt nooit genoeg geecrt.
De Wijsheidt, in hec fchool van Pallas uitgeleert,
Bekleedt haar rechte zy, cot (lean van yolk en Staaten.
Een dappre wijsheidc ftrekt tot heil deronderzaacen.
Wie't algemeen befchermt betoont zich braaf van aart.
Men ziec Gerechcigheidc, gewapenc met haar zwaardt,
En fchaalen, by haar troon, om hetlzaam recht te pleegen:
Maar zy gebruikt de fchaal veel eerder dan den deegen.
Wie godtlijk ftraffen zal vereift voorzichtigheidt.
Het vleiende Bedrog, dat yderlaagen leit j
En't woedendc Geweldt, zijn vruchteloos aan 't bcuren:
Want deeze gruwlen, die haar handtveft wilden fcheuren >
Om diep te dompelen in Staat en burgerbloedt,
Zijn door haarraadt en handt, beneepen van haar voet.
Een adellijk geflacht begeert geen laft tc draagen.
De Vryheidt vindt zich heel van't flaaffche juk ontflaagen :
Maar zy behoudt het zwaardt gelijk in't oorlogsveldt.
Wie in de vreede waakt behoedt zich voor Geweldt.

Aan Mevrouw KATARINA
toen

den Eed. Heer

KORNELIS WITSEN,

OPCY,

haar Gcmaal,

Burgermeefter, Raadt, &c. van het ziekbedt, &c.

welk
MEt
Nu dat
Tot heil
*t

dankbaarheidt zal ik den hemel prijzen,
men Witsen, door de ziekt heel afgemat,
van yolk, gezont van't ledekanc ziet rijzen ?
een
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De dankbaarhridt wordt dicr van d'oppermacht gefchar.
De hemelfche gcnaa begeert geboogchartcn.
Dies laaten wy, nu dac de vaader van't gcmeen
Geheel oncflaagen is van doodelijkc fmartcn,
Dankvaardig knielen, en Godc naadren met gebeen.
De balflem van't gebedt kan lijfen ziel geneezen.
Ikbidtall'andrevoor,om Witsens goedeftant,
Op dac hy aan hec V, in cop van eer gereezen,
Het Raadchuis lang becreedt, cot fteun van Stadc en Landc:
Zoo toontmen zich verplichc aan d'opperfteweldaaden.
Wie Godt naar plichc oncmoec omhelft hy met genaaden.

SIMON
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Aan den Ecd. Heer

VAN

PETKOM,

Heer van Nieuwegaarde, Rezedent van zijn Koninglijke Majefteit van Deenemarken, by zijn Kon. Majefteit van Groot Britanje, &c. met mijn gedichten.
O V hebt my meenigmaal, 6 Nieuwegaardt! doen nooden,
vJ Om eens te koomen in het veerijk Brirsgeweft i

Ik vreefde voor de zee, vol woefte waatergooden:
Maar meer voor Olivier, om dat dien fchepterpeft
De Teemsftroom hadt omheinc met galgen, ftaaken, mikken,
Schavotten, bijlen, raan, en alle heilloosheen.
Een gruwlijk fchoufpel dient om d'oogen te verfchrikken.
D'onnoozlen zagh men van vervloekte beuls vertreen.
Dc Vierfchaar, heet naar bloedt, wierdt door't geweldc gefpanaen.
De markt en't hofwas roodt van Vorft en burgermoordt.
De deugdt heeftgeen verblijfby fchelmen en tierannen.
Maar toen dit fchrikdier fturf, tot heil van Zuidt en Noordt,
En dat het wettigh hooft ten zetel was gereezen,
Verliet ik, om by7 v tekoomen, d'Amftelvloedc
T a
Waar

VERSCHEIDE
xM
Waar wijze Vorften zijn behocft men niet te vrcezen.
Ik kom in fpijt den windt, fchoon 't onweer gruwzaamwoedt >
Opfcheepen, ftranden, reen, en Thetis zouce weiden.
De zee die tuflchen Duins, en't zandigh Teflel leic,
Is breedt: maar noch te fmal om my van ute fcheiden.
Wie by een vrindt wil zijn, ontziet geen moeilijkheidt.
Laat anderen dit fpoor by zoomerzon verkiezen,
Ik ftreef deur fneeuw en ys, om in uw oog te zijn.
Oprechte vrindtfchap is door koudt niet uit te vriezen.
Nu kom ik in uw huis: maar niet in zulk een fchijn >
Gelijk als tocn ik v, daar my de plicht toeraaden,
Geleide naar het fchip, dat v te Londen brocht:
Ik kom in dicht verfchept, bekleedt met witteblaaden.
Zoo wierdt Meceen bywijl van zijn Virgiel bezocht.
Het hart daar't leeven woont, is meerder dan dc leeden.
De geeft, die hemels is, wordt boven 'tbrein gezet.
Vergeef my zoo ik v in uwe beezigheeden,
Die ftaadigh wakker zijn, in't Britfche hofverlet.
Wie dat twee Koningen door zorg aan een zal houwen,
Vercift gcen hinderpaal, op zulk een nuttewacht.
De troonen zijn niet dan door zorgen vaft te bouwen.
Noch dient 'er aademtocht, op hoop van nieuwe kracht.
Ik kom, 6 Nieuwegaardt! om v in't oog te luiftren
Wat dat mijn hart verbergt voor die ik eerlijk wraak.
Men moet,voor die men mint, geen hartgeheim verduiftren.
Zoo gy uw oogen fluit voor mijn bei'nrefpraak,
Zoo zal ik noch, ik zweer 't, uwKonings Dichter blijven;
Een die uw Koning cert, dit weet ik, cert v mcc.
Zoo zal mijn enkle pen een dubble dienft bedrijven.
Ik vrees geen Zweedtfche leeuw, diet aardtrijk in een zee
Van bloet dorft dompelen, om landt en yolk te dwingen :
Dat bleek, toen ik aan 3t V, op *t draavendc tooneel,
't Ontzet van Koppenhaaf, al dreunent, op guam zingen.
Ik zoek in dit geweft, zoo ik v niet verveel >
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Indeez' gcftaltcnis, cot dienft van v te blijven.
Hethart der Dichcers kent men allerbeft aan 't fchrijven.

i
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Aan denEed. Geftrengen Heer

JAKOB WESTERBAAN,
Ridder, Heer van Brandtwijk, Gyblandt, &c.
met mijn gedichten.

het hooft eerft beurde uit de klingen,
*P1 OenHebOkkenburg
ik v zelfbezocht, nu koom ik van papier.

Devrindtfchap maakt my ftout, om voor v op te zingen.

Een nachtegaal vcrdoofc men door geen fchor getier.

Gcdoogh dat ik van't V, uit diepgezonke veenen,

Kom fteigren over 5t duin, tot op uw helikon.
tot kunft heeft zoekt de fchrander hippokreenen,
Vergun my dan een drup uit uwe hengftebron:
Maarna die drup gehoor by uwe zanggodinnen.
■tyolontzeidtnooitplaats aan die d e dichtkunft minnen.

Opt Priefterfchap van den cerwaardigen Heer

JOANNES

DE BOUT,
Harder van deLieve Vrouwe Kerk &c.

Na dat hy xxv jaaren tot die waardigheidt ingewijdt was.

TOen

Aan de Catholijke Gemeente &c.

vaader Muzius, zoo rijk van deugdt als gaaven,
Door water, zwaardt en koordc,
O gruwel i was vermoordt,
lierdc gy zoo diep in fmcrt als hy in d'aardt begraaven:
T 3

Wic

VERSCHEIDE
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Wie dat zijn zielzorg mift gevoelc ccn bitter lijden.
Maarfint ds Bout hethuis
Van Chriftus, na veel kruis,
Gebouc heeft in uw wal, beleeft gy becter tijden.

De zieledwang wordt in geen wijze ftadt gelceden.
Het flagzwaardt is gezwcit,
Op hoop van vryigheidt.
Wic vryhcidtkoopt voor blocdt gedoogt gcen heilloosheeden.
Nu hcbrgy ftoftot vreugdt in uwgewijde kooren:
Want nu, 6 Chriftus fchaar!
Is't vyfentwintigjaar,
Dat hy in Petruskerk tot Pricfter wierdt gekooren.
Zoo guam hy uit hetSticht om v door leer te ftichten.

Wie 't woordt van Godt verbreit,
Bevordert zaaligheidt.
Dc waare leer heeft macht om d'afgrondt te doenzwichten.
Den hernel oeften, door zijn zorgen, heelefchaaren.
Metreedenwierdt de Bout,
De kerk zoo lang betrout.

De zielbezorgers zijn de ftarkfte kerkpilaaren.
J-aat ons de hemel lof voor zoo veel jaarengeeven,

En eeren met een klank,
Van heilig maatgezank,
Op dat deß ov t noch lang, tot heil van't yolk, mag leeven.
Wie't zaadt der deugden zaait vereifcht getal van jaaren.
Zoo hout men uit Godts ftal,
De wolfvan't helfchedal.
Godts lammrenkan men beft door Chriftus leer bcwaarcn.

Op verzoek van den Eed. Eed. L. R. S. t'A.
I

groot van krachten
OMaatzang
Die het wreevlig oor gebiedt,
<

DICHTEN
Gyfteunt al d'aardtfche machten.
Zonder maat is alles niec
Gy hebe godc Mars, in't veldt >
Zelfdichtcnfchilderkunft,
Een vafte wet geftclt:
Zootrekt men yders gunft.
Het menfehendom beftaat
In regelen van maat.
I I.
Die zonder maat beminnen
Zijn geftaadig in gevaar.
De maatkan ramp verwinnen.
Al de deelen van het jaar
Verfchijnen zelfop maat.
Geen Vorft, hoe groot van macht,
Of hy verlieft zijn ftaar,
Zoo hy de maat veracht.
Wie buitcn maat wil gaan,
Zal zelden lang beftaan.
I I I.
De zon, de maan, de ftarren,
En het vloeien van de zee,
Behoedt gy voor verwarren.
Maar maakt alleding gcdwee:
Want Orfeus dwong, door't (pel,
De dieren, het geboomt,
En wachthondt van den hel.
't Wordt al deur maat betoomt.
Wie wijs is mint de klank
Van 't heilig maatgezank.

t&

Norfi
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VERSCHEIDE

Noch voor den zelfden Heer, &c.
I.
ander roemt de krijg om 't zeegbaar zwaardc:
Maar ik van zachter zin,
Verhefde krachc van mm.
De krachten van de mm zijn wijdt vecmaarc.
Hec allerkoelfte bloedc,
Gevoelc de minnegloedc,
Door't prikkelen der fchichten,
Van Venus vluggc zoon, diet at doet zwichten.
De Mm kan yder, door zijn pijl, verplichten.
I I.
De Mm wordt aangebeen in't heete zuidc,
Vol gruwzaamongedicrt.

EEn

Hy wordt geeert, geviert
Van d'lndiaan, in't ooft vol geurig kruidt.
Het weften, rijk van goudt,
Wordt door zijn kracht gcbouwt.
Hy plant zijn hooftpilaaren
In 'c noorden op het ys, in fpijt derbaaren.
Al waar de mm verfchijnt is zucht tot paaren.

I I I.
De dieren die opt landt en in de zee
Voor elk verburgen zijn,
Gevoelen't zoet fenijn.
Al wat ooit aaflem fchiep maakt hy gedwee.
Hy weet, in d'oope lucht,
De veugels, in de vlucht,
Een wondc in't hart tc geeven.
De Minnegodtgedoogt geen teegenftrceven.
De werreldtkan niet zonder minnc leeven.
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Noch voor den zelfden Heer, &c.
I.

DE liefelijkefchoonheidt,

Heeft overgroot vermoogcn.
Wat, vol van zwier, ten coon leic,
Ontfteekc hcc hart deur d'oogen.
Al de zinnen ontvonken, door \ lonken, tot heilzaam minnen.

I I.
Het fchoon, verfiert met gaaven,
Is niet naar cis te melde:
't Maakt koningen tot flaaven,
En dwingc de ftcrkfte helde'.
Schoone handen en oogen, zijn boogen en minnebanden.
I I I.
De fchoonheidt van hetaanzicht,
Verwint de minncfchichten,
Gelijk de zon het maanlicht.
Het fchoon kan elk verplichten ;
la verovren : haar machten zijn krachten die eerlijk tovren.

VERZOEKSCHRIFT.aan d'Eed.Eed.Hecren

SCHATBEZORGERS
van

Amfterdam, &c.

yan de hooftmarkt aller fteedeh !
OSchatbczorgers
Ik kom uw Achtbaarheen eerbiedig teegentreeden;

"'ant die zijn mecfters cert bewijft niet meer dan plichc.
'k die, wanneer 't de tijdt wil lijden, vaarzen dicht
Helden, Hartogen, Vorftinnen, Prinfen, Graaven
&1 Koningen, die door de Faam ten hemel draaven,
'erzoek het Leeninghuis te dichten met mijn glas.
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Wie licht wil fchepperl komc doorluchtig dicht te pas.
De glaazen dienen 'c huis, als 'c duifter is, voor oogen.
Ik hoop de woeftewindc, hoe machcig van vcrmoogen,
De donder, dol in 'c woen, en blixem, fcherp van punt,
Deurmengt met nac en fneeuw, zoo gy my't werk vergunt,
Toe welftant van hec huis, cc keeren door mijn ruiten.
Een huis vol glaazen houdt hec onweer dikwils buicen.
Vergun uw Dichter dac zijn hoop niet wordc gefnoert.
Wie door't bloedtdorftig ftaal doorluchtigwerk volvoert /
Wordt in het veldt van Mars bedankt met lauwcrblaadren:
Ik zal doorluchtig werk, o loffelijke Vaadren !
Aan v vertoonen,en noch zelver dankbaar zijn:
Vcrgeef hct my zoo ik te ftout veur v verfchijn,
En uwe taay geduldt, door mijn verzoek, kom tergen.
Wie gunft by Heercn zoekt vereift *ereerft te vergen.
De huiszorg, die gy mint, gceft my by v gcleit.
Een Dichter heeft, bywijl, een weinig vryigheidc

Wijns gebruik en misbruik.

Wie

Z A N G.

't nat van Bacchus wraakt betoont zich zonder reeden:
De wijn is wetftcen van het dof en ftomp verftandt.
De difch der wijzen ziet men (bag met wijn bekleeden.
De wijnftokwordt tot hulp van lijfen geeft geplant.

Wie

TEEGENZANG.

wijn tot noodtdruft drinkt wordt reedelijk gevonden:
Maar d'overdaadt betoont hoe Lot doorwijn verviel.
Het gulzig zwelgen is de moeder aller zonden.
In ovcrmaat verdrenkt men wijsheidt, lijf en ziel.
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t WEESHUIS
VAN D'ARME

VREMDELINGEN
HAMSTER DAM,
Gebouwt in 't jaar 1664.

D'Erentfcfte, Wijze, en Voorzicnigc Heeren,

JAKOB

KOETENBURG,
DANIEL DE LA BISTRATE,
JAKOBUS DE MAREES,
JOANNES SL I CHE R,
JAN D E WAAL,

M\

JOANNES DE BALLIE;
BEZORGERS

van d'oude en jonge anne vremdelingen,
worden 't volgende Wceshuis tocgeeigenc
van

Haar E. E.
verpltchte

JAN V

O S.
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tWEESHUIS

van d'arme vremdelingen &c.

Dichtkunft doopt haar pen in fchrandre hcngftebronncn,
Om KrezuSj rijk van fchat, door moordtgeweer gewonnen,
Te rocmen mej een klank van't wijdtberaamt Acheen :
Ik zal mijn veedcr in gecn Griekfche Hippokrecn,
Maar in de traanen van de fchreiend' Armocdc doopen.
Wie niec dan waarheidt zingc hoefc om gecn hulp cc loopen.
Weg, groote hoven, weg, gy zijt te kleen van lof.
Ik vindt in't Armehuis een overrijke ftof.
Toen 't machtig Amfterdam, door koopmanfchap aan 'c bloeien,
In huizen, vol van praal, en yolk begon te groeien,
Quam d'Armoedt aan het V, op hoop van heil te zien.
Wie zondcr fchuldt verarmt behoort men hulp te bien.
Al wat men d'Armoedt fthenkt is eerft van Godt gefchonken.
Haar oogen waaren diep in 't veurhooft weg gezonkcn,
En 'c vuur door't water van haar traanen uitgedooft.
Zy hadt een krans van riet op 't ongehuldehooft.
Haar mondt was leeg van fpijs: maar vol van weegefchallen.
De kaaken waaren heel, van honger, ingevallen.
*t Gebeente rammelden in't uitgemergelt vcl.
Haar zinnen fcheenen, door een innerlijk gequel,
Een dochter van Ellendt, afgrijflijkre verwildren.
Wie dat de Doodt, om recht te treffen, poogt te (children,
Behoeft zijn oog flechts op haar ommetrek te (laan.
My dunkt ik zie haar noch, o deernis! vcur my ftaan.
Zy leunden op een ftok om't vallen te verhindren.
Dus quamz' omheint van anne en ouderlooze kindren.
O hemel! borft zy uit, en zag naar d'opelucht j
O Heillandt! fprak zy voort, en loofd' een naare zucht:
Laat uw genaad* op my en deez' onnoofle daalen.

H T E N.
Een afgevafte buik gevoelt de zwaarfte quaalen.
Dc honger is een zwaardc dac dwars deur 'c hare heen fnijdc.
Erbarm, ik bide, erbarm, eer wanhoop my beftrijdt:
Gedoog niet dac die fpook mijn boezem overrompclt.
Ik ben tot overt hooft in alle ramp gedompelt.
Indicn gy my verlaatkomt alle hulp te laat.
De droevig' Armoedt is een fchepfel zonder raadt.
Mijn man is van't gefchut, o moordtgeweldt! verflonden.
Mijn kuifche dochters zijn, o helsbedrijf! gefchonden.
Mijn zoonen zijn, o wee 1 door't oorlogsvuur verbrandt;
D
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En ik, o wreedt geval.' en ik ontvlucht mijn landt.
Laat my, o Oppervoogt I laat my niet langer wachten:
De menfehen ftoppen 't oor voor mijn benaude klachten.
De nolle Gierigheidt heefc een gefloote handt.
Het vuur der Liefde fchijnt tot ftuivend' afch verbrandt.
Help, Hemelkoning, help, de Noodt komt my befpringen.
Dus klaagend' zag men haar de handen deerlijk wringen.
Hier tuflchen guam Godtszoon, diet heillooz' helfche huis,
Tot veurftant van de ziel, verdelgden met zijn kruis,
Op zijn beftarnde troon, omheint van zijn trouwanten.
Hy hadt d'Apoftlen en Profeeten, zijn gezanten,
D'Oudtvaaders en al wie hem dienden, veur zijn troon.

D'acht Zaaligheeden en wie ooit een martelkroon,

Vol ftarren, van hem kreeg, verfcheenen om te hooren.
D'erbarmlijke Gena, uit Medely,gebooren,
Zat veur zijn zctel, daar zy om vergiffenis
Der zonden pleit, van al wie hier boetvaardigh is.
Zijn glans heeft deeze fchaar opt hcerelijkft befcheenen.
Hier hoorden hy het Hofvan 't barge Weenen weenen „
Om dat de Turkfche maan, door fabel, bus en gloedt,
De zon van Ooftenrijk wou dompelen in bloedt,
Om d'Arent in zijn neft voor eeuwig te vertreeden:
"aar hy bezorgden 't Rijk van raadt en dapperhecden.
Wie fel befprongen wordt moet fel in't keeren iijn.
Vj
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De waare Godtsdienft lijdt geen Mahomets fenijn.
Nu drong het droefgebedt van d'Armoedt dcur de wolkcn.
De Heillandt, die ftaag waakt tot heil van alle volken,
Erbarmden toen 't geluid tot in zijn ooren quam.
Hy riep de Liefde, die, ontfteeken door zijn vlam,
Recht voor zijn voeten zat, om op zijn laft te paflen.
Ga naar het V, zegt hy, beftuwt van rijkc kaffen,
Die ftaag tot trooft en fteun der armen oopen zijn.
D'ellendig' Armoedt, die by zon en maanefchijn,
Door't overharde hart van andrc wordt verdreevcn,
Heeft zich, op hoop van hulp, aan d'Amftelftroombegeeven.
Een hongerige buik zoekt heul by d'Overvloedt.
De winbre Neering is bcweeglijk van gemoedt.
VVie lichtelijk beweegt betoont zich mildt in gaven.
Gy moet in aller yl naar decze koopftadt draven,
En blaak haar met uw toorts, daar neiligvuur in leit.
Hier zweeg de Hemelvoogt, die haar het fpoor bereit.
De Liefde tooiden zich om Amfterdam te naadren.
Haar hulfel pronkte met een krans van dadelblaadren,
Die zy in't Paradijs, vol bloemen, hadtgeftrikt.
De ftaatcytabbert, diez' om haare leeden fchikt,
Was van een Serafijn van blaauw op roodt geweeven :
De randen waaren, in de zaal van't zaalig leeven,
Van kunftig englen, met de zeve werken van
Barmhartigheidt, daar't quaadt niet teegen opzien kan,
Nat leeven geborduurt, om rijk van praal te worde'.
Opt midden van de gefp, daar zy haar kleedt mcc gorde,
Vertoonden zich een bofch, dat naar de ftarren rijft;
Hier wierdt Elias, die op Godt betrouwd', gefpijft:
De raven, die hem Ybroodt guam brengen, fcheen te zweeven.
Dus toegeruft is zy, van yver voortgedreeven,
Met Meely, zacht van aaft, en Mildtheidt,ruim van handt,
Op haar karros getreen,om't fpoor naar Amftellandt,
Dat in het noorden leit, opt fpoedigfte te baanen.
tj4
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D I C H T E N.
Zy worden voortgevoert van vluggepellckaancn,

rff

Die haarc jongen met haar cigen bloedt opvoen.
Godtvruchcigheidt) om haar in't mermen te voldoen,
Befticrden 't leizeel,om de veugels voort te jaagen.
De wolken wcekcn vcur haar diamante waagen,
En waaren vaardig, om het aardtrijk, droog van dorft,
Telaaven met haar nat, tot voedtfel van de korft.
Dezon begon de maan met ftraalen te bekleeden.
De Licfde, vol van Godt, verwekt medoogentheeden.
Waar dat Medoogen is verfchijnt Mildtdaadigheidt.
Nu ftreek zy met haar koets, daar 't V vol fcheepen leit,
Die metal d'oeften van het aardtrijk zijn gelaaden.
Hier naaderd' zy de Stadt, gehult met kroonfieraaden,
Die van twee leeuwen, die ftaag waaken, zijn bewaart.
0 vreedebron! fprak zy, 6 hooftmarkt van al d'aardt!
Gy woonden in't begin in laage viflchershutten,
Om't weer, in't boeten van uw netten, afte fchutten;
Maar't zonk, 6 armgebouw! bywijl, in voozeveen:
Nu bouwt gy op een grondt van overharde fteen,
fofteigert naar de lucht met vorftelijke huizen:
Dit zijn de fchatten die den hemel deur dc fluizen
Van haar genaadigheidtlaat vloeien in uw ftadt.
gy waarom dat Godt v zeegnen komt met fchat ?
Orndat gy d'armen fpijft in d'omring van uw grachten.
d'armen fpijft en bergt heeft alle heil te wachten.
m is 'er weeder ftofvan lofTelijke vrucht:
d'Armoedt ftierd' onlangs4iaar weeklacht naar de lucht,
n z'is erbarmelijk in't oorvan Godt gefteegen.
hemel is door deugdt en bidden te beweegen.
dat in deugdt volhardt vcrzekert zy haar gunft.
begeert, dat gy met macht en kunft
d'Amftel bouwen zult, voor d'arme vreemdelingen.
uitlandtfch' armen in zijn burgerfchap laat dringen
Vetkrijgt het burgerfchap van't nieuw Jeruzalem.
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Gy bouwr voor 't rijke yolk, bouw ook voor Bethlehem.
Jc Gebouw der rijke blinkc in d'aardtfche nevelkolken;

Maar dac men d'armen bouwt verheft zich deurde wolken,
En fchittert in't gezicht van Chriftus ridderfchap:
't Verftrekt de ziel van die het bouwen voor een trap,
Om in het hoog gebouw van d'oppermacht te klimmen.
Op, rijke koopftadt, op, omarm all' armefchimmen:
Zoo zult gy Godt voldoen, daar gy in weeld door leeft.
De groote herberg van den hoogen hemel heeft "
Het beeldt van d'Armoedt in haar gevel uitgehouwen.
De beelden die men zet in't veurhooft der gebouwen,
Vertoonen v het hart van die het beeldt vertoont.
Laat andre fteeden zien wat in uw boezem woont.
De Zucht cot byftant is een bloedtvriendt van Medoogen.
Hier zweeg de Liefde: want zy hadt dc Stadt bewoogen.
Zy lict Mildaadighcidt, en Medelijden, dat
Haar oudtfte dochters zijn, in't byzijn van de Stadt.
Terwijl Godtvruchtigheidt, die's hemelsfpooren kende,
Haar heldrekoets van d'aardt naar 't hofderwolken mende,
Liet zy een geur aan 't V, veel mecr gefchat dan goudt,
Daar al de boflchen van 'c Arabfche balfemwoudt,
En't kruidc van Indien haar krachten door verdwijnea:
Een gcur die zy met ernft, door hulp der Serafijnen,
In't Paradijs opzochr, voor't Amfterdams geweft -,
Om 'c alveiflindbre vuur der doodelijke Peft
Dat d'onderdaan beftreedt, in't moorden uit te blufTen.
Nu hefren Amfterdam zich van't gekruiftekufTcn,
Om't kruis dat d'Armoedt drukt te rukken van haar nek.
De Bouwkunft toond' eer lang het loffclijk beftek.
Wie heil wil hebben moet by d'Opperrhacht aarihouwen.
Nu zag men deeze Stadt voor d'Armen rijk aan't bouwen,
Om by de rijke Godt niet arm van deugdt te zijn.
Terwijl men't Godtshuis, aan het ftrooment kriftalijn
Van d'Amftel ftichten, guam de waare Zeege daalen:
1
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Men zag haar met een krans van rijpc vruchcenpraalcn.
Zy hadt hct pronkgewaadt van d'oude Goudteeuw aan.
Haar koets, vol paarlen, ftondt op dicht beftarnde raan "
In'tgoudt van 'c veurftik zag men al dc fteen gedrecvcn,
Die voor de fchaneri die zy noch aan d'armen geeven,
Gezeegent zijn door 't Hoofc van 'c hemelfchc gcfpan.
Zy liec zich, osn cer vlucht aan 'c V tc koomcn, van
Twee guide vliezen langs het fpoor dcr flatten trekken.
De wakkrc Nering, die voor voerman mocftverftrekkcn
Btochc haar aan d'Amflelbron, daar d'Armoedc veilig zat.*
0 Amfterdam! fprak zy, 6 loffelijke Stadc!
Om dat gy vreemden geefr gelijk uw onderzaaten,
Heb ik, door lad van Godc, mijn rijke hofverlaaten
Om v te zcegencn in uwe handeling.
Zoo wordr uw groote ftadt tc klcen van ommering.
Elk poogt te weezen daar men rijkdom weet tc haalcn.
De winzucht trekt het yolk uit veergelecge paalen.
Volhardt, 6 Stadt! volhardt in d'armen by tc ftaan.
Wie by zijn Ifeeven gecft heeft grooter deugdt gcdaan
Door wcinig, dan die veel verlaaten met hun leeven.
Nooit moet de zieledwang, ten afgrondt uitgedreevcn,
Uw kaflen fluiten voor die andre Godtsdienft hecft;
OfGodt zal zijn gena, daar lijfen ziel door leeft,
Tocfluiten metcen koordt die quaalijk is t'ontknoopen.
Godtsdienft die men voor een buik vol broodt moetkoopcn,
jkhout niet langer ftant, dan't voetfel in de maag.
'Geloof, dat vry moet zijn, verwint men door geen plaag.
dwang kan d'oogen, maar dc harten niet verheeren.
*jk pongt de gaaf die hy van Godt heeft te verweeren.
P'tis de les die gy tot noch toe hcbt belecft.
"'ic dat dit laftren durft, ofvinnig teegenftreeft,
?egeert als Lucifer ver bovcn Godt te draavcn.
kieft gecn zy in't geeven van haar gaaven.
U(;
liefde Quit haar oog eer datz' aan d'armen gceft,
}
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Die toont gy aan hct V, dat voor geen galbraalc beeft,
Daar Mozes Arons godc en Aron Mozes mondt is.
Zoo leerc men wac dekracht van 't oudc en nieuw verbondt is:
Twee fcherpe breidels voot een wreevlig' ondcrdaan.
Den mondc moct ftaag ten dienft, van die gebieden,ftaan.
De Heeren ftrekken goon, haar dienaars niec dan englen.
Wie wijs is zal het hoog niec met hec laag deurmenglen.
Gy kieft, gy fchifc en cert, o fchrandre Staatmeeftres!
Elk naar de macht van 't ampt, heel Hollandt tot een les.
Hou ftant in d'oude deugdt. Hierzweeg de rijke Zeege,
En ftorten op de Stadt een koftelijker reegc'
Dan Danae, gelijk de Griek verdicht, ontfing.
Nu ziet men't Armehuis naar d'uitgefpanne ring
Van d'opperhemel, door de wakkre zorg, aan't rijzen.
Wic hoort die zonder 't V voor deeze deugdt te prijzen ?
Oudt Roomen toonden nooit een weerga in haar wijk.
Wie d'armen helpt verkrijgt weer hulp van't hemelrijk.
Aan den Eed. Eed. Heer

GILLIS VALK EN IE R,
Voorzittendt Burgermeefter, &c.

HEt

Burgermeefterfchap beftiert het yolk der fteeden.
't Gebiedt is heerelijk: maar vol van zwaarigheeden.
roozen
De
van't gezag zijn meeft aan doornen vaft.
Veel zijn gelukkig als men hen dit Ampt tocpaft ",
Maar't Ampt aan d'Amftel is, al zijt gy hoog gefteegen,
Gelukkig dat het v, door't kiezen, he eft gekreegen :
Want dit wordt meer door v dan gy door deer verfiert,
Het Ampt is mm dan die het hooftampt wijs beftierc
Oprechte wijsheidt dient totfteun der onderzaaten.
De hemel laat v lang, tot heil van Stadt en Staaten,
En luifter van uw Stam, opt hcilig Raadthuis trcen.
Waar wakkre waakers zijn bezorgt men 'c Algemeen.
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Op de zeve werken van Barmhartigheidt,
in een appel van palmenhout gefneeden ,
in 'chilis van den Heer

\BRAHAM

WAt

ALEWYN.

appelkomt zich hier vettoogen ?

Deez'vrucht, vol kunfl: van groote prijs,
Verwinc, toeroem van haar vermoogen>
De boomvrucht die in't Paradijs
Van Adams canden wierdt gefchonden:
Want die heeft, door het helsgcdrocht,
De zeve doodelijke zonden,
O gruwelen ■ op d'aardt gebrochc.
De zonden vlien met fnellcvlerken.
Maar deeze vrucht, die heilzaam fticht,
Brcngt ons de zeven grootewerkca
Van Barremhartighcidt in't licht.
Barmhartigheidt leerc d'armen queeken.
Een hemels beeldcwerk weethet yolk
De deugdt, door't oog, in't hart te preeken.
Dedeugdt verwint de helfchekolk.
Laat Grieken met haar tempels brallen;
De Nyl met graaven zwaar van fteen;
En Babel met haar fteilewallen,
Die kuhftftuk, vol godtvruchtigheen,
Komt my, aan 't V, tot dichten dwingen.
Een vrucht vol deugden rijk van ftof,
Behoort men heerlijk op te zingen.
De deugdt verdient een eeuwig lof.
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Ter Maaltydt van d'Eed. Eed. Hcerea

SCHATBEZORGERS
toen zy de Bouwkunft met haar taafel vereerdeo.

DE

Bouwkunft die men 'c Yop 'tloflijkft ziet vergrooten,
Toe heil van d'onderdaan en fteun der Bondcgenoocen,
Becoonc zich vol van vreugdc op 'tdifchmaal van de Stadt.
Een onbeveinfde vreugdt wordt tneer dan fpijs gefchat.
Toen Cezar, rijk van roof, door's vyandesneederiaagen,
Met lauwerier gekroont, van ztjne zeegewaagen
In't Roomfche Raadthuis ging, onchaalde hem deRaadc -,
Haar mondt was vol van vreugdc: maar 't hartvol fpijt en haat.
't Bedrogh verfchuilc zich meeft in martnere gebouwen.
Wie zekerheidc begeert moet op gecn hof becrouwen.
Hier ziet men Heeren daar geen dubbelhcidc in is.
Terwijl de Stadt deKunft vereerden met haar difch,
Quam Pallas in een wolk, vol hddre ftarren, daalen.
Zy hadt haar goude helm, vol diamante ftraalen,
En gladde beukelaar, volflangen^afgeleic.
Waar vreed' en vreugdt verfchijra paft geen afgrijslijkheidt.
Zy drilden ook geenfpeer gelijkop 't heir der reuzen.
De wapens dienen om de boozen 't hooft te kneuzen.
Haar pruik was met een krans van vett*oiijfomvat.
O Bouwkunft < fprak Mmerf, o praalpronk van de Scadt I
Ik laat mijn zetel om in ditvcrtrek cc koomen.
Ik wil dat gy van daag uw laften zult becoomen.
De zorgen kan men beft verpoozen door de wijn.
Wie zwaar zal bouwen diem bywijl vcrlicht te zijn.
't Vernuft der geeftcn mach men niet te nauw bepaalen:
Men moet, om't ftompe brein te fcherpen, aa/Tem haalen.
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Dctaaie luitfnaarknapt, door't fpannen, ajs een draadr.
Dcwijze SCHAAP, zoojonginmoedrakoudtinraadt,
En WIT SE N, rijk van brein, en vol van dapperheeden,
En d'overwakkre HOO FT, die 't quaadcop t hart helpt trecden,
En VAL X E NIE R vol geeft, beluft ora 'c grooc en klem
Op 'c naaft te weegen in de fchaalen van zijn brein,
Zijn hier gekoomen om uw laden te verlicbtcn.
Degunft der Grooten dient om Kleenen te verplichten.
Wie dat zijn plicht volvoerc behaagt zijn Overheer.
Hier zweeg de Kunftgodin en zetten zicb voort neer >
En deedthaar Nekterkruik opt rijkelijkfte vloeien.
Hier op begon de vreugdt deur al de zaal te groeien.
De wijn, diet hart ontfluit, gedoogt geen droeve klank.
Laat Alexander,vol van fpijs, maar meer van drank,
Aan zijne heldendifch, van oorlogsdaaden fpreeken,
Van rooven, moorden en van fteeden af te breeken,
Hier fpreekt men van een ftadt, vol huizen zwaar van fteen,
h fpijt van vrouw Natuur, te bouwen op bet vecn;
En ltark t'omgordelen met hemelhooge muuren.
Zookan men't dondrentfchut der vyandcn verduuren;
zdPtkrijgsvolk dat voor dagh de poorten laagen leit.
Wie't quaadtj cert komt, verhoedc, verkrijgt onfterflijkheidt.
Een die het heilzaamft bouwt verdient de waardtfte kroonen.
Hec Staatwijs V begeert haar geeftcn mildj: te loonen.
joodeedt de fchrandre Griek, en £kri>dtbare Latijn.
*Ierijk gedient wordt wil niet arm in't ioonen zijn.
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BOOMEN
van de Oflen- en andere bygelege Markten, &c.

POen 't volkrijk Amfterdam, om heerelijk te bouwen,
De boflchen vcur haar poort opt vaardigft af deedt houwcn,
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Begon hec wuftc graauw temorren op de ftadt.
'c Befluiten ran de Raadc wordc zelden goedc gefchac.
Hec coomelooz' gemeen betoonc zich zondcr oordeel.
Terwijlmen 'c hout af houwt, op hoop van dubbel voordecl,

Vecfcheen de Boomgodin met een verfteurt gemoedc:
Haar oogen blaakerden gelijk de zwavelgloedt
Die Etna uic haar keel in d'oopeluchtkomt braaken.
De traanen ftroomden langs haar opgekrabde kaaken.
Hec hulfel hing verwarc om fchouderen en nek.
O Koopftadt! borft zy uic. Ik heb die grooc beftek
Voor uw gemeenc beplanc met iep, abeel, en linden,
Om vry te wandlen voor hec woen der koudc winden,
En heece zonnefchijn: maar gy verdelgc mijn oeft.
De Schenzuchc is een vuur dac ftadt en laridc verwoeft.
Een die hecrecht ontwaft is quaalijk te betoomen.
Toen Herkles dol van pijn.de blaaderrijke boomen
Ten grondt uitrukcen, fchon hy.niet dan't wilde woudt:
Maar uwe dolheidt woedc op tarn en fnoeibaar hout.
Wie wijs en machtig is behoort geboomt te ftichten.
De Dichters, die hier in dit dichce bofch hun dichten
Opzongen, zijn mcc my, o ramp! opt hoofc getre en -.
Gy dempt hun Pinduflen, Parnaflen, Hippokreen ,
Himetten, Tempen en hun groene Helikonnen.
Een handt die wreedt is laat geen dingen ongefchonnen.
Maard'eedle dichtkunft wordc door geen geweldc verdrukc
Dc Renbaan is haar pruik van blaadren afgerukt:
Haar groene gordel ziec men van uw kerf bijl fchennen.
Hier plag hec moedig paardc te fteigeren, te rennen,
Te brieflchen en opt bit te knabblen, dat het fchuim ,
En aaflem, vol van vuur, guam vliegen overt ruim :
Men zag het onder 't loot ftaan trappelen en draaven.
Zoo leerden 't Koningcn, Vorftinnen, Hclden, Graaven,
Keurvorften en Prinfes oncmoecen met een mocdc,
Die noch voor krijgstrompet, noch voor de blixemgloedt

D
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En donder van't gefchutverfaagt. waar is die bralkn ?
Geen grooter ongeval dan onverwacht te vallen.
Waar vindt men't hoornig vce, zoo fchoon gelijk dc ftier
Daar Jupiter in fchool, toen hy, vol minnevier,
Euroopa, in die fchijn, op d'oever guam vcrfchalken ?
Ald'ofTen balkcn nu dat gy 't gcboomt cot balkcn
Lait houwen door de bijl. O lijdelooze fmart ■
Gyflaat de bijl in 'c hout, maar dieper in mijn hart.
Ecn die zijn fchat vcrlieft gevoelt zijn borft vol wonden.
iGewafch van dartig jaar wordt op ecn dag verflonden.
Deßoosheidt bindc zich noch aan reeden noch aan wet.
Het fcherpgeborftelt zwijn, wel waardt om by't banket,
Op Vorft Auguftus difch, voor lekkerny, cc zettcn,
Begint, nu gy dit bofch voor eeuwig komt verplctten,
Te knarfeianden, dat het fchuim ten muil uit bruift j
Hetgiltof't door den fpriet, in cen verwoede vuift,
Gejaagt wierdt in de bek der honden fcherp van kiezen.

i*3

fctreedelooz gedicrt heeft kermis van verliezen.
1

ten die Geweldt ontmoet toont teekenen van leedt.
De kaatfer zwarc van ftof, en overnat van zweet,
'"ncemtgeen blaan, om in haar fchaaduw neer te vallen.
*er floegh hy, om het lijf te oefFenen, de ballen
*°ohemelhoog en veer als 't oog bereiken kon.
van Apol, dat Hiacinth de bron

ian'tlecven ftopten, moet voor't wakker kaatsfpel duiken.
Hier worftelden de jeugdt, bedekt van groene ftruiken,
«elijk de worft'laars op Olymp, in Grieken, deen,
Thezeus groot van kracht, en Jazon taay van leen,
van oly, om een krans van eiken ftreeden.
v mis ik met mijn loof de roem der oudc fteeden.
"Jar loofen lof
verwelkc wordt praal en eer betoomt.
l ecbaaken,
plofFen en het plotfen van't geboomt,
ervult de ruime lucht, en helpc de grondt aan't rijten.

Ucweergalm doet het yolk, van fchrik gedoodtverwt,krijten.

Zoo

i<*4

VERSCBEIDE
Zoo cjier komt hen, 6 Stadt aw dartelbeidt cc flaan.
Ik zal, coc wraak, ik zweer 'c, "ow grachtenvgrocn van blaan
Die fchaaduw lecvercn, onerooven van haar edges.
Een onverdiende hoon is quaaiijk te verzwelgen.
Wie dac godinnencergt verwacht een droeve ftant.
Zoo riep de Nimf, en nam de kerf bijl in haar handt.
De weerwraak van een vronw vernoegt zich niet met weenc.
De Bouwkunft, die het brein, in 'c overwijs Athcene,
Van Pallas is gefcherpr, bevondc zich nu aan 't Y.
Haar ftaatcytabbcrt blonk van goudc op blaauwe zy.
Hec borftftuk zag men met hec nieuwe Raadchuis pcaalen.
Haar gordel hade zy op het kunftigft doen bemaalen
Metftraaten, grachten en met wallen zwaar van ftecn.
Het hulfel zag men met geen lauwerkrans bekleen :
Maar met een oopekroon van patters, fchietloon, ryen,
Schrijfhaaken, pennen en al wat de fchrandre tyen
Der Grieken diendentot gebouw van goede ftant.
Zy hadt de platte grondt van d'Amftel in haar handt.
De Vreed' en Rijkdom fcheen zy aan haar zy te houwen.
Door Vreed' en Rijkdom kan men groote ftceden bouwen.
Waar Krijg en Armoedt is vervalt de ftarkftc ftadt.
Nu guam de Bouwkunft daar de Plantnimf nceder zat.
O Boomgodin l fprak zy, hoe zijt gy dus bekreeten ?
Dat Amfterdam dit bofch ter aarde hceft gefmeeten,
Is niet uit weeldc; maar uit hooge noodtgedaan.
Daar't menfehdom dak ontbreekt macb geen geboomtc ftaan.
Men fchuilt veel veiliger in huizen dan in blaadren.
Toen Cezar met zijn heir Maflilien guam naadrert,
En darhemhout ontbrak tot ftormwerk, om de (lade
Te morzelen, heeft hy de fcherpe bijl gcvat,
En ftapcen ftput in't bofch, daar nicmandt in dorft koomen;
Want deeze plaats was vol van godtgcwijde boomeft,
Outaaren, tempelen, en alle heiligheidt r
Hier heeft hy't zwaar geboomt ten grondt toe afgemeit.

,

-

D I C H T E N.
tGewijd moeft voor zijn bijl, die ongewijdc was, duikcn.
Denoodc mach heiligdom voor wapentuig gebruiken.
ft'ac dat de wee verbiedt wordt van dc noodc geboon.
Denoodcdwang guam dit veldc bcrooven van uw kroon.
De boomen moeten voor een ftadt vol huizen wijken.
Daar menfehen woonen kan men't algemeen verrijken.
Met algemeen verrijkt verkrijgt een hcerlijk lof.
Fermocht de Roomfche Vorft dat groen en heilig hof,
Om ccn beroemde ftadc re plecceren, af houwen ?
Hicr kerft men boomen om een nieuwe ftadc te bouwen.
Hie fteeden maakc doec meer dan die de fteeden brcekc
Indien gy planten wilr, zoo volgt my: want men fteekt
Een plaats af by de poorc, die meer dan deez' zal brallen.
Hier zweeg de Bouwkunft en zy brocht haar by de wallcn,
Entoonden haar de grondt van 'c aangehoogde veldt.
2°ois 'c ontfteldc brein allengs te vreen gcftelt.
Me meer voor minder krijgt vergecc het teegenftrceven.
Nu wordt de PJantnimf van de Dichtkunft voortgedrceven,
Om vaardig onder 'c dak van't groene bladt te gaan.
°c Dichters zingen beft in fchaaduw van de blaan.
1

i6;

Op dc verheffing van den E. Heer

1A C O B

HIN L O OPEN,

Zoon van den Ed. Heer Jacob Jacobfei- Hinbopen ,
Scheepen en Raadt t'Amfterdam,

oen "V tot Harderwijk het Recht van't Grondtbezit verdedigt had,
en na het zelfde, door toeftemming der Hoogefchool-Raaden,
verklaart wierdt Meefier in bey de Rechten.

hooftfehool vloeit van fchrandre weetenfcrlappcn:
\/j InervaasWOrdt
het

ruw verftandc °P 'lkunftigfte befneen.
ZooKlitnt
hr
men, rijk van geeft, op d'allerfteilfte
trappen.
V

Tocn
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DICHTEN.

ecrftindeezeplaatsverfcheen,
Heeft hy zich fchrap geftelt om zijn vemuft te flijpen.
Hec ftompe brein wordt beft door leflenfcherp gewec.
Wie fcherpe herflens heeft wcet alles te begrijpen.
Zoo is hy door de Tijdt, die fteen en ftaal verplec,
Toe luifter van zijnroem, voor andercn geftcegen.
Wie zuchc toe wijsheidt heeft veracht de leedighcen.
De fchranderheidt wordt flechs door wakkerheidt gekrecgen.
Alcides kon niet dan dooronvermoeide fchreen,
En't fel verdelgen der verwoede landtgedrochten,
Ten hemel ftcigeren, om by't geftarnt te ftaan.
De grootfte zeege wordt door moedigheidt bevochten.
Zoo ziet men deeze gecft de hoogfte top beflaan:
Wanthy heefr, om het recht van't Grondtrecht vaft te zetten,
Zijn vyandtuicgedaagt, en zeegenbaar gevelr.
Een die zich wapent met het flagzwaardc van de wetten,
Wordt van dc Wijsheidt op de troon van eer geftelt.

Toen

Hindeloopen

Dc wetten hebben kracht om't Grondtrecht te bewaaren.
't Bezicten van een plaats hecft voorrecht by't Gcrecht.
Dit toont hy door zijn geeft, noch overjong van jaaren:
Maar oudt van oordeel, daar men't Grondtgebruikbevecht.
Hy draagt zich even braaf in voor- en teegenfpoeden.
Men ziet de tydt te moedt, dat hy, in vaaders fchreen,
Tot lchrik der quaaden en behoudenis der goeden ,
Het Raa Jthuis aan het V, tot welftant, zal betreen.
Een Stadtvolmenfchen fteunt op afgerechte mannen.
De wetten zijn gefmeedt voor allerley geval.
De vierfchaar kan men beft door rijpe herflens fpannen.
Nu wacht hem Amfterdam in d'uitgebreide wal,
Om hem t'ontmoeten opt gejuich der onderzaaten.
Een geeft yol wysheidt is de hoop vanStadt en Staaten.

BY

BYSCHRIFTEN
O P

AFB EELDINGEN,
STAMBOOMEN,

SCHILD E R
f APENS,

Vi

V E N,
&c.

Op

xtfS

BYSCHRIFTEN.

Op d'Afbeelding van

KAIZER KAREL DE VYFDE,
in een goudeLijft opt Raadthuis t'Amfterdam.

DUs

,

ziet men XAR E L die zijn vyandes heir deede faeeven,
Tocn hy het fcherpe ftaal in d'yzrehandtfchoen hade.
die
Een
zijn vyandt flaat zal, door die dooden, leeven.
Het Raadthuis heeft zijn beeldt met heldcrgoudt omvat,

Om dat hy d'Amftel met veel vryheen guam beftraalen.
Wic mildt en dapper is verdient in goudt te praalen.

Op het beeldt van Mevrouw KATARINA OPCY,
Gemaalin van den Eed. Heer Burgermecfter Witsen;
van Quillinus uit manner gehouwen.

DUs

weetdekunft Katryn vanmarmerfteentevormen;
Noch zal de Tijdt dit beelde begraven in het zandt:
Maar haar beroemde geeft verduurt de ftarkfte ftormen.
De fchranderheidt behout, in fpijt der ccuwen, ftant.
Zoo zal men Opcxs faam, als 't vices verdwijnt, zien draaven.
Niet wordt 'er ouder dan de loffelijke gaaven.

Op den Stamboomvan den Eed. Heer

KORNELIS WITSEN,

DUs

Burgermeefter,Raadt,&c.

bloeit den Stamboom van de W i t s c n s , vol van blaadren,
Diet V befchaaduwen metraadt en dapperheidt.
Een ftadt vol yolk vereifcht getrouwe Burgervaadren.
Dc zeiflcn van de Tijdt, dieft een en ftaal afnaeit,
Betoont zich krachtloos om op telg of bladt te woede.
Een rechte Stamboom bloeit in voor- en tcegenfpoede.
Op

BYSCHRIFTEN.
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Op d'Afbceldingvan denEed. Heer

SIMON

VAN HOOREN,

Burgermeeftcr

DUsleeft

en

Raadt t'Amfterdam.

van HooreH) die,totheilvand'onderzaaten,
Het Raadthuis en het hof, met luifter,komt betrcen.
Vie't algemeen bezorgt verftarkt de machtder Staaten.
Dc maalkunftftelt hicr niet dan't kcurig oog te vreen:
Waar'toorvan'tvolkbegeerc van Hooren ooktehooren.
Dcwijsheidt, groot van roem, wordt beft gezien deur d'ooren.
1

Op *c Wapen van den Eed. Heer

GERRIT

SCHAAP,
Heer van Kortenhocf, Burgermeefter, Raadt, &c.

zietmen'tWapenfchildtvand'overoude
DUs
Tijdt vergeefs
Daar flagzwaardt
Pc Huizen

Schaapev,

van de
op heeft gewoedt.
't
kent men beft aan d'eigenfchap van't wapcn.
Maar Kortenhoef poogt meeft, tot heil van d'Amftelvloedt,
wielkgckent tc zi; n door deugdelijke daadcn.
Meugdt van die gebiedt verduurt de fchildtlieraaden.

Op de Stamboom van denEed. Heer

fIETER

DE

GRAAF, &c.

hUs leefr de Stamboom van de Ghaaven, rijk van telgen,
Die tweemaal hondertjaar aan d'Amftel heeft gebloeit.

boom die wortcls fchiet is quaalijk te verdelgen.
°c tanden van de Nijdt, van hels vergift befproeit,
l|tl fto^p
gebeeten op haar onverwelkbre blaaren.
V 3

Dc

BYSCHRIFTEN.

I/o

De loffclijkc deugdt wordc yruchtcloos bcftreen.
Die Stamhuis waakt om 'c Recht en Vryheidc te bewaarcn,
Daar 'c tachcigjaar om vocht, metraadc en dapperheen.
Zoo maakc men zich berocmc in grooc en klecnefteeden.
Geenftarker wal voor 'c yolk dan fchrander Overhceden.

Op d'Afbceldingen van den Eed. Hcer

GERRIT

B I X X E R,

Heer van Zwieten , Raadt in de Rekenkamer van

Hollandt, Hoogheemraadc van Rijnlandt,
en Mevrouw

KORNELIA BIKKER, zijn Gemaalin,&c.

Hler

komt van Zwieten by zijn Bikker, vol van gaaven,
Twee telgen van een flam, zoo rijk van deugdt als raadt.
Wie dubblekrachten heeft zal ftcil tenhemel draaven.
Men wachc uit deeze twee noch vruebcen die de Staac
Befchermen zullen voor't geweldc der dwinglandyen.
Een vrygevochtc yolk begeert geen dwang te lyen.

Op de Stamboom van Mevrouw

JAKOBA

BIKKER,

Gemaalin van den Heer

PIETER

DUs

D E

GRAAF,

&c.

bloeit de Stamboom van de wijz' en dappre BikkreNi
Die voor geen leeger vrceft van woedent oorlogsvolk.
Zoo weet men deur een mift van rampen necn te flikkren.
De wakkerheidt vcrftrekt de burgers voor een dolk.
Wie vrygevochtcn is begeert ook vry tc lecven.

BYSCHRIF-T-EN.
De blixcm van 'c Geweldt heeft al haar vuur en vlam
fcrgeefs op decze Boom, vol vruchten, uitgedrceven.
Zoo bloeitzc noch, tot heil van't groeienc Amfterdam,
Dat haar, tot dankbaarheidc, voor eeuwig heeft te loonen.
C7ic 't yolk befchcrmt verdient lauwricr en eikekroonen.
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Opt Wapen van den Eed. Heer

BURGERMEESTER

DUs

WITSEN.

ziet men't Wapenfchildt van Witsen, die in't hof
£en fchootvryfchildt verftrekt voor zeeve bondtgcbuuren.
Zijn landt- en waterzorg verdient een eeuwig lof.
Vie'talgeraeen bezorgt weet alles te vcrduuren.

Op 'c Wapen van den Eed. Heer

BURGERMEESTER SPIEGEL.

DUs

toont de kunft

het fchildt van Spiegel, trouw van aart,
Die Stadt en Landt befchermt door waaken en door raaden.
Zijn zeezorg is in't Ooft gelijk in 't Noordt vermaart.
dubble dienft betoont pleegt loffelijke daaden.

Op d'Afbeelding van den E. Heer

Abraham a

l

c w

y

n, &c

P\Us ziet men Alewyn, verlicft op deugdt en kunften.
*J Zijn zorg verftrekt de weez' een vaader in de noodt.

Wie voor de weezen zorgt zal leeven na zijn doodt.
fyninborft, braafvan aart, qntziet noch nijdt noch gunften.
Hy roemt dc Bouwkunft van oudt Room en en Atheen.
Een fchrander brein heeft zucht cot nuttc geeftigheen.
Op

BYSCHRIFTEN.
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Op d'Afbcelding van denEed. Heer

JOANNES

NIEU WENHOF, &c.

DUsloffelijk bedrijf

ziet men Nic uw ho f , die dc Godtsdienft, wecten, zeeden
En Scaat van China toonc, door zijn geleerdc fchachc.

Ken
verdienc onftcrflijkheeden.
Zijn Scaackundc, rijk van roem, en krijgsmoedt, groot vankrachr,
Twee zuilen voor Cilon, zijn waardc om hem te fieren.
Wie wijs en dapper is paft dubbelelauwrieren.

Op d'Afbcelding van den E. Heer

DANIEL

DUs

STEVENON,

ziet men Stevenon, een van de Beurspilaarcti
Daar Amftcrdam door groeic, toe fteun van't Vryelandr.
De Steeden bloeien bed door't wiflelen der waarcn.
Zijn zorg voor't Weeshuis hout gclijk zijn Beurszorg ftant.
Zoo baant men zich een fpoor om naar 't geftarnt te treeden.
Wie dat de wcezen helpt verkrijgt onfterflijkheeden.

Op d'Afbeelding van den E. Heer

JOAN

DUs

DE

ZWAAN-

leeft de Zwa a n door kunft, een Zwaan die deur de baare"
Durft bruizen met zijn gecft tot fteun van buis en landr.
Zoo ftrckt by aan het V een van de BeurspUaarcn.
Oe Beurs behout het huis en Staat in vaftc ftant.
Zijn inborft, trouw van aart, zal na zijn fterven leeven.

Een loflijk koopman weet de doodt verby te ftreeven.

0P

BYSCHRI'F'TBN.
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Op *t Mannerbecldt van den E. Hcer

HENDRIK

TRIP.

r\Us vormt men't beeldt van Trip, uit harde marmerfteen;
L/Noch zal de zeifen van dc Tijdt het beeldt verwinnen:
Maar zijn oprechc gemoedc wordt nooit tot ftof vertreen:
Een loflijk leeven laat zich door geen Tijdt verflinnen.
Op d'Afbeelding van den E. Heer

PAULUS

BARBETTE,
Geneesmeefter t'Amfterdam.

DUs
Doodt, diet
nerkruidt,

maalt de kunft Bar be t , die door de kracht van zappen,
yolk beftormt, bywijl, te rug doet gaan.
De
met kunft gebruikt, heeft heilzaam eigenfehappen.

Die toont zijn fchrandre pen in zijn geleerdeblaan,
we elk verplichten om zijn leflen lofte geeven.
«n die de Doodt bepaalt zal't fterven ovcrleeven.

Opd'Afbeelding van den E. Heer

PIETER

SCHOUT,
Droft en Dijkgraaf van Haageftein, &c.

l\Usleeftdewakkre Schout, verlieftopallekunften ;

De Droft en Dijkgraaf van het oude Haageftein:
£* reukt

buigt het Rccht om giften noch uit gunften.
L£ andrenochwctten
fchrijft vereift een oprechtbrein.
Zo £an by
d'onderdaan
Haageftein behaagen.
Q°emeen is door vernuftvan
en deugden t'onderfchraagen.
C

t

Z

Op

BTSCHRIFTEN.

174

Op d'Afbedding van den E.

DANIEL STALPAARDT &c.

DUs

ziet men St al pa ard t, die noch nijdt noch lafter vteeft
Maar 't Raadthuis aan hec V vertoont zijn wakkregceft:
Hier hoeft hy Roomen noch Acheenen niec te wijken.
Vernuft wordt beft geziendoor leevendige blijkcn.

Op d'Afbeelding van den E. Heer

MOERBEEK,&:c.

diede zee, de moer van alle beeken ,
DTt'sMoERBEEK,
Deurkruiften
in 't Ooft,
heil van't V, in't Noordt.
tot

tot

W ie zucht tot reizen heeft ontziet geen woeftc ftrceken.
Hy heefc Merkuur en Mars, langs Ganges rijkeboordt r
Vol trouw en wakkerheidt, zeeghaftig naar getreeden.
Wie trouw en wakker dient verplicht zijn Overheeden.

Op d'Af beelding van Jaffrouw

ELIZABET

DUs byleeft
rijk

ZIELON,&c

Eliza be t, de vrouw van Stevenon,
in t oordelen als loffelijk in recden:
nacht zijn maan en op den dagh zijn zon.
Wie dubble gaaven heeft verkrijgt onfterflijkheeden.
Zoo
Dit is

Op'cWapenvan JOAN DE WYS,

DE

daar de drie Wijzen zich in vertoonen.

Wijzen offerden hun gaavenhoog van prijs.
Wie't fpoor der Wijzen volgt betoonc zich dubbel wijs.

BYSCHRIFTEN.

L

DUs

V

Op d'Afbedding van den E. Heer

A N

ESSEN

i7f

&c.

maalt men d'omtrek van de fchranderen van Essen:
Maar 't brein v«rtoont hy zelfdoor zijn geleerdefchachr.
De geeft wordt beft gezien door lofFelijke leflen.
Zoo keert dien Eskulaap, door kruiden groot van kracht,
lie moordtpijl van de Doodt, by wijlen, in het woeden.
Eeneeskunft dienc Natuur om 't leeven te behoeden.

Op d'Afbeclding van

ABRAHAM DE VRIES.
[Nils beurtde Vries hethoofcomringtvanlauwerblaaden:

*J Zoo cert men zijn penfeel en pen vol hemelfch' int.
wijsheidt paart kan oog en oor verzaaden.
De Doodt diet leeven fmoort, en Tijdt diet vlees verflindt,
op zijn fchriften en panncclen.
Hoe fiert men zijn laUwrier ? met pennen en penfeelen.

Op d'Afbeelding van den eerwaardigen Heer

PETRUS

door

DUskan leeftd'afgrondt,

LAURENTIUS,

Holfiein gefneeden.

Lauwr en s, die ons de kruisleer, door zijn leeven
En leflen, onder 't kruis, op hoop van heil, verbreit.
'°o
die de ziel beftormt, doen beeven.
hy
Het zaadt van Godt wordt beft, door leer, in't hart gezeit.
p>e moet men zulk een man, tot loon van deugdt, verfieren ?
verdient een krans van hemelfche lauwrieren.'

Z z

Op

x?$ B Y S C H R I F T ' E N

.

Op d'Af beelding van den eerwaardigen Heer

S I M O N

D

K L E I N ,

door M<tf/«gefchildert .

Us ziet men 't beeldt van Ki,EiN,door kunft,in 't klein vertoogcn
Maar die hem groot wil zien moet luiftren naar zijn leer»
Wie 't woordt van Godt verbreit heeft overgroot vermoogen.
Het fchildt van zijn geloof ontwijkt geen hels geweer r
Want hy omheint zijn volk met goddelijke muuren.
Een Chriftenridder ka n het helsgeweldt verduuren.
Op d'Af beelding van Juffrouw

J O A N N A VA N O O R S C H O T& c

D

Us wordt ons O O R S CH O T, door de kunft, in print vertoont;
Haar brein wordt van vernuft en 't hart van deugdt bewoont:
Dit zijn de prikkelen die S C H O U T me t haar deên paaren .
Vernuft en waaredeugdt zijn ziel en huispilaaren.

Op een Zilverfchild t daa r het Wapen van de zeeven vrye
Neederlanden op gefneeden is.

D

E zeeven pijlen, faam gebonden met een bandt,
Vertoonen ons de kracht van 't vrye Neederlandt:
De Leeuw is fchildtwacht e n zijn zwaardt haar dappcrheeden.
Waar Eendracht toegang heeft befcherm t men Landt en Steeden-

Opeen Zilverfchildt , daar 't Wapen van Amfterdam
op gefneede n is .

D

Us pronkt het wapenfchildt van 't bloeient Amfterdam .
Het wijkt geen Britfche draak al braakt hy vuur en vlam:

B V S C H R I F T E N.
Hier zijn twee Iceuwen die 'c voor oorlogsramp bewaaren,
ft'aar dappre wachcers zijn verduuct men krijgsgevaaren.
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Op'tSchip ZUIDTPOLSBROEK.
7 Uidtpolsbroek wapent zich om naar het Ooft te vaaren:

Lv

De hemel gun het heil by't teegenvoetfch geflacht.
Wie Godt tot (Herman heeft bruift veilig deur dc baaren.
Zoo zal Zuidtpolsbroek met den Oefl van't Ooft bevracht»
Mcer waardt dan Jazons vlies, geen tijdt voor't V verliezen.
De koopmanfchappen zijn derechte guldevliezen.

Op'tglasin'thuisvan SYMEN WILLEMSEN,
Schipper op d'Eendracht, door den E. Heer

DANIEL VOGELAAR

DE fcheepen

vereert, &c.

zijn gebouwt om koopmanfchap te laaden:
Zoo houdt de rijke Beurs de Staat der Staaten ftaan,
De winzucht vreeft noch windt, noch Thetis diepepaaden.
Zoo zagh men Willemszoon met d'Eendracht, rijk gelaan,
Degolven ploegcn, fpijt de zee- en krijgsgevaaren.
«n dapper Zeeman poogt zijn waaren te bewaaren.

Toen den E. Heer

ABRAHAM

ALEWYN,&c,

\T He in de Wet befneedt, verzaaktcn d'afgodiften.

JV

Een die den Doop ontfangt verzaakt het boos gemoet.
"et heiligh Doopfel is hetteeken van een Chriften.
Zoo krijgt Sachrias dccl aan 't zaalighmaakentbloedt:
n zulk een roodemeir vcrdrenkt men't heir der zonden.
J
wijkt dc bron van Chriftus purperwonden.

Z

j

Aan

i

BTSCHRIFT'EN.
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Aan den E.

MARTINUS
TTW kindt, o

ALEWYN.

heeft gcen Adoon te wijkcn;
hadt
hct
fchicht,
boog
en
Ja
fchoon
van
dan
zou Kupid' bezwijken :
vleugels
En
pluira,
Want Venus zou uw wicht
Meer dan haar vluggezoon,het Minnegoodrjen, achten.
Een kindt vol geeft en glans hceftovergroote krachten.
***■

Alewyn!

De Romeinen van deNeederlanders overvallen ,
door Jordaans gefchildcrt.

verraft.
dappre worden
leegerfchanfen.
HEc Roomfchekrijgsvolk
gekeert
Roomfchejuk
den

wordc van Ncederlandt
De
door
niec
Zoo wordc
'c
ontlaft.
Batavicr van
Wie vryheidc zoekc door 'c zwaardt heefc zucht toe lauwerkranfen.

Vreedeverbondt derRomeinen en Batavieren,
door de zelfde gefchildert.

DE

vree vertoont zich by Romein en Batavier.
Zoo ziec men op de brug hct moordtkrakkeel beflechten.
De vreed' olijf verkrijgtmen beft door krijgslauwrier.
Wie oorlog voert om vreed' is loffelijk in 'c vechten.

De FILESTYNEN, door de zelfde gefchildeit.

Hler

wordtde

doorSamfonskrachtverflaagen.
Wie kerk en haatc bevrijt kan Godt en't yolk behaagen.
Filestyn

Op

BYSCHRIFTEN.
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Op bet Vreedeverbondt der

ROMEINEN

rOcn

en

BATAVIEREN,

door N. Helc Scokade gefchildecc

Cezar "i: Duitfch geweft in't hamas guam bcfpringen ,
Om 't moordcgeweer in't hart van Neederlandc te wringcn,
fceft hem de Bacaviet doen deizen voor zijn dolk.
Dcvrees voor dwinglandy veroorzaakc ftrijdcbaar yolk.
gebooren is begeerc ook vry te blijven.
juguam de rijke Vree gemijtert met olijven,
mhechte Roomen en Batavien aan een.
DeWijsheidt voegt zich by de Koningin der Stecn.
liewijs en dapper is heeft overgroote krachten.
'oorzichtigheidt, die zich voor laagen poogt te wachten,
"crzelc de Duitfche Maagdt, oin by't verbondt te 2ijn.
«ndie voorzichtig is gelooftgeen fchoone fchijn.
buchc tot vryheidt durft gecn Koningen betrouwen.
vree door noodtdwang raaakt, zal d'eedt niet langer honwen
"«i alsde hooge noodt, die veinzen kan, hem dwingt.
"5 ftrijdtbre Tibergodt, die van de grondtopdringt j
Rijnftroom en de Waal, twee bondtgebtiuren*
'"cenigen tot fchrik van's vyandts heir en muuren.
heir der ftarkenheeft een ongemeene kracht.
lattuigc Farfalien, waar dat Pompeiis macht
Hoeftzwichten voor het zwaardt der oude Batavieren.
pronktc Roomen zich met palmen en lauwrieren,
'nzeegepraalde lang in een beroemde ftant.
'ebemel gun de Staat van't Aadlijk Gelderlandt,
Seen minder luifter met haar trouwe Bondtgenooten:
c piilen in de klaauw van d'ecdle Leeuw geflooten,
V doorEendrachtigheidt in all's ontzien geweeft.
len iaamgefpanne majcht maakt zich van elk gevreeft*
Mozes

J«

\So

BYSCHRIFTEN.

Mozes vertoont de Wet aan *t yolk,

DE

doorFerdinandus 80l gefchildert.
WetwordcMozes,voorheellfrael,gegeeven.
Wie 'c yolk beheerfchen zal vereift een ftarkehandt.

De wctren zijn toe fchrik van al die heilloos leeven.
Waar wijze wetcen zijn behoudc de deugdt haar ftant.

W

In 'c Stamboek van den Rechcsgeleerden

I L L

E

M

J

U N I US.

TTW geeft, oJuni vs ! die Pallas leflen eerdc,
*"*■ Bctoont ons
jong, aan 5c V, een oude weetenfehap.
Een rechtgeleerden is een cechte Rechtsgeleerde.
Gy klimt, door yver en vernuft, opTemis trap,

Om uwe Vaaders fchreen in wijsheidt na te treeden.
De wijsheidt is een kindt van geeft en wakkerheeden.

In't Stamboek van Juffrouw

KATARINA

QJLI ESTIERS.

fchildercn, bootfeeren, dreien, dichten,
BEeldthouwen,
En al
kunftig bevondt men in Atheen.
is,

wat

Een ftadt vol geeften doet al andre fteeden zwichten.
Nu beurt zich Amfterdam hovaardig uit het veen,
Om dat Queftiers, een vrouw, de Griekfche Faam doet ftrijken.
Een vrouw vol geeft behoeft geen fchrander man te wijken.

G.

In't Stamboek van den E.

VAN

VEel

NIEUWENDAAL

klaagen dat van Barneveldt
Vermoordt is door het ftreng gewoldt:

De waarheidt roept van's hemelsflot:
Hy fturfrechtvaardig opt fchavot.

VERSCHEIDE

Aa

VER.

VERTOONINGEN
OP

D E

ZEEGEBOOGEN
VO O R

D E

K.ONING VAN ENGELANDT
In d'eerfte van de vier Zeegeboogen

T TErtoont zich d'Eendracht voor ecn brandcnt Outaar i aan
V haar rechtehandt heefc zy Vrankrijk, Herkules, Engelandt
en Mars; deeze worden van de Sein en Maas gevolgt: aan dc
flinke verfchijnen Deenemarken, Dapperheidc, Neederlandt,
en Pallas j die de Beldt en 't V by zich hebben. Meineedigheidr,
die hier toegang zoekt te krijgen , wordc door Trouw, haar vvandin, de handen op de rug gebonden. Vreede, die Bloedtdotftigheidt onder haar voet en Neering aan haar zy heefc, ftaat aan de
rechte hock van het outaar. Dapperheidt vertreedt, door hulp
van Wakkerheidt, Moedeloosheidr, Schrik, Vrees, en al wie zich
laf betoondt. Hier wordt het Krijgsverbondr, datde gemelde
Rijken beflooten hadden, om landt en zee, tot heil van alle menfchen, door Oorlog aan Vreede te helpen, bezwooten. Duicslandt, Spanjb, Italien en Turkyen vertoonen zich verbaaft> uit
vrees van oveivallen te worden, nu dac de Faam, die langs de wolken komt zweeven , dit veibondt laat hooren. Moordaadigheidt,
Onkuisheidt, Stockebrandt, Roofzucht en Geweldtworden door
Krijgstucht, die Gerechtigheidt by zich heeft, verjaagt.
Hier zweert men't Krijgsvcrbondt der Kooningen en Staaten»
Zoo vangt men oorlog aan tot heil van zee en landt.
Wie dv om vreede vecht befchermt ziin onderzaaten.
.T

.

V E R T O O N I N G E N.
Nice bindt 'er vaftcr dan een t'zaamgevlechte bandt.
Zoo wordt de zee gebaanr. Zooraakt het landt aan 't ftijgen.
De Viecde kan men beft door dapperKrijgen krijgen.
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In de tweede Zeegeboog

Zlet
drie koningrijken: hy

men Kromwel op de rrcon van Karel Stuart; hyftaat
op drie gekroonde pilaaren; dekracht
der
fcheurt de voorwaarden van 't wettig
crfrecht derKoningen.De Staatzucht,die aan zijn rechte zy ftaat,
heefc haar voet op de borft van de Godtsdicnft, en de werreldtklooc, kroon en fcepter, in haar arm. Aan zijn andrc zy hecft hy
tGeweldt,die de fchaal van Gerechtighcidt,die voor hem knielt,
door't zwaardt, dat hy haar ontweldigt heeft, aan ftukken poogt
te breeken. Engclandc, Schotlandt en lerlandt worden door
Dwingelandy geboeir. De troon is van Geveinftheidt, Moordad'gheidt, Trouwloosheidt en Bedrogh omheint. De geeft van
Meefter Pym, gevolgt van d'andre Koningmoorders, komt hier
dcur'raartrijkheen breeken, om Kromwel onbekende fchelmftukken (zoo 'tmoogelijk is dat 'er iet goddeloos by hem on''ekent kan zijn) op nieuw in te fcherpen. De Goude eeuw, die
Peering, Rijkdom en Overvloedt by zich hceft, wordt door
rac h tj een dochter van de Staatzucht, verjaagt. De Teems
komtroodc van bloedt by Teds verfchuilen. Vrankrijk, Spanje,
worden door d'enterbyl van de Rovery
met zijn rechtevoet

JtalienenNeederlandt

befprongcn.

Brittanje wordt verkracht, tot fchrik van alle Rijken.
De Godtsdienft is gcfplitft, en't heilig Recht vertreen.

°c hclfche Staatzucht is, in't woeden, niet t'ontwijken.
waar Boosheidt toegang krijgt, vervalt de hoop der fteen.
De Roovery befpringt dc zee aan alle deelcn.
Ie Godt noch menfeh ontziet heeft luft in moordtkrakkeclen.

Aa

2

In
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VERTOONINGEN.

In de derde Zeegeboog

T TErtoont zich het leeger dcr vermeetele Reuzen, gewapent
V met de fchildenvan Kromwel cnandere Koningmoorders:
zywentelen en ftapelen de bergen tot ftormkatten op elkandcr,
cm de hemel te overweldigen. zy wordea van Hoovaardigheidc,
Vermeetclheidt, Moordaadigheidt, Staatzuchc en Geweldt aangehitft. Jupiter daghvaart, door't daaveren van dedonder, alle
gooden en godinnen, die, in tijdt van noodt, de wapens kunnen
voercn, om 't onheil te keeren. Neptunus veldt zijn gaffel, Pluto
zijnvork, Mars zijn flagzwaardt, Apollo gebruikt zijn Ichicht,
Pallas haar fpeer, en Diana haarjaagfpriet. De donder verbrandc
en verplettert deeze vervloekte gcdrochten, en begraaft hen, van
gemorfelde bergen overdekt, in't dicpfte van de golven. De
Zcegooden fteeken hun hoofden, opt vallen der gereetebergen,
verbaaft uit de baaren. De vier HooftftofFen,die door dit vervloekt
geflacht van elkander gefcheide waaren, voegen zich hier weeder
by ecn: hct Vuur komt in't roodt gekleedt, zy heeft cen fenix op
haar hoofr,en een ftandert in de handt daar een blixem in gefchildert is. De Lucht verfchijnt in't blaauw, daar zich de vier winden
in vertoonen,haar perruik is met een recgenboog verfiert: zy voert
een wimpel met een Arent. Het Water heeft een grocnemamel vol
zeebaaren: haar hulfel van mos en wier, is vol koralen en paarlemocr gevlecht. zy zweit een gaffel daar een Dolfyn in ftaar.
d'Aardt heeft een groenetabbert,vol boflen en bergenrzy is met een
fteedekroon gehuldt; in't vaandel vertoont zich een Mol. Azia,Euroopc, Afrika en Amerika,die lang van deeze roof en moordtzieke
Reuzen bevochten zijn, beginnen weeder aaflem te haalen.
De hemel wordt beftormt langs fteigerende bergen.
De Staatzucht vreeft geen ftraf op hoop van moogentheidt.
De Dondergodt verfchijnt, nu hy zijn troon ziet tergen,
En plettert, door zijn fchicht, al wie hem krijg aanzeidt.
Zoo treft de wraak het hooft van Kromwels woede Reuzen.
De blixem is gefmeedt, om't aardtfeh geweldt te kneuzen.

VERTOONINGEN.
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In de vierde Zeegeboog

Q Taat de Koning voor zijn troon. Wraakgicrigheidt, en Ver-3 mcetclhcidt lcggen onder zijn voeten gebondcn: hy ruft met

fchouder van de Godtsdienft; met de
flinke op die van Gerechtighcidt. Genadc, vyandin van de
Wraak, ftaat voor hem. d'Eeuwigheidt komt zich achter Stuart,
in een daalende wolk vertoonen;haar kleedt is van ftarren bezeit;
haar pruik met een flang, die de ftaart in zijn bek heeft, verfiert.
Zy is van drie gevleugeldekinderen verzelt, die, om de Koning
tchuldcn, elk met een kroon> fchepter en zwaardt verfchijnen.
zijn rechtehandc op de

Dc Vreede reikt hem een zwaardt daar een olijftak omheen
geflingertis, en Pallas haarfchildt. Zijn wapen wordt van twee
gevleugelde kinderen, die in d'oopenlucht zweeven, vaft gehouden. Engelandt, Schotlandt en lerlandt verfchijnen de Koning,
elk met een goudepilaar, daar zich een kroon en fchepter op vertoont, om hem zijn wettig erfrecht, de kracht der drie Rijken,
optedtagen. DeGoude eeuw komt op een waagen, die door
Neering, Rijkdom en Overvloedt voortgetrokken wordt; de
Tijdt heeft de toomen in zijn handt: Saturnus zit achterop.
d'Yzereeuw leit ondcr de raaden. Lent, Zomer, Herfft en Winter, elk met zijn wimpelftandert, verfiert met de drie hemekeekens, die haar beheerfchen, in de handt. Duitslandt, Vrankrijk,
Spanje, Italien , Deenmarken , Neederlandt, en alle oude bontgenooten, komen deKoning Begroeten. De Teemsgodc is vol
yreugdt.
Hicr ziet men d'Eeuwigheidtby Karel met drie kroonen.
Zoo raakt men zonder hulp van andr^n in-zjjn Rijk.
hemel waakt voor't recht dcr Koninglijke ttoonen.
De Godtsdienftwordt omhelft. de Boosheidt necmt de wijk.
Elk Landtfchap wenft hem heil tot welftandt van de Vreede.
t Opgaande
zonlicht wordt van yderaangebeede'.
Aa 3
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D E

KRISHNA

ZWEEDEN.
D'eerfte Schildery

op de berg van Parnas. Hier ziet men Apollo by de Neegen
Muzenjdaar wordt Pallas vanVoorzichtigheidt,Schranderheidr,
Srrijdtbaarheidt en Weetenfchap omringt: gins vertoon: zich
Merkurius by Wakkerheidt, Welfpreekenheidr,Beleeftheidt en
Lertcrkunft Hier ziet men Homerus, Teokritus, Pindaius, Anakreon, Orfeus, Euripides, Sofokles, Virgilius, Horatius, Ovidius,
en andere doorluchtige verftanden. Op deeze bergkomt zich
Zweeden vertoonen, zy heeft Mars aan haar rechte, en Herkules
aan de flinke zy; Juno,Vcnus,Diana,Ceres en Bacchus volgen: zy,
door zulkeen fchaarvan gooden en godinnen omheint, draagt
Chriftina, hec kindc van de Koning, een zilverfchildt som op
Parnas, by Pallas, in't fchool der wijsheidt ter mm te beftecdcn.
Gotlandt, Finlandt, Laplandt en de Rijxraaden volgen.
Hier ziet men Zwe-eden op Parnaffus fchrandre fpooren j
Zy draagt ChriftinJtefKindt daar Duitslandt heil van hoopt.
Dit kindt is als Minqrfuit 's Vaaders brein gebooren.
Vrouw Pallas, die haar kunft voor wakkerheidt verkoopt,
Ontfangt Guftavus zaadt, tot hulp der Zweedtfche Staaten.
'r Vernuft der Grooten is dc zuil der onderzaaten.
3
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Dfe tweede Schildery

het krijgsverbondr. Guftavus wordc van de foldaaten op
een fchildt door het lceger gedraagen. Jupiter, Mars en Herkules voegen zich by de Kooning: de Vryheidt zir op zijn leegerkoets i die van Dapperheidt, Onverfaagtheidt, Wakkerheidt en
Krijgstucht voortgetrokken wordt j Voorzichtigheidc hecft de
toom in de handt. Vrankrijk, Engelandt, Heflen en andere Duitfche Landtfchappen worden van Eendracht aan elkanderen gebonden. Hec Krijgsvolk doet den eedt van getrouwigheidt.
Guftaaf wordt op zijn fchildt van't krijgsvolk omgedraagen:
Men roepthem uit voor hooft van't wettig krijgsverbondt.
De Vryheidt, die hem volgt, beklimt zijn oorlogswaagen.
Men zweert elkander trou. Germanje, dat haar grondt
Ml redden, zoekt geweer, en helpt Vulkaan aan't fmeeden.
De wapens zijn vopr 't heir, en't heir tot hcil dcr ftecden.

De derde Schildery

de veldtflag by Lutfen. De Koning zit op zijn leegerwaagen:
piDapperheidt,
Wakkerheidt, en Krijgstucht

Onverfaagtheidt,
hem voor paarden, Voorzichrigheidt voor voerman.
°c Vryheidt ftaat achter hem, en zwaait cen vaandel daar het wapen van Zweetien in gefchildert is. DeSchikgodinnen ftaan by
waagen: Atropos zet haar fchaar aan de draadt van's Konings
plccven
: maarKioto, diezegefponnen, en Lachefis, dicze de
Jiaatgegeeven heeft, poogen haar zufters arm te rug te trekken.
hn d'anderc zy ziet men Papenheim op zijn krijgskoets; de
°odt ftaat achter op, en dreigt hem met haar pijl. hy wordt van
trijdrbaarheidt, Stoutheidt, Gramfchap en Wraak voortgetrokCn-

Vermeetelheidt ment hem naar de Koning. Het woeden en

euvelen der opperhoofden en foldaaten is afgrijfelijk. De Zeege
legt boven bey de leegers met een Uuwerierkrans in haar handr.

Het

VERTOONINGEN.
Het heir van Ooftenrijk en Zweeden zijn aan,'c woeden.
Guftaaf en Papenheim betoonen zich vol vier.
De Doodt en Schikgodin doen d'opperhoofdenbioeden.
De Zeege vliegc omhoog en biedt dekrijgslauwtier
Aan 't Krijgsvolk, dac in *t woen, hec vinnigft aan durfc loopen.
De lauwerkranfen zijn, in't heir, voor bloedt cc koopen.
IBS

In de vierde Schildery

men Koningin
ZlctApollo,
andere

de
op Parnaflus-, zy is van de Negen
Eedele vernufcen verzelt. Hier wordt
Muzen en
Pallas en Merkurius in alleStaatnoodige en doorzy van
luchtige weecenfehappen onderweezen. Zweede, Gotlandt,
Finlandt en Laplandc, die haar op deeze plaats ter fchool brochten,koomen hier, van Mars en Herkules geleit, met alle de Rijxraaden, deeze brengen haar de kroon, fchepter , Rijxappel,
zwaardt, mantel en fleuccl. Op de voorgrondc ftaat een heerout
en leeft haar, uit een oude brief, hec errrecht voor, dat zy tot de
kroon heeft. In 't verfchiet ziet men een heldere wolk daalen,
daar zich d'oude Koningen van Zweeden in vertoonen, om Guftavus in den heldenhemel op te trekken.
Kriftina toont zich hier in't fchool der fchranderheeden.
Zy is by Pallas en Apollo uitgeleert.
De Rijxraan brengen haar de kroon en ftafvan Zweeden.
Guftavus,die zijn landt met zeege heeft vereert,
Begeeft zich in een wolk by zijn vergoode maagen.
Zoo rijt men naar 't geftarnt op Godandts heldenwaagen.

Zlt

In deo vijfde Schildery

de Koningin op een waagen die met wapens van verwonncfteedenverfiert is; zy wordt van de Zeege, die achter
haar ftaat, met lauwerierengekroont: dc Vryheidt zit voor. Gerechtigheidt, Voorzichtighcidt, Maatigheidt en Starkheidt trekken de waagen : de Tijdt heeft de toomen in de handt. Ye
Faaro

x

VERTOONINGEN.
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Faam vliegc voor uit, en blaaft de Zweedtfche overwinning. De
Wijfel, Weezer, Nekker, Donau, Oder,Rijn en Elbe zijn met
keecens achcer aan de waagen geflooten. Bedrogh , Geweldt,
Moordc, Brandt en Schennis leggen onder de raaden. De Overwonne ftecden knielen. De Krijgshoofden en Soldaaten bctoonen zich vol vreugde.

Kriftina toont zich op haar Vaaders zeegewaagen.
Zy fleept de Donau en de Rijn gekeetent mcc.
Hier lcit Bcdrog, Geweldt en Moordery verflaagen.
De Faam verbreit haar lo£ De Steeden die de fnee
Van't flaghzwaardt voelden, zijn voor haar ter aardt geboogen.
Zoo toont een vrouwehandt een mannelijk vermoogen.

De zefte Schildery
het vreedeverbondt tuflchen kaizer Fardenandt en koningin
Kriftina. Hierftaat een brandent outaar, dat doorNeering,

IS

Rijkdom en Overvloedt bewaart wordt. Aan derechte zy, komt
een waagen, daar zich Ooftenrijk op vertoont; zy wordt van Beibndt voorrgetrokken: voor haar zit een gcvleugeltkindt, dat
het wapen van de Kaizer in dehanden heeft: de Vreede ftaac
achter op. De zeven Keurvorften helpen de raaden aan 't rollen.
Hier op volgt Duitslandt met haar Bofch- Berg- en Akkergooden
en godinnen. Aan de flinke zy komt Zweeden op een waagen, die
van d'Eendracht voortgetrokken wordt: zy heeft de Vryheidc
aan haar zy.Pomeren.Hcflen en de Palsgeleiden haar. Hier achter ziet men de Wijfel, Weezer, Nekker, Oder, Donau,Rijn en

Elbe : deez' zijn beezig om Twecdracht, Bedrog, Geweldt,
Moordt, Brandt en Schennis met keetens aan elkandcr te fluiten.
Het leeger leit de wapens needer.
Hier ziet men Ooftenrijk en't overftrijdtbaar Zweede:
De Liefde daalt omlaag en bindt hen, voor't outaar
Der heilig' Eendracht, met de fterkebandt der vreede.
Men boeit de gruwelen dcs Oorlogs aan elkaar.
Bb

Ger-

VERT OON INGE N".
Germanje dankcKriftin, die fchut, noch trom wil hoocen.
Dc Duitfche vree is uic de Zweedtfche krrjg gebooren.
ipo

In de zeevende Schildery

hy heeft Jupiter,
Zlec
heidt, Voorzichtigheidt, Maatigheidt

Mars, Merkurius
men Karel Guftaaf;
en Herkules aan zijn rechte zy,- aan de flinke Gerechtigen Scarkheidt. De Koningin komr hem te moet met Juno, Apollo, Venus, Pallas en Diana:
in d'eene handt heeft zy een brief, die gefcheurt is, om hem
haar erfrecht tot de kroon, datze hier door afftaat, op te draagen;
met dander houdtze een fluier, daarze zes gcvleugelde kinderen mcc aan elkander geftrikt heeft: deeze reiken, op haar

bevel, aan deKoningdekroon, fchepter, Rijxappel,zwaardt,
mantel en flcutel. Zweeden, Gotlandt, Finlandt , Laplandt,
voegen zich aan d'eene zy by de Rijxraaden: aan dander ziet
men de Bofch- en Berg- en Akkergooden en godinnen, die hier
verfchijnen, om die willige overdragt van't Rijk te zien. het
grimmelt overal van Burgers en Soldaaten.
Guftaaf ontfangt de kroon van d'eelft' der Koninginnen.
Wie vyanden verwint betoont wat hy vermagh:
Deez' kan haar vyanden en ook zich zelf verwinnen.
Zoo ziet men dat de zon, diet albeziet, nooit zagh.
Wegh Staatzuchr, die uw bloedt om kroon en ftaf durft waagen.
De Wijsheidt wil geen goudt, maar lauwerieren draagen.

De achtfte Schildery
op'tftrandt. De Koningingaat met Apollo,Pallas,en Meikurius fcheep: zy wordt van de Koning en alle de Rijxraaden
geleit. Zweeden, Gotlandt, Finlandt, en Laplandt ziet men, om
haarvertrek, treuren. De Bofch- en Berg- en Akkergooden en

IS

godinnen volgen haar tot aan de zee. De Wijfel, Weezer, Oder,
Beldt en al de ftroomgooden en godinnen , borlen van de grondc
te
op, om het fchip,
r daar Kriftina in is, veiligh door de baaren
{Keren.
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ftieren. Eoolus drijft zijn ftormwinden en buien, met kcecens
geboeic, in zijn yzercrots. De Gemeente en Soldaatenwenfchen

haar behoude reis.
Kriftina gaat naar't ftrandt om overzce te vaaren.
De Koning, 't heir en't yolk geleiden haar aan boordt.
Dc Stroomgoon borlen op en dobbren op de baaren.
Elk wenft dit groot vernuft t'ontfangen in zijn oordc.
Zoo zoekc de goudeklaauw de diamant t'omvatten.
De fchac der Wijsheidt fchat men mcer dan alle fchatten.

Bb

2

Schil-

i 9z

VERTOONINGEN.

EEnfchoone

Schildery van de Beleeftheidt.

enaanminnige vrouw, met hec aangezichtvan
Louiza, Prinfes van Bohemen. Haar tabbert is met allerleie
bloemen verfiert: hec hulfel van lauwerblaadeien , daar harten
tuflchen in gevlecht zijn. Met haar flinkevoec treedc zy op dc
borft van de Hovaardigheidt. In haar rechtehandc heeft zy een
goude boeien; en in de flinke ecn hare met een oog, daar Louiza
onder gefchreeven is, dac zy, om in het Stadthuis te brengen, het
gcen in't verfchiet moet ftaan, aan de Welfpreekentheidt geeft,
't welk een kindt is met vleugels vol tongen, en een helm op het
hooft, met een pluim van papegaais veeren.
Haar tabbert met bloemen beteekent dat de Beleeftheidt by
elk aangenaam is.
Het hulfel van lauwer en harten, da£ zy dc harten verwint.
Dc boeien,dat men de gemoederen door Beleeftheidt kan vaft

binden.
Het vertreeden van de Hovaardigheidt, vertoont haar neederigheidt.

Het hart daar het oog en Louiza in ftaat, haar geneegentheidt

tot Amfterdam.

De vleugels vol tongen, bewijzen dat ecn Gezant vaardig en

welfpreekendt moetzijn.
De helm en pluim van papegaais veeren, dat de Welfpreekcntheidt groote kracht heeft.

Bcfchrij-

Befchrijving der Vertooningen
OP

D'INHULDING
van den Eed. Geftrengen Heer

NIKOLAAS VAN VLOOSWYK,
R I D D E R,

HEER VAN

PAAPEKOOP,

Slotvoogt en Droft van Muide,

Baljuw van Goilandc 3
Hooftfchout van Weezop, Weezoperkarfpel enßylmeer.
D'eerfte Vertooning

Parnas,daar den Hcer van Pa
pop
lgroot

pc k o op, die hier

door een
kinc uirgcbeeldt wordt, van Apollo, Pallas, en Merkuur in
ale kunften, Staatnutte weetenfchappen, en wetfpreekentheidc
onderweezen wordc. Voorzichtigheidtreikt hem de fpiegel, Gerechtigheidt de fchaal en't zwaardt, Maacigheidt de teugel, en
Starkheidt de pilaar. De neegen Zanggodinnen bekleeden de
rechtc zv, Homerus, Plato, Ovidius, Virgilius, Cicero, Tacitus,
Plutarchus, en andere doorluchtige Mannen, de flinke. De zeeve
vryc Kunften vertoonenzich op de veurgrondt.

tt'erzietmen Paapekoop in'tfchoolderZanggodeflen,
Om Staat- en krijgsbeltier te leeren door de tijdt.
"et ftomp vcrnuft wordt beft gefcherpt door wijze leflen.
Merkuur, Apollo en Minerve zijn verblijdc
at hy van zelf, noch jong, tot leering wordc gedreeven.
Wie oudt zal heerfchen moec zich jong totkunft begecven.
Bb 3

In

VERTOONINGEN.
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LAathy

In de tweede Vertooning
zich de Kaizer op een troon van goudc aarenden zien j

heefcde zeeve Keurvorften aan zijn zijden, en driegeboeide Turken onder zijn voeten. Atlas en Herkules ftaan aan
de rechte, Heerfchappy en Eeuwigheidt aan de flinkkehandt.
Euroope, dat de Doonau enßijn by zich heeft, bekleedt de
veurgrondt. Hier wordt den Heer van Pa apekoop vande
Kaizer Ridder van 'c Heilig Roomfche Rijk geflaagen, en van
een Heerout de bezeegelde veurrechtbriefgegeeven.
De wakkre Paapekoop, in't bloeienft van zijn daagen,
Wordt van de Duitfche Vorft het heerlijk Ridderfchap
Van't Heilig Roomfche Rijk met veurrecht opgedraagen.
Een eedelmoedig hart beklimt de hoogftetrap:
't Verloft d'onnoozelen uit klem van wreede banden.
De Ridders draagen 't zwaardt tot fchrik der dwingelanden.
l

In de darde Vertooning

YTErtoont zich Neederlandt: het heeft Eendracht enStarkflinkc
V heidtaanhaarrechte, Vryheidt enVreedeaan haarworden
zy. Geweldt en Roovery, die veur haar zetel knielen,
van Krijgstucht aan elkanderen geboeit. De Gooden van de
Rijn, Maas, Yfel, Vecht en Zuiderzee, vertoonenzichopde
zijden van de veurgrondt. Hier wordt den Heer van Paape-

door Neederlandt, met het ftandertdraagerfchap te
paardt befchonken. Pallas belooft hem door raadt, en Mats
door dapperheidt beroemt te maaken.
Hierzietmen Vlooswyk doorVulkaaninftaalgeklonken:
Mars geeft hem d'oorlogsvlag, en Pallas krijgsbeleidt.
Wie 't Landt zal dienen moetmet dubblekrachten pronken.
Zijn blonde hair bedekteen grijzefchranderheidt;
Zijn boezem, zacht van aart, een hart vol dapperheeden.
Wie wijs en moedig is befchermt het recht der fteeden.
In
koop,

VERTOONING EN.
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In de vierde Vertooning

de Graafelijkhcidt, omheint vande ftcmmende
VErfchijnt
Dappcrhcidt, daar
Steeden: Wijsheidt, Wakkerheidt
en

zy de Vryheidt door verkreegen heeft, bekleeden haar rechte;
Merkuur, Neptunus, Neering, Rijkdom, en Barmharcigheidt,
de flinke zy. Den Heer van Paapekoop ftaat voor 't Outaar van de Trouw, en met zijn voet op de borft van Meineedighcidt: hier wordt hem van de Graafelijkheidt het Droflaartfchap
opgedraagen, en van drie gevleugeldekinderen hetkuflen, roede en rechtzwaardt gegeven: Beleeftheidt en Dankbaarheidt,
diehy altijdt by zich heeft, ziet men eerbiedig buigen.
De Graaflijkheidt verfchijnt in't midden van haar leeden,
Waar dat zy Vlooswyk met het Droflaartfchap ontmoet :
Men geeft hem't Kuflen, Roe, en'tRechtzwaardt van drie fteeden.
Wic oudt in't raaden is en jongin oorlogsrnoedt,
Behoort het hooftgezagt'ontfangen van de Staaten.
"*n loffelijke keur bchaagt all' onderzaaten.

'"if let men

■

In de vijfde Vertooning

den Heer van Paapekoop, nu Droft van
Lji Muide, met zijn rechte voet in de ring op de Wy-fteen: hy
heeft de Trouw by de handt, en zijn flinke voet opt hart van Beveinftheidt. Voorzichtigheidt, Rechtvaardigheidt, Starkheidt en
Maatigheidt,voegen zich by de fteen.Muide.Naarde en Weezop,
elk met haar wapenwimpel in de handt , betoonen zich vol
vreugdt. Hier wordt hem, nat veurleezen der veurwaarden,
van de Burgermeefters der drie Steeden, den eedt van getrouwigheidt afgenoomen. De Burgers verfchijnen in 't geweer.
U'Y- en Amftelgooden leggen op de veurgrondt.
Muider Slotvoogt zweert het veurrccht van de Steeden
1c hoeden
voor geweldc, door dapperheidt en raadt.

Wic

ip6

VERTOONINGEN.
Wie voor zijn veurrecht zorgt zoekt zeekerhcidt door eedcn.
Maar 'c yolk is weer verplichc, cot welftant van de Scaac,
Aan 't wettig hooftgczag in veurfpoedt en gevaarcn.
De fteeden zijn niet dandooi eendracht cc bewaaren.

In de zefte Vertooning
ITTOrdt de Droflaart van Wakkerheidr en Dapperhcidt om-

W helft. Muide,NaardeenWeezop,elkvanhaarßurgermeeftersgevolgt, gcleiden hem naar 'c Stadthuis. Bedrogh, Twift,
Geweldr, en Zieledwang, vice helfche gcdrochten, worden van
Trouw, Eendracht > Voorzichtighcidt, en Verdraagzaamheidt,
met keetens veur hem heen gefleept. De Faam vliegt al blaazende veur uit: deVecht en Zuiderzee koomen, op die geruchr,
van de grondt deur de baaren opfchieten. Ceres, Bacchus en
Fan, betooncn zich in't verfchiet vol blijdtfchap.
De Zuiderzee ontmoet de Vechtgodt in zijn haaven,
Omheint van Akkergoon ; hier wend men Paapekoop
Geluk in't Droflaartfchap, dat van de zoons der Graaven
Van Hollandt wierdt bekleedt. De Steedcn hebben hoop
Dat hy de gruwelen de boezem in zal treeden.
Een loflijk Opperhoofc gcdoogt geen heilooshecden.

OP

OP

t

DROSTSCHAP

ip 7

van den Eed. Geftrengen Heer

NIKOLAAS van VLOOSWYK,
R I D D E R,
HEER VAN PAAPEKOOP, &c.

TOcn
Opt moedig oorlogspaardr, omgordt
harnasplaacen,
De ftandert
gafhy ftof maatgezank:

Paapekoop in'their,totheilvanvolkenStaaten,

van
zwaaide,
tot
Nu geeft hy weeder ftof: maar tot gcen fchorre klank.
Her Droftlijk Ampt beftaat in zachtc burgcrwetten.
DeLandtbeftiering lijdt noch barfle moordttrompetten,

Noch dolle trommels van de woedende Belloon.

Het burgerlijk gezagbcgeert een heldre toon.
Nadatzich Paapekoop verbondenhadtmeteeden ,
Otn 't Droftfchap, voor 't gemeen, rechtvaardig te bekleeden,
Verfcheen hem veur zijn koets, recht veur den daageraadt,
°c Wijsheidtgroot van macht, in koninglijk gewaadt:
Haar hooft was geperruikt met palm en ftarrekranffen:
hadt in d'cene handc een fakkel hel van glanfTen ,
Die haar vertrek by nacht door'tblaajceren vcrlicht;
[n d'anderen een bock dat ftadt en Staaten fticht
Door goude leflen, vol van goddelijke fpreuken:
De landczorg hadt haar hooft deurploegt met diepc kreuken.
Zoodaanig hecftze hem, in't fluimeren, ontmoet.
O Paapekoop! fprak zy, o zoon van d'Amftelvloedt:
dat gy'Stadtvoogc zijt van drie bemuurde fteeden,
ik v met raadt deurfult in fchanderhecden,
n al wat heilzaam is voor een die vierfchaar (pant.
en &z 't gemeen beheerft vercifcht een rijp verftandt.
Cc
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O P

D R O S T S C H A P.
De zecel van't gebiedc heefc flibberige trappen.
Omhels voortaan niet dan Staatnutte weetenfchappen;
Zoozult gy in't geweft van d'ovcrzoete Vccht >
En zoute Zuiderzee, deroede van't Gerecht,
En 'c Graafelijke zwaardt, toe fteun der burgers* zweien.
Wie 'c paardt van 't algemecn langs 't rechtc fpoor wil leien,
Gebruikc geen teugel dan die hem de Wijsheidt gaf.
Grijp nooic uic hecvigheidt naar 't flagzwaardt van de ftraf:
Gy moet, eer gy uw handc moogt leggen aan den deegen,
De misdaadc in de fchaal van fchrandre herflens wcegen,
En zien oft quaadc de ftraf in overwicht verwinr.
Een wijze Rechter zal, fchoon hy geen onfchuldt vindt,
Eer hellen naar gena dan naar de ftrcngigheeden:
Men ziec hem meenigmaal meer craanen en gebeeden,
Uic deernis, ftorren dan ftrafwaardig burgerbloedc.
Lcef dat men v veel meer ontzien dan vreeze moet.
Ontfaghelijk gezag behaagt all' onderzaaten.
Wie vreefelijk gebiedt doet zich van yder haaten.
Een die gehaat wordc h eer ft flechs voor een korte tijdc:
Laat woekrend eigenbaat noch overbitfe nijdt,
Nooit toegang krijgen om uw boezem tc deurbooren.
Zoo fprak de Wijsheidt om den Droflaart te doen hooren
Wat Godt en menfeh behaagt, en week voort uit de zaal.
O heilig fpook! riep hy, 6 mondt vol hemeltaal
Ik zal uw woorden in mijn hart en brein begraaven,
Om nimmer hooger dan de machtvan't Ampt te draaven,
En ook niet laager gaan dan deer van't Ampt vereifchr.
O werrcldtwijze vrouw wat deert v dat gy deift ?
Zoo riep hy, en geraakt'" allengs weer aan't bedaaren.
Hier tuflchen guam de Vecht opborlen uit dc baaren,
Omheinr van Nimfen die hetkabblent nat beflaan,
Zijn tabbert was gewrocht van blaauw op groene draan:
En met een riem omgordt van faamgevlochtc biezen:
Hy pronkte met een krans van fmalgeblaade liezen,
't

>
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En gcele waterrooz': zijn arm omhclfd' een vat
Van drijvencpuimfteen, vol van vifch en bruizent nat.
Zoo zwom hy naar het Slot, en zong, na zeegenwenfchea:
Op Steeden, dorpen en gehuchten rijk van menfchen,
Zoo cert gy Droft, Baljuw en Opperfchout in een.
Zijn wakkerheidt zy v een zuil van marmerfteen:
Want hy is in het fchool van Pallas zanggodeffen
En worftelpcrk van Mars, op Scaat en oorlogsleflen,
Tot welftant van het yolk, op 'c ioflijkft afgerecht.
Vcrnuft en tnoedigheidt zijn zclden Gum gehecht:
Maar hy zal 'tv doen zien waar Vierfchaar wordt gefpannen.
De hoop belooft, dat hy deboosheidt dertierannen
En fchelmen breidlen zal met een verftaalt gebit.
Verwacht geen zicledwang als hy opt kuflcn zit.
Een vrygevochten yolk rereifcht een vry geweeten j
Hy zal dit helsgedrocht, van gruwelen bezeeten,
Dat Ncering, fchat en yolk gelijk ten Landt uitjaagt,
Om Godt, die Godtsdienft eifcht en zieledwang mishaagt,
Te dienen, hardt opt hart en harflenbekkentreeden.
Zoo bloeit de Neering wecr : zoo groeien al de fteeden
En dorpen van uw wijk in krits en heerfchappy.
Wie Godtsdienft toegang geeft wordt rijk van burgery.
Om vrye Godtsdienft heeft men't laftig jukverfmeeten.
Opt zingen van de Vecht wierdt Bikke&s doodt vcrgecten.
Het droevig aangezicht verkreeg een blijde fchijn.
Die eerft van traanen droop wordt nu weer nat van wijn.
Elk haakt om Vlooswyks zoon op 't heerlijkft in te wijden.
Een Droft van hoop belooft de burgers goude tijden,
En zy gehoorzaamheidt, dit is een dubble bandt.
Eendrachtigheidt in Staat bchoudt een vafte ftant.

Cc

1

PUNT-

zoo

PUNTDICHTEN.
JAKOB

OLecuw

AandenE. Heer

LEEUW, toen, &c.

6 koning (fprak dc Vos) van alle dicren ,
Gy hebt mijn hart vcrplicht: maar 't brcin behouwt zich vry.
De Dichtkunft laat zich niec dan van Apol beftieren.
Verwacht, voor 't bruilofsbedc, noch roos, noch mirth van my.
Het huwlijk dat men dwingt wordc nooit van 't yolk gepreezcn.
De Dichtkunft moec zoo vry als 'c heilzaam huwlijk weezen.

WAarom

<

AandenEed. Heer F. V. G.

is't goudt zoo roodt, daar 'c overzwart in d'aardt is ?
Het is van fchaamt, om dat men't cert, en deer niet waardt is.
Begeert gy ander blijk ? ik wect een vafter voet.
't Is van dc Gierigheidt geverft in menfchebloedt.

LAn

Aan

N. I.

mach zijn brock, zegt gy, wel by uw vaarzen leggen.
Ik hoorden v noch nooit zoo wis de waarheidt zeggen.
Vraagt iemandt wat de brock van Jan by uwe vaars fchat ?
Uw vaarzen ruiken, als de brock van Jan, naar 't aarsgat.

IK

Aan M A R I A VEERIS, &c.

dank Maria voor haar kaas zoo gecl als goudt.
Veel fmaaken jonghet beft; maar deeze jong en oudt.
De kaas van Parma moet voor uwe zuivel zwichten.
Een gift die waardt is kan tot dankbaarheidtverplichten.

Op

P U N T D I C H T E N.

Op dcNaam van

KORNELIA

VANDER

zoi

VEER.

TA'Araabfche Fcnixvccr bekoort de keurigft oogen:

\J

Maar d'Amftel heefc ccn Veer die oog en oor verkracht.
Wie dubble gaaven heeft is machtig van vcrmoogen.
Verkreeg ik zulk een Veer voor mijn beintefchacht,
Dan zou ik andre ver verwinnen in het dichten.
Een fchoon en fchrandre veer kan oog en oor verplichten.

DE

Toen zy my haar Gedichten vereerde &c.

Dichtkunft komt van veer, ja van het veer der Grieken ;
Dit Dicht komt niet van veer en't komt nochtans van Veer :
Maar van een (lagveer uit het vlugge paardt zijn wieken,
Dat Hippokreen verwekt voor aller Dichtren heer.
Ik dank de Veer voor't bock van wijsheidt overlaaden.
De blaaden vol van kunft verduuren lauwerblaaden.

Op de bedurve zijde Watten van M. die hy &c.

VOor
Wat
Of

trckt men in dc lotery een prijs.
deen de watten in de winkel van Mathijs ?
wat kon 'tkopen van zijn watten wel befchieten?
Wie wat voor watten trekt, hy trekt voor watten nieten.
watten

Opt etmaal van leeven en fterven van den E. Heer

ELEMENT

VAnEcr

VAN ZORGEN,

ProfelTor in de Wiskunft, &c.

zich in zijn etmaal vol van zorgen,
't menfchelijk geflacht van't fpoor der deugden gaat.
Dc
Cc 3

Zorgen

toont

PUNTDICHTEN.
De deugden zijn de ziel by Godt de vafte borgen.
Zijn uurewijzer wijft, eer dat dedoodtklok flaat,
aoi

De jeugdc en ouderdom de zondc verby cc ftrceven.
Wic veur zijn fterven fterft zal na hec fterven leeven.

OptKlokkcfpcl

KLEMENT

yan

den £. Heer

VAN ZORGEN,

Profeffor in de Wiskunft,

DEn

&c,

Bofch mach rocmen op haar toorens rijk van klokken,
Die d'ooren bindcn aan het koperegeluidc ;
Van Zokcens zorgenzijnommcerdan'toortclokkea:
Wane zijn papiereklok wekt alle zielen uit
De helfche doodeflaap: dies verdient hy ccuwig looven.
Hct hemels klokkefpel kan 'c aardefchefpd verdooven.

Hollanders

Aan zeeker Brabander.

zijn by't yolk van Brabandt bot vermaart :
Maar fchrander nocmc hct yolk van Brabandt mal van aart.
Wie bot is leert allengs en haalt bywijl noch prijs:
Maar malle menfehen maakt men nooit door Icflcn wijs.

Logenachtige M I C H I E L.
"\ yf"lchiel beroemt zich dat hy alle dingen weet:
IVLHy is, gelijk hy zeidt, een fchilder en poect:

Hy wcet de Schrift, zweert hy, in allcs uit te leggen.
Michiel kan toovren: maar hy weet gcen waar te zeggen.

R
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H
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van den Ed. Hcer

DAVID

V

X

D'ABLIN,

En dc Ed. Mcjuffer

GEERTRUIDT HUIDEKOOPER
VAN MAARSEVEEN.

TErwijl

hct volkrijk V vaft beezigh is met bouwen,
Verbreit mijn pen vol vreugt de bouw van Venus zoon.

Dc werreldc kan niet dan door huwen ftandc behouwcn.

Vergeef haar nu, o Scadc! Dat gy haar laager coon,
Dan van uw hooge wal hoorc zingen in uw oorden.
Een fchrander zeeman maakc de zeilen naar de windr.
De klanken moeten zijn naar d'eigenfchap der woorden.
Toen Venus Amfterdam, dat vrce en vryheidt mint,
Tot heil der burgery, door zeegcn uit zagh zetten,
Riep zy haar zoon, en fprak: o overftrijdcbaar wicht!
Dat al wat aaflem haalt, doet luiftren naar uw wetten,
Nu heb ik ftof tot roem voor uw gcfcherpte fchicht;
Want Amftels ftadt vermeert in fteigercnde daaken.
De huizen eiflchen yolk tot welftant van't gemeen.
Begecf v naar D'Ablin, en help hem voort aan 't blaaken:
Ik weetde harde borft en 'c hart van Maarseveen
Als wafch te kneeden, om met v te zeegepraalen.
Wie andren overwint verkrijgc de lauwerkroon.
De lauwren zijn alleen doorkracht of lift te haalen.
Zoo fprak de Koningin van Pafos tot haar zoon;
En gaf hem voort een pijl, om harten te bejeegnen,
Die zy door Mulciber van't goudthadt laaten fmeen,
Daar lupiter in fchool, tocn hy deur 't dak guamreegnen,

BRUILOFSDICHTEN.
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Tot in Danaes fchoot, vol van aanminnigheen.
Al waar de Mm op ftaart wordt van deez' fchicht deurfchooten.
De Dondergodt fcheen noch in deeze pijl te zijn.
Nu heefc de Teelgodin haar buicenhofontflootcn,
En ftapten op een koets van zuiver kriftalijn,
Daar hcmel, hel en aardt en zee in was gefneeden ,
Tot tceken dat zy 't al deedt blaaken door haar brandt.
Zoo is zy deur de lucht vol ftarren heen gereeden:
De Mingodt hadt de toom der zwaanen in zijn handt,
En menden naar het Noordt, langs fpoorelooze paaden.
O dappre zoon! fprak zy, betoon op deeze tocht
Dat gy geneegen zijt tot loffelijke daaden.
De zeege wordt niet dan door krijgsdeugd t'huis gebrocht.
Ik zal v, zegt de Dwerg, mijn moogentheidt doen blijken.
Sla uw gezichtomlaagh naar d'oever van de Sein:
Hicr wrong ik Luidewijk, daar yder voor moeft wyken,
Het zeegbaar oorlogsftaal, bekladt van bloedt en brein,
In't heetfte van het woen, uit klem van yzre handen.
Zoo wierdt ik meefter van zijn helden lauwerhoedt.
De pijl der liefde boort deur kooper ingewanden.
De Kroon befchermtgeen Vorft voor heete minnegloedr.
Gins zietgy 't Britfch geweft, omheint van Tethis plaflen,
Onlangs vol galgen, raan, en al wat d'afgrondt gaf,
Hier guam ik,door mijn toorts, de Koning zelfverraflen.
Zoo klom ik op de troon en zwaaiden Stuarts ftaf,
En bondt de Teems en Taag, in fpijt der diepe vloeden ,
Die tuflchen dcze twee deurzwalpen, hecht aan een.
Hetkoude water wijkt de heete minnegloeden.
Wie koningen verwint, ontziet geen burger: neen.
Zoo fprak Kupid'; en guam eerlang aan d'Amftel daalen :
Hier raakt'hy by d'Ablin; maar met een wolk bekleedt.
Hy vondt hem leeg van hoop: maar vol van heete ftraalen.
O Maarsevien! riep hy, een ander quijnt door'twreedt
Ontmoeten van de Mm: maar 'c kan my niet ontvonken.
Het
Dd
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Het vuur van Venus is niet dan gefchildert vuur:
Maar, ach! de pijten en de fakkels van uw lonken,
Vereenigc met uw deugdc, die ftandt houdc als een muur >
Zijn machtig om mijn hare van manner te verpletten.
De fchoonheidt is een pijl van ongetneene kracht.
De deugdt verftrekc een toorts van overgroote hetcen.
Wie dubble wapens heefc werdt zeegenbaar geachc.
Zoo klaagde hy langs \ V, bedekc met breede linden.
Nu vindt ik, riep Kupid', mijn oorlogscuigh onnuc:
Want Geertruidt weet d'Ablin aanhaarperruiktebinder*,
Haar oogen dienen haar voor kookers vol gefchut.
Zoo fprak de Minnegodt, en deedt zijn wolk verdwijnen.
De Minnaar fidderde door't onvcrwacht gezichc
Op, op d'Ablin, riep hy, 't is nu geen tijdt van quijnen ;
Mijn Moeder die al d'aardr, door dienft, aan zich verplicht,
Is beezigh om de Maagdt, die gy verzoekt, te winnen.
Mit gaf hy hem een bladt, waar dat hy met zijn pijl
De leflen in befchreef voor die te vuurigh minnen.
De pen der Liefde heeft een tooverende ftijl.
De Mm is machtigh om het ftompe brcin te wetten.
Wie maar zijn leflen hoort wordt loflijk afgerecht.
Terwijl d'Ablin zich by de Mingodt neederzetten,
Quam Venus in de fchijn van Pallas aan de Vecht,
Hierzaghzy Geertruidt indeGoudefteinfchezaalen,
Omheint van boeken, die tot tucht en huiszorg raan:
Twee deugden die een vrouw gelijk dc zon doen ftraalen.
Geen huis kan zonder tucht noch nutte zorg beftaan.
Zy vondt haar beezigh om met goud' op zijde draaden
Tefchildren, hoe Minerft'Atheene wierdt gceert.
MijnDochter,fprakz'haaraan.om Geertruidt tcverraaden >
Omlaft uvan dit werk,gy zijt al uitgeleert.
Hetafgefloofde brein behoort bywijl te ruften.
Een uitgefpanncgeeft veroorzaakt nieuwe kracht.
Opx yoegh v, door de trouw cot kuifehe minneluften*
20*
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Gy zult door 'c huwelijk, toerocm van uw geflachc,
Hethuisvan Maarseveen eennieuweluiftergceven.
Een arenc brengt niet dan gewenfte jongen voort.
De doode vaaders ziet men door de kindren leeven.
Al war, gy in mijn fchool van jongs op leerden, hoorr
Alleen voor 't huis te zijn, van die uit liefde paaren.
Zoo wordr vernufr en kunft een nutte fchranderheidt.
De ftanc van 'c huis is bed door wijsheidt cc bewaaren.
Verlaac het eenzaam landt, terwijl het leeven vleit,
En dac de Lent uw kaak metroozen op komt pronken,
Eer dat dc Herflt ons niet dan doorenen laat zicn.
ZoofprakdcMingodes,om Maarseveen t'ontvonken,
En blies haar borft, in fchijn van haar een kus te bien,
Vol priklent minnevuur, dat haar in't hart guamglyen.
Mit zagh men, door de glans van't blaakent aangezicht ,
De purprc fchaamt en mm elkander fel beftryen:
Nu heeft de fchaamt voor mm, dan mm voor fchaamt gezwicht.
Na lange worftling fcheen de fchaamt de mm te wijken.
Hier tuflchen guam D' Abl in , van't vlugge kindt geleit,
Daar Goudeftein het hooft opbeurt uit ftcigrend 1 yken.
Hierheefthy Maarseveen, maarlangvergeefs,gevleit.
Vcrfcheen z'hem, als 't geftarnt van vaak begon te daalen,
Dan docht hem guam Auroor, diet fcheemerlicht verdooft:
Want hy vernam haar oog vol helder' uchtent ftraalen.
Zagh hy haar by't geboomt, verlaan van zaapig ooft,
Dan noemd' hy haar Pomoon, de hooftgodin der vruchten :
Want haare boezem was met appelcn verfiert,
En kerflen, als koraal, daar hy van {mart om zuchten.
Genaakte zy 't gebloemt, al lang van haar geviert,
Dan heeft hy haar van ver voor Flora koomen groeten:
Want hy bevondt haarkaak vol rooz' en lelyblaan.
Qyam hy haar by de bron, in't zuiderhof, ontmoeten,
Dan zwoer hy dat hy hier ontmoet wierdt van Diaan,
Die haar guam waap'nen om in't ruimc veldt te jaagen:
Dd 2
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Want bevondt haar hart veel koelder dan de bron:
Doch endlijk heefc zy zich bewoogen door zijn klaagen.
Hec zilycr zuivernac op Goudefteinbegon,
08

2

Mit dat zy 't jawoordt gat, te fpringen uit zijn aaren.
'c Geveugelt heeft dit woordt, van blijdtfchap, uitgcbreit.
De Herfft vcrfierden 't hof met palm en mirtheblaaren.
De Maagdefchaamt wordt door de Mm haar kracht ontzeidt.
Het veinzen laat zich licht van't minnevuur verjaagen.
De Griekfche ftroomzwaan, lang van hals en blank van pluim >
Begon te zingen als haar d'ouderdom guam plaagen:
De jeugdig Yzwaan zingt, al bruizende deur *t fchuim:
De Faam van Maarfcveen begint op nieu te klinken;
Haar eertrompet heeft ftofby zon en maanefchijn.
t Gefternre wordt bewolkt; maar 't is om hel te blinkeru
De Stamheer, veel te waardt om in het graf te zijn,
Die Vorften, Hartogen, Gezanten, Prinfen, Graaven,
En Helden aan zijn difch onthaalden, naar hun ftaat,
En weer onthaalt wierdt, fchijnt nu uit het graf te draavert.
De Nijdt, gcboorcn uit het onderaardtfche zaadt,
Die al haar tanden op dit Stamhuis heeft verfleeten,
Verkrijgt nu weeder ftof; maar, tot haar leet, geen macht.
Dit huwelijk verrijkt de veeders der Poeeten.
Een rijklijk inhout geeft de zwakke geeften kracht.
Zoo zingt de zwaan van't V in't oor deronderdaanen.
De wakkre Hymen zwaait zijn toorts by't bruilofsbedt:
De nachtuil die weleer heel nat van bloedt en traanen,
Op Thetisbruiloft zong, wordt deeze plaats ontzet.
Nu fluit Kupid' de koeis, en ik mijn ftompe dichten.
Van't Huwlijk fchrijft men beft met fcherpe minnefchichten.
Den vijfden December, \66z.
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HOOFT.

ftof mijn plicht van huwcn op te zingcn.
is laat zich licht door ftofbedwingen.
Mijn
is vol vuur,fchoon elk van koudc beklemt.
Laat d'Ysvorft woeden dat het V tot fchorfen ftremt,
Noch is mijn int, in fpijt van't wceder, niet bevroozen.
Ikzie aan d'Amftcl palm, fioolen, mirth en roozen
Deur 't fneeuw hcen groeicn voor het kuifche bruilofsbedt.
Vrou Venus loafwordt door geen ftrenge koudt verplet.
Toen Juno, die haar zorg voor Amfterdam laat waaken,
Bcvondtdat Pol het hart om Hooft begon te blaaken:
Maar dat zy koeller bleef dan't water aller zeen,
Riepz' Iris, haar boodin, die op haar ftem verfcheen.
Vlieg3 fprak de Schatgodes, naar Venus hof vol fchaaren y
Enzeghaardatik Pol met Hooft begeertepaaren ■»
Maar dat zy hem tot noch in alles teegenftreeft:
Zeg dat zy in haar borft een klip van grondt-ys heeft,
Die niet t'ondooien is dan door haar ftookebranden.
De liefde heeft geen vat op yzig' ingewanden,
zoek meer zuilenvoor mijn trouwe burgery.
Dit Paar belooft mijn hoop noch Vaaders voor het V,
Die als hun Grootvaars zijn tot fchrik der zieledwangcnr
Wie vrygebooren is bchoort men niet te prangen.
Dd j
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Waar wakkre wachcers zijn behoudt de Vryheidt ftal.
Verzoek voor Juno, die zy ftark verbindcn zal,
Dat zy het hare van Hooft met fchut komt overvallen.
De minnefchichtenvlien deur diamante wallen.
Haar boezcm moet zoo vol van vuur zijn als haar oog.
Voortj maak v vaardigh rcedt. zoo endigt zy't vercoog.
De wakker' Iris heeft all' andre zorg verbannen,
En gafhaar reegeboog, alree in 'crondc gefpannen,
Om d'aardc te treffen met haar waterpijlen, aan
De zonneftraalen, die de ruime lucht beflaan.
Een heldre hemel lokt het oog der aardtfche volken.
Zy hcefc haar mantel, die met neevelige wolken
Gevoert is, afgeleit, en hecht twee vleugels aan.
Dus daalt zy, deur de lucht, om naar de Mm te gaan.
Op Cyprus leit een hof, omheint van mirtheboomen:
Hier durft noch koude Vorft, noch heete Zoomer koomen.
Dit is de teeltuin daar deLent haar bloemen queekt.
Hier wort geen kruidt geplukc dan dat het hart ontfteekt.
De veugels hoort men niet dan minnezangen queelen.
Het grimmek overal in beemden en prieelen
Van dartle Kupidoos: deez' quetft het aardtsgeflacht.
Die ftormt op t hart der goon, elk heeft bezondre kracht.
Men fchiet 'er ftaagh om prijs, door nieuwgevonde vonden.
Zoo leert men aan het wit hoe dat men't hart moet wonden.
Wie doel wil houden moet zich oefnen met de boog.
In 't Noort-endt ftaat een huis, heel vremt voor't oor en't oog;
Hier hoort men anders nict dan vloeken, laftren, raazen:
Het toont zich overal vol deuren, venders, glaazen,
Wachttoorens, tranflen, en al waar men in kan gaan.
Dc fnellc Loogen vliegt hier flaadigh afen aan.
De Wantrouw is poortier. de Zorg bewaart de fpooren.
Hier woont de Minnenijdt, die duizent oopen ooren,
En duizent oogen heeft, daar nimmer vaak in leit ;
Dii is het fpeelkindt van de Mm en Nijdigheidt;
zio
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Pan Vaaders wcegen heeft het vleugels aangetrokken:
Maar van de Moeder draagt het flangen in zijn lokken.
De vreezend' Achtcrdocht, gevoedt door quaadt gcrucht;
D'lnbcelding, vol van waan, die ftaagh voor onheil ducht;
De Wanhoop, quaadt van aart, omheint van booze Raaden j
En d'ydle Schrik, zijn hier; deez' fluiten al de paaden
Voor Blindtheidt, Doofheidt, Slaap, en loggcLeedigheidt.
In't midden rijft een burg, daar Mm zijn fchepter zweit;
Hier daalde Junoos maagdt: maar fchuw voor minnevieren:
Zy vondc de Blaakgodin omheint vankamenieren;
Al t'zaamen afgerecht op minnekoozery,
Handtdrukken, dertclen, trekbekken, en gevry.
Hier zijn de Kupidoos, gehult met groene ranker*.
Deez' kookt 'er anders niet dan heete minnedranken.
Die maakt blanketfel voor een leclijk aangezicht.
Een ander ftempelt goudt: dit is de fcharpfte fchieht
Die Cypris zoon deur 't hart der Gierigheidtkomt booren.
De woeker kan men beft door goudt tot mm bekooren.
Toen Venus Iris zagh, fprak zy,wie drijft v hier ?
Men handelt in dit hof niet dan van minnevier.
Wie zich niet zengen wil moetvier noch vlammen naadren.
Hier op begon de Maagdt t'ontvonken in haar aadren.
ten heimelijke brandt wordt zelden uitgedooft.
O Venus, fprakz' haar aan, gy weet dac Poiom Hooft,
Diehem het hart ontfteekt, al quijnende gaat weencn j
om deez' twee door huwen te vereenen,
'rouw Juno,
dat gy haar borft door uwe toorts doet braan.
fprakz', en is hier op ter vlugt te rug gegaan :
zy hadt vrees dat Mm haar boezem zou befpringen.
vuur der Liefde laat zich beft in't eerft bedwingen.
vloog naar Jt koudc zwerk en koelden 't heete bloedc
riep de Koningin van Pafos, vol van glocdt:
Mijn zoons, uw roem begon toen gy de goon deedc zwichten j

ait
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Uitloflfclyk bedrijf verkreeght gy door uw fchichten i
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Nu wordt gy van een menfch, o dubble fpyc! belacht.
Wie niec gehoont wil zijn.gebruikt oflift ofkracht.
Beftorrat het hart van Hoopt, zoo raakt gy weer aan 't ftygen.
De faam van dapper is allcen door moedt te krijgen.
Een ecdelmoedig hart gedoogrgecn bitcre fmaadt.
Hier op begon zich 'c heir, geprikkelt door haar raadt,
Ter vlucht te wapenen. Deez' ziet men buflen laaden.
Zulk een ontfteekt zijn toorts. Die zwangert handtgranaaden.
Een ander woelc zijn pees, en (pant zijn boog weer op.
Deez' fcherpt zijn ftompe pijl, en hardc de weeke dop
In heete nektar, om een koudc borft te wonden.
De Mm is fchrander en beroemt op vremde vonden.
Zyvloogenuithethof,om Hooft het hoofttebien.
Wie overwinnen wil moet leedigheidt ontzien.
Hiertuflchen vondtzich Pol van hoop en vrees bezeeten.
De liefde deedt zijn pen haar plicht bywijl vergeeten :
Of zoo hy fchreef, het was niet dan van minnefmart.
De pennen zijn veeltydts de tolkenvan het hart.
Maar dit misdrijfwift hem het Raadthuis te vcrgeeven.
Wie dat verlieft is hoort heel buiten plicht te leeven.
De Liefde is een godt die op geen wetten pad.
Zijn mondt die alt geheim der burgers wierdt belaft
Bedekt te houden, wift zijn vlammen niet te dekken.
Het minnevuur weet deur all' oogen heen te trekken.
De Mm en blixem zijn heel fchuw voor vcinzery.
Terwijl de Minnaar treurt langs d'oever van het V,
Ging Hooft zich op het landt in d'oopenlucht vermaaken.
Hier zocht zy roozen en zy hadtz'ophaare kaaken.
Nu vlecht zy voor Diaan een krans van zuiver lof.
In deeze beezigheidt guam Venus heir dit hof,
Om niet bekent te zijn, in eene wolk genaaken.
Wie iemandt laagen left moet zich onzichtbaar maaken.
Het oopenbaar geweldt wordt lichtelijk geftuit.
Nu zong dc fiere Hooft, in't vlechten van het kruidt:
aiz
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Een andcr, vol van vuur, mach zich in d'Echt begeevcn;
Mijn boezem blaakc en brandt naar 't onbekommert lceven.
Wic vry en wijs is geefc zich zdvcn niet in't juk.
De huiszorg is dcurmengt met allcrleic dtuk.
De maagdelijke ftaat heeft flechts op tuchc cc letten.
Dc wetten van een maagdt zijn draagelijke wetten.
Ikmin de vryhcidt van dejachtgodin Diaan.
Nat zingen heeft de Slaap, die niemandt kan ontgaan,
In fchaaduw van 'tgeboomt, haar oogen toegeflooten.
Hier heeft Kupid' dc maagdt zijn pijl in't hart gefchooten:
Een ander heeft haar borft metfakkels aangerandt.
Haar lufthofworden in een Schouwburg, braafvan ftant,
In aller ylvcrfchept, om fpeelen uit te voeren.
Tooneelfpel heeft dekracht om harten te ontroeren.
Terwijl dat ditgebeurt gevoelde zy haar blocdt
En hart ontfteeken door de pijl en fakkclgloedt:
Nu leit zy hier, dan daar: maar Mm is niet t'ontloopen.
Zy deedt haar oogen, als twee zonnen, nauwlijks oopen,
Of zy befturf en ricp: waar is mijn luftpriecl ?
Ik vindt my aan het V: hier rijft het fchouwtooneel.
Mir ftak men een trompet diet luitfpelkon verdooven :
Hier op heeft Mint gordijn van't hoogh tooneel gefchoovcn,
Dat met een Lent van mirth en verfe roozen praalt.
Hier toont men hoe Jupijn by Kadmus zufter daalt:
ziet hem niet met goudt, maar met een huidt bekleeden.
Hy komt, in fliers gedaant, deur 't vette weilandt treeden,
En loeit en balkt langs 't ftrandt by't koninglijke vee,
Op hoop van weedermin. De Liefde vreeft geen wee,
Wh fchandelijke fmaadt, om aan zijn wit te koomen.
Nu fpeelt men hoe Neptuin in't midden van zijn ftroomen t
Door Ceres glaqs, ontvbnkt: hy poogt zijn hcete blocdt
koelen : maar de zee verdooft geen minnegloedt.
ziet hem als een paardt de Graangodin genaaken:
"y crappelt, fteigert, draaft, om zich bemint cc maakcn;
Ec

213

£c

Hy

BRUILOFSDICHTEN.
2i4
Hyfnuift het fchuim otn 'c hooft, en bricft met zoet geluidc.
Een minnaar werkt, bywijl, vecl vreemde wondren uiL
Nu coont men hoe de Mm dc Helgodc aan komt randen,
Hec vuur dat hem omvac, dunkc hem veel meer cc branden,
Dan't onderaardtfche vuur, daar hy de ziel mcc plaagt.
Hy die zijn ooren fluit voor al wie decrlijk klaagt,
Vindt Prozerpynaas oor geflooten voor zijn klachcen.
Zoo ziec zy hemel, zee en hel door Mm verkrachcen.
Nu fpeelt men hoe Alcid', de fchrik van 'c fchrikgediert,
(Om haar cc toonen dac Kupid' al d'aardc beftiert;)
Vcur een Lidierfche maagdc, die hy bemint, komc buigcn.
Deez' toont zich ftout van moedc en eiftzijn wapentuigeru
Hy geeft haar zijneknots, noch roodt vanreuzemoordt
Daar hy weleer, in fpijc van Cerbres, Plucoos poort
Mcc oopen ramden, voor een fpil om mcc cc fpinnen.
Diet al verwinnenkan laac zich van Mm verwinnen.
Naa 'c fpeelen toonc men haar vertooningen vol zin.
Hier ziec zy Dido, vol van razerny en mm,
Om dat Eneas vluchc, haar eigen hart deurfteeken.
Daar is Medea uit haar vaaders hof geweeken,

,

En vlucht met Jazon deur Neptunus zoute vliet.
Gins ziet zy Scylla, die haar vaaders rijk verriedc,
Om Minos, door dit quaadc, tot weedermin cc dwingen.
Hier ziet zy Hero van haar fteile cooren fpringen,
Om by Leanders lijk te zinken in de zee.
Toen Hooft die zagh, dochchaar,al halt"vol minnewee,
HeefcLiefde zulk een krachc,hoe kan ik P o l afzeggen ?
In 't huwelijk fchijnc iec dac goddijk is cc leggen.
Hier op verfcheen een wolk die van *c gewelffel guam,
Mcc ftarren overzaait, elk als een helle vlam.
In'tmidden zaghz' een zee, vol fchelle Meereminnen;
Ja 'c heele Helikori met al de Zanggodinnen.
Het fchel geluidc heeft machc op een verwoedc zin.
Nu zong men, om haar hart te trekken tot dc mm:
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Hcc hiiwlyk is dc bron daar 'c leeven uit komt vloeicn.
Die d'echc durfc laftren, podgt hec menfchdom cc befnoeien.
Wic rijp van oordecl is beminc de huwlyksbandr.
Het zerpzoec van de trouw behoudc hcc langfte ftant.
Gecnte celgcn ziet men, rijk van vruchten, praalcn.
De donker avondt wijkt de hcldec uchtent ftraalen;
Zoo wijkt de maagdeftaat voor een gehuwde vrouw.
De wijde werreldt heefc geen fteunftijl dan de trouw.
Nu borft de heldre wolk, tot fchrik van oor' en oogen,
En uit de reeten, die afgryflyk gaapten, vloogen
Vuurpijlen, toortfen, vlam,granaaten, koegels, fchroot;
De Maagdt befturf van angft, en wenften om de doodt:
Maar 't fpook en Schouwburg zijn in aller yl verdweenen.
Zy toonden zich verbaaft, en raakt' hier op aan 't weenen:
Maar nat bedaaren guam zy wceder aan het V :
Want zy gevoeld* haar hart, door deezc fpokery,
Schoon datz' haar mm ontveinft, tot Pol in alls geneegen.
Nuheeftzich Pol, om Hooet totliefdetcbeweegen,
Want hy hadt noch geen weetvan haar gcneegentheidt,
Gewapent met gebeen, met minnelykbeleit,
Met klachten, naar van klank, en vleien, vol van fmeeken;
Dus will hy haar het hart zoo fel aan brandt te fteeken,
Dat zy de flooten van haar boezem oopcn dcedc.
Toen docht haar Pol geen mccr om't langgelecden leedt.
Hy vondt zich in een zee van overwaare weelde.
Vrou Juno, trougodin, diet lang gevry verveelde,
Heeft deeze twee vereent voor't hoog outaar van d'echt.
Nooit moet de Twift, fprak zy, diet huwelyk bevecht,
Een toegang krijgen om uw harten te deurwroeten.
Wie dat de Twift verjaagt zal niet dan heil ontmoeten.
Een heilzaam huwlyk is het lufthof van de Mm.
Oprechte Liefde fmeedt tien zinnen tot een zin.
Zoo zal de ftam van Pol en Hooft vereentopwaflen.
De Huizen kan men beft door fauwen faamen laflen.
Ec 2
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Vereendc vriendtfchap maakt vereeniging van bloedt.
Mijn zcegen blijfc v by, zoo gy in ceegenfpoedc
En weelde ftant behoudc. Hier endigc zy haar fpreeken.
Nu guam godt Hymen, die zijn fakkcl hade ontftecken,
En fprak in 'c naaderen van 'c bruilofsledckant:
Men wacht uit dceze twee,cot heil van Amftellandt,
Oprechce Burgerzucht, eerwaarde Wakkerhcedcn,
Noodczaakelijk Ontzagh, aanminnelijkeReeden,

Manhafce Dapperhcidc, Staatnutte Weetenfchap,
En al de gaaven die hun Grootvaars op de trap
Van 'c Raadthuis deeden trcen, totdienft der onderzaacen.
Gewenfte vruchcen zijn fteunftijlen voor de Staaten.
Nuzwijghik: wanthyzingttotlofvan Pol en Hooft.
Het cyterfpel wordt licht door orgelklank verdooft.
Den twecden dagh van d'eerfte Maandc, i66s.
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GEERTRUIDT

DE

SPIEGEL.

Trouw begeert geen tijdt door winter te verliczcn.
Het minnevuur is door gecnkoudtheidt uit te vriezen.
De Licfdc brandt in fpijt van d'aller yzigft' eeuvr.
Zoo ziet men Hekla, diep begraaven onder 't fneeuw,
Noch branden, en hetvuur ten fteilen top uitbraaken.
Ik ftaak geen dichten nu men't huwen niet wil ftaaken:
Want zulk een fchildery verftrckt de bruidtstapijt.
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Men raaalt bywijl met mc zoo leevent als met zijdt.
Toen Venus vluggezoon> om Listing cc deurwonden,
Zijn pijlen, vol van lift en nieuwe minnevonden,
Vergeefs verfchooten hade, ontftak de Spijc zijn hart.
Wie dat zijn kracht verlieft gevoelt een dubblc fmart.
De Spijt verkrijgt door fmart een fchrikkelijk vermogen.
Ik zweer v, riep het Wicht, by Spiegels fpieglend' oogen ,
Dat ik v quetfen zal als ik v weer genaak.
De ruftelooze Spijt is moeder van de wraak.
De wraakzucht is een vuur dat alles kan verflinden.

MitvlooghdeMingodtdaarhy

Spiegel

dochttevinden.
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Wie iet volvoeren wil bemint de vaardigheidt.
Een die zich wakkcr toont wordt nimmer heil ontzeidt.
In't zuidt, daar d'Amftel langs de Diemermcir komt ftroomen ,
Vertoont zich een gebou, omheint van iepeboomen,
Die met haar kruinen fteil opfteigrennaar de lucht:
Dit is het landtvertrek, zoo milt van geur als vrucht,
Daar Spiegel afgezorgt, zijn geeften komt verpoozen.
De doornen van't Stadthuis zijn zelden zonder roozen.
Wie landt en zee bewaakt, ontmoet een dubble druk.
Men fpant geen paarden dan by beurten in het juk.
Zoo komt een man van Staat zijn laft opt landt verlichtcn.
Op deeze plaats guam Mm, bezorgt van boog en fchichten,
Elk fchcrpcr dan de punt van Pallas oorlogsfpeer.
Hy vondt de dochter van dien loffelijken Heer,
In't geurigh kruidthof, om de krachtcn t'onderzoeken.
De kruidtblaan wijken voor geen blaan van wijzeboeken.
Geen wijzer blaan dan daar Natuur haar geeft in print.
Hy guam haar in de fchijn van haare zufters kindt,
Een jongen vol van gceft en wakkerheidt, genaaken,"
tn fchooc, in't naadrenj om zich niet verdacht te maaken,
't pluimgediert dat op de groenetelgen zat:
yaar
~y heefthem, voor haar neef, in haaren arm gevat,
En drukt' hem aan haar borft, en kuft zijn kaak en lippen.
Ec 3
Hy
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Hy gaf haar boezem, van fpierwicte marmerklippen,

aiß

In 'c kuflen eer zy 'c wift, een heimclijkc wondc,
En blies zijn aafTetn vol vergift toe in haar mondc.
'c Bcwimpelde Bedrog is vaardigh in 'c verraflen.
Wie andre laagen leic heeft fleches op tijdc cc patten.
Terwijl zy met hem fpeelt, en't zoet vcrgifc in zoog,
Heefc hy zijn pijlen aan de vlammen van haar oog
Ontftceken,dat de dop en fchacht begon t'ontvonken.
In helder' oogen zijn de heecfte minnevonken.
Hy nam een enkel hair en woelden 'tom zijn pees.
Nu liep hy van haar af, ontlaft van't aardtfche vlecs,
Enroeiden deur het zwerk, om noordewaart aan te tyen.
Hier tuflchen voelden zy't vergift deur d'aadren glyen,
En kenden 'c niet: want zy vernam nooit minneprang.
Zy was gelijk een Nimf die van een bitfe flang,
Als zy zich in het gras tc ruft leic, wordr gebeeten:
Of zoo men ondcrfcheit in deeze twee kan weeten,
Zoo is hee dat de flang den menfeh om't leeven brengt,
Daar't minnelijk vergift, dat koudeharten zengt,
De machtigft' oorzaak is om't leeven vaft te zetcen.
De Doodc is lichtlijk door de Liefde te verpletten.
Zy heeft bywijl, en wift niet eens waarom,gezuchr.
Nu vondt de Mingodt zich in d'onbepaalde lucht:
Ik moet in dit geweft, ricp hy, een weinig toeven ;
Hykreeg een pijl, en fchoot, om haare kracht tc proeven ,
Dwars deur de wolken heen, daar hy de lucht deurgrieft.
De zeeveftarren, die ftaagh dwaalen, zijn verlieft:
Saturnus poogde by zijn Fillyra te raaken.
Jupijn begon de borft om Danae te blaaken.
Vrouvenus wenften om het byzijn van Adoon.
De dolle Mars verliec zijn bloedig* oorlogstroon,
Om godt Vulkanus vrou opt ledekant te kuflen.
Apollo zocht zijn vlam in Dafnes fchoot te bluflen.
Merkuur verliefde weir op Herfes fchooncglans.
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Diaan belonkt' haar liefvan haar verguldetrans.
Alt andere geftarntfcheen zich naar mm te zetten.
Hec koude noorderas ontdooiden door de hettcn.
Orion, Herkules, Andromeda, de Leeuw,
De groot' en kleene Beer, omgordt van ys en fneeuw,
Gevoelden, door deez' pijl, het hart vol mirinewonden.
Toen Cypris zoon zijn fchut zeeghafcig hadt bevonden,
Begaf hy zich naar't V, daar Listing hem verfcheen.
Hier was hy beezigh met Landrnutte liftigheen:
Want hy begeerden zich op Rechten af te rechten.
De twiftberg is niet dan door wijsheidt te beflechten.
Wie huiskrakkeel verdelgtgebruikt de Rechten recht.
In zulk een oeffening, daar groote roem in legt,
Deurwonden hem de Mm, en hulp hem voort aan 't branden.
Het noodighRechtboek viel den Jongling uit zijn handen.
Hy las voortaangeen les dan dat van mm vervat.
De ruime werrcldtkloot, omringc van Tethis nat,
Kon minder zonder mm, docht hem, dan rechten duuren.
Hy zagh geen bloedtdrup en zijn hart was vol quetfuuren.
Niet zorgelijker dan cen innerlijke wondt.
Terwijl deMinnaar zich in zulk een ftandt bevondt,
Verfcheen hem Spiegel, die deur d'Amftelftroom guam vaaren.
'k Zie Cyprus aan het V, riep hy, omringt van baaren;
Want hier wordt Venus weer gebooren uit het nat:
Wordt zy niet door een fchelp van paarelfnoer omvat ?
Zy fluit de paarlen in haarmondt met bloedtkoraalen.
Haar handt behoeft geen toorts van flikkerende ftraalen:
Want zy heeft fakkels in haar hooge voorhooft ftaan.
Wie cigen gaaven heeft gebruikt geen leenfieradn.
't Peafeel waar dat Natuur mcc fchilderr, vloeit van verve.
Hier tuflchen was het jacht, daar d'Amftelfche Minerve
In voortgetrokken wierdt, omheint van waatergoon;
Elk kroont zich, om dekroon der maagden, met een kroon
Van waterroozen, lis, en klavcr, rondt van blaaren.

De
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De Tritonsbruifden, veur het jacht heen, deur de baaren,
En bliezen dat hetklonk op hoorens fchd van klank :
Toen vrou Klcopacra in'c fchip vol fpel en zank ,
Op Cidnus ftroom verfcheen, moeftydervoor haar ftrijken:
Maar zy tnoeft weer voor 'c fchip van goudc en zilver wijken.
De laading was noch mm dan't gaadeloozejachc
Maar deeze vlotte floep krijgc luifter door haar vracht.
Zoo hoort men Jazons fchip om 'c guldevlies opzingen.
De diamanc verdooft de glimp der gouderingen.
De ftarren duiken voor Apolloos heldre krans.
Zoo wijk het jachc,o roem! voor Spiegels fchoone glans.
Wijk, woeftebuien, wijk, of val in't Noordt aan 't raazen.
Hier moet niet dan de windt van 't laauwe wefte blaazen.
Zoo worden zy allengs in vaaders huis gebrocht.
Hier heeft haar Listing, door de hulp van Mm, bezocht.
De Mm is machtigh om deur muuren heen te dringen.
Zijn minnewondc begon, toen hy haar zagh, t'ontfpringen.
Wanneer de moorder 't lijk, ohlangs door hem vermoordt,
Komt naadren, raakc de wondt, te diep in't hart geboort,
Weer op een nieuwaan 't bloen. Zoo wast ook met zijn wonden.
Zy heeft zich meenigmaal van hem verzelc gevonden:
Maar toen hy haar het wit vertoonden van zijn zin,
Verboodc zy hem heel ftrcng te zwijgen van de mm.
Ik zal, ik zweer 't, fprak hy, mijn tong met keecens fluiten,
En vinnig ftrafferi zooz' een enkel woordt wil uiten:
Maar als ik v ontmoet, daar ik alcijdt naar poog,
Vcrgun dan dat mijn hart mach zeggen deur mijn oog:
Brandtfpiegel van mijn hart, gy doet my lijdtloos blaaken.
Uw glans is heeter dan het zonlicht in't genaaken :
Maar uwe hart is weer zoo koudc als d'Amftelvloedc.
Een aangezicht vol vuur vereift een bofft vol gloedt.
Een fchoonemondc behoordt niet wreedt voor't oor te weezen.
Achilles fcherpefpcer kon quetfen en geneezcn.
Gy quetft: maar gy ontzegt my balflem voor mijn wondc
Hicr
no
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Hier zweeg hy; en hy leidt de vinger op zijn mondc.
Zy raakt' hier door niet mm dan Listing aan hetblaaken.
De Liefde fchilderde met purperop haar kaaken,
Al wat 'er in de kas van 't hare verburgen lagh.
Toen Listing al'tgeheimvan Spiegels boezemzagh,
Hecfc hy, in fpijc van d'eedt die hy haar zwoer, gefprooken.
Meineedigheidcin mm, dochc hem, wordc niec gewrooken.
Ten leften heefthy't woordt van Ja in't oor gevat.
Hct orgeKpel wordt meer dan d'orgel zelfgefchat:
Maar die gewenfte woordc, en mondc, diet woordc liec hooren,
Zijn minnelijk voor 't oog en lieffelijk voor d'ooren.
Wie oor en oog bekoort bctoont een dubble deugdt.
Het hart van Listing zwom in langgewenfte vreugdt.
Een onverwacht geluk begeercgeen nauwe paalen.
Het woordt van weedcrmin ontfluit de bruilofszaalen.
Nuzongde Minnegodt,in Listings zonnefchijn:
Venecien heeft lang geboogt opt kriftalijn
Van haare Spiegels, en't hadt reeden om te boogen:
Want deeze ftadt zoo groot van wijsheidt als vermoogen,
Heeft zich zoo ftark gemaakt door deezcbrofleftof,
Dat zy de halvemaan van't Ottomanfche hof,
Te water en te landt, zeeghaftig heeft gereeten.
Zoo wordt haar luifter noch doorKrecten uitgekreeten:
Maar Listings Spiegel, daardekunftigeNatuur
Haar proeflluk in vertoont, vol van deurdringentvuur,
verdooft de glanflen der Veneedfe Spiegelingen:
Zijn heldre Spiegel, waardt om heerlijk van te zingen,
Verwint het oog en hart, en dander niet dan't oog.
Twee deugden in een ding verdienen dubble boog.
wie door zijn kracht verwinc,wordr nooit genoeg verhecven.
Zoo zong de vlugge Mm, als't jawoordt was gegeeven.
Nu wordt het huwelijk voor elk ten toon gezet.
wie van de blijdefeeft, en't heilzaam bruilofsbedt
Be geert te fchrijvcn, hier is ftof voor fchrandre fchachccn.

Ff
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Mijn plicht is vaardigh; maar 'c oncbreekt mijn brein aan krachtcn i
Wane anders zong ik hocdat Spiegel Sank en Scaac,
In oorelog en vrce, bevrijt van eigenbaat,
O lofFelijke deugdc ■ voor rampfpoede helpt bewaaren.
Beroemde mannen zijn cot fierfel aller blaaren.
Ontflaac my van mijn plicht, al Wordt hier vreugt gcqueekt.
De plichtdwang is cc zwak voor een die kracht ontbreekt.
222

Den jolanaarii, 1663.
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DEBORA

WUitiers
Hy

BAAK.

pleegmeenigmaaldcur

d'Amftelftroomtevaarcn,

week noch woeftc windt noch zwallependc baaren j
Noch al wat onheil baarc op 'c fteigerende nac:
Maar hy begaf zich nooit naar d'uitgebieideftadt:
Want hem verfcheen nooit baak om 't jacht naar't Yte wenncn.
Wie wijs wil vaaren moet de haventeekens kennen.
Een fchrander fchipper geefc zich niet in lijfsgevaar.
In't left wierdt hy een Baak op d Amftelreegewaar,
Die door haar glanflen in zijn boezem wift te raaken.
Aanminnelijk lieraadt kan koude hasten blaaken.
De Minnaarskeven door een aangenaam vertoog.
Hem docht dat deeze glans tot in zijn ziel toe vloog;
En dat de nachr, daar hy in leefde, was verdweenen.
Ik wil naar't V, riep hy, mijn reisuur is vcrfcheenen:
Ik zie de Baak daar ik veurwindt op aan durf gaan.
f
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Wie vhig wilreizcn moet op 't fpoedigft vaardig ftaan.
Die is de rechce cijdc om 'c ipeeljacht reedt te maaken.
Een wakker zeefnan pad op winden, ftroomen, baaken.
Ik wil naar deeze Baak die my het hare verbrandr.
Zoo riep hy, en hy ftak zijn jacht hicr op van landc.
Men zag de Minnegoon in vlag en wimpels brallen.
Her waterkabbelden al vloeient langs de wallen.
Hy zetten alles by: de zuidtwindt blies in't zeil.
De Liefde ftondt aan 'troer. Hy wachten niet dan hcil:
In 'c naadren zong hy op; want liefde maakt Poeeten;
Zelf zonder mm hade hem Apol al lang bezeeten:
O vaaderlijke Stadt 1 wel waardc van elk gelooft,
Uw goude mijterkroon wordt van deez' Baak vcrdoofc j
Ja 't flonkerent geftarnt moet veur haar luifter zwichten.
Natuur heeft deeze Baak, om helder op te lichten,
Als 't zonnelicht verdwijnt, en't onweer gruwzaam ftormt,
Van poez'lig manner en beziclt albaft gevormt,
Verfiert met paarlen, goudt, turkoozen en koraalen :
Haar vlammen fpruiten uit twee diamante ftraalen
Inkaflen van yvoor, vol fchitterende glans.
De heldre Faros met zijn hemelhooge trans,
Die, by de Nijl, opt ftrandt met vuuren pleeg te pronken,
Zou by deez' Vuurbaak zijn als doovekool by vonken,
Als vonken by een ftar, als ftarren by de maan.
Hen gaadeloozeßaak kan windt en tijdt weerftaan.
Wat ftant kan houden heeft een ongemeen vermoogen.
Hicr zwecg hy; want de lucht wierdt met een wolkbetoogen:
Het onweer raakte los en toonden al zijn kracht:
De ftroom en windt beftreen het hobbelende jacht:
De vlaagen deen het nat en d'Amfteldijk beweegen:
Hier op ontfing het jacht een overdichte reegen
"an traanen, die de kiel deen fchuuren langs de grondt.
De Hoop, die op de plecht van't hellent fpeeljacht ftondt,
Beloofdehemdereedaarhyde Baak zouvinden.
FF 1
De
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De zuchtcn die hy loofd' verftrekten 't zeil voor winden.
Hy fmeec zijn klachten en zijn karmen buiten boordt >
Om, door het lichten van die ballaft, lichter voort
Te vaaren naar de Stadc, omheint van brakke zoomen.
Nu moeft hy worftelen met winden, buien, ftroomen,
Weerlichten, blixemen en donders, fel in 'tflaan.
Wie mint moet in't begin een groot gevaar uitftaan.
Help Venus, help, riep hy, dit vaaren uit gevaaren.
De rampen ziet men meeft uit barre baaren baaren.
Zijt gy gebooren uit de zee vol fchuim en bloedt ?
Zoo ly niet dat ik zink in deeze diepe vloedt;
Oflaat my by de Baa k , die ik bemin, begraaven:
Maar liever voer ik in de langgewenfte haaven.
Och Minnemoeder, och ! och! help my uit de noodt.
"
Wie minuen
ramp ontmoet gevoelt ecn dubble doodt.
Een Minnaar hoort het wit daar hy naar doelt te raaken.
Vrouvenus blank van vlees enpurperroodt vankaaken,
Zag, op zijn klachten, uit de darde hemelring,
En floeg haar oogen, vol van heldre fchittering,
Opt fpeeljacht van Wuitiers, beftormt van teegenfpoeden :
Wijk buien, wijk, ricp zy, gy zijt te fel in *t woeden.
De liefde lijt geen quaal die buiten't minnen gaat.
Hier op vertoond' de lucht een vriendelijk gelaat.
Het water dat eerft bruift, begon allengs te rimplen.
De breede vlaggen, en de langgeflipte wimplen
Die krullen om defpil en marten van het jacht.
Zoo wierdt hy aan de ree, en by de Baak gebracht.
O Amftel B a ak ! fprak hy, gy trok mijn hart en oogen r
Maar nu ik by v kom bevindt ik my bedroogen:
Ik waand' v mooy te zien, en gy zijt meet dan fchoon:
O deugdelijk bedrog i uw hooft verdient een kroon
Van roozen, als 'er op uw kaaken zijn, te draagen.
Een deugdelijk bedrog kant goodendombehaagen.

-

Het fchriklijk onweer heeft my gtoote ramp gebaart:
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Maar gy zijt my, ik zwcer 'c, wel duizcnt rampcn waardt.
Zoo fprak hy, en hy hcefc ecrbiedelijk geboogen:
Zy wierdt door zijn gebeen tot in haar hart bewoogen.
Zoo wierdt hyBruidegom, en Baak zijn waarde Bruidt.
Door't huwlijk breekt de Baak, na weinig maanden, uit.
Den 21 van Wintermaandt,

TER

JOAN
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Oudt-Scheepen,
en

&c.

Mejuffrouw

WYBRANDTS.

LUCIA

VENUS.

de Staatzuchtfel op vrye zeen durftftroopen,
TErwijl
mijn
Heeft
gevlerkte Zoon het hart van Hindeloopen,

Door Wybrandts deugdt gewondt, om dat hy deugdt bemindt.
De ftraalen van dc deugdt zijn fcherpe minnefchichten.
Nu ziet men hem ten left zijn laft door luft verlichten:
Want hy dietkuflen van't Stadthuis vol doornen vindt,
Gevoelt in't kuflen van haarkaaken zachte roozen.
zorgt wil zich bywijl door kuifche mm verpoozen.

J

U N O.

De moordtpijl van de Peft, vol vuur, om lijken t'oeften,
Heeft lang aan 't V geblaakt om't menfehdom te verwoeften,
Nu blaakt de fakkel van de Liefde hier aan't Y.
"et vuur der Liefde brandt: maar zonder te verbranden.
Ff 3

Dc
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Dc fteden groeien aaa door mm en huwlijksbanden:
Wane dit vereende Paar, dat onze heerfchappy
Ecn luifter geeft,poogt vrucht cc ceclen door net trouwen.
Het leeven weec men beft door d'Echt in ftant cc houwen.

THEMIS.

De Mm en't Huwlijk zijn twee goddelijke krachtcn.
Ik hoop door deezeTrouw noch vruchten reverwachten
Die in mijn Staatwijsfchool uitblinken in verftandc:
Zoo wordt men waardig om het Raadthuis tebekleeden.
Wie yolk beheerfchen zal eift rechte fchranderheeden.
Waar wijze hoofden zijn verrijkt men Stadten Landt.
Ik dank Vrouvenus en Vroujuno voor dit paaren.
De Huwelijken zijn om heilzaam zaadt tebaaren.
Den vi van Louwmaandt, i6<Jf.

TER

BRUILOFT
van den E.

STAATS,
en Juffrou
KLEMENCIA DE V R I E S.

GERRIT

DEn

grooten Hoveling, in't moedig hofvan Londen,
Die door zijn roofzucht floeg zoo bits en bittre wonden,
Beftormt dc Staatfche Staat, uit zucht tot heerfchappy.
Een die heerfchzuchtig is ontziet geen roovery.

Hiervindtmen Staatsche diegcenwaterpeftenwijken.
Wie trouwe byftant hecftbehoeft geen Vlag te ftrijken.
Vraagt iemandt wie hetrecht van deeze Staatsche mint?
De Vries betoontzich, door dctrouw, heel St a a ts gezint:
Geen Brit, hoe dol van fpijt, kan haar die zucht beletten.

Oprecb-
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Oprechte liefde wijkt noch baldrende muskettcn ,
Noch dondcrcndcgefchut, noch blixemendt gewcer.
Wie voor haar Bruigom ftrijdt verdient de loflijkft' eer.
Dit is de fakkel die het Staatsche hart doec branden.
De Hemel gun dit Paar gcwenfte Minnepanden;
Zoo wordt de luifter van hun deugden uitgebreit.
DeTrouw die deugden baart verkrijgt onfterflijkheidt.
Den vxii vanSprokkelmaandt, 1665.

TE.R

WILHEM
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van den E. Heer

BARTOLOTTI

VAN DEN

JACOBA

73.7

HEUVEL,

en Mejuffromv

SOPHIA HUIDEKOOPER
VAN MAARSEVEEN.

de Staatfche fteen haar vlotte vlooten bouwen,
Tfirwijl
Om d'eeuwig vrye zee voor't menfehdom vry re houwen.,

En wapens fmeeden dat heel Neerlandt dreunt en kraakt,
Verheft mijn pen de trouw: geen fchut dat donders braakt,
Deurmengt met blixemen van't oorlogszieke Londen
Dat door zijn heerfchzuchtflaat zoo fell en diepe wonden,.
Is machtig om mijn handt te breidlen in haar plicht.
Het heillooz' moordtkrakkeel bepaalr geen huwlijksdicht.
Toen Venu& Maarseveen met Bartolot woupaaren t .
Vertrok de Mm, haar zoon, naar d'Amftelrijk van waaren;
Hier vondt hy deeze maagdt vol glansen wakkerheen j
Toen hem dit pronkbeeldt van bezielt albafl: verfcheen,
Ontfpande hy. zijn boog en brak zijn goudefchichten:.
y

1

Weg,
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Weg wapens,weg, ricp hy, uw krachten arijn aan 't zwichten.
Al wat zijn kracht vcrlicft verwerptmen voor ontiut.
Ikvindtby Maarseveen eenFcherperminnefchuc:
Een fchut dacniemandc fchut, al hadt hy duizent plaaten
Van koper veur zijn borft, daar koegels eh granaacen
Te rug op ftuiten, in het hcetfte van het Wb£n.
Nu blies de Minnegodc, om mocdcrs laft te doen,
Haar koudeborft vol vuur dac liefde weet te fokken.
Hy trok, eer dat zy 't will, drie hairen uit haar lokken j.
Deez' heeft hykunftig dcur elkander heen gevlecht,
En voor een peesfnaar aan zijn taajebooggehechc:
Toen nam hy, want haar oog begon alree te lonken,
Een van de ftraalen die in't hooge veurhoofc blonken:
Want deeze ftraal wou hy gebruiken voor zijn fchicht.
Geen wifler pijlen dan de ftraaten van 't gezicht.
Met deeze wapens wou hy Bartolot deurgrieven.
De wakkre Jongeling, diet jaagen zocht voor't lieven,
Bevondt zich op het landc, ver van het woeft geraas;
Hier ving hy't veldthoen: gins wift hy de fchuwe haas,
Door brakkcn fcherp van reuk, in't leger te belaagen.
Terwijl hy beezig was om't fchichtig wildt te jaagen,
Genaaktc hem de Mm, die zich in't loofverftak:
Men zag hem driemaal, in de fchaaduw van een tdk
Om niet te miffen, op de vluggejaager mikken : "

Hy fchoot de vuurpijl die hy uit Jakobaas blikken ,
Vol heldre glanflcn, nam, tot in het pit van't haft.
Wie quctft mijn borft, riep hy, 6 lijdelooze (mart!
Ik zie geenvyandt en ik voel my overwinnen.
Wie moordt cert oorlog is betoont zich fnoot van zinnen.
Zoo wierdt de koopvloot door 't wraakgierig Engelandc,
Eer't oorelog uitblies, opt water aangerandt.
Ik zal my, dit ftaat vaft, noch wreeken om de zeege.
Hy floeg zijn handthier op, van gramfchap, aan zijn deege,
En zocht zijn vyandt: maarhydroegheminzijn bloedt.

zzf
BRUILOFSDICHTEN.
Hy fteeg, onftdt, cc paardc, en rccdt naar d'Amftelvloedt;
Maarcoenhy Maarseveen aand'Yftroomquamgenaaken,
Begon de vlam, die in zijn borft verfchool, cc blaaken >
Gelijk een doovekool door't allereerfte vuur:
O fiere Maagdt! fprak hy, 6 procfftuk van Natuur <
De Lent mach pronken met haar fchoone bloemtapijten :
Maar uwe kaaken, dac deLcnc in't hart moct fpijeen,
Zijn met een lent verfiert van rooz' en lelyblaan.
De Hemel heeft een zon aan't blaauw gewelffel(ban;
Maar't hooge zonnelicht wordt van uw glans verwonnen:

Want in de hemel van uw aanzicht zijn twee zonnen
Die my doen blaakeren in't diepftc van mijn borft.
Het hecte minnevuur verduurt dc koudevorft.
De Liefde weet deur fneeuw en ysfchors heen te dringen.
De Maan verdooft by nacht geftarnt vol fchitteringen:
Maar gy verdooftby daag de Maagden braaf van leeft:
Noch wijkt uw luifter voor het licht van uwe geeft.
Een aangeboore deugdt verwint de zichtbre deelen.
Zoo fprak dc minnaar, en hy zocht haar oor te ftreelen
Door vleien,fmeeken, en door bidden groot van kracht:
De Maagdt heeft zijn gebeen en vleiery veracht,
En week heelroodt van fchaamt, cert vuur begon te werken.
Nu guam de nacht al d'aardt bedekken met haar vlerken,
Dit drecfhaar naar de ruft: hier op guam Venuszoon
Haarkoets omringen met een zwarm van Minnegoon:
Deez' prikte haar in *t Hart: die kuften mondt en kaaken:
Een ander hulp de gloedt, die zich verfchool, aan't blaaken :
De flaap kreeg weinig vat door't minnelijk fenijn:
Het zachte bedt fcheen haar vol doorencn te zijn;
Een ongeruftgemoedcvindt ongemak in ruften.
Nu fchoot zy, heel verbaaft, door d'onbekende luften,
Halfdroomend' overendt,en vloog van 't ledekant.
Zy vondt zich meenigmaal, in eenzaamheidt, opt landt,
En maaldc met de naaldt: maar meer met haar gedachten.

Gg

Een

BRUILOFSDICHTEN.
innerlijke
Een
brandc heeft overgrooce krachtcn.
Tenleftenwierdtzydoordegeeftvan Bartolot,
Tot weedermin gebrochc Nu zingt de vluggegodc:
Laac al wie onheil baart uit deeze zaal vertrekken.
Ik hoop uic deeze twee noch vruchten te verwekken
Die dienftig zullen zijn aan Beurzen en aan Stadt.
Wic dubble dienflen pleegt wordt overdier gefchat.
De fchatten van de deugdt zijn nooit genoeg te rocmen.
Al zingende beftrooit de Mm de vloer met bloemen :'
Want Hymen wacht dit paar opt guide ledekant.
Hetkuis omhelzen is de knoop van d'echtebandt.
a3o

Den 17 van Lentenuandt,

TER

JAKOB

itfdf.

BRUILOFT
van den Eed. Hcer

DE

GRAAF,

Jonkheer van Zuidtpolsbroek,

MARIA

en MejufFrouw

VERD O E S.

de ftrijdtbre Mars, beluft op Staatkrakkeelen,
TErwijl
drijvende kafteelcn
Deur 't golvent pekel bruift
met

Diet yolk vermoorden, flaat de Mm een oorlogstoon
Diet menfehdom houdt in ftant: want Venus rappe zoon
Heeft Graaf, door doogen van Verdoes, in't hart gefchooten.
Wie noch voor blixemen noch yzre donderklooten
Van't bloedig Oorlog wijkt, buigt voor een hel gczicht.
Een fchoon en flonkrent oog verftrekt een minnefchicht.
De minnefchichtenvlicn dcur helmen en harnaflcn.
Zoo

BRUILOFSDICHTEN.
Zoodraaals Graaf zijn hart van hettevoeld'vcrraflen,

ajx

Riep hy, en zuchten Daar met een verbaaft gemocdt:
Mijn boezcm brandt van mm ■ mijn aadren zijn vol glocdt!
Ik voel cen wreeder vuur dan 'c oorlogszieke Londen :

Want dac is door de vlam toe puin en afch verflonden,
En't vuur datmy ontfteekt verteert noch blocde noch hart.
Wie brandt en niet verbrandtgevoelt de grootfte fmart.
Hec minnevuur is door geen yszee uit te fmooren.
Zoo liec zich Graaf, door mm geparft, aan d'Amftcl hooren $

DaarhyVERDOES belaagtenendelijkaanrandt,

Gelijk een brander, die, vol vuurig ingewandt,
Een fchip vol fchut en yolk omhelft met gloeiend* armen.
Zoo wicrdt haarkoude hart, door zijn gevley en karmen,
Ontfteeken, daar zy hem het jawoordtnoch op gaf.
Toen Ruiter 't zeegedrocht zeeghaftig ftict in't graf,
Liet zich de Faam tot heil der vrye Staaten hooren :
Maar 't jawoordt klonk de Gr a a f aanminnigcr in d'ooren.
Een die zijn wenfeh verkrijgt betoont zich vol van vreugdt.
Nu zong de vlugge Mm, tot prikkel van de jeugdt:
Op, op gezecgentPaar, verfchijnt op mijn aanmaanen.
Hier brandt geen pijnboomtoorts, bekladt van bloedt en traancn,
Gelijk by Thereus koets: de fakkcl die hier blaakt
Is op Hymet van wafch en honingraatgemaakt,
En aan de heldre vlam van Venus vuur ontfteeken:
Ze pronkt met palmcn die van zoete nektar leeken,
En al wat liefde queekt in't hart van vrouw en man.
nachtuil, fchor van keel, een zeekre veurboo van
Gehaate rampen, houdt zijn zanguit deeze zaalen:
Men hoort hier anders niet dan klank van nachtegaalen
Die in de boflchen van oudt Pafos zijn geteelt.
Nooit moet de Tweedracht, die van d'afgrondt wordt geftreelt,
Uw drcmpel naaderen met haar vervloekte loosheidt.
Pc huistwift is een bron van allerleie boosheidt.
Hier zweeg dc Minncgodt: want Graaf en zijnc Bruidt
GenaakGg :

BRUILOFSDICHTEN.
Genaakten 'tledekant vcrfiert met rooz* en kruidt.
De kuifche welluft lydt, in 'c huwelijk, geen rekken.
Laat al Wat gruwzaam is van't brwlofshuis vcrtrckken.
Weg barfle legertrom en fchorre zeecrompec:
Belloone mach haar zwaardc, op menfehemoordt gewct,
Opt water zwaaien, om haar vuur in bloedt te bluflen:
Hier voert men oorelog met lachen, ftrcelen, kufTen,
pn al wat vuur ontfteekt, op hoop van vruchtbaatheide.
Ecn krijg die leeven baart wordt loffelijk vcrbreic
23*
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van den Wd-Eed. Groot-achtbarcn Heer

T

KORNELIS DE GRAAF,
Vryhecr van Zuidtpolsbroek,
Oudt-Burgermeefter, Raadt, &c. t'Amfterdam.

MYn

treurpen is, o Stadc.' vol

droevig' onderdaanen,

Ora 't ftcrvcn van de Graaf, vol zuchten,klachten, traanen,
En al wat dcerlijk klinkt toe ftof van lijkgedicht.
Een die zijn Heerbewecnt bewijft niet meer dan plichc.
Oprechce liefde blaakt in fpijt der ongevallen.
Men ziec uw fchildt vergeefs mcc zilvre kruiflen brallen:
Want gy gevoelt,o Stadt 1 meer kruiflen in uw hart.
Een ingekropte pijn veroorzaakc dubble fmarc.
De Doodc heefc Graaf, o ramp! om hem in't graf te ftooten >
Haar wreede moordtpijl, deur zijn borft, in't hare gefchooten,
En met zijn hart het hoofe van't Vrye landt deurwondc
Zoo worden Rooraen, toen haar Cicero, de mondt
Van't wijze Kapitool, mocft fneuvelen, beftreeden.
De doodt dcr Grooten is tot fchrik van hof en ftecden.
Een
Gg 3

EN GRAFDICHTEN.
Een onverwachteramp is ecn afgrijslijk quaadr.
Het droevig'Amfterdam, de goudtmijn van de Staat,
Vertoonc zich in de rouw, omheint van ftroomgodeflcn:
Haar praalkroon is omringt van dofFe lijkcyprefTen:
De traanen bigglen langs haar bleeke kaaken nccr.
O wreede Doodt! roept zy, gy hebt door uw gcweer,
De wijsheidt van het Landt mcc Graaf in d'aardt begraavcn:
Maar zijn beroemde geeft zal deur de ftarren draaven.
Hec fchrandere vernuft verkrijgt onftcrflijkhcidc.
Een Scaacwijs Burgerhooft wordc van de Faam verbreic
De weetenfchappen ziec men dwars deur d'aardc heen dwaarlen.
Mijn Kaizerlijke kroon verfiert mcc blanke paarlen,
Vcrlieft de fchoonft' van al haar paarlen, door zijn doodc.
Zijn goude goodemondt, die hy voor 'c yolk oncfloot,
Is nu, 6 bicter lot! voor eeuwig toegeflooten.
Die 'c Raadthuis en de Stadc zoo loflijkhulp vergrootcn,
Zal die bepaalc zijn in een kleene grafltec ?. neen:
Hier cift een hcele berg van harde marmerfteen
Te Weezen,orrieengraf voor Polsbroek vantcbouwcn.
Laatandre 'c beeldt van Mars op hunne grafzark houwen,
Heel roodt van menfchebloedc en grocn van lauwerblaan,
Hier hoeft niet dan het beeldt der Wijsheidt op teftaan,
Dae Twecdracht, Zieledwang, en Staatzucht moetvertreeden.
De gruwlen worden in geen wijzc ftadt geleedcn.
Wie rijk van yolk wil zijn gedoogtgeen dwinglandy.
Zoozorgd'enzweete Graaf totheilderburgery.
Een diet gemeen bewaakt heeft zucht tot onderdaanen.
Hier zwccg de bange Stadt door't vloeien van haar traanen»
Daar ik, in plaats van int, mijn droeve pen in doop.
De Kerken, Schoolen, Beurs, en Waalen, die haar hoop
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Op Polsbroek zetten,zijnerbarmelijkaan'tfchreien.
Achilles flachten, om Patroklus geeft te pcien,
Een fchaar van menfehen en begoot zijn graf met bloedt:
Maar 't grafvan G kaai wordc van de burgers met een vloedc
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Van traanen overdekt, om 'tkoude lijk te warmen.
De Zevekunften, die de luchc met weenen, karmen,
En klachten vullen, ziec men om zijn grafflee ftaan ;
Haar wcergalm hoort men niec dan: Polsbroek , Polsbroek, flaan.
Wie dat zijn fteun verlicftheeftreeden om cc zuchcen.
Wanneer de boom verdort verdroogen al zijn vruchten.
Een die zijn vaader mift bevindc zich zonder trooft.
Vergecfmijn pen, o Stadc! indienze zich verpooft:
Haar geeften zijn bedwclmt: wie helpt haar wccr aan 'c ftijgen ?
Geen gcoocer ceekenen van droevigheidc dan zwijgen.

GRAFDICHT

OP

ELIZABET BIKKERS VAN ZWIETEN,
Gemaalin van den Eed. Heer Burgermeefter
GRAAF.
ANDRIES DE

Hler

ruft Elizabet die'chart van Graaf bezatj
Haar huiszorg, tucht en trouw, zijn dier van elk gefchat:
De zielbewoont het hofdaar d'Engelcn vergaarcn.
Wic zaalig leeft en fterft verfchijnt by Chriftus fchaaren.

Op de Doodt van Mejuffrouw

LEONORA HUIDEKOOPER
VAN

MAARSEVEEN,

Gemaalin van den E. Heer

JOAN

TOen

HINLOOPEN,
Oudt-Scheepen t'Amfterdam, &c.

d'overwreede Doodc, om d'aardc met doon cc meften,
Zich met haar moordtgewecr aan d'Amftelftroom liet zien,'

Heeft
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Hceft zy het yolk beftormt met heet' en veege peften.
De vuurpijl van deDoodc is zwaarelijk t'ontvlien.
Maarcoenhaar Leonoor, otreurftofvanmijndichten I
Ontmoeten, hceft zy't vuur voor weinig tijdts vertrcen.
Ik zal dit beeldt, fprak zy, het doelwit van mijn fchichten,
Door'czelfdewapentuig, daarikvan Maarseveen,
Haat vaader, mcc deurfchoot, opt kraambedt ovcrvallen.
Die rijk van wapens zijn verkrijgcn d'overhandc
Mijn lijkcypresbegeert me| lauwerier te brallen.
Hiet zweeg de Doodt, en guam, na weinig teegenftant,
De borft, daar zy op mikt, moordadig overromplen.
Haar Bedtgenoot befturf door *t quetfen van haar hart.
Men zag het koude lijk in heete traanen domplen.
Een oriverwacht geweldt veroorzaakt dubble fmart.
Wie dat zijn Ega mift he eft reeden om te karmen.
Het vuur der licfde blaakt als 't andere vergaat.
De Doodt, die hem zijn vrouw guamrukken uit zijn armen,
Betoonde zich vol vreugdtom haar verwoede daadt.
Nu wordt zy in het graf, o groote ramp! geflooten:
Maar haar godtvruchtigheidtzal leeven na de doodt.
De deugdt wordt met geen pijl, diet hart deurfchiet, deurfchooten.,
De Nymfvan d'Amftel roept, van halscieraadt ontbloot,
Uit haar beflibde kil, omheint van nieuwe wallen:
Ween, huisgenooten, ween, om't onheil van uw Heer.
De Tucht en Huiszorg zijn met haar in't graf gevallcn.
Deurkrabt uw aangezicht, en legt uw hulfel neer:
Bedekt uw kaaken met de ftroomen van uw oogen.
Treur, gunftgenooren, treur, om't overharde lot,
Wie meedelijden heeft moer zich in 'tzwart vertoogen.
Zoo klaagt de Nymf en zwijmt in d'arm van d'Amftelgodt.
Wie om een ander weent gevoelt zich zelfvol wonden.
Mijn treurpen, die haar doodt met bittren int verbreit,
Wordt tot mijn onheil van de droef heidt vaft gebonden:
Noch zal ik op de zark, die op haar grafftee leit,
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Met traanenfchrijven, nut dc ftnarc verbiedt te zeggen;
Hiervindcmen Leonoor: maar'cgrafwasveelcekleen,
Zoo zy 'cr met haar deugdt en gaaven in moeft leggen.
AI wat onfterflijk is bedekt men met geen fteen.
Zoo hoeft men my niec om mijn plichcen aan te maanen.
Nooic heefc men dierder int dan biggelende traanen.

237

LVKDICHTop MejufFcr

MARIA ELIZABET BLAAU,
Echtgenoot van den Heer Dokter B. Dortmondt, &c.

DE
Nu heeft

Doodt heeft lang vergcefs naar't hart van Blaau gefchooten;
Want Dortmondt , haar gemaal, beletten 't door zijn kunft:
haar moordtpijl 't lijk van d'aardt in't grafgeftooten.
Maar haar godtvruchtigheidt, die noch door nijdt noch gunft
Van't menfchdom wierdt verzer, gaat fteil ten hemel draaven.
Een ziel in deugdt deurzult befluit men in geen graaven.

Op'tSTERVENvan

JOAN

BLAAU,

Zoontje van den E. Heer Mr. WILLEM BLAAU.
Aan zijn Moeder MejufTer

ANNA

TOen

VAN

LOON.

Blaau de geeftgegcven hadt,
Begon de Moeder, heel bekreeten,
Teroepen; och 1 mijn Kindt, mijn fchat,
Is uit de wieg in't grafgefmeeten:
Zoo valt een uchtentroos in't flik.
Ik zie mijn vrucht, mijn vreugdt, vertreeden.
Het leeven is een oogenblik.
Dc Doodc betoont zich zonderreeden:
Hh

Want
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Want zy ontziet geen jeugdig yolk.

Hier op bcgon dc lucht te fcheien,
En 'c Kindt verfcheen haar in een wolk »
Omheinc van Cherubynereien:
Het zwaaid' een palmtak hoog van prijs,
En't hoofc was groen van olyblaadren ,
Geplukt in 'c hemelfch Paradijs:
Ey ■ Moeder, fprak de Zoon in 'c naadren ,■
Ey! ween niec by mijn koude lijk,
Wat aardts is moet met aardt vermenglen.
Dezielen zijn voor't hemeliijk.
Beny niet dat ik hier by d'Englen,
Vol vreugdt, langs een turkoizevloer,
Op flarrcn, zon en maan mach treeden:
Roobijn, fafier en paarlemoer,
Van d'aardtfche Vorften aangebceden,
Is dofen doofhy 't eeuwig licht
Dat Chriftus over ray komt fpreicn :
Mijn doodt heeft v tot vreugdt verplicht.
Wie heilzaam fterft begeertgecn fchreien.
De droef heidt moet in maat beftaan.
Indien men hier omhoog kon weenen,
Ik zou een bruizend Oceaan
Van traanen, onder 't zuchten, fteenen,
En karmen, ftorten, om dat gy
Dus lang in't aardtfche dal moet zwerven.
Hier is een hooger heerfchappy.
Het endlooz' leeven komt door fterven.
Dies wenfeh met Vaader om mijn lot.
Hier zweeg hetKindt en rees naar booven.
Dc Moeder die begon haar Godt,
D'Almachtigfte, hier op telooven,
En wierdt allengs in't hart verheugdt.
Wie zaalig fterft geeft ftof tot vreugdt.
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Ter BegraafFenu van denManhafrigen Zecheldc

JAN

VAn

VAN

KAMPEN.

Ka m p-£ n, die op zee zeeghafcig pleeg cc kampen,
Befloot onlangs voor vaft, dac hy met raadc en moedc,
Toe heil van Ncederlandc, de Brie aan boordczou klampen.
Wie Landc- en Schcepskroon mint ontziecgeen harteblocdc
Die fpeec de Doodc, en ricp, al knarflend'op haar canden;
Ik ly niet dac een menfeh het donderendt gefchue 1
En blixemende zwaardt, in klem van dappre handen,
Toe boon, zal tergen,of mijn ktachcen zijn onnuc.
De ftoucen moec men, ecr zy woeden, ceegenftreeven.
Ik zal hem, door mijn fchicht, verwinnen op zijn bedc.
Wie Helden fpijc wil doen moec hen op 'c bedc doen fhecven.
Hier zweeg de Doodc, en heefc haar moordcpijl fcherp gewet;
Die hem de borft, o ramp! cierannig heefc deurfneeden. ,
Nu lachc de Teems van vreugdc: maar NeerlandtwcencVan fmarc,
En roepc: hicr lejc dien Heldc die Britten, Turk en Zweeden
Deedc zwichten voor dc moedc van zijn verftaalde hare.
Wat houwc men op zijn graf, coc luifter van zijn cochcen i
Een kroon van fteevens die mcc lauwren zijn dcurvlochten.

Op hec Scerven van den E. Heer

DAVID FRANSEN

DE

MENTON.

Doodc behoefc zich niec op Mentons doodc cc roemen;
De zeifTen van de Tijdc heefc hem van d'aardc gemeic.
Hy zach roc cachtigmaal de Lent gehulc met bloemen :
Nu heefc de Winter hem, befneeuwt, in 'c grafgeleic.
Zoo wordr de wortlig' eik allengs om veer geftootcn.
Wie 'c fterfloc jongoncwijkc wordc oudc in 'c graf geflooten.
GRAFHha
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GRAFSCHRIFT op ALIDA ROEST.

DE

Doodt, die 'cIcevcn fmoort, hcefr Roest in't graf docn zinken:
Nu mach haar ziel door deugdc in 'c hof van d'Englen blinken.
Zy ruften nimmcr om te mften in Godcs fchoot.
Wie fterft cer dat hy fterft zal leeven na zijn doodt.

Op \ Zoontje van

DE

JOAN

DoodthceftWillings

WILLING, &c.

kindttweemaanden'tlichtvergunt,

De darde fchoot zy't met haar moordtpijlfchcrp van punt:
Zoo zag men vaaders hoop en moeders vreugdt verdrukken.
De fchoonfte roozen ziet men vroeg in d'uehtent plukken.

Grafdicht op £. O. M. die aan de roodeloop fturf.

DE

roodeloop heeft in dit graf een Heer doen zinken.
De Waarheidt zegt: dit guam van menfchcbloedt te drinken.
De Loogen houdt hem vry. Wie is hier dan geftelc ?
Het was ecn Rechter van d'oprechte Barnevelt

BRIEF

BRIEF
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aan den Eed. Heer

JOAN HUIDEKOOPER,
Jonker van Maarfeveen, Heer van Neerdijk &c.

MY

N

HEER,

Terwijl gy binnen Leiden* het Neederduicfche Achee-

nen, in den daageraadc van uw leeven ,de gevaarelijke doolhooven

van de flibberige jeugdc deurwandelc, zoo zee uw voecen onverwrikkelijk op hec fpoor van de deugdc, zoo zult gy ten leften de
fteile trappen det achrbaarfte kunften en nutfte weecenfehappen,
lofFelijk beklimmen. Sluie uw oogen voor alle ydelheidt. Men moet
hec behaagelijk om 'c hindcrlijk verftoocen: een kleene genuchtc,
om een groote ramp cc mijden,verwerpen. Hec aantrekkelijk hecfc
veelrijdc fchaadelijk geweeft: die gecuigen de onberifpelijkfte eeuwen. De darcele welluft, een binnenshuifche beul, loont met pijnelijke gebreeken. De moedigc rijkdom is bedriegelijk ; d'aanminnige fchoonheidc vcrgankelijk j de vruchtbaare jaaren fnel j en
d'aangenaamegezondrheidconzeeker: wane hec hobbelende fchip
van ons leeven, toe zinkens coeoverlaaden, engeen oogenblik
voor 'c gijben veiligh, worde in de woefte zee van de werreldc, door
d'ongebreidelde golven, en d'yflijke bulderende buien van 'c gevaar, herwaarts en derwaares gefmeeten. Elk een dagh dae wy 'c leeven behouden ,om dac wy niec machtigh zijn de ftormen der doodc
cc ontworftelen, hebben wy op woeker. Dies begeefv niec re diep
in zulk een gruwzaam een zee. Men is minder gevaar in de luwce
van de ftrandc, daar men deur de gebrboke baaren kan roeien , onderwurpen, dan mcc hec zeil in hec top te zeccen , op genaade der
weifelendc winden, deur 'c zwalpen der golven heen cc bruizen.
Men moec de groene moedigheidc mcc een rijpe veurzichcigheidc
nxengen. Laac v niec door 'cvleiendegeluk op de croon der crotfe
hovaarHh 3
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hovaardigheidc zctten : wane haar zetel is wankelbaar. Belg v
niec zoo gy de cocleg van ecn die 'c niet waatdigh is, wel ziec gedyen. Hct geluk maakc de quaade menfehen i door overmaac van
gaaven, fluimervalligh dtonken, om hen op het onverzienfte, mcc
al haar rampen t'evens cc overrompelcn. Zee uw zinncn fchrap,
om mcc een raaje lijdtzaamheidc, in Themis kerk cc flooven; op

dac

gy, of het de tijdt vereifte, rijker van jaaren, uw lecven op her,
Raadchuis, gclijk uw Vaader en Groocvaader, met de doodc op de
lippen, ten dienft dcr gemeence > moeftuitflijren. Ik bekendat
hec fpannen de boog bederfc: maar hec ontfpannenhet verftant.
Hoe men de kruiden meer wrijfr hoe datze krachtiger geur van
zich geeven. Als hec yzer ftil leic wordc hec van roeft deurknaagr.
Zijc in al uw handelingenveurzichcigh. Wachc v mecr voorvleiende vrienden, dan bictere vyanden. De doornen fchuilen onder de
roozen. Schuw de menfehen, die de boekftaaven van hun zinnen
mcc een ftilzwijgen in hun boezem drukken; op dac hec intoomen
van hun inborft, die v onkunbaar is, v niec rot ramp gedy. Beftier
uw tong mcc de ceugel van 'c verftandc, De woordenhebben vleugelen, de wanden en welffels ooren. Wreck v meer door vergecrcn, fchoon dac gy getergt wordc, dan mcc den deegen in klem van
uwe vuift. Hec geveche is haarelijk; daar by onzeeker. Een wijs
man zal meer gedulden, dan ftraffen. De wraakzuchc is een gruwelijk raadrsman. Weeg yders woorden mer hec nauluifterendeteegenwichtvan een fchcrp oordeel,in de fchaal van uw gemoedt.&c.
Mijn Heer, indien ik wacer in zee gegoocen,en houc in 'c bofch gedraagen heb, zoo hebe gy uw vaader,den Heer van Maarfevcen,&c.
zoo veel ftof,om over v cc verblijden, gcgeevep, als ik v om over my
cc vergrammen. Vergecfde oopenharcigheeden van
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Zoo draa als men in Hollandt hoorde dac denKoning
uw Eed. met zoo grooc een ampc vereerde, verwonderde zich hec
wufteyolk over uw Eed". geluk: maar de Scaaikundigen,die de dingen in de fchaalea van een rijper oordeel wecgen, beweezen dac
die ampt veel cc lichc is, om ceegen de zwaarten van uw Eed. verdienften endeugdenop teweegen. Anderen worden grooc gemaakt doorde loffelijke daaden hunncrvoorouderen:maar gy door
de uwen. Men vindc veel menfchen die naar eerampten ftaan, om
dacze waardigh zijn: maar die ampc hecfc naar v Eed. geftaan, om
door v waardigh cc Worden. Ik zal niet roemen op de wijsheidc van
uw Eed. vaader, om uw lofhier door wijder uit cc breien,- neen: de
zon diet allcs verlichc behoefc geen ftraalen te leenen. De vruchten aarcen naar de boomen.Een vaader die in tijdc van oorelog,door
zijn zeegbaare raadtflaagen, hec flagzwaardc, cot heil van't Rijk,
in handen gaf van den allerveurzichtigfte, en dapperftekrijgsheldc
N. N. geen fchrandere Grieken, noch ftrijdbaare Roomein uirgezonderc, beloofde N. N. eenzoon, die hem in alle dcelen geHjken zou. Men kan my cc moec voeren dac hec harde houc een
zachce worm voort weer tc brengen ; dat zy zo: ik weec ook dac de
fenix niec dan eeri fenix voorcbrengc: die heefc her Rijk al lang in
uw Eed. weecen cc befpeuren : want in de lente van uw Eed. leeven heefc men de vruchten van uw brein voor rijp geoordeelc. Geloof niec dac ik v zoek cc ftreelen, om dac ik aan uw Eed. verplicht
ben; neen: uw Eed. ooren walgen, om de nimmer genoeg volpreeze gaaven, die by uw Eed. huisveftcn, te hooren. Laat de Poeeten
mcc een hoogdraavende ftijl en krachc van deurdringendewoorden de logen bewimpelen: de waarheidc behoefc geen blanketfel;
wane zy blinkc deur de wolken en neyclen der lafteren heen. Doorluch-
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luchtigeHcer, dat anderen in het begin van faun brievcn uitdrukken,doe ik in't cndt; dat is de heilzaamc wenfch van geluk. Zoo ik
de lefte ben om uwfeed, zoodaanig tc bejeegenen; die weet ik ook
zeekcrdatikeenvandecerfteben, die zich hier over vcrblijde j
nict om dac gy die ampt, maar om dac dit ampt uw Eed. gekreegen
heefc MijnHeer, diehethof toteen ptiaar, de Rijx^aaden tot
cen mondc, en

d'onderdaanen tot een trooft zulc verftrekken, ik

wenfch dac den Aimachtigen Koning uw Eed. in dienft van uw
Koning, zoo veel jaaren en geluk wil vergunnen, als uw Eed. Vaader; ait zelfde wenfcht neevens my Maria Vos, mijn xlochtertje,
en al de vrinden van

Uw Ecd M.
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