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De Zeevsche Nachtegael
Het verschijnen van de Zeevsche Nachtegael in 1623 was in de Zeeuwse literaire
wereld een gebeurtenis. Eindelijk was er een daad gesteld, een antwoord gegeven
op de Hollandse suprematie, zij het dat enkele Hollanders daarbij een handje hadden
geholpen...
De initiatiefnemer van de hele onderneming is zeer waarschijnlijk JACOB CATS
geweest. In de Middelburgse uitgever JAN PIETERSZ VANDE VENNE vond hij
een enthousiast medewerker.
Omdat iedereen die voet op Zeeuwse bodem heeft gezet automatisch een beetje
Zeeuw wordt, heeft Cats pogingen gedaan om het werk van CONSTANTIJN
HUYGENS in de bundel opgenomen te krijgen. Voorhout en Costelick Mal zijn als
kopij door Huygens opgestuurd, maar niet opgenomen, wellicht wegens hun lengte.
Er bestaat daarentegen wel een druk van Costelick Mal van 1623 met op de titelpagina
de mededeling ‘Hier kan by-ghevoecht werden de Zeeusche-Nachtegael, ende Tafereel
van Sinne-Mall’!
Het bezoek van ANNA ROEMERS VISSCHER in 1622 aan Zeeland zette alle
dichtsluizen open. Haar Zeeuwse gastheer SIMON VAN BEAUMONT, de auteur
van de Nederlandsche gedenckclank ADRIAEN VALERIUS, de jeugdige JOHAN
ROGIERS, dokter LEONARD PEUTEMANS: zij allen bezongen Anna en haar
maagdelijkheid. En zij zong terug zodat ook Hollandse Anna in de Zeevsche
Nachtegael is opgenomen.
De bundel met een traditionele driedeling - ditmaal aangeduid als Minne-, Sedenen Hemel-Sang - bevat verder lyriek van o.a. de Middelburgse rentmeestersvrouw
JOHANNA COOMANS, van de broers APOLLONIUS en JACOB SCHOTTE, van
de Zierikzeese burgemeester ADRIAEN HOFFER, van PHILIBERT VAN
BORSSELEN, van de auteur van het bekende Bancket-werck JOHAN DE BRUNE
DE OUDE en van ADRIAEN VANDE VENNE, een broer van de uitgever.
Adriaen is ook de auteur van de verfrissende bundel Tafereel van Sinne-Mal, die
als een soort aanhangsel aan de Zeevsche Nachtegael verbonden werd, omdat
incorporatie van die gedichten het evenwicht te zeer zou verstoren. Van zijn hand
zijn tevens de bijzonder geslaagde gravures in de Zeevsche Nachtegael.
Al is hier en daar door het gezang van de nachtegaal heen de Zeeuwse moeraskikker
te horen, het is alles bijeen een bijzonder aantrekkelijke, fraai geïllustreerde bundel
poëzie geworden die door de tijdgenoten gewaardeerd is, gezien de drie goedkopere
herdrukken in de jaren 1632, 1633 en 1651. Door deze facsimile-editie wordt eenieder
in staat gesteld - voor het eerst sinds de 17e eeuw! - om weer kennis te maken met
en te genieten van deze ten onrechte vergeten poëzie.
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Voorwoord
In een discussiegroep over het nut van facsimile-edities, gevormd uit de
Werkgemeenschap Letterkunde van ca. 1550-ca. 1800 (een van de
werkgemeenschappen van de Stichting Literatuurwetenschap), werd de wenselijkheid
uitgesproken om snel en gemakkelijk over meer teksten te kunnen beschikken dan
nu het geval is. Veel materiaal uit de periode 1550-1800 is alleen in de
wetenschappelijke bibliotheken te raadplegen en niet op openbare of
instituutsbibliotheken, of bij de onderzoeker thuis. Het vervaardigen van edities met
woord- en zakencommentaar en verdere toelichting van allerlei aard is een tijdrovende
bezigheid; een veel snellere wijze van editeren is de facsimile-editie. De commentaar
daarbij kan afzonderlijk verschijnen in monografieën of tijdschriftartikelen.
Voorwaarde voor een betrouwbare tekstuitgave - in welke vorm ook: diplomatisch,
kritisch of in fascimile - is inzicht in de druk- en tekstgeschiedenis. Mededelingen
hierover horen dan ook expliciet thuis in een facsimile-editie. De gebruiker weet dan
wat de gefacsimileerde tekst waard is, of hij te doen heeft met een willekeurig
exemplaar van een druk of met een ‘ideal copy’. Vanuit deze optiek is deze
facsimile-editie vervaardigd.
Naast een verantwoording van de keuze van de tekst wordt ook een toelichting
omtrent de keuze van de druk en het gefacsimileerde exemplaar gegeven. Enige
bibliografische gegevens sluiten het voorwerk af.
De tekst wordt toegankelijk gemaakt door zoveel indices als voor het geëditeerde
werk nodig zijn, zoals een index op persoonsnamen, titels, beginregels,
wijsaanduidingen en illustraties.
Tenslotte worden een regelnummering en een het gehele boek overkoepelende
paginering aangebracht.
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Dankwoord
Dank zijn wij verschuldigd aan velen, van wie wij speciaal willen vermelden de
Provinciale Bibliotheek van Zeeland te Middelburg voor het ter beschikking stellen
van exemplaar 3 K 1, mevrouw Dr. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen te Heemstede
voor het ter inzage geven van haar reeds in de Nieuwe Taalgids 62 (1969), p. 126-127,
beschreven exemplaar van de Zeevsche Nachtegael en aan een werkgroep van
kandidaten Historische Letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam die behulpzaam is geweest bij het collationeren van de
exemplaren. De werkgroep bestond uit: Miny Bouland, Frank van Driel, Kees van
Duinen, Anneke Fleurkens, Herbert Gallé, Peter Haveman, Paul Hollanders, Wilma
Keesman, Jacoleen Lieve, Jan van Oosterhout, Joost Otten, Wim Smit, Els Strategier
en Louise Welmers.
Amstelveen/Amsterdam, 15 maart 1981
P.J. Meertens
P.J. Verkruijsse
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Verantwoording
De druk
Van de Zeevsche Nachtegael zijn vier drukken verschenen:
Middelburg, Ian Pietersz vande Venne, 1623, in-4°;
Rotterdam, Isaack van Waesberghe, 1623, in-16°-in-8-oblong;
Amsterdam, Anthoni Jacobsz., 1633, in-8°;
Amsterdam, Joost Hartgers, 1651, in-16°-in-8-oblong.
Hoe de verhouding tussen deze vier drukken is, met andere woorden: welke druk
als kopij gediend heeft voor een volgende druk, is niet tot in alle details duidelijk.
Toch is de keuze voor de te facsimileren druk gemakkelijk. Bij een verzamelbundel,
waaraan zoveel auteurs hebben meegewerkt, kan men nauwelijks van autorisatie
spreken. De autorisatiegraad van de Middelburgse druk van 1623 zal echter hoger
liggen dan die van de volgende - ook uiterlijk minder goed verzorgde - drukken.
Bovendien bevat de druk van 1623 meer tekst dan de volgende drukken, nl. de
marginale toelichtingen bij de ‘Zeevsche May-Clacht’ op fol. H1r-I3v.
De druk van 1633 heeft nog minder tekst dan die van 1632 en 1651. In het Tafereel
van Sinne-Mal ontbreekt de tekst die in de druk van 1623 staat op fol. *j verso, terwijl
(per ongeluk?) ook de laatste twee regels van fol. *iiij verso niet zijn overgenomen.
Bewuste weglatingen lijken de teksten van fol. Mij verso en Nij verso. Als kopij
voor de druk van 1633 heeft een exemplaar gediend van de druk van 1623. Dat blijkt
uit de slaafse overname van enkele zetfouten (d'nne i.p.v. d'une; eldel i.p.v. edel) die
niet voorkomen in de drukken van 1632 en 1651.
De druk van 1632 baseert zich uiteraard op die van 1623. Wat de kopij geweest
is voor de laatste druk van 1651 is niet duidelijk. In ieder geval is dat niet de druk
van 1633 geweest, omdat 1651 de volledige tekst van Zeevsche Nachtegael en Tafereel
van Sinne-Mal bevat. Nu eens wijzen gegevens in de richting van 1623 als kopij voor
1651, dan weer lijkt ook 1632 in aanmerking te komen.
Als 1632 een zetfout van 1623 corrigeert en 1651 heeft die correctie eveneens,
hoeft dat nog niet te wijzen op een directe relatie 1632-1651. In 1651 vinden nl. meer
correcties plaats dan in 1632. Dit hoeft echter ook weer niet op een directe relatie
1623-1651 te wijzen. Uit 1623 in 1632 overgenomen fouten kunnen in 1651 voor
het eerst hersteld worden, maar ook is het mogelijk dat 1632 èn 1651 onafhankelijk
van elkaar dezelfde correcties aanbrengen.
Er zijn vier gevallen die niettemin vrij duidelijk 1623 aanwijzen als kopij voor
1651. In de druk van 1623 staat op fol. 2E4r, vs. 164, de zetfout ‘daermer’. In 1632
wordt dit gecorrigeerd tot ‘daermee’; in 1651 (evenals overigens in 1633) komt echter
de foutieve lezing weer terug. In het Tafereel van Sinne-Mal, fol. Diiij recto, vs. 572,
staat ‘Seéluy’; 1632 corrigeert tot ‘Steéluy’, maar 1651 komt met de
Verschlimbesserung ‘Zeeluy’, een ‘correctie’ die nooit gemaakt zou zijn als 1632
als kopij gediend had (1633 heeft hier weer dezelfde lezing als 1623). Hetzelfde geldt
ook voor de fouten in het Tafereel van Sinne-Mal op fol. Eij verso, vs. 719
(‘pasteynen’ i.p.v. ‘pasteyen’) en fol. Gj recto, vs. 93 (‘Leeuwtje’ i.p.v. ‘Zeeuwtje’),
die niet overgenomen zijn in 1632, maar wel in 1633 en 1651.
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Toch blijft het natuurlijk mogelijk dat voor de druk van Hartgers van 1651 naast
de druk van 1623 ook die van 1632 geraadpleegd is. Dat ligt immers voor de hand,
omdat zowel 1632 als 1651 in het kleine 16°-in-8-formaat gedrukt zijn. De laatste
is geen pagina-voor-pagina-herdruk van de eerste, maar ze bevatten beide toch
evenveel tekst op een gelijk aantal bladen.
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Dit alles leidt tot de conclusie dat het stemma er als volgt uit moet zien:

Het exemplaar
Bij de keuze van een exemplaar voor reproductie spelen de ideale toestand van papier,
letter, gravures e.d. een minstens even grote rol als de vraag of zo'n exemplaar ook
tekstueel een ‘ideal copy’ is. In het geval van de Zeevsche Nachtegael is gekozen
voor exemplaar 3 K 1 van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland te Middelburg
omdat dit exemplaar compleet is, omdat papier, letter, gravures e.d. goed
reproduceerbaar zijn, omdat het goed open valt en omdat de afstand tussen bibliotheek
en uitgeverij waar de reproductie plaatsvond erg klein is. De bibliografische
beschrijving van dit exemplaar is als volgt:
Zeevsche Nachtegael, Ende Des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder
vvaerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant
verkeerdelijck is gheoordeelt. Door Verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by
een ghebracht; ende verciert met Copere Plaeten. Hier is noch by-ghevought een
Poëtisch vverck ghenaemt Tafereel van Sinne-Mal. [drukkersmerk, houtsnede:
Pictoribus Atque Poëtis. T'Is Al Goet Wat Cunste Doet. Poesis. Pictura.] Tot
Middelbvrgh, [lijn] Ghedruckt by Ian Pietersz vande Venne, Cunst ende
Boeck-vercooper, woonende op den hoeck vande nieuwe Beurse, inde
Schildery-winckel, Anno 1623. Met Previlegie voor 7. Jaren.
Met aparte titelpagina op *j recto:
Tafereel Van Sinne-Mal: VVaerin Verscheyden verthooninghen werden aenghewesen,
met Poëtische vermaeckelijcke, ende Leersame Sinne-dichten, en Sang-Liedekens.
Gemeynsaem by een gevought, ende verciert met verscheyden Copere Platen. Door
A. V. Venne. [drukkersmerk, houtsnede: Pictoribus Atque Poëtis. T'Is Al Goet Wat
Cunste Doet. Poesis. Pictura.] Tot Middelbvrgh, [lijn] Ghedruckt by Ian Pietersz
vande Venne, Cunst ende Boeck-vercooper, woonende op den hoeck vande nieuwe
Beurse, inde Schildery-winckel, Anno 1623.
4°: *4A4-L4**2 2A4-2G4 2H2 ***2 3A4-3H4*iiijAiiij-Niiij
[$ 4(-*1, *4, A1, K4, 3H4, *j, Fiiij, Hiiij; K2 gesigneerd als A2); **2, 2H2, ***2 $
2].
170 bladen = p. [10] 1-86 [4]21-260 [4]31-363 [1] [8] 41-4104 (76 gepagineerd als 46,
4
45 t/m4104 als 455 t/m 4114).
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[Zie voor de betekenis van opbouwformules als deze Ph. Gaskell, A new
introduction to bibliography. Oxford 19742, p. 328-332.]
Het exemplaar is in het bezit geweest van Joannes Spillieurs, wiens handtekening
staat op het schutblad vóór de titelpagina.
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Er is besloten tot reproductie van één bestaand exemplaar, hoewel door collatie een
aantal varianten tussen exemplaren van de druk van 1623 is aangetroffen. Er is niet
machinaal gecollationeerd, zodat misschien nog meer varianten gevonden zouden
kunnen worden. Bij de interne collatie van de druk 1623 zijn 32 exemplaren van de
Zeevsche Nachtegael betrokken geweest. Die zijn gecontroleerd op volledigheid
(opbouwformule), op afwijkingen in de katernsignaturen, paginering en
katernsignatuurposities. In 14 exemplaren is bovendien nog een uitgebreide lijst
‘zetfouten’ nagelopen.
Deze 14 exemplaren zijn: Amsterdam, Bibliotheek Vereeniging Boekhandel;
Amsterdam, Bibliotheek Rijksmuseum 327 J 10; Amsterdam, UB 442 C 23;
Amsterdam, UB 1026 C 26; Amsterdam, UB OG 77-1; Amsterdam, UB 1999 G 15;
Heemstede, ex. Schenkeveld-Van der Dussen; Middelburg, PB Zeeuwsch
Genootschap nr. 49853; Middelburg, PB 3 K 1; Middelburg, PB 10 C 9; Middelburg,
PB 1028 A 22; Middelburg, PB collectie Bal nr. 853; Middelburg, PB collectie Bal
nr. 854 en Middelburg, PB Collectie Van de Kamp. De andere geraadpleegde
exemplaren zijn: Amsterdam, UB-VU 6 N 16; Antwerpen, SB C 1710; Antwerpen,
SB C 221027; Brussel, KB II 7460 A; 's-Gravenhage, Gem. Archief C d 898;
's-Gravenhage, KB 10 H 23; 's-Gravenhage, KB 26 G 13; 's-Gravenhage, KB 765 D
10; Groningen, UB EE e2; Groningen, UB EE e12; Haarlem, SB 84 H 43; Leiden,
UB 708 B 15; Leiden, UB 1018 C 11; Leiden, UB: 1203 B 17; Utrecht, Kunsthist.
Inst. der RU, afd. Ikonologie A VI A3 (VIII); Utrecht, UB Moltzer 2 c 3; Utrecht,
UB Z qu 224.
Aangezien wij van mening zijn dat in een ‘ideal copy’ alle geconstateerde varianten
opgenomen moeten worden, geven wij hier reproducties van díe pagina's uit een
ander exemplaar (de gehele drukvorm bleek niet nodig, omdat verder geen verschillen
zijn geconstateerd), die afwijkingen vertonen ten opzichte van het hierna
gefacsimileerde exemplaar. Bij verwijzingen in de vakliteratuur zou men rekening
kunnen houden met deze ‘ideal copy’. Het betreft de volgende varianten, waarbij de
betere variant gegeven wordt na de minder verkieslijke of onjuiste:

fol. A2v

E1v

E3r
E4v

Amsterdam, Bibliotheek
Rijksmuseum
327 J 10

geen paginanummer

Middelburg PB 3 K 1

paginanummer 2

Middelburg PB 3 K 1,
regel 2

'tblincked'

Middelburg PB 10 C 9

'tblinckend'

Amsterdam UB 1026 C 26 geen paginanummer
Middelburg PB 3 K 1

paginanummer 35

Middelburg PB 3 K 1,
gedicht XV, vs. 9

d'espouveu
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Middelburg PB 10 C 9
L4v

2

H2v

despourveu

Amsterdam Bibliotheek
Dat d'yzers; Maer een ; laei
Boekhandel, vs. 38; 40; 48
Middelburg PB 10 C 9

'tSy d'yzers; Dat maer een
; laet

Middelburg PB 3K 1

In d'yzers; Dat maer een ;
laet

Middelburg PB 3 K 1, vs. soetigheyt
131
Middelburg Collectie Bal stoutigheyt
854

3

C2r

Giiijr

Amsterdam Bibliotheek
Boekhandel

geen paginanummer

Middelburg PB 3 K 1

paginanummer 19

Groningen UB EE e12

katernsignatuur ontbreekt

Middelburg PB 3 K 1

katernsignatuur Giiij
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fol. A2v uit ex. Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam 327 J 10: paginanummer 2 ontbreekt
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fol. E1v uit ex. Middelburg, PB 10 C 9: regel 2: 'tblinckend' = ideal copy
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fol. E3r uit ex. Amsterdam, UB 1026 C 26: paginanummer 35 ontbreekt
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fol. E4v uit ex. Middelburg, PB 10 C 9: gedicht XV, vs. 9: despourveu; ideal copy: d'espourveu
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fol. L4v uit ex. Amsterdam, Bibliotheek Boekhandel; vs. 38: Dat d'yzers; vs. 40: Maer een ; vs. 48:
laei

Zeeusche Nachtegael

17

fol. L4v uit ex. Middelburg, PB 10 C 9, vs. 38: 'tSy d'yzers; vs. 40: Dat maer een; vs. 48: laet
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fol. 2H2v uit ex. Middelburg, PB collectie Bal 854, vs. 131: stoutigheyt = ideal copy
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fol. 3C2r uit ex. Amsterdam, Bibliotheek Boekhandel: paginanummer 19 ontbreekt
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fol. Giiijr uit ex. Groningen, UB EE e12: katernsignatuur Giiij ontbreekt
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Omdat een editeur - ook die van een facsimile-editie - een ‘ideale tekst’ moet
verzorgen, volgt hieronder een overzicht van ‘zetfouten’ uit de druk 1623 die voor
een deel in (één van) de latere drukken gecorrigeerd zijn. Op basis van de ‘ideal
copy’ en deze lijst ‘zetfouten’ kan men een ideale tekst samenstellen, uiteraard
rekening houdend met díe beperking, dat van de totale oplage van de druk 1623 een
gering aantal exemplaren is gecollationeerd en dat de collatie slechts op een aantal
punten is uitgevoerd.

fol. D1v (p. 24), vs. 5

reed lick l. reed'lick (= druk 1651, p. 44)

D2r (25), kolom 2, vs. 11

die velt l. die 't velt

D4r (29), vs. 52

vant 'tleer l. van 'tleer (= 1633, p. 25;
1651, p. 57: vant leer)

E4v (38), gedicht XV, vs. 13

d'nne l. d'une (= 1632, p. 73; 1651, p. 73).

F2r (41), vs. 2

juneta l. juncta

F3r (43), vs. 12

vvijf l. u vvijf (= 1632, p. 83; 1633, p. 39;
1651, p. 83).

F3v (44), vs. 39

Van u vveerde l. Van uwe vveerde

Klacht-minne-brief, vs. 3

Vesta l. Vestae

G4v (54), vs. 31

ick hebbe l. ick hebje (= 1651, p. 104)

G4v (54), vs. 37

dan dat datjet l. dan datjet

H3v (60), marginale noot r

net leven l. het leven

I2r (65), vs. 284

draegme l. draegmen

I4r (69), vs. 5

eu snackjes l. en snackjes (= 1632, p. 131;
1633, p. 60; 1651, p. 132)

A2r [= K2r] (73), vs. 2

heeft ge l. heeft genomen (= 1632, p. 139;
1633, p. 64; 1651, p. 140)

K3r (75), vs. 8

flaeuvvjes l. flaeuvvtjes

K3r (75), vs. 9

gas l. gras (= 1632, p. 142; 1633, p. 65;
1651, p. 143)

L1r (79), vs. 41

Phoe ix l. Phoenix (= 1632, p. 149; 1633,
p. 70; 1651, p. 150)

**2r, regel 14

Principus l. Principiis (= 1651, p. 168)

2

ghelukich l. gheluckich (= 1632, p. 178;
1633, p. 88; 1651, p. 178)

2

slaat l. staat (= 1651, p. 212)

2

knnst l. kunst (= 1632, p. 239; 1633, p.
117; 1651, p. 236)

A2v (24), gedicht X, vs. 2
C4v (224), vs. 11
E2r (235), vs. 64
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daermer l. daarmee (= 1632, p. 245)

2

ombekent l. onbekent (= 1651, p. 242)

2

eldel l. edel (= 1632, p. 278; 1651, p. 261)

2

en d'Hemels l. in d'Hemels

2

Deughs l. Deughts

3

Dies vrouwen l. Des vrouwen

3

aldereest l. aldereerst (= 1632, p. 323;
1633, p. 158; 1651, p. 306)

3

vermeerdeert l. vermeerdert (= 1632, p.
335; 1633, p. 164; 1651, p. 317)

3

schoor l. schaar (= A. Hoffer, Nederd.
Poëmata, 1635)

E4r (239), vs. 164
F3v (246), vs. 81
G3v (254), vs. 147
G4r (255), vs. 1
H1v (258), vs. 90
B2r (311), vs. 97
B3r (313), vs. 44
C2r (319), vs. 17
C4r (323), vs. 58
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3

slaan l. staan

3

levend rijs l. bevend rijs (= A. Hoffer,
Nederd. Poëmata, 1635)

3

overflout l. onverflout (= 1651, p. 354)

3

Kan uw' raken l. Aan uw' raken (= A.
Hoffer, Nederd. Poëmata, 1635; 1632, p.
372 en 1651, p. 356 hebben: Kan u raken)

3

Verkoel, u l. Verkoel' u (1651, p. 375:
Verkoel u)

3

qnam l. quam (= 1632, p. 399; 1633, p.
200; 1651, p. 383)

3

's Pichts-hater l. 's Lichts-hater

3

verwen, l. verwen),

3

swerck l. werck

*iiijr, regel 120

vverels-vvoelen l. vverelts-vvoelen (=
1633, p. 216; 1651, p. 418)

Aijr (43), vs. 53

veortaen l. voortaen (= 1632, p. 442;
1633, p. 220; 1651, p. 426)

Diijr (429), vs. 521

weutme l. weuntmen (= 1632, p. 488;
1651, p. 473)

Diiijr (431), vs. 572

Seéluy l. Steéluy (= 1632, p. 491; 1651,
p. 477: Zeeluy)

Eijv (436), vs. 719

pasteynen l. pasteyen (= 1632, p. 499)

Gjr (459), vs. 65

Wanr l. Want (= 1632, p. 524; 1633, p.
255; 1651, p. 512)

Gjr (459), vs. 73

mond'je l. mondje

Gjr (459), vs. 93

Leeuwtje l. Zeeuwtje (1632, p. 526:
Seeuwtie)

Giiijv (466), vs. 39

uiet l. niet (= 1632, p. 541; 1633, p. 261;
1651, p. 527)

Ijv (476), vs. 30

kijrst l. knijrst (?)

Nijr (4109), Doet u wat deeghs, vs. 4

versnypen l. versuypen (= 1632, p. 635;
1633, p. 291; 1651, p. 617)

Nijr (4109), Wie weet, vs. 7

Miemant l. Niemant (= 1632, p. 636;
1633, p. 291; 1651, p. 618)

D3r (329), Nec metuit, vs. 3
E1v (334), vs. 94
E3v (338), vs. 94
E4r (339), vs. 135

G1r (349), vs. 31
G3r (353), vs. 55
H2r (359), vs. 51
H2v (360), vs. 61
H3r (361), vs. 94
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Zeevsche Nachtegael,
Ende Des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder vvaerheyt verthoont,
als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck
is gheoordeelt. Door Verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by een
ghebracht; ende verciert met Copere Plaeten. Hier is noch by-ghevought
een Poëtisch vverck ghenaemt Tafereel van Sinne-mal.

TOT MIDDELBVRGH,
Ghedruckt by Ian Pietersz vande Venne, Cunst ende Boeck-vercooper, woonende
op den hoeck vande nieuwe Beurse, inde Schildery-winckel, ANNO 1623. Met
Previlegie voor 7. Jaren.
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Extract uyt de Privilegie.
De Staten Generael der vereenichde Neder-landen hebben geconsenteert, ende
geoctroyeert, consenteeren ende octroyeeren mits-desen Ian Pietersz vande Venne,
Const ende Boeck-vercooper binnen Middelburgh, dat hy voor den tijt van seven
Iaren naest-comende alleene inde vereenichde Nederlanden sal mogen drucken, doen
drucken, ende uyt-vercoopen, seecker Poëtisch Boeck ghenaemt ZEEVSCHE
NACHTEGAEL ende des selfs dryderley gesang, gheheel anders inder waerheyt
verthoont als de selve voor desen by sommighe door enckel mis-verstant
verkeerdelijck is gheoordeelt: Bestaende uyt veelderhande ghedichten van verscheyden
geesten ende treffelijcke Persoonen van Zeelandt. Verbiedende allen ende een
yegelijcken deser Landen ondersaten, binnen den voorsz tijt van seve jaren 't voorsz
Bouck int gheheel ofte ten deele, int groote ofte int kleene nae te drucken (ende te
vercoopen) ofte elders nae-gedruckt inde vereenichde Provincien te brenghen, om
alsoo vercocht te werden, sonder consent vanden voorsz Ian Pietersz vande Venne,
op de verbeurte vande na-ghedruckte exemplaren, ende alsulcke somme van
penninghen als blijckt by de brieven van Octroy daer van verleent.
Ghedaen ter vergaderinghe van de Hooch-ghemelte Heeren Staten Generael in
'sGraven-hage den 22 Iulij, 1622.
Was onderteeckent C. Vijgh v.
Ter ordonnantie vande Hooch-ghemelte Heeren Staten Generael
C. Aerssens.

Tweede noodige waerschovwinge Aen alle Balljuvven, Schouttetten ende
andere Officieren der vereenichde Nederlanden, mitsgaders de
Cunst-gunstighe Leser.
VErstandighe Leser, ick heb voor desen gheclaecht, ende ghewaerschout by 't leste
werck genaemt Toneel vande Mannelijcke Achtbaerheyt, vande heer I. Cats, 't welck
by my is uytghegaen: alwaer V.E. is voorghedragen de meyninge vande Self-strijt,
soo wel tweede als eerste druck, van 't namaecken, ende vervalschen. Alsoo nu noch
ander-mael is stoutelijck bestaen het leste voorsz Toneel van de Mannelijcke
achtbaerheyt, oock na te drukken sonder consent off sonder op het ghebodt der Ho.
Mog. Heeren Staeten Generael te achten: Dat my nu weder oorsaeck geeft ander-mael
te waerschouwen. De Leser sal voor eerst letten dat de na-gemaeckte gene
waerschouwinghe hebben, vande Self-strijt, ghelijck de rechte exemplaren (dewelcke
de eerste clachte is int lang voor aen-gevoeght.) Soo mede wert bevonden, dat de
na-gheraepte heel slordich van letter, pampier, en sonderlinghe vuyle monsters van
Plaeten zijn, die op verkeerde wijse staen: Daer beneffens staet te letten op de
Annotatien aen de kanten die met Duytsche Letters by geknoeyt zijn; derhalven
salmen licht gewaer werden welcke de echte kinders zijn, off de bastaerts. Bidde
eerbiedich aen alle Officieren dan wat op de valsheyt te letten, uyt kracht der Octroy
vande Hoogh-gemelte Heeren Staten Generael, die my de selve verleent hebben.
Vaert wel:
V.E. Dienstvvillighen Dienaer
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Ian Pietersz vande Venne.
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De namen der gene, die haer stemmen by ghebracht hebben, tot de
Zeevsche Nachtegael.
IVffvrou Johanna Coomans, vveerde huys-vrouvve vande HeerJohan vander
Meerschen, Rentmeester vande Edele Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
Juffvrou Anna Roemers, als doen in Zeelandt vvesende.
D. Apollonius Schotte, Raets-heer inden Hoogen Rade.
D. Jacob Schotte, Ridder, etc. Burgemeester der StadtMiddelburgh.
D. Simon van Beaumont, Pensionaris der stadt Middelburgh.
D. Jacob Cats mede Pensionaris aldaer, ende nu der stadtDordrecht.
D. Adrianus Hofferus, Burgemeester der stede Ziericzee.
Jonckheer Philebert van Borssele, Burgemeester der stedeTholen.
Adriaen Valerius, Schepen en Raet Ter-vere.
Mr. Johannis de Bruyne, Advocaet tot Middelburgh.
Mr. Jacob Luyt, mede Advocaet tot Middelburgh.
D. Abraham vander Mijl, ghevvoont tot Vlissinghen.
D. Lenart Peutemans, Doctoor in de Medecijnen tot Middelburgh.
D. Jacob Hobius, Burgemeester der stede Brouvvers-haven.
Nicolaes Antonisz vander deelen.
Adriaen vande Venne, constich Schilder tot Middelburgh.
Joannis de Svvaef Schoolmeester tot Middelburgh.
Pieter van Meldert. P.J. Vos. J. Rogiers. ende meer andere.
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Ian Pietersz, vande Venne tot den Kunst-lievende Leser.
GVnstighe Leser, het seltsame op-schrift van desen boeck, dien ick nu uyt Zeelandt
V.E. van nieus toesende; sal misschien eenighe die Zeelandt niet en kennen, gheheel
duyster, off gansch souteloos moghen schijnen; in ghevalle men niet daer yet toe en
seyde, dat tot naerder openinge van het selve soude moghen dienen. Soo verstaet
dan, dat door een Zeeusche-Nachtegael tot noch toe, in veel plaetsen niet anders en
is verstaen gheweest als een Kick-vors (ofte om Zeeuvvs te spreecken) een Puyt: daer
mede spottelijck te kennen werde gegheven, dat Zeelandt van geen andere
Nachtegaelen versien en was, als van dat vuyle water-ghedrochte ofte
Modder-vroeters; daer ymmers evenwel de ervarentheyt, nu vele Iaeren alreede heeft
gheleert, datter jae ghewisselijck in Zeelandt Nachtegaelen te vinden zijn, die geen
hees ghewrock uyt stinckende poelen schreeuwen, maer, een uytnemende aenghenaem
Gesang in, en boven verheven-soet-rieckende boomen zijn schetterende, met groote
onderscheyden bevallicheyden van stem. Ghelijck het mede, tot heden toe daer voor
ghehouden is geweest, dat in Zeelandt, de rouheyt vande Zee soo seer de overhant
ghenomen hadde, datter onder de menschen selfs niet als schorre kelen, en stramme
verstanden te vinden en waren; het welcke van ghelijcke, soo wel als het voor
verhaelde, gheheel anders inder waerheyt als nu wert bevonden. Daerom isser goet
gevonden, om
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aen alle omliggende nae-gebueren het teghendeel, vande voorschreven inbeeldinghe
te doen verstaen: ende dit werck (bestaende in dry deelen ofte ghesangen die ghenoemt
werden Minne-sang: Seden-sang: ende Hemel-sang.) als een Mey-gifte yder wert
toe ghesonden: alle de gene, die Zeelandt aendachtelijck doorsien, en niet gesien
hebben, weten dan datter jae ware Nachtegaelen werden gevonden: ende die dit
boeck sullen lesen (indien ick my niet en bedrieghe) sullen bevinden datter vryelijck
soete, sachte kunst-lievende verstanden zijn; bequaem tot alle dappere aerdighe
invallen, en uytinghe van onse ghemeene tael: waer van de gunstighe Leser een
voorsmaecke wert gegeven, int lesen der Namen der gener, die yder een Pluymken
tot desen noyt ghehoorden Nachtegael hebben toe ghebracht; waer door hy soo vlugge
is gheworden, dat hy oock over water nae de omligghende landen derf leeren vlieghen;
om zijn stemme aldaer te laeten hooren, ende sich heel mackjes te laeten handelen,
oft op de schoot legghen, om alsoo zijn aerdighe, bysondere ghedichte Pluymen te
laeten ontvouwen, en doorsien. Soo ghy dan Leser redelijck, en cunst-gunstich zijt,
strijckt dan voortaen een sachter vonnis over onse Zeeusche Eylanden, en de
inghesetenen van dien: en denckt, datter veel misleydt zijn gheweest over de naem
van Zeeusche-Nachtegael; off soo daer misschien noch yemant ware, die sulcx met
voor-oordeel noch ghesint is te doen; men belovet hem, men sal jae t'eenigher tijdt,
den selve de mate soo nae legghen, dat hy indien hy uyt de mond niet spreecken wil,
ten minsten binnen sich selven beter van onse Zeeuvven sal ghevoelen; ofte yet
tusschen de tanden mommelen. Wel aen dan, ick besluyte dit met een vriendelijck
dreyghement, dat is: by aldien de Zeeusche verstan-
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den by yder niet erkent werden) sal ick noch andermael mijn uyterste vermoghen
doen, om haer scharp, loffelijck vernuft door konst van drucken wyder te doen
verspreyen, in onse en buyten onse Landen.
Vaert wel:
In Middelburgh, den 16. Mey.
Anno 1623.
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Het eerste deel, ofte stem vande Zeevsche
Nachtegael: ghenaemt Minne-sang.
Met Privilegie.
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Liefdighe Leser,
MEn heeft goet ghevonden, dese Zeeusche-Nachtegael (overmits de sonderlinge
eyghenschap die de selve by sich heeft) V.E. voor te draghen in dry deelen: (ghelijck
geseyt is) waer van dit het eerste wert gerekent, ende genaemt Minne-sang, dwelck,
toe-geeyghent wert aen de soet bloeyende Ieucht, om daer innerlijck mede de
uyterlijcke bywoontselen der jonckheyt te kennen te geven: Derhalven, wert hier
cortelijck verhaelt wat voortreffelijcke ghedichten en ghesangen zijn aen te mercken,
in dit eerste deel. Int begin wert verthoont het Wapen-schild, aller eerlijcke
Ionghelinghen als een plicht voorgestelt; mitsgaders de Wille-comen aen de waerde
Ionck-vrou Anna Roemers: ende de Antwoorde des selfs; met een Plock-haertje van
Cupido: als mede een Muytery tegen 't Liefde-kind, (by de selve Ionck-vrou gemaeckt,
benevens het gedicht aen de Zeeusche Poëten.) Volgende daer aen, is noch een aerdich
gerijm op Cupido Brille-man; met Cupido Honich-dieff. Oock de wercking der Wout,
en Zee-goddinnen. Loff vande Leeuwerck. Volgend noch het soet dubbel-sinnich
Visschers Praetje van Steven, en Marijntje. Int voort-gaen een Venus bedroch. noch
wijder een treffelijck gespreck op Ionckheyt. Wederom een Liedt aen de
Vrouwe-slagers; ende Wulmers Ys-breuck. Men sal int voortgaen sien de
scharp-sinnighe Raetsels, ende Boere dubbel-praet. De Zeeusche Mey-clacht oft
Schijn-kijcker, wijst in rijmsche wijs, ten deele hoe de Schilder-const ghehanthaeft
wert, terwijl de claegende Minnaer van liefde spreeckt; (doch wert met een
Vreuchden-lied weder versoet.) Daer is voorder acht te nemen, op de aenspraeck tot
L. Scipio over het weder geven van een seker E. overschoone Maeght, aen haeren
Bruygom. Voorts noch derghelijcke meer, als Harders-sang. Galm-dichten. ende
eyndelijck een Tafereel vande liefde, waer mede de Minne-sang wert besloten, jae
gelijck als ten toone gestelt.
Leent V.E. ooren en oogen nu voorder tot het tweede deel, en oordeelt heuslijck.
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Wapen-schild alle eerlicke iongmans toe-gheeygent, door ionck-vrov
Iohanna Coomans, Weerde Huys-vrouwe van d'Heere Johan vander
Meerschen, Rent-meester van de Edele ende Mogende Heeren Staten
van Zeelandt.
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Wapen-schild alle eerlicke jong-mans toe-geeygent.
EEn Geest van onse tijt heeft onlancx uyt-ghegeven
Een nieuwen Wapen-schilt, de maechden toe-gheschreven;
En heefter in gestelt een verschen druyventros,
Verciert met aerdich waes, en met een schoonen blos:
5 Wt dit behendich werck can yder maghet lesen
Het maechdelick bedrijf, het maechdelicke wesen,
En wat de maechdom voucht. Al isset wat verbloemt,
Daer is genouch geseyt, ten dient niet al genoemt.
Men prees dat onse Vrient de maechden ging gedencken:
10 Hier door heb ick bestaen de Minnaers oock te schencken
Dit wapen dat ghy siet, te voeren in haer velt,
Om tot der jong-mans nut te werden in-gestelt;
Soud' yemant maer alleen de jonge maechden leeren,
De vryers nimmermeer met eenich dicht vereeren,
15 Dat soud' in mijnen sin al vry wat seldsaem staen;
Voorwaer sy hadden recht hun dat te trecken aen.
Ick heb haer insgelijcx een wapen willen maken;
Het is een moedich volck geneycht tot hooge saken:
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Haer comt een wapen toe, al isset noyt bedacht,
20 Want tis een ouwe stam, en vry een groot geslacht.
Ghy siet dan hier een Tong geleyt op Wijngaert-blaren,
De Minnaers tot een gift, gelijck ick sal verclaren;
Een wel gesoute tong, en in den roock gesmoockt,
Bequamelick bereyt, en na den eysch gekoockt.
25 Een tonge, niet gevalst om yemant te bedriegen,
Maer een bequame tong, oprecht en sonder liegen.
Een reyne kuysse tong, aen alle canten schoon,
Die noyt en was vervuylt, maer comen mocht ten toon.
Een effen gladde tong, die noyt en was gevouwen,
30 Maer die van dobbelheyt haer altijt heeft onthouwen.
Een tonge, niet te lang, maer die haer heeft gewent
Te blijven binnen 'smonts, en niemant heeft geschent.
Een tonge, niet te scherp, der slangen tong geleken,
Maer die oyt heylsaem was, voor allerley gebreken.
35 Een tong, die noyt en heeft wat onsien scheen, veracht,
Maer als den Beer syn jong tot beter aert ghebracht.
Een tonghe noyt geneycht te quetsen noch te wonden,
Maer was van sulcken aert gelijck de tong der honden.
Een tonge norts noch stuer, maer als de katten-tongh,
40 Die vriendelicken streelt haer wel beminde jongh.
Een tonge die haer noyt int nat en heeft verdroncken,
Noch in den dranck ontgaen, al was haer veel geschoncken,
Een tong die nimmermeer tot snoepen is belust,
Maer met gemeene spijs haer gantschen honger blust,
45 Een tong vol alle deucht, een tong vol goede reden,
Een tong, een Carpers tong, het beste van de leden,
Een tong, een soete tong, die nimmermeer en dreycht,
Tot bijten ongewoon, tot schampen niet geneycht.
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Dees Wijngaert die ghy siet hier over al uyt-comen,
50 En can de Minnaers oock met recht niet zijn benomen;
Een cruyt, ons wel bekent, in yders hof geplant,
Nochtans het onderwijst de minnaers met verstant.
Een cruyt, dat hem vertoont met loof en gave rancken;
Ghy minnaers doet alsoo, en stelt geen snoode bancken.
55 Een cruyt, dat mint de son, en niet en wast tersy;
Hout u noyt achter-af, dat's rechte linckerny.
Een cruyt, dat altijt climt hoe hooch het is gheresen;
Om dat de minnaers deucht altijt soo dient te wesen.
Een cruyt, dat hem verspreyt, waer 'tcomen can ontrent;
60 Poocht, minnaer, dat u naem int goede zy bekent.
Een cruyt, een suyver groen in rancken en in blaren;
Leert, minnaers, uwe jeucht in suyver groen bewaren.
Een cruyt, dat eerst wel rijst, maer helt weer naer de gront;
Dat seyd, en weest niet bloo, doch maket niet te bont.
65 Een cruyt, wiens bladt dat is gekartelt en gesneden;
Ghy med' en weest niet heel, maer sneech in al u reden.
Een cruyt, dat wert geleyt, of 'tmist de rechte baen;
Een minnaer nae sijn hooft, sou buyten 'tspoore gaen.
Een cruyt, dat buychsaem is, al waer men't oock gaet leggen;
70 En toont geen harde cop, laet u van wijser seggen.
Een cruyt, dat crullen heeft, doch dienen hem tot goet;
Al zijdy mé wat crul, hout suyver u gemoet.
Een cruyt, dat dienstich is om op verscheye wijse
Te geven soo een oog aen d'op-gerechte spijse;
75 Let, minnaers, op het stuck, ghy wert hier mé geleert,
Ist datje wat bedient, het dient door u vereert.
Een cruyt, dat dient gesneen, of 'tsou te weeldich groeyen;
Hoort minnaers, ghy moet oock u quade rancken snoeyen.
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Een cruyt, als tis gesnoeyt soo wert de ranck gehecht;
80 Bint med'u tochten in, soo blijfdy op-gerecht.
Een cruyt, dat voor de druyf hem streckt gelijc met ermen;
Tis rechte minnaers aert, de maechden te beschermen.
Een cruyt, dat oock verkoelt, genomen in de hant;
Maeckt dat ghy niemant sengt, noch selve niet en brant.
85 Een cruyt, waer door de druyf bevrijd is van de koude,
Van regen, wint, en son, en wat haer deeren soude;
Dit is dan med'u plicht, ghy minnaers, sorge draegt
Dat ghy voor al ooc weert 'tgeen deeren sou een maegt.
Een cruyt datm'ondersteunt, of anders 'tsou vervallen;
90 Ghy minnaers neemt een vrou, dat steunsel dient u allen.
Een cruyt, niet op-gepronct, maer wast so met de wint;
Een minnaer die hem toyt, is maer een Venus kint.
Een cruyt, dat daer verciert prieelen ende mueren,
En maeckt gelijck een dack op huysen ende schueren;
95 Bout med'uws vaders huys, ghy minnaers daer na tracht,
Dat ghy meucht zijn een eer en ciersel vant geslacht.
Wel dan, manhaftich volck, die sulcken naem wilt dragen,
Neemt dit cruyt tot een leer, en wilt doch niet vertragen
Te trachten naer de deucht, te toonen met der daet,
100 Dat u voorneemste goet alleen daer in bestaet.
Hier wert nu licht gevraegt: Wel! gaetmen Venus knapen
Vereeren met een tong? dat is een seldsaem wapen.
Hoe zijnse sonder tong? waer toe mach dit geschien?
Of zijnse sonder spraeck? wat wil doch dit bedien?
105 Ten feylt hun aen geen tong, noch aen een veylich spreken,
Sy hebben wis een tong, maer dickwils vol gebreken.
Waer deur vertoonen sich bedroch en valschen aert?
En isset niet de tong die dit doch alles baert?
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Geveynstheyt, onverstant, en alle quae ghedachten,
110 Oock achterclap en twist wy door de tong verwachten.
Wie schent den Druyven-tros, die brooser is dan glas?
Voorwaer het is de tong, die eerst-mael d'oorsaeck was.
Het is alleen de tong, waer door soo vele maechden
Gecomen zijn ten val, die't naemaels seer beclaechden;
115 Hierom soo hoet u tong, op datse niet en dwaelt,
Maer voert haer op de pat, gelijck hier wert verhaelt.
Voor-eerst soo moeten zijn u woorden ende reden
Gesouten met verstant, bereyt met goede zeden,
Geen valscheyt noch bedroch en zy in u gemoet,
120 Maer weest oprecht van tong, want dat is 'tbeste goet:
Geen vuyl onnutte clap en sal oock in u woonen,
Maer hout u tonge reyn om deftich u te toonen;
Gebruyckt geen dubbel-sin, nu dus dan anders segt,
Eenvoudicheyt men prijst, het quaet dan van u legt.
125 En spreect noyt van een maegt waer door sy quam in schanden,
Maer hout u tonge vast met lippen en met tanden,
Op dat u scherpe tong haer eere niet en vleckt;
Maer doet naer liefdes aert, die alle feylen deckt.
Een mis-slach die geschiet van eerelicke luyden,
130 Wilt die, soo veel ghy meucht, op 'talderbeste duyden.
Maer wacht u noch voor al te seggen voor gewis
'tGeen dat ghy niet en weet, noch daer niet van en is.
Weest yder vriendelick, u tonge moet genesen;
Tis beter wel bemint als seer ontsien te wesen.
135 Dit is u voor een les, u tonge soo ghewent,
Dat uwen aert daer door voor deugtsaem wert bekent
In alles wat het zy, tot eten ende drincken,
'tVermaken staet u vry, wat verder gaet, sou stincken.
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Soo laet dese tong dan wesen als een wit,
140 Dat oock u tong mach zijn het alderbeste lit.
Bevint ghy dit in u, of poocht ghy 't soo te maken,
Soo suldy weerdich zijn den Druyven-tros te naken.
Neemt dan den rechten wech, den tros by 'tsteeltje vat,
En eygent u soo toe dien aengenamen schat;
145 Soo moocht ghy met de Druyf in eeren u verlusten,
En als een goede Tong op hare bladen rusten:
Maer als ghy, naer u wens, vercrijght soo weerden pant,
Bejegent haer altijt met wijsheyt en verstant;
Wanneer de snelle tijt haer waes comt aff te blasen,
150 Dan oock veracht haer niet, soo doen verkeerde dwasen;
Maer poocht dat ghyse dan met meerder liefde voet;
Schoon dat haer jeucht vergaet, haer deucht blijft even goet.
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Aen de Eerbare, Achtbare, Const-rijcke Jonck-vrou Anna Roemers.
NAe dat u weer de naem gereyst heeft vele daghen,
En u begaefde geest van Fama voort gedraghen
Door landen en door steen, is noch na lang verwacht
Int eynd' u geestich lijf alhier by ons gebracht:
5 De zee was heel in vreugt wanneer ghy quaemt gevaren,
Neptunus hem vergat met al sijn woeste baren;
De Nymphen dienden u, en Aeolus met lust
Dreef 'tschip, met sachte wint, recht na de Zeeusche cust.
Soo haest en was u voet niet op het lant getreden,
10 Of de geswinde Faem die quam terstont gereden,
Op dat sy uwe comst sou melden door de stadt,
Boodschaptet yder een, maer my alleen vergat;
'tGeruchte liep ras voort, want niemant heeft geswegen,
Soo dat ick noch op 'tlest de tijding heb gekregen,
15 En als ick wist u comst, hoe cond' ick wesen stom?
Van herten dan Ionck-vrou, heet ick u wellecom.
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Wat sal ick dees Godin nu verder gaen toe wenschen,
Die soo rijck is begaeft, verr' boven alle menschen,
Met wijsheyt en verstant, ja waer van datmen spreect,
Ist wetenschap of kunst, dit al haer niet ontbreect;
Sy heeft der Goden gunst, en is bemint van allen,
In al het geen sy doet heeft yder goet ghevallen;
Maer noch ontbreeckter wat aen dees begaefde Maecht,
Dat is dat sy die naem van Maecht te lange draecht:
Ick wensche dan, Jonck-vrou, dat u wert toe-gesonden
Een, daer ghy naer u wensch mocht werden aen gebonden
Met eenen soeten bant van eenicheyt en rust,
Van ware liefd' en vreucht, die noyt wert uyt-geblust,
Een vriendelicken bant, waer door een soeten seghen
Op u wiert uyt-ghestort als een gewensten regen,
Dat ghy als moeder mocht voort-teelen een geslacht
Dat alle druc verdrijft, wanneert maer eens en lacht;
En alst dan quam dijn hals t'omvangen met syn vlercken,
Dat waer u meer vermaeck als al u konstich wercken:
Dit wensch ic u, Jonck-vrou, en dat ghy't ooc wel raect,
Want 'tmeest u noch ontbreect, om heel te syn volmaect.
Iohanna Coomans.
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Wel-coom-gedichten aen Jonck-vrou Anna Roemers, Op hare over-comste
in Zeelant.

Sonnet.
GHy heerscher van de zee, Neptun, wilt nu de baren
Doen liggen stil en vlack, en houden in den bant
De winden noort, suyt, west, dat sy het Zeeusche lant
Met haren rouwen storm, niet vreeslick en vervaren,
5 Want in een plancken-hol comt met ons over-varen
Een costelick juweel, een onwaerdeerlick pant,
Een maecht, wiens eer en roem, verspreyt aen elcken cant,
V hoochlick heeft verplicht haer schip wel te bewaren;
Sy sal tot uwer eer doen klincken hare stem,
10 En met een soet gesang het danssende geswem
Van u Zee-Nymphen al doen gaen voor onsen steven.
Maer als u wil of macht ontbraeck tot haer gheluck,
Soo sal sy bergen noch op der Delphynen rugh
Meer als Arion deed', haer end' ons aller leven.

Een ander op de selve oorsake.
IOnck-vrou weest niet bevreest voor onse Zeeusche lucht,
Tis maer een yd'le waen end' ongegront gerucht,
Het lant is groen en versch, draecht vruchten en goet coren,
Wt 'tsoute water is vrou Venus self geboren;
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5 Het laffe platte soet wort over al gelaeckt,
En tis altijt wat brack, dat wel en aerdich smaeckt;
Het jong-volck comt somtijts wat coortsicheyt besoucken,
Maer 'tcomt meest van de wermt der doucken by de broucken,
Maer dit can u niet schaen, die met een koele sin
10 Hebt altijt by de hant goet raet teghen de min;
Noch van Cupidoos toorts, noch coorts hebt ghy te duchten,
Hy sal niet min van u als van Diana vluchten.

Liet, ten eynde als vooren.
Herderinnen.
Segt ons, ghy Herders van dit lant
Waerom waerom naer u verstant
In dese lest-gheleden daghen
Heeft Zephyrus soo soet ghewaeyt,
5 En bloemkens over 't velt ghesaeyt
Meer dan het is ghewoon te draghen?
En waerom sendt de Son nu neer
Soo lieffelick ghetempert weer,
Die ons soo vierich plach te branden
10 Int velt, wanneer den heeten hont
Soo naer by sijnen waghen stont,
En dede splijten 'tkley der landen.
De moesel klinckt door 'tgansche velt,
Geen herder meer sijn schapen telt,
15 Pan selver slaet de kudden gade;
Men vreest voor dieven, wolf, noch vos,
Valeyen, weyen, bergh, en bos
Zijn vol van blyschap, vry van schade.
Diana sien wy dach aen dach
20 Ten danße gaen, meer dan sy plach,
De Nymphen al zijn vol van vreugden,
Schoon Chloris, wacker Amaril,
Philemon gheestich, off Myrtil,
Haer noyt met singen soo verheugden.
Herders.
25 Ghy Herderinnen, weet ghy niet
Waerom dat al dees vreucht gheschiet?
Hebt ghyt alleen noch niet vernomen?
Die Nymph die op den Amstel woont,
Van Phebus met laurier gekroont,
30 Die waerde Nymph is hier gecomen;
Sy is ghecomen over zee,
En met haer zijn gecomen me
De Gracien en Sang-Goddinnen,
Cupido roeyde met sijn boogh,
35 Een koppel Swanen 'tscheepken toogh,
End de Zee-Nymphen stuerdent binnen;
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Terstont verheuchde 'tgantsche lant;
En daerom ist dat al dees daghen
40 Dus Zephyrus sijn bloemkens saeyt,
De Son soo schijnt, het velt verfraeyt,
Hemel en aerd van vreugt gewagen.
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Gedicht, ten selven eynde.
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IOnck-vrouw ANNA wilt niet schromen
In ons Zeeusche lucht te comen;
Door u gheestich hooch verstant
Heeft u al te vast geplant
In sijn gracy Phebus constich,
Boven al is hy u jonstich,
Die u hout in sijnen sin
Voor sijn thiende Sang-Goddin:
Hy sal met het suyver schijnen
Van sijn stralen doen verdwijnen
Al wat u te vreesen is,
Alle zee-lucht, alle mis,
Alle heete quade winden,
Alle dompen doen verswinden,
Dat ghy in ons Zeeusche lucht
Niet sult vinden dan ghenucht,
Die u beter sal vermaecken
Dan al d'Amsterstamsche staecken
Die met zeylen, roggh en vlas
Brenghen door de groote plas:
En als u noch yet mocht deeren,
Phebus salt wel connen weeren;
Heeft hy niet der kruyden cracht
En genees-konst in sijn macht?
Daerom, Ionck-vrou, wilt niet schromen
In ons Zeeusche lucht te comen.
S.V.B.

Welcom-gedicht aen de Eer en Achtbare, Deucht en Konst-rijcke
ionck-vrovwAnna Roemers, In Zeelandt comende.
ICk vinde my beweecht, ick voel in my een drijven,
Om u, seer weerde Maecht, een groete toe te schrijven,
Van wiens gheleert verstant de gansche weerelt waecht,
En wiens beroemden lof de Faem al-omme draecht:
5 'k En hadde noch u comst ter deghe nau vernomen,
Of ick en wiert terstont met yver in-ghenomen,
Om u te doen een groet door mijne slechte kunst,
Door mijn gering gedicht, niet weerdich uwe gunst;
Doch evenwel nochtans, ô weertste Maecht van allen,
10 Soo neemt ten besten aen, en laet u wel ghevallen
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Dat ick, op uwe comst, u welcom heeten mach,
U wenschen veel gheluck, u bieden goeden dach;
Ick heet u wellecom, ô bloeme deser eeuwen,
O kroone van ons lant, die nu besoeckt de Zeeuwen,
15 O ciersel onses tijts, ick heet u wellecom,
Ick prijs u groote deucht, ick gheef u eer en rom:
Int corte, weerde Maecht, wat wil ick langer breken
Met woorden u ghedult? wat sal ick vorder spreken
Tot ciering uwes naems? ach! mijn verdwaelde sin
20 En weert aen uwen lof noch eynde noch begin;
En wat voor eer en prijs can ick u voren legghen?
Ick! dien u maer en ken alleen van hooren segghen?
Want vraeghje wie dat doch u dese groete brengt,
Het is een ronde Zeeuw dies' u, ter liefde, schenckt.
25 IS dees groete kleen van weerden,
Wiltse niet te min aen-veerden,
En ontfaen met sulcken hert
Alss' u toe-ghesonden wert;
Want het is uyt enckel gunste
30 Soo tot u als totte kunste:
Dies 'tgenegen hert aen-siet,
Al en deucht de kunste niet.
Mijn gheluck, Is in Druck.
I. ROGIERS.

Seker voortreffelick man, tegens Joffr. Anna Roemers in een
weegh-schale ghewoghen ende overwogen zijnde, maeckt op dat gheval
'tna-volghende ghedicht.
IOnck-vrou, ghy hebt (tis waer) wat meer als ick gewogen,
Maer ist reyn spel gheweest, off hebdy my bedrogen?
Want hoe! sal dan een maecht, die corter is dan ick,
Die smal van middel is, van leden niet te dick,
5 Van handen wonder teer, van aensicht heel besneden,
Die nau het gras en croockt daer op sy comt ghetreden,
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Die met haer net gewaet verciert is, niet belaen,
De schael, daer in een man gheset is, op doen gaen?
Off sout de maechdom zijn, die u soo swaer doet weghen?
10 Men segt ghemeenlick soo: maer neen, ick segger teghen.
De maechdom is een ding dat niemant hoort of siet,
Een waen, een wensch, een wint, een dierbaer wat of niet.
De maechdom die is licht; en maechden, die gevrijt zijn,
Die worden veel-tijts swaer, als sy de maechdom quijt zijn.

Hier tegens antwoort Ioffr. Roemers als volght.
DE min, die vleesch en bloet verteert,
Die heb ick lang van my ghevveert;
Een anders luck my niet en vvroecht,
Want my het mijne vvel ghenoecht.
Nae hooghe staet ick niet en tracht,
Noch ben door laecheyt niet veracht.
Ick slaep gherust de nachten lanck.
Ick nut met smaeck mijn spijs en dranck:
Vervvondert u dan daer niet van
Dat ick vvat meer vveech, als een man
Die staech met sorghen is belaen,
Alleen niet hoe't sijn huys mach gaen,
Maer die de lasten van 'tghemeen
Noch boven dien torst op de leen.
A.R.V.
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Plockhaertie van ionck-vrou Anna Roemers met Cvpido.
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AY my! ick ben so moed! ick kan my nauw bedaren,
Het sweet dat breeckt myn uyt door 'tmoeyelick plockharen
Met dese bengel, die ick achte min als niet,
Want met sijn slappe booch hy teere pijltjens schiet.
'tWas immers geckens waert dat hy op mijn ginck micken,
Want elcke reys schoot hy sijn broos geweer aen sticken,
Sy stooten weer te rugh, op 'tCristalijne schilt
Van Pallas, ick sprack stout: Schiet vrylick soo ghy wilt,
Nu lustich als een man! want hy con niet ghenaken
Mijn hert, hy mocht het sien, maer geensins cost hy't raken.
'tWas slechticheyt van hem dat hy niet eens nam merck
Wat hem was in de weech. Loop heen tis kinder-werck
Seyd'ick, doe myn op 'tlaest dees mallicheyt verveelde
Die myn vermaecte eerst doe'ck met sijn kintsheyt speelde.
Iae wel! zijt ghy de Min, die men dus bidt en eert?
Zijt ghyt! die trotselick wel Coningen verheert?
Zijt ghyt! die al de Goon, jae selfs Iupijn doet vreesen?
Zijt ghyt daer ick wel eer soo veel aff heb gheleesen?
Zijt ghyt, die groote vreucht, en groote droefheyt geeft?
Zijt ghy't, die doot, en weer kunt maken datmen leeft?
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Zijt ghyt, die den Poeet geeft oorsaeck om te dichten?
Zijt ghyt die soo veel nieus en wonders cont verrichten?
Maect dat een ander wijs. Ick can het niet vermoen,
Geen heyl'gen loofick oyt eer sy miraeckel doen
Dat ick het selver sie, want anders ist veel logen,
Door hooren seggen wert een mensche licht bedrogen.
Iongen cost ghy niet sien wat u was in de weech?
Dit sprack ick al, en was verwondert dat hy sweech?
Sijn tanden knersten, en hy smeet sijn handen samen,
Het speet hem bijster dat ick hem dus ginck beschamen.
Daer leyt nu al u roem, daer leyt nu u geweer,
Daer ghy op trotst en stoft, gebroken voor u neer.
Doe leed hy langer niet dat ick hem soo verguysten,
Sprong op, liep nae my toe, en terte my met vuysten
Eens tegens hem te slaen, hy maecten hem gereet,
Streeck achterwaerts sijn hayr, en schorten op sijn kleet,
Ick lachte schamper, want ick achtent niet met allen,
Neen pottertje haes-op, mijn lust nu niet te mallen,
Eens op een ander tijt. Mit steld ick my tot gaen
Nae huys, en liet hem daer wel quaet allenich staen.
Sijn koker was heel leech, sijn pijlen al ghebroken,
Tis wel (riep hy) gaet deur! 'tsal werden haest ghewroken
Dat ghy mijn acht dus cleyn, en met mijn hout de spot,
Al lijck ick maer een kint, ick ben nochtans een God.
Ick keerde wederom, door sijn hoochmoedich driegen,
Hy heeft noch vleugels (dacht ick) om my nae te vliegen
En soo te quellen staech waer ick my wend of keer,
Die wil ick corten aff. Doe ley ick 'tschilt daer neer
Bedooven in het gras, om my niet te beletten,
Het erge guytjen gingt doe op een loopen setten
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Doe't my sach comen aen, ick meende 'twas van vrees,
Maer hy liep nae sijn booch, en trockt daer van de pees
En maecter aff een strick, en raepte in dat ylen
De scherpste puntjes van sijn half-ghebroken pijlen,
55 Doe keerden hy hem om, en setten hem heel schrap,
Ick liep hoochmoedich toe, en gaf hem trots een lap
Soo stijf als ick cost slaen, aen een van bey sijn wangen;
Hy was weerom niet flincx, maer heeft my stracx gevangen
In sijnen loosen strick; helaes! met wat een smert
60 Stiet hy veel pijlen in mijn onghewapent hert?
Iae neep my blont en blau, en riep 'k sal u vermoorden,
Off haelt weer in u hals de lasterlicke woorden,
Flucx roep nu Mins genae! soo lang sal ick u slaen;
O spijt! ick most het doen, wou ick daer zijn van daen.

Mvytery tegen Cvpido. Van Jonck-vrouvv Anna Roemers.
AL ben ick nu ghequetst, ô wicht! soo sal ick maecken
Dat ick, naer u begeer, niet quijnen sal of craecken,
Ghy sult u wensch niet sien, dat ick als mal en sot
Nu sou begaen daer ick soo vaeck mé heb gespot,
5 Dat ick door schrick van pijn klijn-seerich sou verschuylen
Mijn wonden, op dat die verettren en vervuylen.
Siet daer mé gae ick heen, en soeck sulck een die can
(Ervaren in die const) mijn vrylick tasten an;
Ick sal gheen bijt-salf noch gheen pijnlick tenten vreesen,
10 Noch bittre drancken die bequaem zijn te gheneesen
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Mijn hert van dese quael, die'k in mijn jonge tijt
Soo angstich heb gevreest, soo naerstich heb gemijt.
En ghy gehelmde Maecht, ghy schoonste der Goddinnen,
Hoe mocht het van u hert dat ghy my liet verwinnen?
15 Hoe mocht het van u hert, dat u die altijt eert
Soo klackloos van een kint! een kint! nu is verneert?
Ick berst van spijt, als my dees aeterlingsche-bastert
Sijns moeders schoonheyt prijst, en uwe schoonheyt lastert.
Neen, neen, ick acht soo veel geen lichaem schoon en fris
20 Als een oprecht gemoet daer deucht gewortelt is.
Al creech sijn moer de prijs, nae 'toordeel van een Herder
Die op sijn geyle lust slech sach en niet eens verder,
Dat acht ick niet met al: wanneermen siet het endt
Wat was sijn loon? ach arm! slech jammer en ellendt.
25 Wie souw niet uyt sijn hert de dertel min-lust royen
Die de puyn-berghen siet van het verbrande Troyen?

Gedicht van de selve Ionck-vrouw aen de Zeeusche Poëten.
DE heuchelicke son, die bralt, en climt om hooch;
De wegen nat, en glat, die werden hart, en drooch;
De wijngaert oogen crijcht, en aen der boomen toppen
Daer berst te met een blat uyt dick-gheswollen knoppen:
5 De bruyne voester-vrouw, de vette groeysaem aerdt
Die heeft haer eerste cruyt en bloemen al gebaert:
Het luchtich pluym-gediert, al t'ilpende comt swieren,
En springt van tack op telgh, met vrolick tierelieren.
Dees Somer-teyckens die verneem ick altemael,
10 En noch verneem ick niet u Zeeusche Nachtegael.
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Sonnet Aen de Zeeusche Poëten.
Ghy altijt lustich volck, dat met u gheest ghewoon
Te sweven zijt om hooch, en welcoom by de Gooden,
Die u alst feest-dach is op haer bancquet doen nooden
En boven aen het naest Iupiters wijste soon.
5 O lucksch teghen-deel! van die om wanckel loon
Vermuffen op 'tCantoir (een graf van sulcke dooden)
V eer ick in mijn hert, u vier ick, als de booden
Van de onsterflickheyt, belommert met haer croon.
Ick heb onlangs verstaen dat ghy met schrandre listen
10 In Zeelant u quartier begint te Alcumisten
Om gout te maken? Neen! Maer grooter Meester-stick
Neemt ghy-lie by der hant, 'tzijn wonderlicker curen
Cunt ghy u Nachtegael doen soetjens tureluren
Die in sijn moeders tael roept kick, borr kick, kick kick.

Aen den geleerden Heer Jacob Cats.
Doe gistren Phoebus hadt sijn aff-ghemende paerden
Ghelaten uyt den toom, en dat hy van der aerden
Ginck bergen in de zee sijn blinckent gouden hooft,
Doe dacht ick om het geen dat ick u had belooft.
5 Ick creech Pen, Inck, Pampier, en setten my tot schrijven,
Ten eersten wouw het boeck niet open leggen blijven.
De pen most zijn versneen, en 'tpennemes was plomp,
In plaets van pen sneet in mijn hant een diepe slomp.
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'tPampier sloeg claddich deur: in d'inc was gom noch luyster.
10 'kEn had geen snuyter, en mijn kaers die brande duyster.
De suster van de doot die sleepte myn nae bedt.
Dus, ô geleerde Vrient, soo werde ick belet,
Tot mijnen besten, want misnoegen quam ghevlogen,
En bracht my in den droom de veersen voor mijn ooghen,
15 Heel creupel, manck, en lam. De schamper bleeke Nijt
Riep spots-gewijs; Ghy meent dat ghy Homerus zijt.
De swarte Laster creet, Gaet heen wilt mede deelen
V ongherijmde rijm, 'tsal yder haest vervelen.
Doe quam Besinning nae: Die sey, Houtse bedect,
20 Soo wert ghy niet benijt, gelastert, noch begect.

Aen den selven.
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Nevens die gheluckich leven
Heeft my God een plaats gegeven.
Want geen rijckdoms overvloet
Noch geen schrale arremoedt,
Daer de vrome Christen menschen
Met de Wijse Man om wenschen,
Dat is juyst mijn toe-gevoegt.
Anders luck my niet en wroegt.
Niemants voorspoet doet my pruylen,
Want ick wil met niemant ruylen.
Niemant isser die ick haet,
My en gunt ooc niemant quaet.
'kNut met smaeck mijn dranck en eten.
'kBen door laecheyt niet vergeten,
Noch door hoocheyt niet benijt
Onder mijns ghelijcke tijt.
Dit, jae meer soo derf ick roemen
Dat ic veel mach vrienden noemen
Die door haer geswint verstant
D'eer zijn van ons Vaderlant.
Maer ghy! bloeme van de Zeeuwen,
Over al soo gae ick schreeuwen
'kBen doe meest van 'tluck ghedient
Doe't my Cats gaf tot een vrient

Zeeusche Nachtegael

56

Cvpido Brille-Man.

HOe loos is nu het volck! vvat zijnder nieuvve vonden!
Al vvat ter vverelt leeft verlaet zijn eerste gronden:
Een, die in onsen tijt maer slechte dinghen vveet,
Is, soo het blijcken mag, onvveerdich dat hy eet.
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5 Een yder in het sijn heeft sonderlinghe grepen,
Is, op een nieuvve vvijs, op alle ding gheslepen;
Een yder ambachts-man is snegher als hy plach,
Een yder konstenaer brengt vvonder aen den dach.
Wat seg ick van de mans? oock Venus kleyne Jonghen
10 Comt heden opte baen met onghehoorde spronghen;
Hy vveet, met gauvver hant, en met een beter schijn,
De jeucht van onsen tijt te crijghen aen de lijn:
Hy, die met seldsaem vier de vveerelt heeft ghequollen,
Waer door zijn eyghen hert is dickmael op-ghesvvollen,
15 Hy, die met booch en pijl sich by de menschen vond,
Waer door oock Venus selfs is menichmael ghevvont,
Kan nu al beter spel, kan vry al soeter grillen;
Hy draecht nu, vvaer hy gaet, een slach van lange brillen;
En, vvie hy dit ghelas eens voor het ooghe schiet,
20 Die vint van stonden aen dat niet een mensch en siet,
Die vint, dat niemant vveet; lant, steden, rijcke stroomen,
Een vveerelt, soo het schijnt, doch niet als vijse droomen;
Wat uytter ooghe leyt, dat toont als dichte by;
Dies is de geck verheucht, en sonder reden bly.
25 Nu staet hy door ghepeys ghevveldich op-ghetoghen,
Het schijnt dat hem de geest is uytte borst gevloghen;
Hy denckt, hy ducht, hy droomt, hy kijckt, hy loert, hy siet,
Hy meynt dat hy het grijpt, en stracx al vveder niet;
Stracx vveder vvonder veel, stracx vveder al verloren;
30 Stracx vveder grooten troost; stracx vveder als te voren:
O Seldsaem poppe-goet! ô tuych van vreemden aert,
Dat nu eens groote vreucht, dan grooter pijne baert!
Een Ander, sonder bril, die, schoon hy vveet te loeren,
En met een snellen strael sijn ooghen om te voeren,

Zeeusche Nachtegael

58
35 Siet echter niet een sier, off maer een ledich velt,
Daer een, die brillen can, veel moye dinghen telt;
Siet maer een open vack, een vvoon-plaets van de vvinden,
Een mist, een schrale lucht, daer niet en is te vinden,
Siet maer een ydel ruym, gelijck een holle pot;
40 Dies seyt hy, tot besluyt; Gevvis de vent is sot.
Hier vverd Cupido gram, en stelt hem om te vvreken,
Op dat voortaen het volck eerbiedich soude spreken
Van vryers kramery, van al de loose smis,
Van vrijsters poppe-goet, en Venus heymenis.
45 Dies grijpt hy metter hant een van de beste brillen,
En seyt; Ick hebbe macht een stouten mont te stillen.
En siet! hy die terstont soo roerde zijnen beck,
Is boven al ghebrilt, is ver de meeste geck.
Hoe is de quant bedot! en by de neus ghegrepen!
50 Hoe leyt hy in de praem! vvat crijcht hy felle nepen!
Hoe is hy in de fonck! hoe jammerlick gevat!
Hoe maelt hy voor de deur! hoe dvvaelt hy door de stad!
Hoe past hy op den dienst! hoe lijdich can hy blasen!
Hoe vult hy haer de kap met duysent vijsevasen!
55 Hoe loert hy metter oogh, hoe buyght hy metten neck!
Hoe queelt hy metten mont! hoe speelt hy metten beck!
Hoe streelt hy sijnen baert! hoe gheestich can hy loncken!
Hoe loert hy over dvvers! hoe bijster can hy proncken!
Hoe is hy in de vveer! hoe stuypt hy voor de bruyt!
60 Het hoetje voor de borst, het voetjen achter uyt!
Hoe deerlick can hy sien! hoe bijster can hy vleyen!
Hoe vveet hy, nae den tijt, te lacchen en te schreyen!
Hoe neycht hy mettet lijf! hoe cruypt hy langs den gront!
Den sadel op het lijf, den breydel in den mont.
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65 Hoe loopt hy door de kouvv, oock dickmael gantsche nachten!
En vult de schrale lucht met onghehoorde clachten,
Wat singt hy menich liet van ick en vveet niet vvat!
Nu voor een achter-deur, dan voor het groote-gat.
Hoe cust hy aen de clinck! hoe dickmael moet hy draven!
70 Hoe dickmael stille staen! ô vryers, rechte slaven,
Siet, hoe u saken staen; ghy streelt, 'ken vveet niet hoe,
Knecht, jongen, vuyl-jongvvijf, tot op het hontje toe.
Al dese spokery can yder een bemercken
Op vvie de minne-bril gheen macht en heeft te vvercken;
75 Dies roupt hy over-luyt; O vreemt, ô seldsaem glas!
Hy is nu enckel spot, die eerst de spotter vvas.
Wie can van dit bejach met vaste gronden spreken?
Wie kent den rechten aert van dese vijse streken?
Ick hebbet lang gheseyt, en segghet even noch,
80 De Liefd' is anders niet, als lieffelick bedroch.

Aliquid putat esse, quod vmbra est.
Artifici distincta manu per vitra Cupido
Prospicit, & quod abest credit adesse puer:
Hîc scopulos, ibi prata notat, miracula rerum,
Et pedibus credit regna subesse suis.
5 Hinc dum plaudit Amor, Cytherea repressit ouantem,
Et, quodcunque vides, quid nisi fumus? ait;
Tespeculum fallit, miseros tu fallis amantes;
Nil solidi vitrum, nil tuus ignis habet.
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Cvpido Honich-Dief.
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VEnus Soon dat soete kint,
Datse boven al bemint,
Plucte bloemkens langs den cant
Van een groen verheven lant,
Op een bergsken reed lick hoogh,
Vet van front, en schoon in d'oog.
Daer gevloghen onder een
Menich honich-byeken cleen,
Wt de bloem en 'tgroene cruyt
Tooch den soeten honich uyt.
Soo dit kint int groene gras
Doende met sijn plucken was,
En met menich bloemken soet
Kroonde sijnen roosen hoet,
Quam een Yemken uyt den gront
Van een bloemken, en terstont
Heeft ghesteken t'eirste lidt
Van sijn sachte duymken wit.
Doen hy sick ghesteken sach,
Doot soo ben ick, amy, ach!
Over-luyd de Liefde riep;
En becommert henen liep
Nae sijns moeders soeten schoot,
Thoonend' haer sijn wonde root,
Sie doch, moeder, van dijn soon
'tOngheluck, en hulpe thoon,
Sprack de Liefd', en onder dien
Liet haer sijnen duym besien;
Venus loech, en Liefde bang
Kuste dry-mael aen de wang,
Dry-mael aen den rooden mont,
Dry-mael daer de wonde stont,
Daer het swol, en doen oock ras
Liefde van de steeck ghenas.
Nu soo segt my, boefken snoo,
Wie dij heeft ghesteken soo?
Wie dijn cleene duymken soet
Sulcken pijne lijden doet?
Zijnt de Kunst-Goddinnen bly
Die met hare naelden dy
Hebben buyten in het velt
Dus ghequollen en ontstelt?
Gheensins, moeder, geen van haer
Overvallen heeft my daer:
Tis een draecxken ruych en bont,
Met twee vlerckjens wit en ront,
Cleen van lijf, en over hem
Geel van buyck, en grof van stem:
Als de soete Bloem Goddin
'tVelt begint te nemen in;
En des groene Lentes tijt
Ons, en alle vee verblijt,
Vliegt het over bloem en cruyt
Boven in, en weer daer uyt,
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Met een soet en luyd ghemom.
Tis de Goden wel bekent,
Venus sprack, van daer ontrent
Hoemi berghen haren top
60 Spreyden neerwaerts, comend' op
Yem van dese, nu van die
Wort gheheeten Honich-bye.
Nu dewijl soo grooten quaet
Van soo cleynen dier ontstaet,
65 Als syn scherpe tengel straf
Doet ons wijcken van hem af.
Wat een meerder pijn int hert
Ons van dy ghegeven wert?
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Als dijn valschen gulden pijl
70 Ons door dringhend' onderwijl
Van dijn hant gheschoten af,
Droefheyt, vrees, en sorghe straf,
Hope, blyschap, en verdriet
Teffens in ons herten schiet.

Namen ende vverckingen van de Wout en Zee-Goddinnen.
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D'Aeren van het coren vet
Zijn op Ceres hooft gheset,
Als Goddinne van te voren
Voor de granen uytvercoren.
'tGroene wout is int ghewelt,
Van de Goden wilt ghestelt,
Die by bocken vergheleken,
Selden goede reden spreken.
'tIonghe gras en teere cruyt
Eerst gesproten opwaert uyt,
Flore jeuchdich toe-gheschreven
Te bewaren is ghegeven.
In Olijven haren sin
Heeft de wijse Const-Goddin.
Lauwre-boomen haren broeder
Phoebus hebben tot behoeder.
D'oude Gode-moeder vroet
Groeyen op de Pijnen doet.
'tSoet gerucht dat om de boomen
En de clare water-stroomen
In de somer-daghen sweeft,
Zephyr in sijn handen heeft.
Ceres trouwe ghesellinne
Van het mont-ghewas Goddinne
Op de somer-vruchten wacht,
Ende gheeftse rijpdom sacht.
De Goddinnen die ghevonden
Werden onder 'swaters gronden
Heerschen over al de vis
En wat meer daer onder is.
Flora, Lentes outste dochter
Doet de velden werden fochter,
Gheeftse kruyden ende blom,
En soo menich bladt rontom.
Maer de tranen en het suchten,
Sorgen, vreesen, ende duchten,
De Goddinne van de min
Heeft alleen ghenomen in.

Lof van de Leuvvercke.
LEeuwerckje soet en altijt bly,
Van alle sware sorghe vry;
Wie van de ghene, die beminnen
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Die drie-mael drie Gedicht-Goddinnen,
5 Kan swijghen op sijn soete luyt
Dijn hooghe stem en wilt geluyt?
Ick sou my kennen gants onweerdich
Haer wijse leer en conste veerdich;
Indien ick sweech en ging voorby
10 Hoe aengenaem dijn singen zy.
De stemmen wilt die velt vercieren,
En om den hoogen hemel swieren,
Verr' overtreft dijn soet geschal
En laet sick hooren over al.
15 Als Lentens tijt 'tlant onbewogen
Met nieuw gelaet toont overtogen;
En dat de soete Bloem-Goddin
De velden heeft ghenomen in;
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En alle vee, en alle dieren
20 Vrou Floraes blijde comste vieren,
En dat de bouw-lien 'smorghens vroegh
Doorsnijden d'aerde metten ploeg;
Alsdan ghevlogen hun besijden,
Haer herten droef, du gaetst verblijden;
25 En nu beneden op een cluyt.
Dan boven d'aerde dijn geluyt
En soet gesang om hoog geresen
Doet al de dierkens vrolic wesen:
Ia d'aerde self om dese vreucht
30 Sick blijder thoont en meer verheucht
Dan als haer borst wort op-gesneden,
En met den ploeg van een gereden.
Als nu den claren dagheraet
Wt-breken met de sonne gaet,
35 En dat dijn pluymen zijn begoten
Met soeten dauw, om hooch gheschoten;
De winden du dijn liefde soet
Vertellest met een bly ghemoet,
Dies hoortmen dan dijn keelken beven
40 En menich soete deuntjen geven,
En leeghe nu, dan hooghe weer
Dijn stemme drillen even seer:
Dan gaetstu weer, stracx neer-geschoten,
In boskens dicht met gras besloten,
45 Dijn huys besoecken, en met een
Wt-kippen dijne jongskens cleen.
Of broeyen uyt op dijne wijse,
En hun besorghen hare spijse,
Van risp' of kever eenich lidt,
50 Of tvliegjen dat in bloemkens sit.
Tot vreuchden dan, int gras geboghen,
Van d'eene sy werd ick bewoghen
Door dijne stem en hooch geluyt;
Van d'ander sy de boere-fluyt
55 En 'tsoet gesang van d'Herderinnen
Verquict mijn hert en droeve sinnen.
Geluckich dan, soo noem ick dy,
Leeuwercke soet en altijt bly,
Die't onbecommert is gegeven
60 In vreuchden oyt te sullen leven;
Die sonder sorg of argelist
Geen valscheyt onderworpen bist,
In wiens gemoet geen quae gebreken
Noch boose lusten oyt ontsteken;
65 Dat door bedroch en vonden quaet
Naer gheen ghebiet of goet en staet.
Doch evenwel moet onder desen
Dijn hert bedroeft ten deele wesen;
Dat als de Son des avonts laet
70 In Thetis schoot te bedde gaet,
En dat de nacht tot rust bewoghen
Hout alles onder hem getogen,
Dijn hooghe stem en soet gedril
En wilden sang moet swijgen stil.
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Wt d'hooge lucht comt voort-geschoten,
En sijne stralen haren glans
Doen lichten over d'aerde gans,
Soo springstu vlijtich op van onder,
80 En langs de weyden groen bysonder
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Geeft weder-slach vroech over al
Dijn wilde stem en soet geschal,
Dat stracx doet rijsen op den herder,
En al de geen die reysen verder,
85 En menich dierken uyt-gestreckt
Wt sijnen diepen slaep op-weckt.
I.S.M.Z.

Visscher-praetie. Tsamen-sprekers Steven ende Martijntje
Visschers-kinderen. Steven comt uytter zee.
IUyst als ick omje peys, juyst als ick gae versinnen
Al vvat ick dencken can, met mijn vervvarde sinnen,
Martijntje, coomje my van passe rechts te moet,
'tComt al op een, mijn comst, jou gaen en mijn ghemoet.
5 De reys is vvel gheluckt, het schip is vol en soete,
Dit sal de quade teelt van t'jarent vvat versoete;
Ons Stier-man heeft my noch terstonts int ruym vertelt
Dat hy van dese reys vvel voor de Reeders telt
(Met cleyn vverck en met al) dryenveertichstallif lasten;
10 Wat help! dit sal ons Reers vry van haer schult ontlasten.
En tis een corte reys; Tis nu de seste vveeck
Meen ick, Martijntje, dat ick van jou deure vveeck
Des ochtens met den dach. Sints heb ick moeten vvesen,
Ghebannen en gherooft van u vermaecklick vvesen.
15 En hebbe moeten sien in plaets van u ghelaet
De stuere dolle zee die noyt haer vvoelen laet.
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Hoe dickmael, alst mijn glas vvas om te staen te roere,
Heeft my u soeticheyt, meer als ick 'troer, doen roere,
Dan stierd' ick 'tschip bekaeyt, en seyld' een quade streeck;
Wat creech ick van de maets dan menich harde streeck?
En alßet drijf-vveer vvas, en dat men 'tvvant ginck paeyen,
De stier-man vvas dan bly; maer vvie sal my nu paeyen,
My, dacht ick, die nu derff mijn soetste tijt-verdrijf,
En in dees vvilde zee slechts voor een ander drijf.
Och scheepje drijft toch heen ick sal my ondervvinden,
V roer te vatten aen, en stieren voor de vvinden
Nae huys, nae 'tmeysse toe: soo stae ick dan en mael;
Maer vvat ist? te vergheefs is dat dan altemael.
Dit is niet te vergheefs dat ick jou mach aenschouvven,
Martijntje, die ick hou de schoonste van ons Schouvven,
Dat ickje noch ghesont en vvel te passe sie,
En my mach voughen vveer, als vooren, by jou sye,
En kussen uvven mont. Mart. Bey soet, bey hola Steven,
Je mijd mijn hals-cleet niet, al heb ick corts ghesteven
Een roos-ghevvijs gheleyt? gaet recht en op je leen,
Ten veerstje schijnt vvel niet, al ist vvat lang eleen,
Nou Steven allenoech. Men moet sus by de vvegen
Niet mallen, jy en cont gheen dingen overvvegen.
Je vveet dat onder mijn ghespelen vele zijn
Veel bitterder dan gall', veel suerder als azijn,
Daer isser al nae 'thoot; soo sy maer yet vernemen,
Sy sullen my terstonts vvel op de hoorens nemen,
Daerom gaet op jou leen. Ste. Martijntje, dat jou hart
Niet vvaer soo kout als ijs, off uytter maten hart,
Al dese soeticheyt sou jy my al vergheven;
Dit kusken dat ick jou uyt liefde vvilde gheven
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Sou jy in danck ontfaen, en toonen niet te min
My noch al meerder gonst om dat ick u bemin.
Off ist jou in de vvech dat ick rechts uyt den schepe,
Jae qualick noch aen lant, vvat vreuchden heb gheschepe
In u ghesicht, en dat ick vuyl en onghedaen,
Begrommelt, stijf vant 'tleer, u vrientschap heb ghedaen?
Gheeft my daer van gheen schult: Al quaem ick rechts van 't kaken
Beharingt en bebloet, als ick maer dese kaken,
Als ick maer eens besaech hoe knap jou lichaem stont,
Ick vlooch u om den hals, en custen u terstont.
Martijntje; comje schier off morghen eens te trouvven
Aen my off aen een aer; meenjy ter goeder trouvven
Dat as je man by nacht comt uytter zee te bedt
Dat hy van 't Mosseljaet sal ruycken? jy vveet bet.
Hoe menich eerbaer vrou is hier, die schijnt de vvinden
Naer het noort-vvesten toe als met ghevvelt te vvinden
Alleen om haren man (al vvaer hy soo begaet
Van schelpen en van slijm, ghelijckt ghemeenlick gaet,
Als eenen harinck self) alleen om te becomen
Hem, die haer veel te lang beyt met naer huys te comen.
Ick kenn' noch meyssens self die op 'tnoort-bollevverck
Daer onse gapert slaet, ghestadich maken vverck
Te comen alle daech, vvat meenje datser maken,
Aers, dans' haer selven daer verheughen en vermaken
In 'tkijcken nae den duyn, in 'tpeylen nae den vvint,
Al isser al vvat schaemts; put! liefde die vervvint.
Martijntje tis met jou soo druck niet. Mart. Bey hou Steven,
Wat meenje dat ick ben soo hart as jou schips steven?
Dat ick alleen van hout off yser ben ghemaeckt,
Dat my dan niemants comst off by-zijn en vermaeckt?

Zeeusche Nachtegael

66
Neen neen ick dinck en svvijgh, en vvilt het my vergheven,
Mijn hert sou jou voor al vvel voordeel vvillen gheven,
Maer vveetje vvat ick vrees, den aen-caep van de lien,
80 Die niet een bete vreucht van ons en connen lyen.
En daerom cort en goet, gaet heen, 'tsou hier niet dooghen
Dat jy sus by my gingt, ick vvilt oock niet ghedooghen.
Comt liever t'avondt eens, dan is elck Catjen grau,
Maer comt oock niet te vroech, off anders crijghj' een grau.
85 Stev. Martijntje jou alsoo; nadient alsus moet vvesen,
Ick neem mijn sticken op, ick sie vvel aen je vvesen,
Indien ick jou nu niet van stonden aen verlaet,
J'en liet my flos niet in, al vvaeret noch soo laet.
J. HOBIUS

Venus bedroch.
Als Phyllis op een tijt quam in de spieghel kijcken,
Om haer ghekrinckelt hayr een weynich op te strijcken;
Siet! Venus, die alsdoen juyst in de camer was,
Die ging haer eygen beelt vertoonen in het glas;
5 De soete Phyllis gaet haer teere cantjens rechten,
Sy set haer douckje schrap, en kemt haer blonde vlechten,
En mits sy (soose meynt) haer eygen schijnsel sach,
Soo riepse, laes! ick ben nu bruyner als ick plach.
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Ionckheyt.
I.
MEt eenen hoogen moet, met op-gheblasen sinnen,
Plach ick met Venus brant, Cupidoos boogh en schichten
Te spotten, end' ick dacht, 'tsijn immers arme wichten
Die 'tblinde naecte kint soo licht'lick can verwinnen.
5 Maer wat een sotten ding dat sy nu noemen minnen?
Verquisten sijnen tijt met singen en met dichten,
Sijn vrye jonge jeugt tot dienstbaerheyt verplichten.
Van buyten schijnen bly, van druck vergaen van binnen.
Maer eylaes! nu heb ick verandert mijnen sang,
10 Want tegens mijnen wil door lieffelick bedwang
Mijn hert gevangen is in alsoo stercke boeyen,
Dat ick geen middel weet om te gheraken vry;
Maer soo sy, die't my doet, haer voegen wil tot my;
Soo wil ick voor altijt de vryheyt gaen verfoeyen.
II.
Maer hoe ist mogelick dat in soo corten stont
Alleen door eens te sien, mijn hert soo is ontsteken?
Maer hoe ist mogelick, dat my soo is ontstreken
Al mijn stantvasticheyt, die scheen soo diep gegront?
5 Niet anders als een man die cloeck en wel ghesont
Aen lit, lijf, of gemoet, en weet van geen gebreken,
Voelt in een oogenblick sijn crachten gansch besweken,
En sijn verlemde borst, als met vergift gewont.
Maer hoe? is dat oock vreemt? Het ysselick om schouwen
10 Serpenten-harich hooft deed' dootelick vercouwen
En tot een steenen beelt verharden wie het sach:
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Sou dan der liefden brant in my niet zijn gheresen
Door 'tblincked' soet gesicht vant alderschoonste wesen,
Dat meer dan self de son verfrayt den claren dach?
III.
Ick ben, schoon Amaril, wat later by ghecomen,
Om u dach ende nacht te dienen met ootmoet,
Op hoop dat ick noch eens sal crijgen 'tweerde goet
Dat my nu commerlick doet suchten ende schromen.
5 Tis waer dat ghy voor my veel ander hebt vernomen,
Die soecken al, als ick, tot minnens smerte boet,
Maer ick en wijcker geen in yverigen spoet,
Iae derf my, en met recht, voor d'ander wel beromen,
Ick stell' my aen ghelijck een reysend' man te voet,
10 Die moe en mat van gaen te langer rusten moet,
Maer schietend' uyt sijn slaep, versnelt te meer sijn gangen.
Een wolck heeft my u licht bedect voor eenen tijt,
Maer nu't my heeft bestraelt, sal ick't met meerder vlijt
Vervolgen, op den streeck van wensch, vrees, en verlangen.
IV.
In wat een doncker nacht doolt 'tmenschelick verstant?
Wat eenen dicken domp bedwelmt ons swacke sinnen,
Wy missen meest als wy best wanen te versinnen,
Recht als een blinde-man gaet tasten nae de want.
5 Wy willen 'twater vlien, en loopen in den brant.
Wy rekenen verlies daer ons meest staet te winnen.
Wy haten dat wy meest behooren te beminnen.
Wy vreesen storm en wint, en staen op 'tvaste lant.
Ick mé door 'tsot gecray vant dwase volck bedrogen,
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10 Had vrees voor 'tsoete vier vant herten-machtich kint,
Voor-beeldende my niet dan druck en pijnlick strijden;
Maer nu u oogen-strael int hert my is gevlogen,
Beclaegh ick my dat ick niet eer en heb gemint,
En 'tsoete-suyr geproeft van dit vermaecklick lijden.
V.
Een swaren last, maer licht om draghen;
Een wanhoop, maer vol soete waen;
Een waecken vol van rust, een claghen
Vol vreuchde; vrees, met stout bestaen.
5 Een soete pijn, een lieflick lijden,
Een hoop' vol angst, een droef verblijden,
Een sterven sonder levens endt,
Is dat mijn jonghe leven schent.
VI.
Fy tongh, die ick altijd geacht heb al te seer,
Om dat ghy off int bosch, off binnens huys verborghen,
Soo wel cont spreken uyt mijn soete minnens-sorghen,
Nu moet ick t'uwer schand' u laecken dies te meer.
5 Doen ghy die schoone Nymph, die ick bemin en eer,
Soud naer den eysch vant werck vrymoedelick vertalen
Mijn liefde, mijn ghebreck, mijn ongheneesbaer qualen,
Verstomde ghy, ghelijck een slaef voor sijnen heer.
En ghy ooc tranen-vloet, die met vlietende beken
10 Den ongherusten nacht mijn wangen comt beleken,
Waert uyt-gedroocht als ghy sout toonen hoe ick treur.
Ghy suchten altemael die my t'huys wel comt quellen,
Waert ooc gesoncken wech, als ongetrouw gesellen.
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Alleenlick bleef by my, mijn bleecke doot-coleur.
VII.
Nu comt de soete Lent vernieuwen ons den tijt,
De winter met sijn couw, ys, regen, snee, moet wijcken,
Allerley groene cruyt comt uyt het aertrijck kijcken,
'tSoet west windeken waeyt den noorden tot een spijt.
5 Het vroege morgen-root de lange nachten slijt,
Het Nachtegaelken claegt sijn leet aen alle wijcken,
En met sijn droefheyts sang, doet droefheyt van ons strijcken;
Lucht, lant, zee, mensch, en vee, 'tschijnt al te sijn verblijt.
Mars en Cupido zijn op wegen en in velden,
10 D'een neemt jongh' minnaers aen, en d'ander strijtbaer helden,
End' elck te storten pooght, d'een tranen, d'ander bloet,
Cupido met sijn boogh, en Mars met bloote sweerden,
Volgt Mars wie wil, ic houw' Cupidoos crijg in weerden,
Daer blijft men selden doot, en 'tsterven is noch soet.
VIII.
Nu heb ickt wel gepast, en recht ter goeder tijt
Com ick deutr 'tsoet gepeyns geleyt, hier aen-ghetreden,
O weerd', ô gulden uyr, u moet ick wel besteden,
Soo niemant dit geluck afgunstich my benijt.
5 Hoe voelt ghy u, mijn hert? in bangicheyt verblijt,
En in u vreucht beangst, van vrees en hoop bestreden?
Daer is sy, dien ghy moet eerbiedich u gebeden
Gaen storten, hier ist velt van den gewenschten strijt:
Tsa, gaen wy wel ghemoet; ten baet nu geen versinnen
10 Hoe ick bequamelick mijn aen-comst sal beginnen,
Hoe ick my houden sal in woorden en gestel:
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Soo ick te seer verbaest, gelijck wel mocht geschieden,
Verstom, 'tgesicht sal noch de meyning wel bedieden:
Dien liefdens cracht belet te spreken, spreeckt oock wel.
IX.
Als 'tvlammich-licht gespan int westen is ghedoken,
En de peck-doncker nacht door de gesterde baen
Haer mooren-swarte jacht al stil gaet drijven aen,
Als al wat oogen heeft, sijn oogen heeft geloken,
5 En vind' ick noch geen rust, maer 'theete brandich smoken
Van dit onbluschlick vier, doet stadich van my gaen
Den slaep, soo dat ick tel al 'tcrayen van den haen,
Sonder dat eenichsins de vaeck my comt bestoken.
O bed, ghy pleecht te zijn de plaetse van mijn rust
10 Maer wat ick nu al ly, dat is u wel bewust,
Hoe ick 's nachts kerm, en sucht, verlangende naer't dagen:
Doch in dit ongemack een voordeel ick noch weet,
Dat ick van geenen mensch gehoort, mach int secreet
Vry-borstich storten uyt mijn tranen en mijn clagen.
X.
Maer, sy, wien can ick dit meer als my selven wijten?
Ick quamse te ghemoet, alleen, recht wel te pas.
En ick, ô bloode bloet, arm-hertich als ick was,
En sprackse noch niet aen. O doot! mijn hert moet splijten.
5 Ist nu niet wel gemaeckt? Nu mach ick weer gaen crijten,
En buyten ongesint gaen claghen deur het gras
Dat haer versteende hert niet sacht en wert als was,
En tis mijn eygen schult, sy macht my wel verwijten.
Hoe? sal sy comen self, en reycken my de hant,
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10 Segghende, comt mijn lief, gaen cnoopen wy den bant
Die ons sal eens voor al in liefde doen vergaren?
Neen, dat is geen manier. Een minnaer onvervaert
Moet nemen waer den tijt, daer hy sich openbaert,
En dan stout, onbevreest, gaen sijn ghebreck verclaren.
XI.
Soo langh als ick u hiel bedeckt mijn lyen,
O wit van al mijn sinnen!
En dat ick, cloeck in schijn, verdween van binnen,
Mocht ick my noch soo somtijts wat verblyen;
5 Maer soo haest als mijn tong bestont t'ontdecken
'tOnbluschlick vier dat uyt u brandend' ooghen
Der liefden cracht in my heeft doen ontvoncken,
Soo is, eylaes! my al die vreucht ontvloghen,
Want ghy my, nijdich, gingt terstont ontrecken
10 Vw' vriendelick gesicht en lieflick loncken.
Waer over sal ick my dan eerst beclaghen?
Ick moestet immers vraghen;
Met sien alleen en had ick niet verworven,
En 'tseggen heeft my 'tsien nu oock bedorven,
XII.
Tsedert den dach dat ghy mijn vryheyt hebt ghevelt
Door 'tvriendelick ghewelt vant diamantich schijnen
Vw's stralende ghesichts, met hoe veel duysent pijnen
Heb ick altijt gheweest dach ende nacht ghequelt?
5 D'op-gaende goude son en stroyt 'tbegraesde velt
Met soo veel bloemen niet, noch soo veel nacht-robijnen,
En doet de morghen-root uyt 'shemels blauw verdwijnen.
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Als wel mijn suchten zijn en smerten ongetelt.
Doch dit, en noch veel meer, waer my wel licht om lijden,
10 Soo ick versekert waer, van noch t'eenigher tijden
Te crijgen 'tsoet gewin; voor hondert duysent een.
Een troost-brengende Iae, voor hondert duysent clachten,
Een vrolick oogenblick, voor soo veel bange nachten,
Voor al mijn quelling, een, ghy weet wel wat ick meen.
XIII.
Ghy die de woeste zee doet stormen met u blasen,
'tGeboomt int wilde wout met groot ghedruys doet rasen,
Ghy winden altemael, comt aen, blaest in mijn hert;
Blaest uyt met al u macht, 'tonlijdelicke smoken
5 Van desen fellen brant, of helpt hem soo met stoken
Dat ick verbrant tot asch, crijgh' ende van de smert.
XIIII.
Ghy seylt nu lustich voort, van wint en stroom ghedreven,
Wt de meersch van u hoop', siet ghy verheucht het licht
Van een heylsame baeck, uw's liefs vriend'lick ghesicht,
En daer ghy't hebt gemunt stuyrt ghy recht uwen steven.
5 Ick moet noch troosteloos laveren ende sweven,
Tegen wint, tegen stroom, de seylen al geswicht,
Mijn Noort-ster schuylt bedeckt met doncker wolcken dicht,
Touw, ancker, 'theeft my al in desen storm begeven.
Ick sien noch lant noch sant in dees verbolgen zee,
10 Maer mocht ick noch een reys weer comen op de ree,
Geen weer soo schoon dat my ander-mael sou becoren.
Wijs is hy, en bedacht, die sich te lande hout,
En de calm-stille zee voorsichtich niet betrout;
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Tis beter niet ghewaecht, dan schip en goet verloren.
XV.
Prince, qui maintenez nostre juste defence
Contre tous les efforts de l'Espagnol mutin
Et d'un los immortel vous traçant le chemin
Auez ià devancé bien loing nostre esperance;
5 Prince, pardonnez moy, s'il y a de l'offence
Que pour representer mon malheureux destin
Je porte voz couleurs; ce n'est a autre fin
Que pour en tesmoigner ma mortelle soufrance.
Je ne me vante point, d'espouveu de raison,
10 D'estre de vostre cour, moins de vostre maison
Mais c'est pour faire veoir la grandeur de ma peine
Le Blanc, la pureté de mon feu signifie,
Le Bleu, le mal chagrin d'nne aspre jalousie,
Et l'Orangé, fait veoir quel desespoir me meine.
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XVI.
Als een slaef die boven hopen
Stil is de galey ontslopen,
Daer de wreede Castillaen
Hem ghevetert aen de boeyen
Deed' met harde slaghen roeyen
Door den woesten Oceaen,
Gaet door beemden en valeyen
Sorgheloos sijn hert vermeyen,
En dan op een hooghe clip,
Siende van verr' deur de baren
Sijnen droeven kercker varen,
Roept, van my hebt ghy nu slip:
Soo ga ick my ooc verquicken,
Vry van alle liefdens stricken,
En vermaken mijn ghemoet
Met veel vreuchden en genuchten,
Sonder sorghen, sonder duchten,
Sonder vrees van tegenspoet.
Wech ghy blinde Kint moordadich,
Herten-moorder onghenadich;
Comt niet meer aen mijnen cant;
Ghy en sult met al u vleyen
My niet weerom soo verleyen,
Noch verblinden mijn verstant.
Ghy en crijght niet meer mijn handen
In u wreede scherpe banden
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Noch u boeyen aen mijn been;
Ick sie noch de blauwe strepen
In mijn armen diep ghenepen,
En de lencken in mijn scheen.
Gaet nu vry den pees af-rucken
Van u booghje, breect in stucken
Vwe pijlen, als een riet,
Dempt u fackel, want haer smoken
Sal mijn jonck hert niet meer coken,
Nu en pas ic op u niet.
Danck moet hebben 'tspijtich pruylen,
Danck moet hebben 'tsuyr vermuylen,
Danck moet hebben 'tstraf gesicht,
Danck moet hebben 'tleppich spreken,
Danck moet hebben 'tschamper steken,
Dat mijn lijden is verlicht.
Had sy my getoont mewaerdich
Een soet weten en goet-aerdich,
Had sy niet geweest soo wreet,
Had sy my ontmoet met reden,
Niet bespot, ick waer noch heden
In den brant al even heet.
H.V.D.

Claghende Vrijster.
'kHoorde dees voorlede daghen,
Als ick trede langs de straet
Op een avent al wat laet,
Een bedruckte Vrijster claghen,
5 Dat haer Vryer (soose sprack)
Nu de walghe van haer stack.
Eerst-mael had hy al sijn sinnen
En sijn hert aen my gheleyt,
(Sey de seer bedroefde meyt)
10 Maer wat sal ick nu beginnen:
Hy en acht my niet een haer,
Want hy loopt een ander naer.
Waer zijn al de schoone woorden,
Seght eens ghy beveynsde quant?
15 Met de welck' ghy aen mijn hant
(Schoon het niemant vremts en hoorden
Hebt belooft en toe-gheseght,
En op u Gheweet gheleght,
Dat je noyt en sout begheven
20 My, de welcke ghy bemint,
En gheweldich hadt ghesint,
Oock al souj' u gantsche leven
Langs de straten van de steen
Om een stickjen eten treen;
25 Datje liever, t'uwer schande,

Zeeusche Nachtegael

(Als u vader niet en wou
V my nemen tot een vrou)
Sout gaen dolen achter lande,
'tWaerj' alleens in welcke stadt,
30 Alsje my maer rechts en hadt.
Doch dit alles is vergheten,
En gheleyt uyt u ghedacht;
Ick ben med' oock uytter acht;
En het oogh hebj' al ghesmeten
35 En gheworpen op een maecht,
Welck u meer als ick behaecht.
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Maer, ey-lieve! wat's de reden
Daerom datje my verlaet,
En nu met een ander gaet?
40 'kHeb doch nerghens in mis-treden,
'kWeet niet dat ick m'oyt mis-ging
In het alderminste ding.
Quaemje vroech, of quaemje late,
Naer het u wel quam te pas,
45 Op wat ure dattet was,
'kHeb u altoos in-ghelaten,
Noyt en quaemj' om niet ghegaen,
Noyt en bleefje langhe staen.
Dickwils heb ick halve nachten
50 Mijnen slaep om u verlet,
En ghebleven uyttet bedt,
En voor deure sitten wachten,
Somtijts in soo bitter kou,
Dat ickt niet ghesegghen sou.
55 Alsje dan niet zijt ghecomen,
Stracx soo docht my dat mijn hert
Teenemael ghesloten wert,
Dan soo was ick in-ghenomen
Met een droef en bang gheducht,
60 Met een jammerlick ghesucht:
Dan oock heb ick wel het laken
Van het bedde daer ick lach,
Door mijn weenen en gheclach
Mette tranen nat gaen maken;
65 Schoon ick my tot slapen ley,
'tWier verhindert vant geschrey.
Dit, en meer, mach ick wel segghen:
Maer waer toe soo lang gemaelt?
T is onnoodich al verhaelt;
70 En wat wil ickt open legghen?
T is u altemael bekent,
En als in u sin gheprent.
Maer com seg eens, lieve Vryer,
Heeft de meyt, die ghy bemint,
75 V noch meer als ick ghesint?
Is haer wesen noch al blyer,
Noch al frayer als het mijn,
Dat ick moet verlaten zijn?
Treets' al hupser met haer voetje?
80 Staen haer kleeren al meer net,
Dan de mijn, aen 'tlijf gheset?
Neen, tis om haer grooter goetje,
Datje, tot mijn ongheluck,
My nu laet in desen druck.
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Ist u daerom al ghedaen?
Wilje daerom van my gaen?
Loop dan heen, belofte-breker;
'kWensche dats' u med' ontmoet
90 Als ghy nu een ander doet.
O ghy dochters! ô ghy meysjes!
Noyt een vryer en ghelooft,
Schoon hy swoert oock by sijn hooft
Ick en weet niet hoe veel reysjes;
95 Want soo haest hy beter siet,
Vraecht hy naer sijn woorden niet.
Meer en heb ick niet vernomen
Van die droeve Vrijster-clacht,
Want het wiert al midder-nacht,
100 Dies ick ben naer huys ghecomen;
En noch eer ick ging te bedt
Heb icks' in gheschrift gheset.
J. ROGIERS.
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Optimvs est ivvenilis amor.

PRimus Amor teneris tibi quam sociauerat annis
Haec tibi nativo foedere juneta fuit,
Altera, quae votis tibi post modo nupta secundis,
Moribus, heu! quantum dissidet illa tuis;
5 Vxori totum non imputo, tu quoque peccas
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Et modò ducatur tertia, peius erit.
Ex geminis vnum pereat si fortè putamen,
Vix aliud, reliquo quod bene quadret, erit.

Rien, que les premiers Amours.
ALs van twee ghepaerde schelpen
D'eene breeckt, off wel verliest;
Niemant sal u connen helpen,
Hoe men soeckt, hoe nau men kiest,
Aen een die met effen randen
Iuyst op d'ander passen sou.
D'outste zijn de beste panden,
Niet en gaet voor d'eerste trou.

Lied aen N.P.S. Vrouvve-slagher.
ICk vvierd onlangs van u ghevvaer
Een vreemde maer
Die my voorvvaer den gheest besvvaert,
Ick vvenschte, vriend, dat dit vervvijt
5 Ontstont uyt nijt,
En niet uyt uvven stueren aert.
Is dan alreets u nieuvve trou
Niet als berou,
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Alsoo u vrou ons doet verstaen?
10 Is al u vreucht en tijt-verdrijf
Niet als ghekijf?
Soo is vvijf daer qualick aen.
Ghy gaeft vvel eer u rechter-hant
Haer tot een pant
15 Van soet verbant en vaste min;
Hoe kondy met de selve dan,
O salich man,
Soo deerlick grieven u vriendin?
De vvanghen van u vveder-paer
20 En zijn voorvvaer
Voor uvve vuysten niet ghemaeckt,
Dat purper-root is al te teer,
En dient veel eer
Met sachte lipkens aen-geraeckt.
25 Wie doch, vvie isser soo vervvoet,
Die hinder doet
Sijn vlees, sijn bloet, sijn eygen lijf?
Ghy man en vrouvve met u tvveen
En zijt maer een,
30 Waer toe dan slagen off ghekijf?
Van al dat over al gheschiet,
En isser niet
Dat soo onsoet en leelick staet,
Als dat een man
35 Een rechte Jan,
Wt grammen moet sijn vrouvve slaet.
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Ghebruyckt, ick bids, u rechter erm
Tot schut en scherm
Van u vveerde bed-ghenoot,
40 Of vvel om-helst u lief juvveel,
V eenich deel,
Hier voucht noch slach, noch harde stoot.

Wulmer.
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Wulmer quam opt ijs ghereden
Mette Vrijster by der hant,
Vierich en vol heeten brant,
Vier en brant was al sijn reden;
Maer hy had niet lang ghereden,
Siet! het ijsich velt dat brack,
Daer leyt Wulmer in de wrack.
Wulmer riep met luyder stemmen,
Help, och! help, of ick verstijf,
'kHeb de doot al op het lijf.
Help, het ijs dat sal me klemmen,
Help, och! help, 'ken can niet swemmen
Help my doch uyt desen noot,
Of ick blijf van koude doot.
Ghy verkleunen? watte schanden!
Rieper yemant van de kant,
Koelje, koelje, vierich quant,
Koelt, ô koelt u hittich branden.
Noch riep Wulmer, Laet my landen,
Wat vermeerje mijn verdriet?
Hier is t'rechte koelsel niet.

Klacht-minne-brief
LAetst als Latonaesoon met sijne snelle peerden
Iunonis sael door-brack, en daelde op der eerden,
En dat hy, door sijn comst, had Vesta groenen schoot
Van haer wit-peerlich cleedt al meesten-deel ontbloot;
5 Doen tooch ick op de been, niet wetend' wat beginnen,
Ick maecte my te veld', om mijn beswaerde sinnen
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T'ontlasten van haer last; een last die dicht en vast,
Vol innerlick gesucht, op 'therte lach ghetast.
Hier sach ick menich dier, gherust en sonder commer,
Sich grasen by 'tgheboomt in schaduw's lieve lommer;
Pans onderdanich volck, te leen elck doende was,
'tGhewold onnoosel vee in 'tgroene clavrich gras:
Daer was een soet gesang, een vrolick tierelieren,
Een minnelick gejuych van pluym-bedeckte dieren;
Ick hoorde Philomel, met op-geswollen crop,
Verheffen hare stem op Baucis bladen-cop.
Al watmer hoord' en sach was vrolick, soet, en jeuchdich,
Een yder was daer bly, een yder was seer vreuchdich:
O aenghename wout! vermakelicke beemt!
Ghy die, en mensch, en vee, soo menich leet beneemt;
Hoe comt dat mijn ghemoet, soo diep in druck gedompelt,
Soo blijvet over-heert, soo blijvet overrompelt?
Sal ick alleen, sal ick dus blijven in gheducht?
En niet eens zijn verlicht van claghen en ghesucht?
Mits my 'tghemoet ontsprong, het oogh begon te leken,
D'herts-tochten borsten uyt, de tong hief aen te spreken;
Ghelijck de Tortel-duyf inwendich treurt en claeght
In droeve eensaemheyt, en grooten rouwe draeght,
Alst niet en siet die geen daer door het can verblijden,
Het jaeght geduerichlick, het soect aen allen zijden,
Op bergh, in bosch, in dal, tot dattet ergens vint
Daer't seer op is verlieft, daer't seer op is gesint:
Ten vreest voor onweer, storm, noch stormens felle baren,
Ten vreest geen tegenspoet, ten vreest oock geen beswaren,
Ten schept ooc nergens vreugt, door dien't sijn gayken mist;
Alsoo een Minnaer oock sijn lentens jeucht verquist
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In suchten, en in pijn, als hy sijn lief moet derven.
Helaes! dit is de smert, die my gelijck doet sterven,
Dat ick van haer moet zijn, die my mijn hert verquickt:
'tSchijnt dat mijn droeve ziel van droefheyt gans verstickt
Als ick maer dinck aen u, die eenich zijt gheresen,
Int midden van mijn hert, deur u vermaeck'lick wesen.
Tis my een groot ghequel, dat ick van u moet zijn,
Maer tis my weer een vreucht, als my u soet aenschijn
In mijn gedachte comt, en u volmaecte leden,
V ooghjens zijn als git, u aensicht net besneden,
V tandekens die staen als een yvoiren bergh,
Waer van 'tgeheughenis my is een groot getergh;
V lipjens als corael, en kaeckjens cierich bloosen,
Seer soet en aenghenaem, als liefelicke roosen,
V soete toover-tael die heeft in my gheplant
Een volle liefdens keur, en vaste liefdens bant;
Keur wracht in my een keur, die my u heeft doen keuren,
Waer keur geen keur gheweest, soo waer ick niet in treuren;
Maer doen ick u eerst sach, mijn ziele wert gheraect
Met een volcomen min, dies 'thert in minne blaect,
Om u, ô reynste reyn! die ick oyt heb ghevonden,
Light mijn ghemoet door min in minne vast ghebonden;
De minne droefheyt baert, de minne vreuchde biet,
Door minne ben ick in dees quelling en verdriet.
O minne! wat zijt ghy? zijt ghy niet vol bedroeven?
Zijt ghy niet wreet en fel? Ia: want ick moetet proeven;
De min is honich-soet, en bitter als een gal,
De min die heft om hooch, en minne brengt ten val.
Doch mijn verlieft ghemoet, door 'tminnen neer gebogen,
Is door de cracht der min int minnen heel bedroghen;
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Wat ist, off Venus soon ons met de min door-schiet,
Als Anteros ons niet sijn weder-min en biet?
Dus blijf ick door de min in duyst en duysent duchten,
Versoncken en verwert in een ellendich suchten,
Door dien ick van u ben, bestierster van mijn hert,
Daer mijn jeuchdige jeught gantsch van ghedwongen wert.
O wonderlick bestier! onvindelick beweghen!
Soo haest in onsen geest ontfanghen en vercreghen;
Had ick u noyt ghekent, had ick u noyt gesien,
Soo soud' van my, ô maecht, dit claghen niet geschien.
Dan doch ghy zijt het weert, jae weert, bemint, gepresen,
'kWeet datmen cranck moet zijn, eer datmen can ghenesen:
Geen mensch en snact na dranc, dan naer een grooten dorst;
Oock niemant warmte soect, als in de kouwe vorst.
Ghy zijt mijn voetsel dan, en dranck daer ick nae snake,
Gelijck ick u, ô maeght! in dit mijn schrift cont make:
Ick segge nu niet meer, ick swijgh nu vorder stil,
Waer dit u aenghenaem, het waer wel mijnen wil.
Ick wenscht u tot besluyt, dat d'hemel u wil gheven
Veel heyl, veel vreucht in deucht, veel voorspoet in u leven:
Hy wensch dat ghy wel vaert, en in u gracy rust,
Die met eerbiedicheyt u suyvre handen kust.
P.J.V.
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GVnstighe Leser, ick werde schielick besprongen, om yets op te soucken, dan onse
jeuchdighe Nachtegael, tot een lichte pluyme mochte verstrecken. Ende hoewel ick,
naer mijn natuerlicke sucht, beter versien was van vaster schachten, hebb'ick evenwel,
met een tochtich besluyt, het selve in-ghewillicht. Over-siende dan, metter haest,
mijn ghemengde papieren, zijn my ter hant ghevallen de luyren (om niet te seggen
de leuren) van mijn nieu-geboren Muse: die geen meerder hooveerdy en heeft, als
dat sy den Artsch-vader van onse Zeeusche Poëten, niet alleen tot een vader, maer
een lieftallighe vriend heeft. Vaert wel, ende verwacht op een ander tijd wat beters.
I. de B.

Corte, Scherp-sinnighe beschrijvinghen, die voor gheraedsels connen
ghebruyckt vverden.
Een Wieghe.
DEs mensches eerste huys, vvanneer hy is gheboren;
Des mensches soete cruys, breeck-slaep, ghevvenschten toren:
Wanneer ick vverd' bevveeght, mijn huys-heer is in rust;
Wanneer ick stille stae, het schreeuvven hem ghelust.
Een Peck-tonne.
Een cruys is mijn ghestoelt', mijn traenen my verbranden;
Mijn vryheyt is mijn val, mijn leven zijn mijn banden;
Elck een mijn smert verheught, mijn sterven elck behaeght,
Nochtans mijn svvarte doot elck een naer 'tbedde jaeght.
Een Ajuyn.
Heel vierich, heet en sterck, nochtans heel over-trocken,
Als koud en teer van lijf, met velerhande rocken:
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Mijn sterven elck bevveent, die dan ontrent my svveeft;
Maer meest die my vermoort, off vvel vvonde gheeft.
Een Graf.
Een vvit-ghekleeden hoop van bleeck' en magher' menschen
My daghelicx besouckt, die selden nae my vvenschen:
Platonis Republijck, daer alles is ghemeen;
Daer vrouvven ende mans vermenghen onder een.
Een Quack-salver.
Een hatelicke simm', een bastaerd van't gheleerde
Hippocrates gheslacht; by lieden van onvveerde
In vveerdigheyd en eer: mijn tongh' is al mijn vvinst,
Ick svveer', ick lacch', ick boert', het lieghen is het minst.
Een Schole.
Een cleyne borghery, veel-tijds met vrees en beven,
Die nochtans sonder krijgh en sonder vyand leven:
Een gantsch ghespleten leen, niet sonder recht van bloed,
Daer elck, met jaloersy de selve neeringh' doet.
Vlasch.
Ick liggh' en muyck' en vvrott', in vuyl' morassche kreken,
Elck een mijn stanck verjaeght, en schijnt sijn hert te breken:
Een dief, een groote sorgh', nochtans heel vveerd en lief,
De mensche leef, of sterv', ick ben hem groot gherief.
Een Boekvvey koecke.
Een vel is al myn lijf, heel vol van blinde ooghen,
Versteven door het vier, met masschels overtoghen;
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De vvinter brengt my voort, de somer is mijn dood,
Rijck, arm, treckt my aen, maer d'arme meest, uyt nood.
Een Keerse.
Allenghskens crijgh' ick lijf, in tranen heel verdroncken,
Ghedrooghet in de vvind, en vveder neer-ghesoncken:
Mijn lichaem is deur-boort, mijn neus die is gheringht,
Mijn leven is een dood, die vreuchd' en leven bringht.
Een stock-oud man.
Myn eyghen vier is dood, een ander moet ick soecken,
Bouvv-vallich is myn huys, en leck in alle hoecken:
Myn glasen, eertijds claer, nu heel verdonckert zijn,
Ick ben een romp en ramp, gheen lichaem, maer een schijn.
Een Wt-roep.
Een rinck van vele lien, die om een tafel dringhen,
Een tafel toe-gherust met velerhande dinghen,
Een spreeckster staech alleen, de andere by beurt,
En die meest svvijght van al, die minst van al verbeurt.
Een Haven.
Het eynde van ghevaer, de ruste van het vvoelen,
De lang-ghevvenschte vreughd', die een-mael doet verkoelen
De hitte van de vrees: een boomgaert svvart ghelaen,
Daer van de vrucht en vreught ontrent de vvortel staen.
Brand-stocken, uyt het vier behouden, ende over eynde gherecht.
Wanneer ick sterv' om leegh', vergaen ick en verblijde;
Wanneer ick sterv' om hoogh, bedroev' ick en ghedijde:
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Een mild man liever heeft, dat ick om leegh vergae,
Een vvrecke liever heeft, dat ick om hooghe stae.
Wijn.
Een vader van de vreuchd', een meester van de reden,
Een stercke held, nochtans met voeten onder-treden:
Myn cracht is altijds een, verscheyden is mijn vverck,
Die my te seere nijpt, verstom ick als een serck.
Een Schip.
Een svvart gehuyde Ghier, doch onder vvit van buycke;
Myn kevy vvijst de vvind, ghestreckt als een peruycke;
Mijn dermen hanghen uyt, mijn steert is myn behoud;
Mijn beenen staen om hoogh, in reghen en in koud.
Een Coop-man.
Een slavich, vvoelich dier, noch landsch, noch zeesch, maer beyde,
Ghelijck de Crocodil; ick gaen oock vvegh, en scheyde
Dan selfs, als ick betrap: en soo ick my vergaep,
(Wat vvilt ghy meerder straf?) van meester vverd ick knaep.
Een Vier-pijle.
Soo langh myn inghevvand, een svvarte kuyt, verbrandet,
Soo lev' ick; heel mijn lijf is aen het vier verpandet.
Ick sterve als ick leef; en vverd int sterven rood,
En als ick niet en sterv', dan ben ick even dood.
Een Saghe.
Ick bijt' en scheur' van een, dat t'samen is ghebonden;
Maer neen, dat maer een is, dat maeck' ick, door myn vvonden
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Verscheyden en verdeelt: dat vast te vooren is,
Mijn tanden maken dun, en splijten als een vvis.
Een Blaes-balck.
Het doode hout ick vveck', de aerde gheef ick leven,
Den menschen veel ghenuechts, die stijf van koude beven:
Myn ingevvand is koud, nochtans soo maeckt het heet,
Al is de buyck vol vvinds, van gheen colijck en vveet.
Een sponcie.
Vol-oogigh is mijn lijf, in zee van zee ontfanghen;
De vvateren, als quijl, my uyt haer boesem pranghen;
Ick leve, als een gal, van alle vveer-tuygh blood,
De vuylicheyd ick haet', al ben ick langhe dood.
Een Spieghel.
Ick ben heel glat, heel stijf, heel dicht, heel vvater-schoone,
Een yder ongheveynst sijn vlecken ick verthoone:
De vryheyd hebb'ick lief, gheen hovelingh ick ben;
Ick spreke, soo ick meen, ick oordeel, als ick ken.
Een Bedde.
Myn vel is constich vvit, heel groen uyt svvart ghecomen,
Myn in-ghevvand is roof van licht' ghediert' ghenomen:
De suster van de dood my, alle nacht, besoeckt,
En die my matich bruyckt, lijf, ziel en gheest vercloeckt.
Een Lanteerne.
Een trotsich uyt-ghevvas van stieren en van rinden,
Myn binnenst' open stelt, en sluytet voor de vvinden:
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Ghevenstert is myn huys, deur-reten is myn dack,
In huys, maer buyten meer, soo doen ick groot ghemack.
Druckery.
Waer is het eel verstant van d'oude nu ghebleven?
Wat schelden vvy Natuer? vvat quellen vvy ons leven?
Een man can nu alleen veel meer int schrijven spoen,
Als eertijds honderd deen, en noch in Oosten doen.
Het wapen van Zeeland.
Een groot en fel ghediert', met langh-ghecrolde tuyten,
Ten halven in de zee, ten halven oock daer buyten:
Een teecken van het volck, dat daer het vvoont te land,
Meest ploeghet in de zee, meest bouvvet aen de strand.

Dubbel-boere-praetje, ofte 'tSoet ghevry van Lieven ende Mayken.
L. Mijn lieve Mayke-lief, mocht ick jou toch believen!
M. Wel veynt, hoe selter zijn? neen seker, lieve Lieven.
L. Waarom? tis in de Mey; wel wat een vreemden kout.
M. Neen tis my noch althans hier buyten wat te kout.
5 L. Wel com dan wat in huys; met oorlof, mach ick kussen?
M. Neen Lieven, raeckt me niet, gaet sitten op jou kussen.
L. Ick sweerje, soete beck, com sit, ick sal wel staen.
M. Nu Lieven, treckt soo niet; nu sottert, laet me staen.
L. Maer hoort een vryers woort, ick vry om jou te trouwen.
10 M. Neen hola, 'kwil mijn jeucht by niemant niet vertrouwen.
L. Kee Liefje! wat een praet; nu sit toch wat en rust.
M. Nu Lieven roert me niet; nu hou jou ha'en gerust.
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L. Com siet mijn huys-raet eens, siet gunder staen de trappen.
M. Bey soo niet Lieve kaer, men sou ons licht betrappen.
L. Neen Mayke, wie sout sien? com sit hier an mijn zy.
M. Hey, hey, hey, sleurt soo niet, mijn keurs is half van zy.
L. Och! waerom benje schvw, ick sie jou bijster gaeren.
M. Tis wel vaer, 'kmoet na huys, mijn mortje siet heur garen.
L. Iou mortjen heyt geen haest, sy sit noch voor de deur.
M. Ick looft niet jockenaer: nou Lieven laet me deur.
L. Mijn soete Mayke-lief, hoe kunje mijn vergheten?
M. Nu veyntje maket cort, ick heb noch niet ghegeten.
L. Ist waer? off geckjer mee? com an dan snijt een stick.
M. Lang an. L. hou vast. M. puf, puf, mijn dunct dat ick verstick.
L. Proeft eerst. M. sy, muf. L. ey eet toch sonder schocken.
M. Neen Lieven, als ick ry dan weet ick maer van schocken.
L. Wel nou dan eens ghemout, mijn biertjen is soo goet.
M. Nou schrapert, spaert jou dranck, soo mindert niet jou goet.
L. Mijn goet, mijn bloet is jou, ghy meuchter mee gaen strijcken.
M. Hoe weetje mijn (al kacx) met heunich nou te strijcken.
L. Tis raes: ick hebbe lief, om datje zijt soo blanck.
M. Och, waer ick toch van hier! ick wildet om een blanck.
L. Com hoort den Nachtegael eens soetjes quinckeleeren.
M. Waer? L. buyten in het groen. M. wat souje mijn daer leeren?
L. Niet als een huys-mans lied, off soo wat op de veel.
M. Wech, wech met al 'tghestrijck, en breeckt mijn hooft niet veel.
L. Tis goet dan dat datjet segt; ick sal niet meer staen saeghen.
M. Ick wou niet dat mijn vaer en moer dit spul aen-saghen.
L. Wel hoe? tis maer om 'tjock; verstaeje dan gheen geck?
M. Neen slommen, sloffen, slouf, neen aldergrootste geck.
L. Tis wel dan, ben ick mal: voor 'tlest nu eens gedroncken.
M. Mijn lust niet, drincke-broer; ick drincke my niet droncken.
L. Wel aen dan, liefste lief, ick spreeckje noch wel bet.
M. Neen Lieven. L. waerom May? M. ick moet wat vroech te bedt.
A.P.S.
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Zeevsche mey-clacht. ofte schyn-kycker.

SNachts voor den Meyen-dach, ontrent den koelen morghen,
Als yder leyt en rust van alle daechsche sorghen,
Doe was ick vol ghepeyns, en ging heel ongherust
Betreen al voort en voort de soete Zeeusche cust:
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5 Ick sach al om ent om de houven en waranden,
De boomgaerts wit gebloeyt, de groene coren-landen;
Ick sach aldaer ontrent een soete clare beeck,
Als ick wat neerwaers sach, Narcissus, dat is schijn-beminner van het water, ende is een sone
van der Vliet. leest Ovid. 3. boeckterstont wat opwaerts keeck;
Het greep my (so het scheen) so haest ick maer en recte;
10 Het lachten als ick loech, het jocten als ick gecte;
Het wilde als ick wou, het wencte als ick wees;
Wanneer ick dat verhief, terstont my weder prees;
Soo haest ick wat verging, soo was het haest verdwenen;
Als ick begon mijn clacht, soo hoord'ick weder stenen;
15 Wanneer ick stille sweegh, soo sweeffer in de lucht
Een rechten weder-snack, gelijck een na-ghesucht.
Ick had een goede Luyt-slaen is const en verwect een blijden geest. Luyt, om dat ick sou vermaken
Mijn over-droeven geest; ick hadde lust te waken,
Ick speelden en ick sanck somtijts met luyder keel,
20 Als nu en dan een stuck, en somtijts het geheel
Van lieffelicke pijn, en druckelicke lachjes,
En riep somtijts wat stijf, en somtijts weder sachjes;
En somtijts docht ick weer, Och, och! dat mijn ellent
(Dat niemant niet en siet) toch mochte zijn bekent!
25 Ic hoorden stracx gewach, mijn stemme scheen te breken;
Ick dochte, wat is dit, dat hier begint te spreken?
Of sout Vrou De Nymphe Echo is dochter van de locht ende van de tonghe, ghelijck de Poëten
beschrijven, ende can niet gheschildert werden. Echo zijn? soo vraegh ick goeden raet,
Indien sy nu mijn stem en Zeeusche tael verstaet:
Ey segt, wat comt van niet te trouvven? rouvven, rouvven;
30 Als jeucht niet teelt, wie salder bouvven, ouvven, ouvven?
Wat raet voor my, en voor mijn bitter clacht? lacht, lacht.
Hoe vrijt men best, by dage, of by nacht? by nacht.
Den nacht is nu verby, de son begint te blincken,
Den koelen dauw vertrect, nu gaen ic over-dincken
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35 Hoe dat dien vveder-stem soo raet den rechten sin;
Of comet by geval van spreken uyt en in?
Of ist dit schijn-gesicht dat in het beeckje dommelt?
Dat sich alsoo vertoont als 'twater niet en rommelt:
Of isset een geroep van eenich vrou of man?
40 Of isset dat ick wil, en nu niet hebben can?
Of ist een Bos-goddin, die niemant heeft gekeken,
Die maer en wert by galm en ruyssing vergeleken,
Iae min en meer als niet, en lichter als een roock?
(Ist waerheyt datmen seyt) ick seg het nu dan oock.
45 Nochtans tis wis en waer dat my soo yet toe-knicte,
Als ick recht neder keeck, als ick recht over micte,
Met ooge tegen oogh, met neus aen neus, en mont,
Wanneer het wat ontstack, in my een root ontstont.
Ick was terstont ontmant, mijn geest bestont te mallen,
50 Ick liet op een geblick mijn liefde haestich vallen,
Ick voelde (soo het scheen) 'twas yder reyse mis,
Ick socht daer niet en was, ick vond daer niet en is.
Ick stelde weer mijn Luyt, met yder snaer te recken,
De quint, second, en bas, bestont ick hooch te trecken,
55 Op dattet soet accoort wat door de boomen stoof,
Niet al te soet of hart, niet al te dof of doof:
Soo haest mijn Luyts-geluyt wat luyd' begon te spelen, Het spelen verweckt den Zeeuschen
Nachtegael.
Begonder een geluyt als nieu geluyt te quelen,
Ten was geen weder-slach van mijn geslagen Luyt,
60 Maer 'twas een soet gedril van eenich vreemt getuyt.
Ick ging wat naer en naer, om dat wel recht te hitten,
Ick hoorde wat, ick sweech, ick sach een dierken sitten
Dicht by een hooge dreef; als my den vogel sach
Soo riep hy al, Den Nachtegael soet, soet, tis dach, dach, dach, dach, dach;
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65 Ick sloech mijn oogen op, de sonne was geresen;
Dat soete dierken heeft mijn spelen seer gepresen,
Eerst wat uyt Eyghenschap der stem des Nachtegaels. jock, jock, jock, met lieffelick gesanck,
'tGefluyt ging clinck, clinck, clinck, met claren weder-clanc:
'tBegon in Zeeusche tael ons lant en sant te prijsen,
70 En wilde yder een wat anders gaen bewijsen
Met stemmich goet bescheyt, en redelick besluyt,
Als dat het is geen dier gelijck een heesche Puyt.
Men heeft altoos geseyt, aen yder willen duyen,
Dat Zeeusche Nachtegaels zijn De kickvorsen zijn geen Zeeusche Nachtegalen, maer
nachtqualen. schorre-water-Puyen,
75 Die, met verroeste keel, maer roepen vvorck, kick, kick,
Een queecksel van den drec, gebroet door slijm en slick.
Ick segge nu, ick seg, dat rechte Nachtegalen
Meest alle vogels fluyt weet lustich nae te talen
Meer als een domme Puyt, die in den modder-poel
80 Geduerich leyt en broet, en vroet by vuyl gewoel.
Maer rechte Nachtegaels, seg ick, die zijn te vinden
By, en int elsen-hout, ontrent de groene linden;
Die my en menich meyt sou leyden 'kweet niet waer,
En coppelen aen een wel menich paer aen paer:
85 Den soeten Nachtegael die loct de Venus knapen,
Die om sijn soet gerel haer lichtelick vergapen,
En singen oock met hem, en springen op een ry,
En raken aen den bant, en comen aen den bry:
Hy loct al spel en jock door soete sotte leuren,
90 Hy maect, en breect, en bint, dat niet is los te scheuren;
Hy doet twee spreken Den Nachtegael, een Coppelaer. Ja, een yder kant om-vaen;
"Dat ja-vvoort vlecht, en hecht, en hout de weerelt staen.
Com, Zeeusche Nachtegael, gaet nu in my ontsluyten
Mijn sinnen en verstant, van binnen en van buyten,
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95 En brengt in mijn een geest, com stouwt my nu wat aen
Met consten-rijck verstant, en reden-rijck vermaen;
Het geen ick nu bemin, althans niet can berecken,
Dat moet ic, en ic salt, door Schilder-const.cunst te voor-schijn trecken,
En sien of ick mijn lief can treffen soet en goet,
100 Gelijckse gaet en staet, juyst soose wesen moet.
Mijn Lust tot cunst. lust die is bereyt memory wat t'ontbinden,
En sien wat dat in my en uyt my is te vinden;
Mijn liefde stiert mijn pen, mijn geest trect een gesicht
Van een die my bedroeft, en weder weer verlicht;
105 Mijn lief haer eygen aert die meen ick uyt te drucken,
Soo cunste comt by wil, soo wil het wel gelucken;
Soo Teyken-const begint aen yder deel voor deel,
Soo crijgh ick lust en sin te meer naer het geheel:
Mijn penne spoeyt en vloeyt, het wilt soo wat gelijcken;
110 Ick hebbet nu getreft, al wat ick socht te kijcken:
Ick hebbe nu mijn sin, ick hebbe nu mijn lust,
Ick hebbe nu mijn lief, ick hebbe nu mijn rust. Schilder-const maeckt den mensche verblijdt.
De Schilder-const die doet in my een vreucht ontspringen,
Wie can de deucht en rom uyt-spreken of uyt-singen
115 Van sulcken soeten const, soo nut en vol gerief,
Dat door haer wert gemaect van niet een soete lief.
Ick sie (tis waer) mijn lief, door constelicke streken,
Maer evenwel de Schilder-const is stom. spraeck die salder aen gebreken;
Nochtans ic ben genoucht, mijn oog heeft wil en wens,
120 Begeerich is de oog, verlangend' is de mens; Const doet verlanghen.
't Verlangen is in my te meer om dese reden,
Om dat ick sie een beelt dat lijf en heeft noch reden,
Beweging noch gevoel, en evenwel een schijn,
Als of het sijn gesicht ging drayen tegen 'tmijn.
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125 De De ooghe een foeten aen-locker. oogen van mijn lief die hebben my gevangen,
De oogen van mijn lust die hebben my verhangen;
De ooge is een strick die yder can verraen,
De ooge trect en loct, en doet my stille staen;
De ooge is een post en toonder van gepeynsen,
130 De ooge is de deur en venster van het veynsen;
De oog is noyt vervult, 'tgewens is noyt versaet.
Soo lang men met de cunst en min-sucht omme-gaet.
Ick soeck de cunst om gunst, om dat ic sou ter degen
Mijn lief haer sin en min tot mywaerts mocht bewegen.
135 Ick vind' my noch alleen; mijn lief die leyt en slaept
Terwijl ic spreeck en speel, en 'tNachtegaeltje gaept.
Ick laet mijn lief in stadt, ic blijf hier buyten dolen,
Ick mael, en dray, en keer, by nae gelijc een molen.
Ick deyse weer te rug, ic laet den Nachtegael des minnaers tael-meester. Nachtegael
140 Vertellen mijne clacht in Zeeusche minnaers tael.
Ick spreeck weer van de cunst, op veelderley manieren,
Op veelderley fatsoen, van menschen, en van dieren,
Van wat sich Schilder-cunst beelt net leven naer. roert en buygt, en schijn en schaduw geeft,
Dat wert door Schilder-const verthoont als of het leeft.
145 Kunst dienstich tot het vryen.Veel Princen groot van staet, als die bestaen te vryen,
'tGeschiet al met behulp van goede Schilderyen
Die wel zijn af-gemaelt; op dat de soete sin
Mocht door de Schildery verwecken soete min. Kunst verthoont wat yder ghesien heeft.
Als yemant heeft gesien 'tgebou van Princen hoven,
150 Soo haeft men 'toog verdrayt, soo isset wech geschoven;
De bergen by het bos die blijven op haer stee;
Diet fray na 'tleven trect, die draget altijt mee. Zephyrus westen wint.
Wanneer Zephyrus blaest op al de schoone blomen,
Tot dat den peerel-dauw daer op begint te comen;
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155 Soo haest Aurora Aurora is den morgen-stont. giet den regen-drop int velt,
Dat wert aen yder een door cunst ten thoon gestelt. De bloemen wijsen het bysonder cieraet der
verwen.
De verw van bloem en cruyt is sonderlick te prijsen,
Om dat sy veelderley couleuren connen wijsen,
Die in een Schildery verscheyden dient geset,
160 Op dat het een couleur het ander niet belet.
Men beelt af met de verw van al wat menschen weten, Cunst beelt af al het ghene dat int gheweet
der menschen is te vinden.
De tijden van het jaer, de dagen en planeten,
De deucht, en ooc ondeucht; al watmen laet of doet,
Dat wijst de stomme cunst in grooten overvloet.
165 Teyken-cunst nut voor groote Heeren, ende Oversten des velts.De Teyken-cunst die dient gedaen
van groote Heeren,
Van Oversten des velts, om haer geweet te leeren;
Een yder Capiteyn te water en te lant
Dient Teyken-weten-cunst te nemen by der hant.
Noch leert de Schilder-cunst Figuer en Platen-snijden,
170 Met hamer en pensoen op gout en silver rijden,
Te schrijven nae de cunst seer luchtich op het glas,
Beelt-snijden in het hout, bootseren in het was:
Is yemant op een werck niet al te seer bedreven,
Hoe cleyn ooc dattet is, 'tzy steken, nayen, weven,
175 Is daer int minste niet de cunste by gevat,
Soo blijfter veel gebreck, daer hapert dit of dat.
Noch heeft men Schilder-cunst by alle oude wijsen
Van ouder eeuwen af altijt seer hooren prijsen;
Al eer men wist van Schrift, Schilder-const ouder als de Letter-const. so troc men so yet wat,
180 'tSy mens, of beest, of vis, of boom, of cruyt, of blat.
Caracters zijn gemaect, en door de cunst gevonden:
De Letter-const die wert van Schilder-const gebonden,
Geslingert, en gevlecht, getrocken, en geswiert,
Wanneer de Schilder-const ten deele wert geviert.
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185 De nutte Letter-const dienstich voor een yder een. Letter-const doet nimmermeer vergheten,
Sy voet het groot verstant der constigher Poëten,
Terwijl haer hoog verstant so climt, en swiert, en sweeft,
Terwijl de geest, de hant, de pen te schrijven geeft:
Ten ware door de pen, men soude noyt eens weten
190 Wie dat voor onsen tijt de weerelt heeft gesleten;
Waerom dry-dobbel lof de penne moet ontfaen,
Om dat sy eer, en meer, bevrijt voor 'tonder-gaen.
Een goet geleert Poëet can hoogh' en diepe dingen
Op dun en teer pampier in-drucken en uyt-dringen,
195 Soo vast gelijck een muer, soo claer als diamant
Wert helden-lof en cunst door Poësy geplant
O lof, Poëtsche maeght! Goddinne van verstanden! Poësie is den gheest ende ziel van
Schilder-konst.
Wie isser dijns gelijck? ey biet toch nu de handen
Aen 'tlichaem van dijn geest, vereent met uwen aert,
200 Vereent met Schilder-const, verdubbeleert en paert,
De eene Maecht wijst aen, en d'ander geeft de reden;
Alsoo de eene wil, soo doet de gene mede;
Is d'eene heel bedruckt, de ander is bedroeft;
Heeft d'eene geen gebreck, de ander niet behoeft.
205 Poëtsche reden-maecht die gaet inwendich woelen,
Sy troost, en maect bedroeft; sy brant, en can vercoelen;
Sy heelt, en weder breect; sy quetst, en geeft geen wont;
Sy prijst en somtijts laect op eenen tijt en stont.
Sy can met soet beval uyt-roepen minnaers clachten;
210 Sy raet, en geeft te raen; sy denct, en maect gedachten;
Sy swijgt, wanneerse spreect: Sy leert door wit en swart,
"Dat seggen sonder doen, niet baert dan smaet en smart.
De tweede is een maecht met bloem-cieraet besteken, Schilder-const is 'tlichaem van de Poësie.
Haer aengenaem gesicht en mach hier niet ontbreken;
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215 Sy wilt, en wert gewilt, sy lacht, en weent, en loct,
Sy soect, en wert gesocht, sy malt, en wert bejoct,
Sy staet, en wert begaen, sy wijst, en wert gewesen,
Sy swiert, al sitse stil, sy prijst, en wert gepresen,
Sy dreygt, en nimmer slaet, sy schreyt, en noyt en sucht,
220 Sy blinct, en heeft geen glans, sy blaest, en geeft geen lucht,
Sy rijct, en heeft geen reuc, sy groeyt als bloem en cruyden,
Sy bint memory vast, van gister en van huyden,
Sy spreect al metter hant, sy laet de nijdsche lien
Door goede Schildery haer eyghen feylen sien.
225 Hier is den rechten aert van twee, die door haer beyden
Met dencken, en met doen, haer wetenschap verspreyden;
Hier isser twee vol geest, en bey gelijck vol kunst,
En bey gelijck van sin, en bey gelijck van gunst.
Waer vintmen haers gelijc? waer vintmen sulcke maechden,
230 Die willen ende doen, al wat haer oyt behaechden?
Waer vintmen sulcken paer, die menich vromen helt
Door Pen en los Penceel haer daden soo vermelt?
Waer vintmen sulcken paer, so grootsich van vermeugen?
Al wat vergeten schijnt, allijckewel doen heugen;
235 Waer vintmen die uyt niet gaen teelen wat een mens
"Verquict, verlust, verlicht, nae wil, en winst, en wens?
Waerom wert Sinne-cunst, sou yder mogen vragen,
Iuyst boven ander cunst soo hooghe voor-gedragen?
"Ick seg om dat den geest daer sonderling in speelt;
240 "Men vint geen dergelijck, soo sin-rijck mee gedeelt.
Daer is verscheyden cunst die weerdich is te loven, Andere cunsten moetmen niet verachten.
Die juyst niet om een houck en sullen zijn geschoven,
Maer weerdich zijn geheugt: en weerdich dient geacht
Van die, die geen onthou behoeven in haer macht.
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245 Ic spreeck noch met verlof, men mach het ooc wel vatten,
Dat vele cunsten zijn maer schriftelicke schatten,
Die deur geseg en schrift geleert wert en gegront;
Een yder weet een cunst stracx op een corten stont.
Maer soete Schilder-const en is soo niet te grijpen; Schilder-const die wert niet haeft gheleert.
250 Men moet als op een steen de sinnen soetjes slijpen,
En maken die gedwee, bykans gelijck een riet,
Dat lichtelicken buyght met nederich gebiet.
Soo haest de Kool vermoeyt, de Penne gaet ertseeren;
De kennis van de verw, en mengen moetmen leeren,
255 Half wit, half root, half geel, half bruyn, half groen, half grau,
Half licht, half blau, half paers, half vael, half swart, half flau; Temperen der verwen.
Met dees en dier-gelijck, daer can-men mede malen
Al wat een Cunst-Poët te voor-schijn weet te halen;
Al wat een groot verstant onsienelicken siet,
260 Dat thoont de Schilder-const al offet waer geschiet.
Noch dienter meer geseyt van goede Schilderyen, Schildery beter als Tapijten, ende Gouden
leer en laken.
Hoe dat sy over-treft de Zy-Tapijtseryen:
Het Glinster-gouden-leer, en 'tglimpende geweef
Blijft van de Schilder-const al verre buyten schreef:
265 Och, als Tapijtsery en Leer begint te rotten Tapijt vergaet en verrot door vochticheyt en motten.
Door schimmel en door vocht, door-beten van de motten
Dan gaet het heel te niet; eylaes! het wert een slet,
Dat eertijts tot cieraet was van het beste bedt.
Al heeft de Schildery, door veelheyt van de jaren, Oude Schildery is waerdiger dan doe sy nieu
was.
270 Een bruynicheyt door roock beginnen te vergaren,
Men maectse weder schoon, het wert gelijc het plach;
De mot en vuyle vocht aen d'oly niet vermach.
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De outheyt van de Cunst doet meest haer weerde rijsen,
Om dat des meesters doot een oorsaeck is vant prijsen;
De cunst die wert verheft, den maker leyt gevelt,
Sijn na-gelaten naem eyst dan het meeste gelt.
Men schildert Schildery, tot yder eens behaghen, Men schildert op silver ende gout.
Op silver ende gout, en coper dun geslagen,
Dat niet te licht vergaet, en niet te licht bederft,
En niet te licht verrot, en niet te licht versterft,
Ten waer door ongeval vant al te seer vervuylen,
Van ongheacht te staen in stanck van morsse kuylen,
Al waer't seer licht vervalt, door onkun van de cunst:
"Daer kennis comt te cort, daer draegme cleyne gunst.
Ic spreec weer aen de geen die Schilder-const beminnen,
Tot voetsel van het oog, tot groeysel van de sinnen;
"Ghy dan oock wie het zy, die Schilder-fauten siet, Niet goet datmen haestich oordeelt.
"Die stelt toch sijn gebaer al oft hem wel geliet.
Men houtet noyt voor goet lichtveerdelick te snappen
Van yders cloeck geweet, en ander eygenschappen;
Men hout het niet voor goet, dat yemant nu en dan
Gaet spreken van een ding dat hy noyt doen en can.
Orpheus als die plach te spelen op sijn snaren, Seden en reden come door cunst. leest Ovid. 10.
boeck.
Soo deed' hy yder dier terstont by hem vergaren,
De boomen zijn verquict, de cruyden zijn verheucht,
Hy trock het woeste wilt tot seden, cunst, en vreucht.
Soo loct de Schilder-const de menschen ende dieren Schildery lockt de menschen en dieren.
Tot aenghenaem vermaeck, tot seden en manieren,
Door lust en gunst van cunst getrocken en gestiert, Musa port yder Cunst-vinder.
Als Musa, Schilder-lust, wat mildelick verciert.
De cunst neemt Pallas aen, de moeder van de seden, Pallas is wijsheyt die reden geeft tot
vorderinghe van de cunst.
De vintster van verstant, de vintster van de reden,
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De leytster tot de deucht, de stierster tot de tucht,
De loonster van de eer, en voerster in de lucht.
Als eenich wijs verstant sich selven heeft gequeten,
En heeft wat nieus gebaert, van 'tgeen, hy weet te weten,
Door sijn begaefden geest, en reden-rijck verstant,
Dat voert de snelle Faem in menich verre lant: Fama verbreyt den lof der cunsten.
Door Fama wert den lof van alle goede gaven
Gedragen in de lucht, bevrijt van het begraven,
Bevrijt van alle nijt, vergetenheyt, en stof;
"De Cunst verwect de Faem, de Faem vermelt haer lof.
Wat rijckdom ofte schat wil yemant vergelijcken Cunst is nutter als rijckdom.
By edel vveten-const, die nimmer can verstrijcken,
Iae licht gedragen wert, en moeyelick gevat,
Besloten in het breyn, als weerdelicken schat.
Wert yemant af-gerooft van dieven en van guyten, Cunst wert niet ghestolen, maer wel ontleent.
Heeft yemant sinnen-schat gheen roover crijghter buyten,
Hoe dat hy voelt en tast, hy crijget noch niet al;
"Na rijckdom tracht een dief, geen cunst men noyt bestal.
Of eenich rijck verstant wat verre wilde reysen, Verstant is altijt begeert.
Wat hoeft hy op het gelt en sorge veel te peysen?
"Alomme waermen comt, daer vintmen wel begeert
"Al wat een constich hooft te vooren heeft geleert.
De peerden van de son die zijn nu seer verstreken,
Daer sou tot dit geseg noch meerder tijt gebreken.
Al eer den avont-stont my schielick over-valt
Soo spreeck ick van ons lant, en van ons lants gestalt:
Een lant dat is bedeelt met waters tusschen beyden, Ghestalte van Zeelant.
Dat sich be-oost en be-west gaet vloeyen en verspreyden
Tot in de groote zee, die dickmaels heftich tiert,
Die met haer volle vloet de weerelt omme swiert.
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Den souteloosen stroom, en mach haer niet besouten, Soete rivieren houden sich niet ghemeen
met de zee.
Noch mach haer met de zee ten minsten niet verstouten
Te loopen buyten perck, te drijven buyten streeck.
De zee die vloeyt en ebt ter maent, ter uyr, ter weeck.
D'ongrondelicke zee die leeft vol vreemde dingen,
Vol schobbich vis geswier dat sich geneert met springen, Zee-dieren ende Walvisschen.
Die uyt den grooten gront sich stijgen nae de lucht
Met ysselick gebruys, en vreesselick gherucht.
Den souten kabbel-stroom geeft veel verscheyden gaven, Gaven der zee voor de menschen.
Die smakelicken zijn om menschen mee te laven.
De stralen van de son maect van het water zout,
Daer menich mensch by leeft, en 'tleven by behout.
Zout water hout den prijs ver boven ander stroomen, Zout water is beter als soet.
Wie in zout water swemt en hoeft niet veel te schroomen,
'tZout water maect dat drijft, 'tsoet water sincken doet,
Waer uyt men zout voor laf ten hoochsten prijsen moet.
De zoute milde zee weet rijckdom voort te bringen, De zee gheeft schatten.
Geeft peerlen en gesteent', van veel veranderingen;
Geeft hoorens en corael van wonderlicke cracht;
De zee maect somtijts rijc, en neemt ooc yemants macht.
De zee-lucht is gesont, doet yder een wel varen; De zee is gesont. exempel aen de Visschers
haer gedaente.
De zee en heeft geen stanck, noch can geen stanck vergaren,
Daerom ick (met verlof) het zoute Zee-lant prijs,
En boven ander lant soo grooten eer bewijs.
Wanneer ick plach te gaen aen strant by duyn en dijcken,
Daer ick verscheyde steenen en dorpen conde kijcken, Verscheyden steden in Zeelant.
Beplant, beset, begroeyt, bemuert, en vast bewaert,
Daer menich lieve paer in liefden sich vergaert,
Daer teel-sucht gaet in swang, en menich wert geboren,
Daer ick een uyt den hoop door liefden heb vercoren:
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"Waer datmen mint en wint, daer werden landen groot,
"Daer niemant niet en lieft, eylaes! daer woont de doot.
Ick keer nu weer te rug, ick laet het Nachtegaeltje
Al soet, soet, soet, soet, soet, verheffen 'tZeeusche taeltje:
Ick neme mijnen wech na 'tMiddelborghs gebou, Hooft-stadt Middelburgh.
Daer ick mijn lust, mijn rust, mach soecken sonder rou.
Daer 'savonts 'tmane-licht sich helder gaet vertoonen
Ontrent en int gebou daer veel verstanden woonen,
Ick meent int Hooghe-hof daer eycken staen geplant, 'tHof van Zeelant.
Daer menich eenich paer gaet praten hant aen hant;
Wanneer de bruyne lucht haer starre-lichte oogen
Recht boven 'tschoon gesticht en toorens gaet vertoogen,
Dan sietmen 'tsoet gewoel met haer beproncte leen,
Den groenen Linden-reeck staech gins en weer betreen. De Linden in het Hof.
Snachts is dat vrye hof een plaetse van het minnen,
Daechs ist vol wijs gevolch van * Raets-heeren, Edel-luyden, en Staten sit-plaetshooch-geleerde
sinnen;
Het is een Adels plaets, een Opper-hoofden sael,
Een setel van het lant, een recht en redens schael.
Wel aen, ick laet het recht en alle wijse Rechters,
Ick laet de opper-macht aen voochden van de vechters; Krijgs-hoofden.
Ick laet, en ick verlaet, het woelen en bejach
Van mijn gekijck, gevraegh, geclaegh, geschrey, gelach.
Ick hou de lust tot cunst, ick staeck de wil vant willen,
Ick set, en staen verset door wijse vijse grillen;
Ick slape daer ick gae, ick droome van 'tgespoock
Dat ick int water sach, en my dan weder oock.
Ick deyse nae de rust; ick nader nieuwe pijne:
Ick soeck en vin altijt, een ander soect het zijne;
Ick grijp mijn speel-tuych op en nement soo te hoop,
En staken mijn geclach, en tijgen op de loop.
A.V. Venne.
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Zeeus-vreuchden-liedt.
Stemme: l'Orangee.
Zijt welcom Nachtegael
Met dijn ghewilde tael,
Om dat ghy vol van vreuchden zijt,
En menich droevich hert verblijt:
5 Dijn quackjes, eu snackjes, en vreemt gherel,
Troost yder jonck ghesel
Die claghen, en vraghen
Aen dy, om rechten raet voor haer ghequel.
Ghy drilt met claer gheklinck
10 Veel beter als een Vinck,
Veel beter als een gauwe Spreeuw,
Off als een Lijsters bly gheschreeuw;
V sinckjes, u quinckjes, u loos ghelock,
Maeckt vreucht, en spel, en jock,
15 En suchjes, en kluchjes,
Dat dickmaels uyt een lachje rijst een vrock.
Wanneer ons Zeeus ghevry
Haer voughen zy aen zy,
Met snaren spel, en soet ghesanck,
20 Vol hoogh', en laeghen weder-clanck:
Heel lustich, en rustich, met lief ghemal
Int groen bedaude dal,
Daer keeltjes, daer veeltjes
Wt-roepen watmen doen en herdoen sal.
25 Ey seght ons, vlugghe dier,
Van waer comdy nu hier?
Of comdy uyt de Vlaemsche kant?
Of erghens uyt een vreemder lant?
Daer tonghen noyt songhen naer uwen sin
30 Van eerbaerlicke min.
Van peynsen, van veynsen,
Van hoop, en vrees, en troost, en liefs ghewin.
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Maer Nachtegael vol lust,
Ghy placht noyt onse cust
35 Te kiesen, als ghy nu wel doet;
Of is ons lant nu weder soet?
Dat siltich, en kiltich, hier voor-maels was,
Daer groeyt nu hoyich gras,
Daer koeyen, gaen loeyen,
40 Ontrent het kooren-saet en veylich vlas.
Wy hadden, eer ghy quaemt,
Een naem die niet betaemt;
Men sey de lucht is onghesont,
Men sey de Zeeuwen zijn te ront;
45 De zeden der Zeeuwen die zijn ghehecht
Aen wijsheyt, re'en, en recht:
Veel luyden op huyden
Besluyten dat goet ront is wel gheseght.
Het blijckt nu metter daet
50 Aen 'tsoete diers ghelaet,
Dat nu ons lant is goet van lucht,
Vol rijck verstant en rijpe vrucht,
Vol Hase, Lamprase, Fasant, Patrijs,
En ander lieve spijs
55 Nae wenschen, voor menschen
Voor die, die niet en zijn te vreck, of vijs.
Nu Zeelant blijft verhooght,
Om datmen dij vertooght
Wat dat ghy nu en dan laet sien
60 Aen u ghebuersche buyten-lien,
Die roemen, en noemen, en doen verhael,
En roepen Nachtegael
Aen Kickers, vocht-slickers,
Aen pluymeloos ghebroetsel stom van tael.
A.S.
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Aen-spraecke Tot L. Scipio, Over het vvedergeven van sekere E. over
schoone Maget, aen haren Bruydegom.
WAtter van u is gheschreven,
Edel Helt, en groot ghemoet.
Dat en acht ick niet soo goet;
Als het rustich weder-gheven,
5 Van de Maecht, de schoone Bruyt;
V ghevallen tot een buyt.
Ghy een Ridder vol van krachten,
Eere, Rijckdom, alle vreucht,
Vol van bloed en heete jeucht;
10 Cont betoomen u ghedachten:
Cont bewaren uwen sin,
Voor de tochten vande min.
Siet een Rooske vers ontloken,
Dat een yders ooghen treckt,
15 En tot Minne-lust verweckt;
Comt u jonghen Gheest bestoken:
Comt van sellef u ter hant,
En dit even sonder schant.
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Waer ick van die rouwe gasten,
20 Seyt hy: waer ick slecht Soldaet,
Of een Ruyter, of zijn Maet;
Sonder ampt en sonder lasten:
Hadd'ick niet als cap en sweert,
Of een slecht ghesadelt Peert.
25 't Sou ons mede wel ghevallen,
By een jonck en aerdich dier,
Naer der jongher luy manier;
Wat te kussen, wat te mallen:
Ick en ben noch dom noch stuer;
30 Oock gheen vyant van natuer.
Dese, na de Oorloghs wetten,
Was ghevallen my ten deel,
Mijne, wasse gants en heel;
Niemandt conde my beletten,
35 Haer te setten van haer eer;
Want ick ben haer over-heer.
Maer sal ick een Maecht schoffieren?
Ick een Velt-heer een Romeyn?
Neen, mijn hert is al te reyn;
40 Neen voor seecker, ons banieren,
Vlieghen niemant over 't hooft,
Die een Maecht haer eere rooft.
Nu Luceï sit hier wat neder,
Siet! daer is u weerde pant,
45 Comt en neemtse metter hant;
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Daer-en-boven geef ick weder,
Dese schatten die ghy siet;
Die haer Vader voor haer biet.
Dan noch sweer ick by die Goden;
50 Dat haer niemandt heeft geraeckt:
Dat haer niemandt heeft ghenaeckt:
Want op lijf-straf was gheboden,
Datmen haer bewaren sou,
Iuyst gelijck mijn eygen Vrou.
55 Gaet Geliefkens laet u paren,
Nu versien van goet en gelt;
En bevrijt van boos ghewelt:
Wel moet 't Edel Herte varen;
Dat te gaer heeft uyt-geblust,
60 Giericheyt en vuyle lust.
J.C.

Liefde en denckt geen quaet.
DAer d'ongevalste min die d'Hemel af moet komen,
Tot 's menschen vreucht en heyl sijn, wooning heeft ge[nomen]
Daer can geen tweedracht zijn: sulck huys is niet beset,
Met gramschap toorn of nijd, of diergelijcke smet.
5 Maer liefd' om rust en vred', doet lichtelijck vergeven,
De feylkens die of d'een of d'ander heeft bedreven:
Sy stoort haer nergens in, maer duydet al in 'tgoet,
Siet door de vingers heen al wat de liefde doet.
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Vxores Ebriorum saepe furtivos Amores excogitant.
GHy Basen vol van bloet, ghy groot gemoede mannen,
Die dijn genuchte schept, in opgevolde kannen,
Die dag'lijcx offer doet Lijzo dijnen Godt,
Dijn vrouwen herten-leet, dijn eygen kind'ren spot,
5 Vergeef ick bidde dy: vergeve dijne wijven,
Soo sy int Minnen-spel, oock haren handel drijven,
Gelijck ghy me de wijn, soeckt vry het soete vocht,
Maer denckt oock dat noyt vrou, een droncken Minnaer socht.

Foelicester, & amplius quos irrupta tenet Copula Horat. in Satyr.
EY, ey, wat heeft den Hont, wat mach de prye letten,
Ey! hoort de arme beest, sijn keel eens open setten,
Siet hoe hy wringt in een, met ysselijck gecrijt,
Ia 'k sie wel watter schort, de steert is Lobben quijt;
5 Ick denck hy heeft zijn muyl, weer yeuwers in gesteken,
Hy loopt doch over al, dit sijn van Pieters streken.
Pier, soo ghy dit gheloop niet staeckt en laten kont,
Soo komdy oock eens t'huys als Lobben onsen Hont.
J.L.
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Herders-dicht, gheschoncken aen den Eersamen Jong-man Clement
van Sorgen, ende de Eerbare Joffrou Cornelia van Heems-kercke.
EEn Herder jong-bejaert,
Alleen end' onghepaert,
Ging sijne schaepjens hoeden
Daer t'Y de gulle cant,
5 Van 't vet-begraefde lant,
Begabbelt met sijn vloeden,
Daer d'Amstel haren stroom
Heel flaeuvvjes end' heel loom
Door 't groene gras comt leyden.
10 Hy gingh gerust van hert,
En spotte mette smert
Daer and're vaeck om schreyden;
Gantsch vry end' onbevvust
Van soete vrouvve-lust,
15 Int hert lagh niet verborghen,
Als in het teere gras
Voor 't hoopjen dat hem vvas
Bevolen, trouvv te sorgen:
Tot dat hy eensjes sagh,
20 Int af-gaen van den dagh,
VVanneer de son gingh daelen,
Een Maeght, een Herderin,
Een Nimphjen, een Godin,
Een slaepjen sitten halen.
25 Sy vvas gheseten neer,
Daer 't Herdertjen vvel eer
Sijn cudde plach te vvachten:
Soo haest hy haer vernam,
Een onghevvoone vlam
30 Onstack in sijn ghedachten.
Sijn oogh viel op de mont,
Die haer soo vriend'lijck stont
Beset met roode lippen,
Des vverd' hy gantsch beducht,
35 End' liet strackx sucht op sucht,
Laes! uyt sijn sieltjen glippen.
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Help hemel! vvie is dit
Die hier dus neder sit!
Gheen schoonder oyt mijn leven!
40 Tot hier-en-toe gherust,
Nu crijgh' ick saenens lust,
Och! dies' haer dorste gheven!
Hoe svviert die gouden crans
Ront-om haer voor-hoofts glans!
45 Ey! siet die gulden boogjens,
Hoe constigh end' hoe net
Die van Natuur gheset
Zijn boven haer' soet oogjens;
End' hoe het vvitte velt
50 Daer nevens aen ghestelt,
Met aertjens is door-trocken.
VVien soud' niet 't schoon gebouvv
Van sulcken braven vrouvv
De ziel uyt 't lichaem locken?
55 Den Herder in sijn sin
Aldus door nieuvve min
Vercracht, is neer-geboghen
Recht voor sijn Liefjes schoot,
End' bleef daer, hallef doot,
60 Opt Nimphje sterlincx ooghen:
Half doot? jae vvaerom niet?
Ach! daer de min ghebiet
Ghebeuren vreemde saecken:
Dat levend' is dat sterft,
65 End' 't geen de doot vervverft
Can liefde levend' maecken.
't Voor-nemen (soo ick meen)
Van d'Herder vvas alleen,
Om vvat met d'oogh te spelen,
70 En verder niet te doen,
Als van haer mont een soen
Al heymelick te stelen;
Soet montje comt vvat by,
End' leent u lipjes vry,
75 Ey! derff' een soentjen vvaghen,
Die van u steelt een kus
Diens zieltjen suldy flus
Onvvetend' van hem draghen;
Soo haest nu d'Herder vond
80 Sijn lippen voor haer mond,
Ghevoeld' by uyt haer lippen sluypen
Soo soeten adem-lucht,
Die strackjes metter vlucht
Gingh in sijn zieltjen cruypen;
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D'vvelck, alsset eensjes vat,
Het herten-bloet can teeren,
Het rust noch dagh, noch nacht,
Het mindert onse cracht,
90 End' meerdert ons begeeren;
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Een lucht, een lieve tocht,
Die in sijn hertje vvrocht
Een altijt-heftich vvoelen,
Een hitte dit het bloet
95 Van die het voncken doet,
Alleene can verkoelen;
Van doen aff heeft sijn borst
Nae vveder-min ghedorst,
End' heeft die soet vervvecken,
100 Dees nieu-gheboren min,
Aen dese schoon' Godin
Tot meer-mael gaen ontdecken;
End' heeft niet eer gherust,
Voor dat hy vveder-lust
105 In 't Nimphjes hert deed branden,
Sulcx dat hy, soomen siet,
Sijn ziele-lust gheniet
Bevvoelt met echte banden,
Nu Nimphjes van het vvout,
110 End' Herders die u hout
Op d'Amstels rijcke velden,
Off yder een sijn fluyt
En ick mijn Zeeusche Luyt
Eens op malcander stelden,
115 End' saten t'samen neer,
End' speelden eens ter eer
Van 't vvel-gevonden paertjen,
End' vvenschten haer genucht,
End' soete minne-vrucht
120 Te teelen menich jaertjen.
IAC. LVYT.
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Aen de Beroemde ende Konst-rijcke Jonckvrouvve Anna Roemer
Visschers, Op haer onvervvacht vertreck uyt Middelbvrch den 11. Julij
1622.
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WAerom hoor ic Triton blafen
En Neptun so woedich rasen;
Wat wilt al dit Zee-gheschrey?
Al de blau geschubde scharen
Komen hun te saem vergaren,
Nereus volcht oock met zijn rey.
Wat wil Nereus gaen beginnen,
Met sijn snelle Zee-godinnen,
Die hem Doris heeft gebaert:
Sy beginnen meed' te quelen
End' op sang-getuych te spelen,
Twee en twee te saem ghepaert.
Soo ghepaert sie ick haer landen,
Aen ons' witte Zeeuwsche stranden,
Neptun volcht met heesch geluyt;
En ghedruys van water-goden,
Alle tot zijn dienst ontboden,
Met hun aerdich schelp-getuyt.
Al 't getuyt nam daer een ende
Als den Hopman tot sijn bende,
Met sijn dry-getackten staf,
Tot een sedich neder-stijghen
En behoorlick stille swijgen,
Het gewoonlick teycken gaf.
Doen ginc hy syn gladde knechten,
Syn beschuymden hoop berechten;
Dat daer een soo weerden pand;
Dat een Sappho clouck van sinnen,
Thiende van de sang-goddinnen,
Schuyld' in dit bewatert lant.
Dees' sprac hy, wil ick verbeyden,
Dese Nimph' wil ick geleyden,
Met u Goden all' ghelijck:
Morgen wilt dees' Maget varen
Over mijne blauwe baren,
Naer den Zeerick-zeesen dijck.
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Ghy Nereides sult singen,
En Tritones lustich springen,
Voor Minervae troetel-kint:
Voor dit wonder van de werelt,
Voor dees Phoe ix rijck beperelt,
Wiens ghelijck men niet en vint.
Aeole dynn' stercke winden,
Sult in uwe Rotsen binden,
En besluyten met gewelt:
Op dat ghy met windich rasen,
En met u onstumich blasen,
Dees' Thalia niet ontstelt.
Zephyrus alleen laet sluypen,
Laet die soetkens by haer kruypen,
Op het midden van den dach;
Als de Sonn' begunt te branden,
Op de dorre Zeeusche stranden,
Dat hy haer verquicken mach.
Phoebus hadd' nauw uytgekeken,
Of de Nimph quam aengestreken,
Deftich op het Veersche hooft:
Hier heeft haer die bend' ontfangen,
Die daer wachte met verlangen,
End' ons van dit pand berooft.
Als sy nu was afgevaren,
Vlottend' op de saute baren,
Door dit swemmend' heyr gheleyt;
Al de Herders van den lande,
Staende treurich op het strande,
Hebben haer vertreck beschreyt.
Hebben daer met vele tranen,
All' haer deuchden gaen vermanen,
Yder thoonde daer sijn jonst:
Mopsus prees haer fierich spreecken;
Tytirus veel ander streecken,
Oock haer dicht, en teecken-konst.
Coridon met druck bevanghen,
Ginck sijn lulle-pijpe langen,
End' hy speelde het laetste dicht:
Dat hy in de groene hoven,
In de Beemden van west-hoven,
Met haer onlanx had' gesticht.
Hier-en-tusschen is verdwenen,
En de Nimph' niet meer verschenen,
Daer nu Coridon om sneeft;
Sijnen roem is nu gheweken,
Naer den Amstel en de Beken,
Daer sy hare weyden heeft.
L. Puetemans D.M.

Dombvrgsch-Reyse, toeghe-eygent aen Jonckvrou Svsanna
Zvyd-Lands.
WAerde nichte cloecke maeghd,
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Die ons groote moeder draegt;
Of, om niet te groot, of kleen,
Recht te spreken, als ick meen,
5 D'alder-kloecste tongh van spraeck,
(Zonder dat ick ander laeck)
Die, naer 't oordeel van mijn oor,
My, of yemant, quam te voor:
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Onlangs, als vvy, door het land,
10 Reden, naer het Domburghs zand,
Juyst en even op dat pas,
Als het daer de Peerd-merct vvas;
VVat en hoe veel zoetigheyd,
Onder-menght met nuttigheyd,
15 VVat vermaeckingh, vvat geklucht
Diend' ons doen al voor genucht!
Maer hoe kondet anders gaen,
Daer de koetse vvas gelaen,
Niet met lasten van der aerd,
20 Maer alsulck een achtingh vvaerd,
Als met oordeel, en bescheyd,
Ick te voren van u zeyd.
Nicht, u zagh ick nevens my,
Joffrou Palma sloot u zy,
25 Een zoo zoet, en kloeck verstand,
Alsser yemand zelden vant.
Teghen over om-gekeert,
(VVant haer maegh dat niet en deert)
VVas uvv zuster, rijck van gheest,
30 Op-gevoed van deughdes keest.
Nichte Sara, 't is van u,
Dat mijn tonghe stamelt nu,
V, die toondet licht, en klaer,
Met een zoet beleefd gebaer,
35 Dat ghy draeght geen duyster beeld
Van Susannas best gedeelt.
Joffrou Schrave, onze Nicht,
Niet een Zeeusch, maer Brabandsch licht
Vol beleefdheyd, vol verstand,
40 Zat aen uvve slincker-hand.
Daer benevens, heel goeds moeds,
In het yser van de koets,
Roels, mijn svvagher vvert gesien,
Onder zulcke soete bien.
45 Roels, dat ongemeen verstant,
Die zich zelven niet verpant
Aen het doen, of aen de praet
Van de luyden van de straet;
Die in 't minste, noch in 't meest,
50 Lacchen, snappen, niet en vreest;
Die van s'vveerelds goed en macht,
Zelf-vernoegingh 't grootste acht.
Dit is soo een kort verhael,
Of een afgesneden stael,
55 Van 't gezelschap, van den aerd,
Zoo, int rouvv by een vergaert.
Maer vvat zoetheyd, vvat vermaec,
Als ick in 't herdencken raeck,
Hoe vvy daer, dien korten tijd,
60 Met malcander vvaren blijd!
VVoorden, redens, vvel bereyd,
Vol van leer, en zedigheyd,
Zeer ghevoegh'lick t' saem-genaeyt,
VVierden onder ons gezaeyt.
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Datmen daer dan heeft beploeght
't Voorhooft, met een nauvv gordijn
Van een svvarte sucht en pijn;
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Speelden vvy, als nu, als dan,
70 Zoo, als yder gissen kan,
Of een speeltjen, of een klucht,
Tot der zinnen zoet genucht.
Onder ander, vveet ick vvel,
Quam te berde eenigh spel,
75 Daer vvy moesten kle'en een bruyd,
Als zy zou, ten huyzen uyt,
Naer de kercke vrolick gaen,
Om in echt te zijn ontfaen.
('t Is oock geen vremd achter-docht,
80 Dat die onder ons dit zocht,
Eerst te stellen in het vverck,
Hadd' een ander ooghen-merck.)
Elck een dan vvas afgericht,
Om te gheven glans en licht,
85 Kleeren, cierssels, vremd gebras,
En vvat meer van noode vvas.
't Eerste vvas vol over-vloed,
Maer het laetste boet op boet,
Als de Bruyd, vol trouvvens lust,
90 Nu bycans vvas toe-gerust.
Hier dan zijnde staegh verstelt,
Als ick heel vvas uyt-getelt,
En, al docht ick noch zoo zeer,
Voor dees Bruyd en hadde meer;
95 Rocht mijn handschoen, tot een pand,
In uvv teer, en vaste hand,
In uvv sterck-bevvaerde schoot,
Daer ghy z' als in yzer sloot;
Daer de plaetse vvas ghekeurt,
100 Voor het gheen zou zijn verbeurt.
Ander minnen lemmery,
Zoentjens, geyle voddery:
Maer vvanneer het vviert bekent,
Dat dit speeltjen vvas ten end,
105 En dat voor die hooghst sou bien,
Onzen uyt-roep zou geschien;
Nicht, vvat zoeter aerdigheyd,
VVas 't al, dat ghy op ons leyd,
VVat genuchte, vvat gelach,
110 Quam-er doen al voor den dagh.
Elck een vviert daer zoet-besvvaert,
Als gby dochtet, naer zijn aerd,
Als ghy dochtet, dat hy zou
Best dan schudden uyt zijn mou.
115 Maer, och armen! liefste Nicht,
Hoe ontviel u dit zoo licht?
Neef, dees hand-schoen blijft by my,
Of ghy moet ons maecken bly,
Met een veersken op zijn maet,
120 Dat op dese hand-schoen slaet.
VVel hoe dus, bezette Maeghd,
Diens vernuft my zoo behaeghd,
Is 't uvv oordeel, of is 't geck,
Zoet vervvijt van zulck gebreck,
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By uvv zoet vvelsprekens kracht?
Neen, dit laetst en houd ick niet,
Maer ick achte, dat ghy yet,
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Hebt gehoort, een ander-mael,
130 Van de Zeeusche Nachtegael.
Dat ick daer oock, met geklangh,
Zou doen hooren mijn gezangh:
Dat ick, als een schorre gans,
Onder svvaenen, onder mans,
135 Onder priesters, als een leeck,
Zou doen schett'ren mijn gequeeck.
VVel Nicht, daer is oock vvat van,
Als 't nu yeder blijcken kan:
Nochtans ziet ghy aen dees pen',
140 Dat ick gheen Poët en ben.
Spe & metu.

Galm-Dicht Ofte Minnaers Klachte over de vvreedheydt zijner
Beminde, van hem langhe ter eeren vervolget.
GOdinne, die du plegt in dit groen woud t'herbergen, bergen.
Die sonder tonge spreeckt, end van verr' hoort, verhoort.
K'en kan mijn swaer verdriet niet langer dy verbergen ergen.
Om van dy raed t'ontfaen dus bid ick hoor't. ick hoor't.
5 Ick word met grooten druck in mijn gemoed bestreden, reden?
Ey lieve wil mijn cruys end rouwe laen, vvel aen.
So salstu eenichsins mijn treurich hert bevreden, vreden.
Maer weetstu wat my quelt, oft brachter aen? te ra'en.
Wel aen dan raed wat ist? d'wijl sulcks is dijn beliefte. liefde.
10 Och ja der Liefden pack valt my te swaer, t'es vvaer.
Dat hebstu oock gevoelt doe Pan op dy verliefde, liefde.
End't gebercht klincken deed door zijn schrey-maer: ey maer.
Hy had dy nochtans lief, du waerst al zijn natrachten achten.
Doch waerom creech hy noyt van dy solaes? o laes!
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15 Of was hy veel te sot van een troost te verwachten vvachten.
Die daer Narcissus schoon lief had end was? den dvvaes.
So salmen niemant dan voor sick te hooch begeeren, eeren.
Maer nemen zijns ghelijck van macht ter echt. te recht.
Dies sietmen menich Man van zijn Vrou overheeren, heeren.
20 Die om de wante trout een Dante slecht. te slecht.
Maer konnen hedensdaechs in liefden wel becleven leven.
Die hebben gelt noch goet, end zijn oneens? ô neen's.
Doch sullen evenwel ten ee-stand sick begeven even.
Die beyd' juyst niet zijn in 't goud getal eens? al eens.
25 Ick heb vercoren een de allerhupste Vrouwe. ouvve?
O neen s'en is niet oud, maer mijns gelijck. gelijck.
Wat dunckt u sal ick haer niet blijven steeds ghetrouwe? trouvve.
S'is schoon, s'is goet van aerd, end deuchden-rijck. en rijck?
Ia. Maer s'is my te wreed, acht gants niet wat ick kerme, erme.
30 Aensiet persoon noch gift, geslacht noch bloet. och bloet!
So spreeckt sy oock wanneer ick haer den sin verwerme, vverme.
Haer smeeck'end seg, mijn troost, mijn Liefste goet, te goet.
Hoe? ben ick dan te goet dat ick haer aldus vleyde, leyde.
Die ongenadichlijck my blijft so hert? so herd't.
35 Du raedst my dan dat ick 't al lijd' en troost verbeyde? beyde.
Eylaes! dat doe ick lang, 't welck my seer smert. Eer smert.
Misschien ist dat sy denckt dat ick haer niet en meene, eene.
Oft dat mijn Liefde niet oprecht en is? t'en is.
Wat helpt haer doch dat ick dus lang mijn cruys beweene, vveene.
40 Ist een proef om van my te sijn ghewis? hè vvis.
Wat isser in de Liefd' doch soeter dan 't vercrijgen? crijgen.
Wat hoeft hy die't so lang na beyden moet? den moed.
Welck is der Liefden siel? wil my dat niet verswijgen, svvijgen.
Wat ist dat 't houwelick meest maket goet? het goed.
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45 Hoe sal een Minnaer trouw des clappers tong vermijden? mijden.
't Is recht, want m'hedensdaegs gants geen trouw vindt. rouvv vindt.
Wat moet hy doen die hoopt sick eenmael te verblijden lijden.
D'aenhouder dan in 't lest noch overwint. vervvint.
Wat doet d'oprechte Liefd' wel altemet bederven? derven.
50 Ia brengtse menichmael geheel te nijt? de nijd.
Vriendinne, meenstu dan dat ick sal vreuchd verwerven? erven.
Vreuchd erven van mijn Lief? du noemst geen tijd. een tijd.
Mach ick my op die hoop dan vastelick vertrouwen? trouvven.
Maer 'k sorg al dat haer Liefd' my missen sal. s'en sal.
55 Hoe kan ick mid'ler tijd my in haer hert behouwen? houvven.
O sulcks geschiede (Maeght vol wijsheyts) al. ey 't sal.
So sal met een den tijdt 't quaet achterclap beschamen, schamen.
End leeren dat ick haer alleene meen. nem'een.
God geve dat wy lang in vreuchden leven t'samen, amen.
60 Van sinnen end gemoet voor end naer een. nae reen.
'k Heb allereerst begost, 't is recht ick eerst vol-ende, ende.
't Sal mede worden tijt dat ick gae wech. gae vvech.
Ick denck du besich waerst doen ick dijn stem bekende. k'en ded.
Godinne, so ick 't maeck te lange seg, geseg.
65 Ick blijve t'aller stont uw' Dienaer seer ootmoedich, moedich.
O kint des lochts end tongs, in dijn praet-hof. raet-hof.
Dy danckende (mids dat my sulcks gebeur voorspoedich) spoedich.
Voor dijnen trouwen raed, voor troost, voor lof. oorlof.
P.V.B.
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Tafereel van de Liefde.
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DIe van u kennen vvilt, de Liefd' en haer ghebreken,
Haer boogh, haer vyer, en vlam, haer schichten en haer steken,
VVat dat haer vvezen zy, en vvat dat zy begheert,
Die lees dit, 't vvert hier kort in dit gedicht gheleert.
't Is een ghenucht vervult met droefheyd en met lijden;
't Is pijne geconfijt met zoetheyd en verblijden;
Een vvan-hoop, daer nochtans altijds gehopet vvert;
Een hope die nochtans deur hopeloosheyd smert.
't Is een gezucht en rouvv' van ons verloren leven;
't Is stof, dat in de lucht deur vvinden vvert ghedreven,
't Is schild'ren in de vloet; 't is vvillen, dom en blind,
Ont-swarten eenen Moor, en grijpen naer de vvind.
't Is een gheveynst ghelach, 't is een bedrouft mis haghen;
't Is 't hebben 't hert doorvvond, en nochtans niet te klaghen;
't Is vverden als een knecht, in plaetse van een Heer;
't Is sterven allen dagh, en sterven nimmermeer.
't Is sluyten aen zijn vriend de poorte van de reden,
Die dan by-nae heel dood van kranckte wert vertreden;
De sleutel toe te staen aen zijne vyandin',
Die licht'lick die ontfangt met schijn van een vriendin.
't Is duysend qui en te lijen, om een zoet' oogh te stelen;
't Is frisch zijn en gesond, den zieckaerd fijn te spelen;
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't Is recht een ambacht doen van vleyen, met een kleed
Van eyghen laeck en smaed, en lieghen met meyn-eed.
't Is een deur-brandigh vyer, met vveynigh ys om-toghen;
't Is een schoon spel, vervult met valscheyd en met loghen;
't is oorlogh en bestand; 't is een ghenucht en spijt;
Een lang-ghedacht, een vvoord dat kort zijnd' veel bedijt.
't Is met een cleyn gelaet in vreughden breed te vveyen,
En decken dan een ziel, die niet en doet als schreyen;
't Is een zulck ongheluck, daer in men vvenscht, en hoopt,
Te quelen zonder eynd, hoe diere datmen 't koopt.
't Is pays, een korte pays, die vveynigh tijd zal blijven;
Een Oorlogh steeds bereyt tot vechten en tot kijven:
Daer hy die overvvint, zich van gheen vvinst bedanckt,
Die overvvonnen is, de volle eer ontfanght.
't Is een groot mis-verstand der jongheyd, die meer prijzen
In d'yzers steeds te zijn, als op de groene rijzen;
Een ongherust ghedacht, dat tvvijffelachtigh beeft,
Dat maer een eenigh dingh veur al zijn stoff en heeft.
Kort 't is een jeloerzy vol duchten, en vol vvenschen;
't Is koortsse, 't is een brand van herssen-ziecke menschen.
VVat kan daer meerder quaed zijn in dit aerdsch gebouvv,
Als datmen tot zijn Heer en meester neemt een vrouvv?
Op dat uvv hert dan niet zich eenmael mochte zetten,
Vertvvijffelt, onder 't jock van zulcke dolle vvetten;
Zoo ghy my, vriend, ghelooft, 't beginssel vveder-staet:
Leed-vvezen is een dinck, dat veel-tijds komt te laet.
I.D.B.
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Het tweede deel, ofte stem vande Zeevsche
Nachtegael: ghenaemt Seden-sang.
Met Privilegie.
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Hier gaet de Nachtegael zijn stem wat hooger drayen,
En maeckt door Seden-sang, een yders hart verheucht;
Om dan met soet gequeel, 't gehoor te doen verfrayen
Met aengename cunst, en reden-rijcke deucht.
A.P.
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Reden-rijcke Leser,
ALsoo de natuere vande Nachtegael sodanich is, dat zijn stemme d'eene tijt veel
vanden anderen verschilt, somtijts leegh, somtijts hoogh singende; soo heeftmen
goet ghevonden (overmits de groote verscheydenheyt) de Nachtegael te bedeelen,
ghelijck hier vooren is gheseyt: waer van, als nu aen V.E. wert verthoont het tweede
deel; alwaer de stemme-toontjes wat hooger uyt gesongen werden; (te weten,)
leersame Seden-sanck: omhelsende veel vermaeckelijcke scharp-sinnighe gedichten.
Voornementlijck int begin van desen, dientmen indachtich aen te mercken, op de
verscheydenheyt vande Grillen, waer in lieffelijcke, ende aerdighe veranderinghen
werden by gevonden: Insonderheyt mede op de Boeren-praet van Tityrus, en Milibe:
alwaer de gelegentheyt deses tijds treffelijck wert uyt-ghedruckt na de cunst van
Poësie. Int gevolgh genaemt Principus obsta. Mitsgaders de nopen, daer oock wat
sonderling op ghedacht moet werden int lesen des selfs. Als mede de navolgende
bedenckingen, daer menichvuldighe stoffe in is, om de Leser te verlusten. Om voorder
te comen, staet aen te mercken het Eer-dicht aende geest-rijcke Iuffrou Iohanna
Coomans: ende wederom haer seer voor-treffelijcke antwoorde ofte teghen-gifte;
waer in de const van soo een Zeeuws Vrou-verstant yder doet verwonderen.
Daer is noodich beooght te zijn int ghevolgh, een aengenaem Liedt van Cnemon
ende Numa, off soeten lach over de huyden-daechsche weerhanen, waer in de veynsery
sich behendich laet
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hooren. Ten lesten wert dit tweede deel ghevoechlijck besloten met een ghedicht ter
eeren vande Zeeusche Nachtegael: ende stemgevers van dien; ende noch benevens
een Eer-liedt aen de Zeeusche Poëten: mitsgaders de Apollo-feest by Iuffrou Johanna
Coomans ghemaeckt; en Deughs-loff beyden ter eeren van de Heer J. Cats: ende ten
lesten een Maeghden-lesse; waer by dit selve ghedeelte wert gheeyndicht: met een
hoope dat de Leser sich wijder sal verlusten inde navolghende wercken selve; alwaer
't verstant sal ghescharpt blijven inde groote bysonderheyt van yder stuck: ende dan
met goet ghevoelen overdencken, dat dit geen Kick-vorssen ghesnorck is, maer een
sonderling hoogh schetterend gheluyd van uyt nemende noyt ghehoorde tael. Ghy
dan Leser, denckt hier by dat de Zeeuwen niet hersseloos en zijn, al ist dat haer de
grove dampen vande Zee, dickmael over 't hooft vliegen; nochtans werden sy niet
verstopt in verstandt: maer har-aessumen veel meer, om dat sy 't voordeel hebben,
van overvloedighe open-gesonde lucht, ende vruchtbaerheyt haerder Eylanden.
Hier mede wert de Leser ghewesen, tot hoogher gheluyt van desen cunst-hebbende
Nachtegael; die int leste deel singhet Hemel-sang.
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Grillen. Aen den achtbaren, geleerden, Heer Petrus Schriverius.
I.
GEleerde man deur wien Apollo met de Musen
Comt op den Leydschen Rhyn van Helicon verhuysen,
De derde, die den lof van Holland soo verheft
Dat haer gecroonde vlecht de wolcken overtreft
5 Tot noch twee, welcker naem de Maes verr' gaet vertellen
Maer, om den jongsten doet haer stroom met tranen swellen.
Dewijl ghy vast verweckt uyt de vergetel-vloet
De Graven van ons lant, en die weer leven doet,
Comt tot u stout'lick in dees luchte tijt-verdrijver,
10 Dit grillich wan-geboort. O ver-beroemde Scriver
Ontfangt met een goet oogh, ende onverdiende gunst
Dit licht, en ondicht werck; en soecter oock geen cunst,
Maer oordeelt aen dees proef, of uwe Martialis
Niet al te bot en boers in onse Zeeusche tael is.
II.
Dewijl de gheen die met my lacchen,
Luy, ledich op de straet gaen pracchen,
En daer nae met den beck int nat
Van bier en wijn haer suypen sat,
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5 Of haren tijt onnut verdrijven
Met dobbel-steenen ende schijven,
Daer elck dan roept en tiert om best,
Ick schrijf, ick schut, ick hout, ick rest,
Of ander met noch lichter boeven
10 Haer ghelt vertuysschen en vertroeven;
Dicht ick dus nu en dan een gril,
Als ick my wat vermaken wil:
Sy vragen my, wat can't u baten
Dat ghy u met die grillen quelt?
15 Maer datse my gewerden laten,
Ten cost gesontheyt, eer, noch gelt.
III.
Het een is goet, het ander slecht,
Het een is crom, het ander recht,
Het een is soet, het ander serp,
Het een is sacht, het ander scherp,
5 Het een is dwaes, het ander wijs,
Het een is fray, het ander vijs;
Hier comt van als wat uyt den hoeck,
Of anders waert geen grillen-boeck.
IV.
Daer en is niemant in de stadt
Soo trots, hoovaerdich, noch soo prat,
Als Hermen die, als wijf en man
Nu treckt de beste cleeren an,
5 Alleen den Kermis-dagh ter eeren,
Gaet proncken met sijn quade cleeren.
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V.
Meeus is out tsestich jaer, en gaet een meysgien trouwen:
Wel Fop, wat roert dat u? ten sal u niet berouwen.
Jordaen sit al den dagh en drinct en banquetteert:
Wel Fop, wat roert dat u? tis zijn dat hy verteert.
Hans coopt lant, en hy moet het gelt op woecker halen:
Wel Fop, wat roert dat u? ghy sult het niet betalen.
Schoon Trijntgie is bestruyft, en gaet van kinde swaer:
Wel Fop, wat roert dat u? sy kent daer toe de vaer.
Geurt gaet altijt te gast, of hy heeft selver gasten
Wel Fop, wat roert dat u? ghy moocht thuys blijven vasten.
Maer u wijf is een hoer, en plant op uwen cop
Twee hoornen op sijn Spaens: dat's u, dat roert u Fop.
V soon is dach voor dach aen't tuysschen, kijven, vechten:
Dat's u, dat roert u Fop, wilt dien gaen onderrechten.
V huys staet in de Kaert voor d'onbetaelde rent:
Dats u, dat roert u Fop, gaet maect u daer ontrent.
V dochter waer de bruyt veel liever nu als morgen:
Dat's u, dat roert u Fop, dat staet u te besorgen.
Ick can noch thien-mael soo wel seggen op de ry;
Maer Fop, of het u roert, of niet, wat roert het my?
VI.
Nu houd' ick seker, sonder lieghen,
Dat koeyen connen leeren vlieghen,
Nu een soo dicke, sware man
Soo lichten voghel werden can.
VII.
Pier vrijt ons buer-meyt langhe Lijs,
Wat dunct u, is hy oock recht wijs,
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Dat hy int schoonste van sijn jaren
Hem met dat leelick vel wil paren?
5 Iae maer al is Pier jongh en fray,
Hy denct, Lijs en heeft kint noch cray,
Sy heeft veel ghelts en groote nering,
Dat meer is, sy heeft oock de tering.
VIII.
Ghy Moyaert segt en singt vast hier en daer een gril,
En maect de luyden wijs, die't maer gelooven wil,
Dattet uw eygen zijn. Ick en seg daer niet tegen,
Ghy hebtse doch gecocht, en voor u gelt gecregen.
5 Soo is u eygen oock u muts, u mes, u broeck;
Soo can u eygen zijn, wijn, boter, kaes, en koeck.
Maer, Moyaert, dit is waer, datse soo van pen zijn,
Als d'eyers die ghy coopt oock van u eygen hen zijn.
IX.
Die meester Geurt, die noyt gepresen was
Om dat hy cond' de coorts genesen ras,
Maer daerom was deur al de stadt vermaert
Om dat hy 'tvolck soo haest hielp onder d'aerdt,
5 Is nu gemaeckt graf-delver in de Kerck;
Valt dat niet wel? hy doet sijn oude werck.
X.
Die goede sack, die goede Jan,
Is hy niet een ghelukich man?
Die goede Jan, die goede sack,
Mach hy niet leven met ghemack?
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5 Want hy en arbeyt, noch en ploeght,
Hy heeft met rust wat hem ghenoeght,
Hy wort van cost en cleer versorght,
Heeft hy gheen ghelt, hem wort gheborght;
Maer daer hy meest gemack aen vint,
10 Sijn wijf draeght nu het derde kint
Sonder dat hy't hem onderwint,
Of eenichsins wil trecken an;
Is Jan niet een ghelukich man?
Die goede Ian, die goede sack,
15 Mach hy niet leven met gemack?
XI.
Te nacht doe wy vast droncken vol en dol,
Doe de wijn was gheclommen in den bol,
Seyd'ick, ghy sout tot mijnent comen eten;
Dit milde woort en hebt ghy niet vergheten,
5 End' op mijn ham wel scherp ghewet u mes,
En dorst vergaert tegen mijn Rijnsche fles.
Maer neen, 'k en houw gans niet van sulcken gast,
Die veel te nauw op droncken woorden past.
XII.
'k En heb in u gansch geen behaghen,
'k En can nochtans niet van u claghen,
En my en comt niet in den sin
Waerom ick u niet en bemin;
5 Dus wilt geen ander reden vragen,
'k En heb in u gansch geen behagen.
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XIII.
Ick soeck een soete meysjen naer mijn sin,
Daerick op setten mocht mijn soete min;
Een meysjen niet van costelicken toy,
Maer onghehult, en sonder ciersel moy;
5 Die melck of room uyt aerde schotels reyn,
Meer acht als Spaensch banquet, of marsepeyn;
Die niet en rijt in rosbaer of caros,
Maer wandelt op haer voetjes naer het bos,
Daer sy met my het minne-grasje knoop,
10 En dan eens om de boomen hackje loop;
Die niet en smijt, al werd sy eens ghesoent,
En met een tweede kus haest sy versoent:
Maer d'opgeproncte, lecker, trotse Ioffers,
Die laet ick voor de hoofsche ruyge doffers.
XIIII.
Kent ghy dien dollen droes met dien gecrolden cop,
Met dien nieuw-snuften hoet, en veder-bos daer op,
Dien snorcker die soo breedt gaet swaeyen over straet,
Die mettet mes op sy altijt van vechten praet,
5 En van sijn vromicheyt soo wonder veel vertelt,
Als of hy had Ducdalf gheslagen uyttet velt?
Voorwaer ten is niet wel te sien aen sijnen neus,
Al schijnt hy nae 't ghewaey een Roelandt, of een Reus,
Thuys wort hy van sijn wijf gheringelt als een kint,
10 Hy wast, hy dweylt de vloer, en haspelt wat sy spint
XV
Ghy segt, wat schrijft ghy dese grillen?
Schrijft wat dat weerdich zy gepresen.
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Maer vrient wilt hier u hooft van stillen,
Dat prijst men, maer dit wort ghelesen.
5 De beste boecken blijven legghen
Onvercocht, soo ist nu ghestelt:
De Druckers winnen, soo sy segghen,
Aen Vlespieghels 't meeste ghelt.
XVI.
Fop vrijt, en heeft sijn sin op rijcke Griet gheleght.
Iae Fop, dat hebje wel, ghy zijt voorwaer niet slecht.
Maer Griet wilder niet aen, s'en hoort naer gheen ghespreck,
Sy soeckt een jongher man; Griet en is oock niet geck.
XVII.
Potsmartel tast nae 't mes, en dreyght my te deur-steken
VVanneer ick van mijn schult om ghelt begin te spreken.
Maer soet, Potsmartel, soet, en weest niet onverduldich,
Ick seg, ick ken, ick roep, ghy en zijt my niet schuldich.
5 O kale vliegh, van u en is doch niet te halen.
Die noem ick schuldenaer, die de schult can betalen.
XVIII.
Louvv roemt dat hy sijn vaer ghelijct van handen,
Sijn besjen van voor-hooft, en sijn moer van tanden,
Sijn groot-vaer van ooghen, sijn oudt-oom van baert.
Maer soo hy in als naer sijn voor-ouders aert,
5 Soo is Louvv, alle ding op't ghelijck en ghenomen,
Van bocken, verckens, honden, en ravens gecomen.
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XIX.
Robijn ghy roemt u seer, en segt met stijve kaecken,
Dat ghy, als ghy maer wilt, wel cont goe versen maecken.
Maer ick segg' u, Robijn, die versen maecken can,
En nochtans geen en maect, dat is een dapper man.
XX.
Jordaen, ghy zijt een harde drijver,
In al de stadt en is geen stijver:
Heeft yemant een verwert crackeel,
Ghy drijft het deur, of half, of heel;
5 Een hylick dat niet voort en wil,
Een buyr-twist om een goot, of stil,
Een coopmanschap die steech blijft staen,
Ghy drijftse datse voort moet gaen.
Van vré, van crijgh, van 't Land en Kerck
10 Al drijft ghy't yverich en sterck.
Voelt ghy u dan niet cloeck ghenoech,
Ghy drijft het op een and'ren boech:
Maer ghy en zijt niet wel gesint
Als ghy niet wat te drijven vint.
15 Doch als u daer toe stof ontgaet,
Weet ick u noch tot drijven raet.
Ghy cont altijt een drijver blijven,
Als ghy maer verckens wilt gaen drijven.
XXI.
Floor ruyct altijt nae mosqueljaet,
En volt van reuck de heele straet,
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In een yvoiren doosken net
Draeght hy altijt seer sterck civet.
5 Maer waerom ist, dat hy dat doet?
Waer toe soo veel parfuyms ghebruyct?
Het schijnt datter wat schuylen moet:
Hy ruyct niet wel, die altijt ruyct.
XXII.
Bij 'tleven van haer man was moye May berucht
Dat sy was, niet van hem, maer van haer knecht bevrucht;
Sy trouwt de knecht, soo haest haer man was overleden.
Is dat niet claer genoech de hoerery beleden?
XXIII.
Crol drinckt altijt alleen uyt sijnen eygen beker,
En wilt niet datmen die aen yemant anders gheeft.
Denct niet dat hy daer toe te trots is; neen hy seker.
Hy weet wel watter schort, en toont hem seer beleeft.
XXIV.
Claer, op een aensicht verrompelt en out
Draeght een perruyck soo geel als gout;
En sweert dattet is haer eygen haer.
Sy heeftet gecocht; ist dan niet waer?
XXV.
Ryck heeft int dichten groot vermaecken,
Dat liet hy niet om geene saecken;
Maer laet sijn versen niemant lesen,
Om geen Poëet ghenaemt te wesen:
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Soo is hy tsamen wijs en geck.
Is dat niet een Poëten treck?
XXVI.
Ten waer niet mogelick voor yemant soo te maken,
Dat Grollaert al sijn doen niet leppich en sou laken.
Weest zedich, milt, beleeft, cloeckmoedich, onbevreest,
Godvruchtich, nuchter, wijs, ten helpt niet by die beest,
5 De deucht dient hem tot spot, gelijck de boose spinnen
De bloemen tot fenijn, daer byekens 't soet uyt winnen.
Hy weet altijt een lack; die valsche laster-mont
Grijnt, gnort, bast, schent, en scheurt, gelijc een bitsich hont.
Harnas, noch schilt en helpt tegens sijn felle steken.
10 Maer geensins waer hy wijs, die dat sou willen wreken;
Dat doet hy self voor u, sijn nijdich hert hy knaegt.
Tis een ellendich mensch, dien geen mensch en behaegt.
XXVII.
Ghy zijt wel proper in al u dinghen,
Proper in't spreken, proper in't singhen,
Proper van aensicht, voeten, en handen,
Proper van oogen, neus, en tanden,
5 Proper van cleeren, koussens, en cragen,
Proper van riem en ommeslagen,
Proper van schoenen, linten, en canten,
Proper van mantel, hoet, en wanten,
Proper van hayr, van baert, en knevels,
10 Proper van sporen, en van stevels,
Proper te peerd', en proper op schaetsen,
Proper in't kolven, proper in't kaetsen,
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Proper in al u doen en laten,
Proper int wandelen over straten,
15 De handen in sy als een coper-potjen,
Voorwaer, ghy zijt een proper sotjen.
XXVIII.
Heyn toont dat hy sterck van geloof is,
Hy vrijt, hoewel hy blint en doof is.
XXIX.
Els, out en rijck, trouwt een jong man,
Die niet en heeft, noch om noch an.
Soo wert Els, niet uyt liefdes-lust,
Maer om den armen cost ghecust.
XXX.
Die neef die u soo strijct en streelt,
Soo nijver doet wat ghy beveelt,
V alle Kermis noot te gast,
Die alle jaer daer wel op past
5 Dat hy u sent dan nieuwen most,
Castanien, vijgen, vasten-cost;
Meynt ghy, ô oude slechte bloet,
Dat hy dat al uyt vrientschap doet?
Hy clouwt u om u groote ghelt,
10 Daer op is sijne sin ghestelt.
De mont spreect menich vriend'lick woort;
Maer 'thert seyt, Tayert, steect de moort.

Zeeusche Nachtegael

138
XXXI.
Al heeft Ghijs een huys dat nieuw is en sterck,
Hy heeft altijt metsers en timmer-luy int werck,
Hy vint altijt wat te maken off te breken,
Dan is hier een steen, daer een planck in te steken,
5 Een ribb' in de solder, een tegel int dack,
Een bordt in de kelder, of een bril op't gemack;
Niet dat Ghijs geck is, of sijn gelt wil verquisten,
Want hy wel vreck is, en pact het in de kisten,
Maer om dat hy de luy, die ghelt te leen begeeren,
10 Mach seggen, Ick timmer, en mach geen ontbeeren.
XXXII.
Lijn wenscht met al haer hert te zijn ghetrouwt,
Dries seyt, sy is voor hem al veel te out,
Maer Pier dattet recht sijne gading waer
Indien sy hadd' noch drie-mael seven jaer.
5 Soo comt de sloor te laet, en comt te vroech,
Voor Dries te out, voor Pier niet out ghenoech.
XXXIII.
Neusvvijs weet veel van de Kerck te segghen,
Hy wil de Schrift op sijnen duym uyt-legghen,
Daer op scherpt hy sijn spits-vindich verstant,
Men weet geen vieriger Contra-Remonstrant,
5 Hy botte-muylt Arminianen, Papisten,
Slingert om sijn ooren Doopers, Martinisten:
Maer voort zeylt hy met een heel ruyme schoot,
Al wat hy can haecken sleept hy in de boot;
Hy woeckert, hy muyt, hy belieght, en achter-clapt,
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10 Hy bedrieght, hy lorrendraeyt, hy smockel-tapt.
Wel hoe? sou die man die soo brant van yver,
Die soo te Kerck loopt, die noestige drijver,
Soo ongerechtich en liefdeloos wesen?
Soo heeft hy de Schrift wel verkeert ghelesen.
XXXIV.
Jaeps nicht was cranck, een oude rijcke vrouw,
Hy scheen bedroeft, hy maecte grooten rouw,
En dé beloft, mocht sy noch blijven leven
Hy sou de buyrt twee tonnen Pharo geven.
5 De coorts hout op, sijn nicht begint te stercken,
Nu vreest Jaep noch haer goet soo niet te erven,
En looft de buyrt, comt maer sijn nicht te sterven,
Een half last biers, en daer toe een vet vercken.
XXXV.
Waert ghy Raets-heer, sout ghy noch wel geck zijn?
Creegt ghy veel goets, sout ghy al mé vreck zijn?
En stierf u wijf, sout ghy al weer trouwen?
Cost ghy nu land, sout u nae niet rouwen?
5 Dus vraegt ghy veel van onsekere saken;
Maer wat weet ick, hoe ick't dan sou maken?
Meynt ghy, datmen't al van te voren can weten?
Segt, waert ghy een vercken, wat sout ghy dan eten?
XXXVI.
Floor segt dat ick dicht versen sonder maet.
Wel Floor, dit's nieuw, dat ghy van versen praet:
Wilt ghy u nu het dichten trecken an?
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Loop, dronckert, loop, en licht een volle can.
5 Ghy dicht wel mé, maer tis een ondicht vat,
Op dat u niet ontleeck het lieve nat.
Ghy maect oock wel van maten wat gewach,
Maer tis als ghy sit in een bier-gelach,
Of lapt int lijf een maetje brande-wijn
10 Dat streke-vol moet totten rande zijn.
Of ick dicht sonder maet, wat roert u dat?
Ghy volt, Floor, sonder maet u droncken gat.
XXXVII.
Vrouw Lierlauvv is heel droevich, en claegt
Dat sy haren man niet meer en behaegt,
En dat sijn liefde gantsch is vermindert;
Sy can niet bedencken wat haer hindert.
5 Maer lieve Lierlauvv, swijgt doch al stil,
Hy plach u te sien door een liefden-bril;
Maer ghy hebt sijnen neus soo scherp gesnoten,
Dat nu den bril daer af is geschoten.
XXXVIII.
Coppen, tis niet lang geleden, dat ghy niet veel gelts en hadt,
Doe waert ghy soo mild en lustich als de rijcste van de stadt:
Alle daegh wierd aen u tafel, met veel vrolickheyts, gebrast,
Vwe buyren, en goe vrienden waren meest by u te gast.
5 Dies sy wenschten al te samen dat ghy worden mocht soo rijck,
Dat u renten mochten wesen uwe mildicheyt gelijck.
Tis gebeurt nae haer begeeren, en in eenen corten stoot
Was u broeder, en u suster, en oock al haer kinders, doot,
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Met noch nichten, en de neven. Doe quam met een volle vloet
10 Tsamen in u huys gedreven al dat gelt en groote goet.
Maer u vrienden sijn bedroghen: want nu sijt ghy scherp en vreck,
En in plaets van haer te nooden lijt ghy selve groot gebreck.
Tot rauw speck en paerde-boonen knaegt ghy eenen roggen korst,
Voor de leck're Rijnsche teughen laeft schoon water uwen dorst.
15 'tGasten nooden is vergeten, en als ghy eens gaet te gast
Wort by u twee heele dagen op dat goede mael gevast.
'tGelt verspaert ghy alsoo gierich, en vergaert het in de kist
Dat ghy self niet min den rijcdom als u oude vrienden mist.
Sy, om dit te wreken, wenschen, dat ghy crijgt noch eens so veel;
20 Dan sult ghy, uyt vrees van eten, binden toe u eygen keel.
XXXIX.
Teun, sat en vertelde met beclach
Aen Goris, dat al haer ouwe karen,
Daer sy kennis mé te houwen plach,
Nu al te mael gesturven waren.
5 Dattet voor haer was groot beswaren
Soo haest sy een vriendin had becomen
Dat die terstont haer wierd benomen,
Doe weende sy met warme tranen.
Maer Goris, nae troostelick vermanen,
10 Seyde haer; Nu Teun, wilt droefheyt staecken,
En comt met mijn wijf nu kennis maecken.
XL.
Jorden reysde naer Amsterdam te mart,
Met een stijve beurs, en een moedich hart,
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Om alle costelickheyt te coopen:
Daer ging hy alle winckels deur-loopen,
Hy dede langen silvere Lampetten,
Vergulde Schroeven, goude Brasseletten,
Groote Diamanten van veel caraten,
Die keurde hy nauw voor deur op de straten,
Hy proefde Ringen, of s'hem oock pasten,
Hy sach Fluweelen, Satijnen, Damasten,
Turksche Tapijten, Milaensche neer-basen,
Schoone Porceleynen, Veneetsche glasen,
Spiegels van Ebben-hout, Brand-ysers wichtich,
Copere croonen groot en opsichtich,
Hy taelde naer vermaerde Schilderyen,
Van de beste meesters van d'oude tyen,
Van Lucas van Leyen, of van Mabuysen.
Naer lang geloop door veelderley huysen,
Naer dat hy't al deur-pluyst en beknoeyt had,
En twintich winckel-knechts vermoeyt had,
Raet wat hy cocht, die sinnelicke Jordaen?
Vier houte lepels, en ses tafel-borden.

XLI.
Het schijnt dat Signoor seer sterck moet handelen,
Naer dat hy noest over straet gaet wandelen:
Hy treet de Kay heele dagen plat,
Nu staet by en siet by een droogh vat,
5 Dan by een block wijnen, en 'tlossen van schepen,
Het graen siet hy storten, de balen slepen,
De Schippers vraegt hy, watter comt uyt zee,
Of de West-vaerders noch zijn op de ree,
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Hoe dattet staet met de vindemi;
10 Maeckelaer vraeght hy naer wissel en premi;
Op de beurs treckt hy uyt sijnen sack
Veel brieven, die leest hy met ghemack;
Dan gaet hy dringen deur alle hoecken,
Quansuys om coop-luy of boden te soecken:
15 En als Signoor soo een ront jaer ghegaen heeft
Weet niemant dat hy oyt party ghedaen heeft,
Eenich goet van westen of oosten gecregen,
Geladen, of in de waegh doen wegen.
Wel waer toe dient dan al sijn getrantel?
20 Signoor draeght te pronck sijnen moyen mantel.
XLII.
Ghy Leser, achtick, soud wel willen
Dat ick noch meer schreef van dees Grillen.
Maer neen. dit geef ick u voor 't leste:
De cortste dwaesheyt is de beste.
H.V.D,

Boeren-Praet, Na-gebootst op Virgilij, Tityre, tu patulae.
Tityrus. Melibé.
Me. GHy Tityr, leght hier plat onder de beucken-scheem,
En fluyt een vrolick liedt, op uvven Herders teem:
Ick ballingh, die verlaet mijn vrienden ende maghen,
Verloopen uyt mijn landt, vveet niet te doen dan claghen.
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5 Ghy, leusich, leert het vvout, en 't groene loofs gedril
Na-bootsen, uvven sangh van de schoon' Amaril.
Ti. Een goet Heer, Melibé, bescheert my dit goet leven:
Hy blijft altijt mijn Heer, dies sal ick dickvvils geven
De lammers uyt mijn koy te slachten op sijn feest.
10 Deur hem gaen, soo ghy siet, mijn cudden onbevreest,
Hy maeckt dat ick soo vry mijn moesel mach doen spelen.
Me. Ick hoor u, sonder nijt, maer vvel met vvonder, quelen.
Dus stil, daer 't heele land soo bijster is ontstelt?
Siet my, hoe ick dus verr', mismoedich, deur het velt
15 Mijn schapen drijf. Dees oy, die ick vast treck, met hijghen,
Moest juyst, gins op de vvech, int slijck, tvvee lammers crijghen,
En die ben ick soo quijt, de hoop van mijn vervoet.
Dit naeckend' quaet is my, vvaer ick ghevveest soo vroet,
Wel menich-mael beduyt, deur 't crassen van de raven,
20 Deur 't huylen van mijn hont, sijn vroeten, en sijn graven.
Me. Maer vvie is doch de Heer, die ghy soo seer verheft?
Ti. Tis een die alle lof in goetheyt overtreft,
De Heer van dit ghevvest, en segen-rijcke landen.
Hier mach-men veylich gaen door vveghen, en op stranden;
25 Men vveet hier van geen crijgh, noch roovers, noch ghevvelt.
Soo haest de morgen-rood' ontdeckt het groene velt
Laetmen de schaepjes gaen 'tbedaude gras af-knersen,
En uyt de middach-son aen beeckjes haer verversen
Belommert van 't gheboomt, en claer als cristalijn.
30 De melck heeft hier een geur soo lieflick als de vvijn,
Of hoe heet dat soet nat dat vvy eens tsamen pepen
Aen zee, daer't vvas ghestrant uyt de verdroncken schepen?
Die draghen vvy te coop ter naest-geleghen sté,
En brengen dan een hant vol vvitte duyten mé.
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35 Hier leeftmen vry en vranck, men hoefter niet te schromen
Voor 't onbermhertich volck die met een stocxken comen
En lesen u daer voor een groot beschreven vel.
Me. Daer dat volck veel verkeert, daer gaetet selden vvel.
Ti. Tis hier al eens ghesint, men vveet van gheen crackeelen,
40 Of comter vvat gheschils, ons Heer vvetet te heelen,
Hy is tot ons gheneyght, als vader tot sijn kint,
Hy vvort van ons ghevreest, maer vvort noch meer bemint.
Me. O vvel gesegent lant en luyden daer gheseten!
O ghy gheluckich man! Al sijn nu haest versleten
45 V daghen, en de loop van't ses-mael thiende jaer
V 't hooft en baert bestroyt met silver-vervvich haer,
Ghy mooght u levens endt af-slijten met vermaken,
V vee en hoeft ghy niet voor dief of vvolf te vvaken,
De logge koeyen gaen tot aen de knien int gras,
50 Een rijcken oegst vervolt u schuyren met ghevvas.
Ghy, neer-gestreckt int groen, hoort ruysschen deur de blaren
De beeckjes die vvel eer der maechden spiegels vvaren,
Doe ghyse fris van jeucht gingt leyden naer den rey.
Ti. Daerom sal oock de Maes eer zijn der ossen vvey,
55 De Cabbeljau sal eer int groene coren springhen,
Eer sal de Nachtegael op noortsche clippen singhen,
De Leck sal laven der verbrande mooren dorst,
Eer ick vergheten sal dien goeden Heer en Vorst.
Me. Maer vvy, och arme luy, vvy moeten heen gaen dvvalen
60 Ver van ons vader-land, en leeren vreemde talen,
Een deel gaet over Rhijn, naer den hooch-duytschen Meyn,
Veel naer de groote stadt deur-sneden van de Seyn,
Een ander over zee, daer de wol-rijcke Britten
Van d'ander vveerelt af-ghesneden, vreedsaem sitten.
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65 Wanneer, ô goede God, vvanneer sal het gheschien
Dat vvy ons lieve land eens vveder sullen sien?
En ick mijn cleyne hut, maer aengename vvoningh?
Die ick met meerder rust, dan off ick vvaer een Coningh,
Bevvoont heb, maer die nu, eylaes! af-branden sal,
70 Off dienen vremt ghespuys van ruyters voor een stal.
Sal dan de grove Mof dit schoone land besayen?
En sal de vvreede Wael dees vruchtbaer ackers mayen?
Siet vvat de droeve tvvist al jammers heeft ghevvrocht,
Waer haet, en sucht van staet ons burgers heeft ghebrocht.
75 Iae, Melibé mocht vvel soo vet sijn braecke missen,
En snoeyen het geboomt. Wat scheelt het van mijn gissen?
Tis voor een roovers hant, off voor den noorden vvint
Dat ick met cost'lick fruyt mijn boogaert heb geint.
Nu gaet, mijn schaepjes gaet, die eertijds vvaert vol vveelde,
80 Doe in een claver-vvey mijn fluytjen voor u speelde,
Daer ick ghedoken lach, en onder 't ruygh gevvaey
Van vvilgen, sach met vreucht mijn cudde fris en fraey;
Maer dat is uyt: nu staet vvat anders ons te vvachten.
Ti. Ghy mocht vvel dese reys noch hier by my vernachten.
85 Met nieuvv-gevronghen kaes, en eyers versch geleyt,
En peeren van den boom, sal 't mael haest zijn bereyt.
Siet hoe den avont-roock de schouvven uyt gaet trecken,
En de gedaelde son de schaduvven doet recken.
De schapen sullen vvy op-sluyten in den stal;
90 Wie vveet, vvat ons den dach van morgen geven sal.
H.V.D.
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Principiis Obstra.

GHy die in u bedrijf wilt leven nae de reden,
Ey stelt op dit ghesicht een weynich uwe schreden,
Hier is een corte les; een les, die menich man
Tot ruste, tot vermaeck, tot vrede dienen can.
5 Eerst, soo u jeuchdich hert is vierich om te minnen,
En valt niet aen het werck met onbedachte sinnen,

Zeeusche Nachtegael

148
Denct, vraegt, siet, ondersoect, en pleegt gesetten raet;
Alst peert is opte loop, dan comt de toom te laet.
Indien ghy zijt gheneyght om haestich uyt te varen,
10 Hout als geduerich wacht, en leert u soo bedaren,
Weest veerdich in de weer, en dempt het eerste quaet;
Alst peert is opte loop, dan comt de toom te laet.
Soo haest ghy quade sucht voelt in de leden spelen,
En stelt gheen saken uyt tot hert en longher quelen;
15 Verdrijft de Zeeusche coorts eer datse vorder gaet;
Alst peert is opte loop, dan comt de toom te laet.
Wat sal ick groot beslagh, en duysent vreemde dinghen
Vermenghen onder een, en hier te berde bringhen?
Let in u gansche doen, let op het eerste faet,
20 Alst peert is opte loop, dan comt de toom te laet.
I. CATS.

Nopen.
KEes laeckt uyt alle macht een hof hem vvel gheleghen;
En prijst in teghendeel sijn vvijf, een vuyle geyl;
Ghy vraeght vvat onse Kees tot beyde mach bevveghen;
Het eene kocht hy geern, het ander heeft hy veyl.
5 Katrijntje vveyghert noyt, en siet! noch blijftse maeght;
Vraeght yemant hoe het comt, tis dat haer niemant vraeght.
IAn Grollaert drijft de spot met alle soete dieren,
Hy vvil noch echte vrouv, noch jonghe dochter vieren;
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Dees is te lijdich cleyn, en gene veel te groot,
10 Een ander al te bleyck, te geel, te peers, te root.
Hy is de vijste nurck van alle stuere coppen,
En noch vveet Lijsje raet om hem den mont te stoppen,
Want alsse desen vent maer voor den spiegel set,
Hy svvijgt van stonden aen gelijck een pisse-bed.
15 Ghy vraegt my vvatter schort, dat als ick u ghemoete
Of oorlof van u neem, u noyt met kussen groete:
Hoort Els, tis geen vermaeck te kussen aen den mont
Die groot vermaken neemt te kussen haren hont.
Souckt meysjes; Aeltje mist een steen uyt haren ring;
20 Och of doch eens de steen uyt haren boesem ging!
DIe meynt dat Fop de Alkumist
Sijn ghelt en goet om niet verquist,
En dat hy nimmer vinden sal
Die Steen, soo kenbaer over al;
25 Die heeft voorvvaer hem gans vergist,
Die heeft geheel end al ghemist:
Hy heeft, ghevvis, hy heeft de Steen,
Jae heefter even tvvee voor een.
Wat lachje vrient? ten is gheen raes,
30 Den eersten creegh hy in de blaes;
Dat vvas voor doen sijn tijt-verdrijf,
Den tvveeden creegh hy op het lijf;
Dus creegh hy meer als sijnen vvensch;
Een is ghenouch voor eene mensch.
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Simutandum emendandum.
Bedenckinge op een Schip, van het vvelcke de Schipper het zeyl over slaat, ende aan
de kant van de reviere daar het Schip over vaart, riet, ende op het land een toorn of
te kercke daar een weer-haan op staat, &c.
DEn hemel, end' de lucht verand'ren steeds haar wesen,
Na datter koude komt, of hitte op-gheresen;
De mensch, die als een aap wil alles volghen naar,
Verandert sijnen sin wel thien-maal in een jaar.
5 Hy draeyt sich als een top, end' wend sich als de zeylen
Aan dees, of gene syê, end' meynt soo niet te feylen;
Is losser als een riet, onseker als de haan
Die door 'tgebied des winds dan dus, dan soo moet gaan.
Dan wilt hy wesen dit, dan keert hy weêr sijn sinnen,
10 Dan is hy tegens u, dan wilt hy u beminnen;
Dan houd hy het met die, dan slaat hy hem niet aan,
Dan neemt hy dit geloof, dan laat hy't weder gaan.
Maar wilt ghy immers zijn verandert, end' gepresen,
Verandert uw gelaat, leght af u sondich wesen;
15 't Verand'ren is niet quaad, wanneer ghy u van quaad,
End 'tgeen oneerlick is, bekeert tot beter staat.

Impar congressus.
DE Wijse seght hy niet en weet,
D'onwijse sich te veel vermeet;
De proeve van dit ongh'lijck paar
Betoont dat gheen van beyd' is waar,
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5 Maar d'eerste wijs, end' wel bedacht,
Soo weynich van sich selven acht,
End' d'ander stout, vermetel, trots,
Stuent op sijn woorden als een rotz,
End' soeckt sich soo alleen den schijn,
10 Maar d'eerste soeckt alleen het zijn.

Cave temerè diffidas.
ALle liefd' die altemet
Met na-dencken word besmet,
Jan niet hebben langhen duyr,
Maar vergaat van uyr tot uyr.
5 Als een vriend sijn vrient mistrout,
Siet haar vriendschap strax verflout,
Want mistrouwen maeckt verschil,
End 'tverschil breect beyder wil,
End des wils oneenigheyd
10 Maact dat hare vriendschap scheyd:
Alsmen na sijn vrouw moet sien
Moet de liefde verre vlien.
Niet en worter seer gheacht
Datmen houd van schuld verdacht:
15 Doch die met een losse sin
Houd verdacht eens anders min,
Een ghewis bewijs dan gheeft
Dat hy selfs geen liefd' en heeft.

Magistratum gerens audi et justùm et injustùm.
EEn Rechter die wil hebben prijs,
Moet hebben kennis, end sijn wijs;
Daar by soo moet hy hebben Macht
Op dat sijn vonnis werd volbracht;
5 Rechtveerdicheyd ist derde goed
Dat hy oock by hem hebben moet,
Want dees vereyscht dat ongehoort
Hy niemand straffe met sijn woord,
Want als hy wijst het vonnis al
10 Daar d'ander niet op spreken sal,
Al wijst hy recht heel blijckelijck,
Noch doet hy 't recht dan ongelijc.

Naturae sequitur semina quisque suae.
GElijck de kruyden zijn van aard
Verscheyden die de aarde baart,
Soo sietmen dat groot onderscheyd
Is tusschen mensch, end mensch geleyt,
5 End dat sy volghen elck het zaat
Daar yders een natuer op slaat.
De eene van natuere draaft
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Naar hoogheyd, d'ander altijd slaaft,
De een wil sterven in het veld,
10 Een ander tot de vrede helt,
De een moet reysen, d'ander sal
Steeds blijven als een koe op 't stal,
De een wil wesen Medicijn,
De ander wil een Leeraer zijn,
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15 De derde word een Advocaat,
Eens anders lust naar 't Coopen gaat,
De eene die wil zijn een boer,
De ander haat hem als een loer,
Een yder in sijn werck soo leeft
20 Nadat hy lust, of onlust heeft.
Een lust; of onlust die sich streckt
Naar dat hem sijn Natuere treckt.

Quem res plus nimio delecta vere secunda, Mutatae quatient.
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Wanneer de maan in ons gesicht
Ontfanghen heeft haar volle licht,
Dan zijn de oesters in de zee,
De mossels, end de boomen meê,
Vervult van sap, van mergh, van nat,
Want elck alsdan sijn voetsel vat;
Wanneer de stralen van de maan
Allenxkens meer end meer vergaan
Soo zijn de oesters mager, teer,
Haar sap is wegh, end 't oude smeer.
Soodanigh is de mensche mal,
Die niet en weet hoe dat hy sal
Hem draghen of in teghenspoed,
Of als hy is verrijckt van goed;
Wanneer hy is van weelde prat,
En van sijns herten lusten sat,
Dan is hy in sijn wapens hoogh,
Dan treed hy als een pauw int oogh,
Dan is hy vol van pracht, end eer,
Dan draagt hy hem gelijc een heer;
Doch als de kans hem tegen slaat,
End' al sijn voorspoet haast vergaat,
Wanneer sijn naam, end eere breect,
End dat hy in ellende steect,
Soo vallen al sijn spillen neer,
Hy is een slaaf, wegh is de Heer,
Sijn goet, sijn moet, sijn trotse geest,
Sijn hoogheyd isser al gheweest,
Sijn sap is wegh, om dat de maan
Van voorspoed niet meer vol wil staan.

Syncerum est nisi vas quodcunque effundit amarum est.
DIe goede wijn, of eenich nat
Wil tappen uyt een stinckend' vat,
Die sal voorwaar van sulcken dranck
Ontfangen weynich eer, end danck,
5 Al is hy van coluere goed,
Van rueck, end ooc van smake soet,
Nochtans om dat het vat is quaad
De guer, de smaac terstond vergaat.
Wanneer een bouf, of mensche boos
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10 In handel, wandel trouweloos,
Wil spreken van de dueghd, of God,
Het heeft geen val, 'tschijnt dat hy spot,
Al zijn de woorden goed, de man
Die maact dat niemand hebben kan
15 In sulcke reden lust, of smaack,
Sijn hert besmet de goede saack.
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Omnia assentariis quaestus nunc multó est uberrimus.
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WAer dat ick keer mijn selfs, of wend,
Mijn schaduw' altijd na my rent,
Wanneer ick sta, soo staat sy recht,
Wanneer ick legh, sy legt ooc slecht,
Soo ic my buyg, sy buygt haar meê,
Ga ick van hier, sy gaat van steê.
Sy springt met my, wy loopen bey,
Wanneer ic dans, sy maact haar rey.
My dunct dit is de rechte aard
Van een die pluymstrijct onvervaart,
Van een die yder na sijn sin
Kan praten om sijn vuyl ghewin,
Soo ghy yet wilt, hy wilt het met,
So ghy yet prijst, hy noemt het net,
Al 't geen ghy laact, dat dunct hem quaad,
'tGeen u behaaght, dat is sijn praat,
Soo ghy het wit sult sien voor swart,
Of sachte dingen noemen hart,
Hy sal u sotheyd volghen naar,
End van u schillen niet een hayr,
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Soodanig mensch springt met u om,
Dan goed, dan quaad, dan slim, dan krom,
Dan hoogh, dan leegh, dan wijs, dan mal,
Naar dat 't gewin in hem draeyen sal.

Solus vult scire videri.
ICk weet niet wat het is met onse Neder-landers,
Want nevens hare taal soo spreken sy noch anders,
Het is haar niet ghenoegh te spreken hare taal,
Sy spreken Fransch, end Schots, Latijn, end als de Waal.
5 Sy weten't als een Kock te menghen, end' te scherven,
Om soo quansuys wat eers by and're te verwerven,
De eene seyt, bon jour mijn Heer, de and're weer
Seyd bona dies Heer, end' swets soo even seer.
De grace, neen Monsieur, excuse moy sy spreken,
10 End' als sy spreken soo, een ander schijnt een leecken,
Dan koomter oock Signoor, end' maact den Spaanschen geck,
In plaatse van den dagh, is Ditto nu den treck.
Van waar koomt ons dit toe, te menghen soo de talen,
End' dan van dees een woord, end' dan van die te halen,
15 Ist schaarsheyd in de taal? verwert ons die de spraack?
Neen: d'hooghmoed die ons quelt is oorsaack van de saack.

Aurea nunc verè sunt secula.
DE eeuwen, soo't beschrijft 't Poëtisch pen-ghesangh
Van Naso die wel eer tot Sulmo is gheboren,
Die hebben haren glans soo achter een verloren,
Het Silver quam nae 't Goud, de derde gingh haar gangh
5 Na 't Coper vol-slaaghs heen, de vierde was te strangh
Van Yser, end van Staal; maar die nu recht te voren
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De eeuwen ondersoeckt, niet dan te licht can sporen
Veel ergher eeuw als oyt, end' dat noch eeuwen lang,
Maar ick doe't avrechts om, end segghe dat de tijden
10 Die wy beleven zijn van klaar, en klinckend' Goud,
End' nochtans alder-boost, van 't Goud men nu meest houd,
By dit staat trouw, end'eer, ja lijff, end'ziel besijden;
Wanneer oock 'tgeld, end 'tgoud maar wilt ghevoeligh spreken
Soo kan het eer, end' eed, verbonden, steden breken.

Velox usura trucidat.
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WAnneer de menschen aan haar lijf
Ghevoelen eenich ongherijf,
Aan vingers, voeten, of aan hand,
Of scherpe pijnen in de tand,
Soo gheven sy veel liever gheld
Dat sulcken deel wordt af-ghestelt,
Dan dat het gansche lichaam sou
Geraken in noch meerder rouw.
So moetmen dicmaals huys, end hof,
Ia selfs de huys-raad steken of,
End snijden af de knecht, end meyt,
End al dat ons in schulden leyd,
Om van eens anders schuld, end geld
Te worden vry en vranck gestelt.
Tis waar het schijnt u wel een schand,
Na dat de wijse van het land
Sich nu in onse tijd vertoont,
Tis best wanneer de Bruyd verschoont.
Maar soo ghy dan daar na te meer
Sult suynigh zijn, soo ist u eer,
Ghy weet wel datmen kuere siet
In't ghene dat is yet, of niet,
Tis best wat quijt dan altemaal,
Een half ey voor een leghe schaal,
Ten is u niet al uw eyghe goed,
't Zijn ander jongen die ghy broed,
Soo ver u goedjen is belast
Soo ver het tot een ander past,
Tis sijne niet al watmen siet,
De kroon en maackt de maaghdom niet;
Ghy meent, ick weet een ander man
Die my ghenoegh sal tellen an,
Wat ist of hy een rentje treckt,
Als maar mijn schande wort bedect:
Hoe? neemt ghy geld op int'rest op
Gy speelt maar met eens anders pop,
Een kancker is het die u eet,
Soo dat ghy't niet en voelt, noch weet,
Ten is de wegh niet, sey de man,
Al ried nu lest u Floris an,
Hy doet het om zijn vuyl ghewin,
Al praat hy u wat naar den sin,
Hy leyd u soetjens in sijn schuyt,
End suyght u dan als honigh uyt.
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Dogma tuum sordet cum te tua culpa remordet.
EEn leere diemen leert, die anders wel van deghen
Werd aangenomen van de vaten teer, end' swack,
Krijght niet dan al te seer, al waar mer toe gheneghen,
Door 't niet beleven van de Leeraar grooten krack.

Curiosus nemo est qui non sit male volus.

5

10

15

20

STroyt gerste voor een hoen, of wat het liefst sal eten,
Noch sal het zijn belust te krabben met sijn poot,
End' vint het dan wat goeds dat sal't wel niet eens weten,
Maar siet alleenlick aan waar toe de lust hem stoot.
O mensche strangh, end' fel, end' al te nauw in't vraghen!
Al hebt ghy voor uw hoofd wat anders om te doen,
Hier siet ghy hoe een beest in sich uw beeld mach draghen,
Ontbloot van alle reên, een onvernuftigh hoen.
Wat reden heeft u dit of schijn van haar bevolen,
Dat ghy oock selfs een hayr in sessendertigh klijft,
End' schravelt om, end' om al 't ghene dat verholen
Of in uw buermans huys, of evennaastens blijft,
Ist goed, end' soo het sou hem, end' sijn daden prijsen,
Dan gaat men't noch voor-by, men soeckt alleen een lack,
Men soect maar hoemen magh hem schand, end hoon bewijsen,
Vw naaste is een mensch, end' daarom is hy swack.
End' dan een vraghert sal noch int gemeen min dooghen
Dan daar hy yet van vraaght arghlistich, loos, en schalck.
Hoe siet ghy soo een stroo in uwes naastens ooghen,
End' in uw eyghen oogh en siet ghy nauw een balck.

Zeeusche Nachtegael

157

Concordia discors.

DEes honden twee aan twee gaan nevens een ghebonden,
Het jock is wel ghemeen, maar elck een kiest sijn sy,
De eene wilt dit heen, de and're heeft ghevonden
Een wegh die hem behaaght, end' wilt soo wesen vry,
5 Sy trecken teghen een, end' willen van een wesen,
Sy konnen niet van een, het jock dat houd haar vast.
Het waar wel dienstigh dat dit werde veel ghelesen
Van man, end' vrouw niet wel in eenen band ghepast,
Al zijn sy eens in trouw, nochtans soo zijn verscheyden
10 De willen onder een, de eene die wilt soo,
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De ander die wilt dus, end' twisten met haar beyden,
Sy zijn eens door haar echt, end' oneens om een stroo.

Parcere subjectis, & debellare superbos.
HEt is eens Konings ampt, die geerne te vergheven
Die voor sijn voeten neer als nederslachtigh beven,
Het is eens Konings ampt te treden onder voet,
Die teghens hem op-staan met wreveligh ghemoed.
5 Het eerste brengt te weegh dat goede hem beminnen,
Het tweede dat vermorwt de boos, end' harde sinnen,
Bermherticheyd ghemengt met oordeel, end' met recht,
Maackt dat een Heer, of Prins by elck een eer in leght.

Define matronas sectarier.
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PLinius een schrijver oud
Seyd hoe dat de Koeckoeck stout
In eens anders voghels nest
Meermaal sijne eyers vest,
End' hoe dat een moeder vreemt
Sulcke voor de hare neemt.
In dees weereld slim, end' boos
Zijn oock vele Koeckoecks loos,
Die haar eyghen echt, end' trouw
Breken met eens anders vrouw,
Die de vruchten van haar lijf
Brenghen tot eens anders wijf,
Ghene Koeckoecks zijn in't woud,
Dese hem in steden houd,
Ghene vlieghen 's somers maar,
Dese vlieght het gantsche jaar,
Ghene roepen steeds koeckoeck,
Dese swijgt stil in een hoeck:
Die niet met dees Koeckoecks gaat
Is voorsichtigh in sijn daad,
Die dees Koeckoecks niet en quelt,
Is noch boven die ghestelt,
Die dees Koeckoecks niet en slacht
Heeft sijn lusten in sijn macht.

Genus & divitias qui laudat aliena laudat.
O waterloose wolck! ô mensche weerd belacht!
O mensche sonder eer! hoe? wilt ghy altijd blaken
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Na 't onverdoufde goed, end' niet dan hoogheyd kraken
Een hoogheyd die u geeft uw Vader, end' gheslacht,
5 Wel siet de saack eens in, end' oordeelt oock bedacht.
Hoe? Prijst ghy geld, end' goed? wel zijn 't niet lichte saken,
End' buyten u gehaalt, de and're dinghen smaken
Na trotsheyd hoogh verwaant, end' datmen niemand acht,
Wat prijst ghy uw gheslacht van boven neer soo seer?
10 Al ist in alles waar noch valt de sake teer,
End' sult ghy anders doen als and're menschen prijsen,
Ia als ghy 't wel bedenckt 't is t'uwer schande meer.
Soeckt ghy in rijckdom heyl, soeckt ghy in afkomst eer,
Laat uyt uw' rijckdom deughd, uyt d'afkomst vroomheyd rijsen.

Aende deught-kunst ende geest-rijcke Joffrou Iohanna Coomans,
Een der jongste Dochteren van Phoebus, ende een recht voetster-kindt
der Musaes, verson ende schreef dit volghende Dicht meer met oprechte
meyninge, als na ghevvoonte: Abraham vander Myl.
GHelijck wanneer men sich wat gaet vertreden
In een groen wout van boven tot beneden
Ghekrult van loof, in soett' end' stille Locht,
V schielijck dan met onvoorsiene vlocht
5 End' onvoordacht comt in u ooren varen
Hier een gheruysch van zitterende blaren,
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Oft daer 't ghesmeeck van eenen sachten wint,
Oft gins 't gedraef van Bock, Hart, Rhee oft Hind:
Soo isset oock geen langhen tijt gheleden
Gegaen met my. My quam int oor ghesneden
Dwers deur de locht van fraeye Melody
Een soet gheruysch: 't klonck vrolijck ende bly:
't Scheen dattet was den nae-klanck van een singhen,
Dat Phoebus had seer lieffelick doen klinghen
Op zijne Luydt, met een verblijt ghemoet
Om eenich dinck, dat hem zijn hert de'e goet.
End' als ick wel mijn ooren dede open,
Song hy daerin, dat hem 't hert was deurlopen
End' vol van vreuchd', om dat hem op dat pas
Een Poëtin van nieus gheboren was.
Dat dit sich had seer onlanks toeghedraghen
In Mitels-Burgh, mids in groen VValchraeus hagen:
Dat dees hem was een trouwe dienarin,
End' eerster groot, recht nae zijn hert end' sin.
Ick hoord' hem oock haer'n naem end' toenaem spellen,
IOHANNA voor end' COMANS daer by stellen.
Mijn oor ick hier noch bet ging sparren op,
Ick was verheught tot inden hooghsten top:
Midts my den naem bekent was, en de vrouwe
Self een vriendin. Daernae uyt goeder trouwe
Komt een tot my, als of van Phoebus waer
Ghesonden af Mercurius. Siet daer!
Die brengt my me'e som vande soete Dichten,
Die onlangs had dees Poëtin gaen stichten.
Ick las een Dicht, daer van 't oud end' nieu-Iaer
Het werck-stof was. Ick sach en las daer naer
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't Geen sy voor 't Boeck van Catzen Maeghden-plichten
Stelt als een Spoor: end' soo noch and're Dichten.
Als ick dees las, bleef ick schier spraeckloos staen,
End' grootelicks met wondering bevaen.
My wonder docht, dat in haer had ghescholen,
End' langhen tijt gheweest had soo verholen
Een rechte geeft end' aer van Poësy,
Een saken-vloet met een stel-konst daer by.
Dat noch ick had, noch yemandt voor twee jaren
In haer ghemerckt, end' noch veel min ervaren:
Niet meer dan 't vyer en 't clare voncken light,
Dat in een key verborghen light soo dicht:
Oft een juweel in zijne kas besloten:
Oft oock de Son, eer dats' haer gaet ontbloten
Van wolck en domp. T'en was noch niet verjaert,
S'en was, end was een Poëtin ghebaert.
Iae, in een maent, oft min noch van te voren
Liet sy noch niet een Dicht-stuck sien oft hooren,
End' eer een maent daernae soo bromde sy,
Al wat sy wou, in goe Poëtery.
Sy schreef een Dicht bevallich end' seer aerdich:
En dat van stof soo dierbaer end' soo waerdich,
Dat Senecas en Platoos wijsheyt t'saem
Daer by niet is, als eenen ydelen naem.
't Geen dat sy schrijft zijn saken vanden Heemel,
Dat dees, maer aerd' end' blommeloose seemel.
Wat vreemder saeck, te zijn soo haest ghemaeckt,
In stof end kunst een Poëtin volmaeckt.
End' dat dit doet niet een der vrye Maeghden,
Die noyt noch yet van kinder-last en klaeghden,
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Noch vande moeytt' end' sorgh van huysgesin,
Noch passen moet te doen haer Huys-heers sin:
Maer een met man, huys, kinderen beladen,
Die 't geen dat hoort tot elck, steets moet beraden.
Siet, Persaeus, in dese Vrou een punt,
Dat ghy beknort u niet te zijn vergunt:
Dat ghy niet waert met haest een Dichter worden,
Ghelijck men maeckt de rou ghevlochten horden.
JOHANNA is in haest, met groote spoet
Ghebaert, ghequeeckt een Dichterinne goet.
Sy moet dan wel ('t geen dat ghy seydt te wesen
Geweyghert u) int water uytghelesen
Des Paerde-borns vry hebben nat ghemaeckt
Haer lip end' mont, end' Pyreeus stroom ghesmaeckt.
Iae, soumen hier wat op zijn Heydensch spreken,
Niet veel en sou met recht daer aen ghebreken,
Of wel men mocht dit segghen, dat sy heeft
Gheseten op Apollôs gouden treeft:
Ende dat sy heeft gheslorpt uyt al de Beken,
Daerin men seght Poëtsche kracht te steken:
Vyt Agannipp' end' uyt Pyrene reyn,
Vyt Arethus' end' Pegasus fonteyn.
Dat, Janna, ghy oock hebt in slaep ghelegen
Op Helicon, en daer soo hebt verkreghen.
Wat vanden damp van zijn Poëtsche cracht
End' Dichtster wierdt alsoo op eenen nacht:
Ia dat ghy hebt Apollo tot uw'n Vader,
End' dat by u de Musaeus al te gader
Sijn by geweest, als ghy gheboren wierdt,
End' Pallas 't werck als Vroe-vrou heeft gestiert.
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Maer dat en is geen Christen tael ghesproocken:
Den Hemel is gheweest om u ontloken:
Niet Helicon, niet ist Parnassus bergh,
Daer van u comt een dichtens cracht end' mergh:
't Is Sions Bergh, zijn reuck, zijn geur, zijn tochten,
Die u dees kunst end' wetenschap aenbrochten.
Dien Balsem ist, die eertijts heeft ghevloeyt
In Davids geest, die heeft oock u besproeyt.
Wats Phoebus, wat de Musaes doch te achten
Als eenen niet, een droomwerck, sonder crachten?
Dien geest van Godt, van Godt den rechten Godt
Is uwen geest gheworden tot een lot.
Als ick dan sach, dat sulcke vruchten quamen
Van u vet landt, eer oyt de liens vernamen
Dat oyt het was gheploecht, geëgt, besaeyt,
End' daer af wierd' so schoonen Oegst ghemaeyt:
Als ick die sach end' las, heeft my ghescheenen,
Dat al mijn lee'n veranderden in steenen,
Al of ick had Medusaes hooft beschout,
Oft had begaen van Niobe de fout.
Doch 't stack oock an in my een groot verblijden,
Dat ick nu sach, dat ons eeuw', onse tijden,
Ons Vaderlandt ghenoten oock dit goet
By al 't gheluck dat ons den Heemel doet,
Dat nu soo wel oock onder onse vrouwen
Poëten zijn, als eertijts by den ouwen:
Als Sappho was, end' als Faleonia,
End' onlancks noch de wijs' Olympia,
Aspasia, Corinna end' Erynne
Hippolyta die eed'le Poëtinne,
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De vrou van dien, die soo vergult beschrijft
Den Hovelinck, daermeed' hy 't Hof gherijft:
Oft als daer was Pescarâs Marckgraeffinne
Victoria kloeck en devoot van sinne:
Daer me'e nu kan ons COMANS kloecke tock
In Poësy wel trecken als een jock.
Ist niet wat groots, dat onse vrouwe luyden
Nu uyt haer pen soet klinckende doen luyden
Een Nachtegaels kunst en geest-rijck gesang,
In plaetse dat, gheleden noch niet lang,
Ons mans, ick seg ons Rherorijcksche mannen,
Ons Camer-volck, die vrienden vande kannen,
Ons spoghen uyt een quâckende gheschreeu
Als van een vorsch, oft van een heesche Meeu?
't Schijnt hier uyt wel, dat nu men heeft te hopen,
Dat tot ons wil begeerlick komen lopen
De geest end' kunst, die eertijts heeft ghewoont
T'Athenen en te Romen hooch ghecroont.
Mijn vreuchd' hier af is daerom noch te meerder,
Dat dit's de Vrou van dien, daer van een eerder
Ick altoos was end' een versegelt vrint,
End' die soo oock tot my weer is ghesint.
Het doet my deucht, dat hy heeft dese eere,
Dat van soo'n vrou hy is de man end' Heere,
Daer van de geest, persoon, eer ende deucht
Sijn goet gheluck vermeeren end' zijn vreucht.
Mijn goede wil en heeft niet cunnen laten,
Me-Joffrou, of ick most in deser maten
V schrijven toe dit mijn goetwillich dicht,
Hoewel 't maer slecht te achten is veellicht:
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Of schoon mijn veers en dichtens slappe aeren
(En 't is niet vreemt, ten aensien van mijn jaren)
Beginnen nu te worden drooch end' hol
160 Van sap, bloet, geest, daer van de jeucht is vol.
Voort bid ick u, ick porre, rade, mane,
Dat ghe'open set de voll'en rijcke krane
Van u fonteyn, die overvloedich welt
Een stroom van Dicht: besprengt daermer ons velt:
165 Laet uytte mam en tepels van u sinnen
Doen stralen uyt den geest, die daer sit binnen:
Dat deur u wordt verquickt ons Vaderlant,
Oft ymmers die, die nae u Dicht-kunst brant.
A. V. MYL,

Geestelijcke Mey-Plantinge,
Op de Wijse: De Winter cout, die ons seer quelde.
HOe soud' ick nu niet vreuchde plegen,
In desen soeten Meyschen tijt?
Daer in al ding nu staet bedeghen
Soo schoon end' sich soo seer verblijt?
5 VVy hebben nu Mey-avondt vroo
Des Meys hoop end' vervvachte boo:
Des VVinters quael zijn vvy nu quijt.
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De Ieught des jaers gaet nu beginnen,
Die 't leven ons maeckt aenghenaem,
10 Ververscht verfrischt al onse sinnen
Midt datse maticht soo bequaem
Des VVinters Ys end' doode kou,
En 't Somers vyer met laeuvven dou,
't Gemack end' vvensch der menschen t'saem.
15 Noch heet, noch kout doets' ons oorbooren
Een koelte versch: seer vvillecom,
End' dus beelts' af ons van te voren
(Sy aller maenden fleur end' blom)
Den eeuvvighen verkoelings Dach,
20 Die vvech sal nemen al 't gheklach
Van svverelts droeven ouderdom:
Die haer benautheyts hitte brandich
Verdryvende, sal gheven vveer
Eens eeuvvich levens vast bestandich
25 End' onveranderlick schoon vveer.
Nu, svverelts overighen tijt,
Die daegh'licks vast al kort end' slijt
Heeft van dies Meyes-avont d'eer.
Ick sie elck een vast besich vvesen,
30 Dat hy nu op Mey-avont plant
Den Mey-boom dien, die uytghelesen
Is in zijn hert, daerop dat brant
Sijn liefden-vyer, die hy daer me'e
Vereeren vvil: Ick vvilt dan me'e
35 Nu doen, in geestelick verstant.
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In d'avont 's jongsten Dachs droefblijde
VVil ick dit doen. Jae ick vvil eerst
Versoecken op mijn Lief by tijde
Op dien, die in mijn herte heerscht,
40 Dat hy in my sijn heylighe Mey
VVil planten: end' ick soo lang bey:
Doet dit, die my sijt alder-vveert'st!
Plant nu in my schoon Balsem Den balsem-boom is een plante van hout ende blat niet onghelijck
den Wijnstock: heeft zijn blaren altoos groen. Als hy wordt open ghesneden aen zijne schorsse,
druypter uyt die vermaerde Balsem-oly: die soo kostelick is van reuck en kracht. Pleech nieuwers
ghevonden te worden als int Iootsche Landt: ende dat alleen in twee hoven der Coninghen van
Iuda.rancken,
Met haer altoos groen-bloeyich blat:
45 Daer voor u moet u Jootsch volck dancken,
Dat alleen heeft de eer ghehadt,
Dat in haer lant, end' nieuvvers el,
Dees dierbaer plant vvou vvassen vvel:
Sijn sap bedrup my 't hert vvel nat!
50 Den Balsem uvves Geests seer krachtich
VVil salven deur end' deur mijn Geest,
Op dat ick vvord in deuchden machtich,
In u steets groen, sterck, onbevreest:
Sijn reuck parfuun so mijn ghemoet,
55 Dat ick voor u mach rycken goet,
End' u behaghen aldermeest!
VVilt op zijn eevvich groene blaren
Inschrijven uvven grooten Naem,
Op dat ick die mach vvel bevvaren
60 End' drucken in mijn hert bequaem.
Schrijft hem daerin met blinckend' gout,
Dat ick hem houd' in goet onthout,
End' by my dure uvve faem.
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Dus gae ick u nu oock vveer stellen
65 Mijn Christus, mijnen Bruyd'gom vveert,
Een Mey, die' ick vvil niet neer sal vellen
Den tijt met zijn vernielend' svveert.
Dies stel ick een steeds groen Laurier:
Op elck blat uvv'n naem goedertier
70 End' van mijn ziel seer hooch gheeert.
Dat doe ick, om daer me'e te leeren,
Dat alleen u, end' anders geen
Ick achte, noch begeer te eeren.
Doch stout'lick staet mijn naem ghemeen
75 By d'u, om dat ick needrich smeeck,
Dat u aendacht my niet versteeck,
Als yvvers een vervvorpen steen.
A. V. MYL.

Aenden Hooch-gheleerden Heer, D. Abraham vander Myle.
MEt wonder sach ick toe als my daer wert ghegeven
Dat soet bevallich dicht van V, aen my gheschreven,
Wanneer my onverwacht gecomen is ter hant
Van u ghenegen hert dat aengename pant;
5 Soo ras als ickt ontsloot en maer begost te lesen
Quam strackx een nieuwen geest in mijnen geest geresen,
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My dochte dat ick wert ghedreven op Pernas,
En dat Apolle selfs, daer teghenwoordich was;
Ick hoorde (soo my docht) de negen Maechden singhen,
Ick hoorde soet geluyt diep in mijn ooren dringen,
Soo liefelijck beviel my u beleefde tael,
Veel soeter als den sanck, van eenen Nachtegael.
Niet om dat ick terstont daer uyt quam te beseffen
Dat u voornemen was my daer deur te verheffen,
Dat steld' ick aen d'een sy. En hiel het voor u gonst,
Maer had' alleen het oogh geduerich op de konst.
'k En hebbe noyt getracht te rijden op de wagen
Die Fama door de Lucht plach om en om te dragen;
'k En ben niet die vermaert door al de weerelt vliegh,
Maar sitte meestendeel ontrent de kinderwiegh:
Mijn wil is oyt gheweest, dat ick het ampt der Vrouwen
Geduerich in mijn hooft en sinnen mocht behouwen,
Dat is, mijn lieven Man in alles te voldoen
In sorge van het huys; en kinders op te voen.
Doch, soo gelijck de booch niet altijdt is gespannen
Soo can des menschen geest niet eeuwich sijn gebannen
Van sijn gewenste lust noch staech aen eene saeck,
Hy moet oock altemet becoomen sijn vermaeck.
't Vernuft en is noyt stil door 't woelen vande sinnen,
Waer deur, dat dees, en geen, verscheye konst beminnen,
Een yder heeft het zijn. Aengaende dan van my,
Ick heb altijdt bemint de soete Poësy.
En om den swaren geest somwijlen te verlichten
Heb'ick dan altemet bestaen een werck te dichten,
En is u van dit werck ghekomen inde hant,
Denckt dat het is ghedaen ontrent de wiege-bant.
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Hoe soud' ick u vernuft met alsoo kleyne saecken,
En u verheven geest beweghen tot vermaecken;
Hoe soud' ick u vermaeck daer mede konnen voen,
40 Dewijl ick mijn gehoor doch niet en can voldoen.
Want als ick overmerck den loop van u gedichten,
Die van u kloeck verstant te vollen ons berichten,
Soo treffelicken werck, en van soo hoogen stof,
Het welcke vry verdient meer dan gemeenen lof.
45 Dan staen ick heel verset, en denck wat mach ick maecken?
Wat moeyen met de konst; ick mocht het beter staecken,
Want siet mijn trage geest en ongeleerde pen'
Die wederhout mijn wil en laet my daer ick ben.
Ick sal dan weerde Vrient, u soete gunst ghedachten
50 In dancke nemen aen; maer wilt my geensins achten
Voor dat ick niet en ben. Want, soo ick sellif merck,
Al wat ick maken kan en is maer vrouwen-werck.
IOHANNA COOMANS.

Liedeken van Cnemon ende Nvma. Of soeten lach over de
huyden-daeghsche VVeer-hanen.
CNemon was seer hooch verheven
Vyt een slecht en leeg geslacht,
Van te vooren heel veracht;
't Priester-ampt was hem gegeven:
5 Dies hy als een halve Sant
Wiert geeert door al het Landt.
Maer nu onlangs sijnd' geseten
By de Wijn, en aen den Dis,
Daermen wat vryborstich is,
10 Soo en hadd' hy niet vergeten
Zijnen ouden geylen clap;
Maer veel eer zijn Priesterschap.
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Daer begon hy weer te singhen
Hoe de dertel Amaril
15 Socht van Coridon haer wil:
En veel ander sotte dinghen,
Die hy als hy Scholen lach
Placht te singen dach aen dach.
Numa siende zijn manieren,
20 En dat ongeschickt gelaet,
Wert daer over dapper quaet;
Want hem docht dat sulcken tieren,
En soo ongesouten praet,
Immers Priesters seer mistaet.
25 Dies hy soetjens van ter syden
Is van tafel opghestaen
En naer Cnemon toegegaen;
Dien hy, sonder te vermijden,
Daer hy aen de Tafel sat
30 Stracx heeft by de mouw gevat.
Iongen seyt hy loopt eens hene
(Want soo noemt hy desen gast,
Sonder dat hy op hem past)
Seght dat Chloris d'oude Quene
35 Met u sendt haer jonghste meyt,
Want 't geselschap haer verbeyt.
Yder stondt voor 't hooft geslegen,
Niemandt wist wat dit bedrijf
Seggen wild', of hadd' om 't lijf;
40 Dies sy alle stille swegen:
Cnemon selver hoorde toe,
Stont verbaest 'k en weet niet hoe.
Wie heeft u soo leeren spreken,
(Seyd' hy) ben ick uwen knecht,
45 Numae dat gaet veel te slecht.
'k Sweer het sal u suer opbreken,
My een geestelijck persoon,
Soo te stellen als ten thoon!
Salmen soo mijn eere schenden,
50 By 't geselschap hier vergaert?
Seker dat ben ick niet waert:
Salmen my om Hoeren senden?
Dat en hadd' ick niet verwacht
Dat en hadd' ick noyt gedacht.
55 Cnemon stillet uwen tooren,
(Seyde Numa) steurt u niet;
't Is onwetende gheschiedt
't Geen ick hebb' gedaen te vooren;
'k Ben misleyt midts dat u tongh
60 Niet wel op zijn Priesters songh.
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't Is wel waer ick sach u kleeren
Daer ghy me aen Tafel saet,
'k Sach u Priesterlijck gewaet,
Doch ick wou geen kleeren eeren;
65 Want ick dacht dat in dien rock
Schuyld' een geyle Venus brock.
'k Dacht die guyt die wil zijn vlecken
(Want ic wist niet dat ghy 'twaert
Anders hadd' ick my bedaert)
70 Met een Priesters kleedt bedecken,
Maer of hy schoon deckt of sluyt
't Geckjen coomter kijcken uyt.
Daerom sondt ick u oock henen
Om te haelen Chloris Meyt,
75 Die geen geylen clap ontseyt,
Want dees' luyden (soose schenen)
Hadden gantslijck geen vermaec
In u rechte Thais spraeck.
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Daerom wilt u niet ontsetten
80 Lieve Cnemon, schelt my quijt,
Dit mijn ombekent verwijt:
Want ick sie men moet niet letten
Op het geen dat yemant spreeckt,
Maer op 'tcleet daer in hy steeckt.
85 'k Sal de schult op my dan leggen
Dat ick door onwetentheyt
V soo groot'lijcx hebb' mis-seyt;
Want ick hadd' wel hooren seggen
Op wiens tongh Catullus sweeft
90 Selden Catoos seden heeft.
P. NAD.

Aenden Hoochgeleerden Heer D. Iacob Cats, Op zijn dry-sinnich
Bouck.
NAedien ghy, Weerde Cats, my sent u rijcke konst
V Wijs en geestich bouck, een teycken uwer jonst;
Een bouck daer leering is voor alderhande menschen,
Voor die en Vreucht en Deucht en die den Hemel wenschen,
5 Ghy leert ons vande min tot beter saecken gaen,
Ghy Wijst ons totte tucht, en noch een hoogher baen.
Soo waer nu mijne plicht my gans end' al te keeren
Om, met een aerdich dicht, u naem te gaen vereeren:
Maer vind' my onbequaem, mijn leden al te swack,
10 Tot sulx een grooten Werck, en soo een Wichtich pack.
Daer is op uwen bouck by menich geest gheschreven,
Die hebben t'uwer eer een grooten lof ghegeven:
Een ander segge meer; voor my, ick swijge stil,
Ghy neempt dan voor de daet een toegenegen wil.
Iohanna Coomans.

Ghedicht, Ter eer gedaen vande Zeevsche Nachtegael.
HEt ruyschen vande Zee, het rollen vande Baren,
Het schudden van 't gheboomt, het swieren vande blaren,
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Het veel verwighe Velt, het noodich Coorn geel,
Het Vee van veeler aerdt, 't Ghevogelt cleyn en veel,
De Steden wel ghebout, en Volcken-rijck verheven,
Die naer Godts wil en Wet vreedsamich sitten leven,
De dees met sulcken Stijl, de geen door ouffning sterck,
De dees met zijn vernuft, som met haer constich werck,
Doen ons hier veel vermaeck: en nevens dit beweghen,
Heeft Zeelandt (t'haerder eer) Poëten veel ghecreghen,
Die thoonen hare kunst, verheffen hare stem,
Die thoonen dat sy oyt, soghen aen Pallas mem;
Haer veersen en ghesangh', die doen nu t'eenemael
Verwecken 't soet gheluyt van desen Nachtegael,
Van veelderley gherucht, van veelderhanden sin,
Dat yghelijck dit lieft, met lieffelijcken min.
Ick hoorden niet soo drá, van dit sachtsinnich quelen,
Het maken van dit veers quam in mijn sinnen spelen,
Mijn docht en 't quam mijn voor, het Beesje hoet meer swiert,
En hoet meer jockt en 'tjockt, en hoet meer tiereliert;
En hoet meer vliecht en springt, van dees op gene tackjes,
En hoet meer singt en fleuyt, 't sy wonder milt off mackjes;
Het is al even soet, 't sy stil off met ghebaer,
Op sulck, en soo alst wil, men wert altijt gewaer
Dat kunst vermaeck'lijck is; want somtijt hoorment grollen,
En dan weer wonder soet, en dan looptet op rollen,
Even, als ick nu doe: Dies holla stut u pen,
En denckt wie dat ghy zijt, nu denck ick wie ick ben.
Den sulcken die niet een, van 't Beesjes thoon can halen,
Daerom sick, t'aerdich dinck, door mijn sou connen dwalen,
En belgen sich voor eerst, ja! swijghen wel hier naer,
En weyg'ren ons zijn stem, soucken zijn weder-paer.
Dus swijcht mijn cleyn verstant, maer loopt besijd' int duyster,
En leent al wat ghy hebt, tot een leersinnich luyster:
En wat ghy hoort en siet, van 't Zeeusche Beesje cleyn,
Dat maeckt (soot mogelijck is) de Weerelt gans ghemeyn.
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Eer-Liedt Tot de Zeeusche Poëten.
Stemvvijse: Vluchtighe Nymphe &c.
Isser wel een die niet en suft,
Over 't Zeeusche Wijs vernuft,
Dat compt Cijcken, en gaet strijcken
Sonder Wijcken, over al?
5 Wonder wat wonder worden sal.
Hoordemen oyt in duytse Tael,
Fleuyten soo den Nachtegael,
In ons Eeuwen, als dees Zeeuwen
Die hier schreeuwen, met bescheyt,
10 Wijsselijck en vol leersaemheyt?
Lesende dees Const-ouffning clouck,
Doende Wijsheyts ondersouck:
Sult ghy erven, wel verwerven
En doen sterven, in Zeelant,
15 Misbruyck en het bodt Onverstant.
Geestighe Geesten Woelt soo heen
Naer Parnassi hout u tre'en
Met vermaken, sult ghy naken
En gheraken boven op
20 Helicons berch tot aen den Top.
Cluchtighe Iuffers rijck van eer,
Rijck van Wijsheyt, rijck van meer,
Laet u gaven, niet begraven,
Wilt hant-haven Redens-kunst;
25 Eerende soo u land', uyt gunst.
Lieffelijck Wert u moeyt gheloont,
Constich Wert u hooft ghecroont
Met Laurieren, die u sieren,
Door het swieren, om u hooft
30 (Moghelijck nu van moeyt verslooft.)
Wildy dan niet tot Momus spijt
Prinslijck roupen (wie ghy zijt)
Dat de seden, Wijse reden,
Inde leden, vanden Mans,
35 Vande Ionck-vrouwen Zijn althans.
Doende leertmen.
P.V.M.
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Apollo-Feest: ofte Goden-Cvnst-Offer. Toe-geeygent Aen de
hoogh-geleerden Heer Iacob Cats. Pensionaris ende Raet der stadt
Middelburgh: ende nu der stadt Dordrecht.
NA dat op eenen tijdt, de Koninck der Poëten
Was op sijn hooghen Throon in heerlijckheyt gheseten:
En met een grooten glans, in 't koel bedouwde-gras
Hem hadde neer geset, op 't spitse van Parnas:
5 Omsinghelt om en om, met al de soete scharen,
Voorstanders van het Rijck, en sijne lieve káren
De Musen altemael, by hem den naesten Raet:
En dat nu yder-een gheseten was na staet;
Verhieff hy sijne stem; en sprack, mijn bond-genoten
10 Ick hebbe by my selfs, met vasticheyt besloten
Dat ick in korte tijdt, wil weten recht bescheet
Hoe verre dat mijn rijck, en Scepter sich uytbreet;
Wat Landen datter sijn, wat voor een slach van lieden
Daer ick door heerschappy, hebb' over te gebieden;
15 Hoe vele datter sijn, beminners vande konst:
Op dat ick die (na recht) bethoone mijne gonst:
Daerom soo vind' ick goet, om hier toe wel te raken,
Dat ick een groote Feest op Helicon sal maken,
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En doen een starck bevel, soo wie dat aen my dinckt,
20 Dat hy dan op dien dach sijn offerhande bringt.
Dit dacht hun alle goet, en sonder teghen-seggen,
Soo gingen sy met een, den dach heel seecker legghen;
Want yder was geneyght tot 't beste van 't gemeen,
En bleven daerom noch een wijle tijds by een:
25 Want korts na dit besluyt, werdt Fama daer ontboden,
En haer wert aengeseyt door eene vande Goden,
Dat sy op staende voet, 't bevel van desen Heer
Sou conden over al; en haestich comen weer.
Terstont heeft sy ghevat haer snel gheswinde pennen
30 Om deur de dunne locht, met haest te mogen rennen;
Op dat sy over al de Weerelt sou doen kond
Was dat Apollos volck, voort-aen te doene stond.
Soo haest dit was verstaen, deed' yeghelijck sijn beste
Van Zuyden, en van Noort, van Oosten, en van Westen,
35 Dat hy op 't cierelijckst, en als een onderdaen
Mocht met sijn offerand, ter hoogher Feeste gaen.
Dit sijnde dus beraemt, doe quam de Fama dalen,
En als een trouwe bood', soo gingh sy daer verhalen
Wat haer bejegent was; een yder sou zijn Godt
40 Vereeren op het best: en doen naer zijn ghebodt:
Wanneere naer verlangh, den dach nu was gheboren
(Die inden vollen Raet, der Goden was ghekoren:)
Soo quam met groot ghedruys door bergen, bos, en dal,
De menichte te saem; en maeckten bly gheschal:
45 Hier quamen sy hun Heer, haer offerhanden bringhen,
En met eerbiedicheyt sijn lof-gedichten singhen;
Alsoo dat Helicon, van vreuchden heel ontspranck,
(Want noyt en was ghehoort noch diergelijcke sanck.)
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De lucht die werdt vervult van al het konstich spelen,
50 Het aertrijck wert beweecht, deur al het soete quelen:
Het deder al sijn best; jae met gelijcker hant
Soo thoonden sy de konst, een yder van sijn lant.
Apollo sach vast aen de lien van allen oorden,
En letten op de clanck, en letten op haer woorden:
55 En al hoewel de sanck docht al de Goden schoon;
Soo wert hy noch gewaer, 't ontbreecken van een thoon:
Doen sprack hy overluyt, hier moet wat anders wesen?
(Niet tegenstaende dat de sanck wert seer gepresen,)
Dies heeft hy oogh en oor, noch sneger aengewent,
60 Om dat de cloecke Zeeuvv daer niet en was bekent.
Hy sat en overleyd waer aen dit mochte falen,
Het is (dacht hy) een volck vermaert in alle talen;
Vol geest, beleeft, vol vier, in daden wonder stout:
Het moet wat anders zijn, dat hun dan wederhout.
65 Ick sal noch eer de Feest ghekomen is ten ende
Mijn bood' in alder-haest na Zeelandt henen senden,
Op datse voor mijn Throon, verschijnen nu int kort,
En geven recht bescheet, waer aen het heeft gheschort.
Doen wert daer wederom de Fama last ghegeven,
70 Die stracx van stonden aen, ginck door de wolcken sneven,
Verclaerden haer bevel, en vlooch van stadt tot stée;
Doen bleeffer niemant t'huys, maer quamen vlijtich mée.
Wanneer Apollo nu vernam al dees ghesellen,
So ging hy zijn ghebaer, en aensicht deftich stellen;
75 En als sy voor zijn Throon haer hadden neer gheleyt,
Heeft hy op dese wijs tot hen aldus geseyt;
Ghy siet, hier voor u oogh, dees menichte van menschen
Die (volgens het bevel,) mijn t'samen coomen wenschen
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Gheluck, en grooten heyl, een yder vreucht bedrijft:
80 En mijn verwondert seer, waer Zeeusche cunste blijft,
Is Zeelandt dan ontbloot, van die de cunste minden?
En is de wetenschap by hun niet meer te vinden?
Wat ist dat haer weerhout? veracht men 't hoogh gebot?
Off ist van hooverdy? of zijnse veel te bot?
85 Daer is doen uyt den hoop der Zeeuvven een ghetreden,
Die met eerbiedicheyt begoste zijne reden;
"Want spreeckend' over hoop, en hoortmen geen bescheyt)
Dies uyt hun aller naem, heeft dien aldus gheseydt:
Groot Coninck, over-Heer, wy sijn dijn ondersaten,
90 En op u goedicheyt wy ons als nu verlaten;
Versoet u toorne dan, en hebt met ons ghedult,
De mis-slach is gheschiet, (doch) sonder groote schult.
Wy zijn altijt bereyt, u wille te volbringhen,
't Ghebreck en is oock niet aen een van dese dinghen;
96 Maer niemant voert ons aen! den Heynst is ons berooft,
Wy sijn een groot getal, maer, hebben noch geen Hooft!
Ons Schip is wel voorsien van seylen, ende masten,
Van anckers, en gheschut; oock van ervaren gasten,
Die wensten altemael, als dattet maer en voer:
100 Wy hebben wants genoech, 't gebreeckt ons maer aen 't Roer.
Daerom wy bidden dy, hier op te willen letten,
Op dat ghy over ons een Over-hooft wilt setten;
Een trouwe Voester-heer, die tot ons is ghesint,
En die met al sijn hert oock d'Edel konste mint:
105 Soo sullen wy voort aen, ghelijck als ander landen
Niet blijven in ghebreck: Maer bringhen Offeranden.
Dan sult ghy sien u lust, wanneer het ons soo gaet:
Wy wenschen dijn gheluck, en Heyl in uwen staet.
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't Beviel Apollo wel; en sonder yet te segghen,
110 Soo ginck hy oversien, en neerstich overlegghen
Wie dat tot sulcken ampt dan best mocht zijn bequaem;
En met sach hy de man, en riep hem by sijn naem;
Kompt hier ghy, groote Catz, ick heb u uytverkoren,
Ghy sult van nu voortaen de Zeeuvven singhen voren
115 Waer in de Konst bestaet: dat sult ghy hun doen kont,
Want Zeelandt is gheweest van outs in mijn verbont.
Ick wil my wederom van nieuws, met hun verbinden,
Ist een gehoorsaem volck, soo sullen s'aen my vinden
Een goedertieren Heer; ick sal s'in liefden voen.
120 Want siet! ick hebbe voor aen Zeelandt goet te doen.
(Een lant soo wijdt beroemt, in geene Konst vergeten,
Hoe! sou dat sijn berooft alleene van Poëten?)
Gaet henen dan ghy Zeeuvv, maeckt dat de kust vergaert,
Want Zeelandt moet oock sijn in reden-kunst vermaert:
125 Ick hebbe met bescheet den grooten hoop deur-keecken,
En 't sal haer aen geen breyn, noch aen vernuft ontbreecken:
Maer gaet ghy hun eerst voor, met soet recht-duytse dicht,
En bringtse dan daer naer, tot saecken van ghewicht.
Het stuck dat scheen hem swaer, en meendent af te keeren,
130 Maer hy wert overstempt van al Apollos Heeren,
En na veel tusschen-spraeck, so liet hy hem op 't lest
Beweghen tot de saeck, als voor 't gemeene best.
Na dat dees groote gift de Zeeuvven was ghegeven,
Soo werden sy van nieuws met vreuchden aengedreven;
135 En riepen overluyd, het is jae, wel-geraeckt!
Want, andersins het spel en waere noyt volmaeckt.
Hier meed' soo was het eynd' van dese Feest te vieren:
Doen werden sy ghekroont met cransen van Laurieren;
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En als met groote pracht dit alles was ghedaen,
140 Is yder vergenoecht weer naer zijn huys ghegaen.
WY sien dan weerde Catz, dat ghy zijt komen dalen,
Ghelijck de gulde Son hier binnen onse palen;
V wijdt-beroemde geest, en wonderlijck verstant,
Dat is een Helder-licht, en Fackel van het lant.
145 Door u heeft Zeelandt eerst, (ten mach niet sijn gheswegen)
In 't stuck van Poësy soo grooten naem ghekregen:
Want door u edel breyn soo hebt ghy voort-gebracht,
Dat diergelijcke noyt te voor en was bedacht.
Ghy, gaet ons allesins door soet ghedicht vermaecken:
150 Eerst spreeckt ghy vande min, en vande Minnaers saecken;
Wat clippen datter sijn, en watter dient ghemijdt
Voor een die vryen wil, off een die wert ghevrijdt,
En als wy voorder gaen, so vinden wy beschreven
De Seden-rijcke-deucht, een richtsnoer van het leven,
155 Tot borgerlijcke plicht ten goede van 't gemeen,
Op dat wy met bescheyd, wel leefden onder een.
Van daer soo gaet u geest dan noch veel hooger treden:
Door Heylich ondervvijs, en stichtelijcke reden
Vermaeckt ghy 't hert, en oor; en laeft een swack-gemoet!
160 Alsoo dat door u leer, de siele wert ghevoet.
Wat u gheleerde pen oyt ging te vooschijn bringen
Sien wy met wonder aen! als noyt-gehoorde dinghen:
Het is altijt weer nieuw! wy soekent even-staegh!
Wy lesen onversaed! wy blijven even graegh.
165 De geesten zijn door u uyt liefden aen-gedreven;
(Want Zeelant moeste sijn in reden-cunst verheven:)
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En hebben t'saem ghemaeckt een Nachtegaels gheclanck,
Waer van u soete stem! noch is de bove-sanck.
Ghy koestert, ende queeckt de konst, in sulcker voeghen,
170 Dat yder wie het sy daer in heeft vergenoegen:
Dus zijdt ghy over-al van hoogh, en leegh ghekent,
V naem die wert geroemt tot aen des weerelts-ent.
Ach! konde nu mijn pen te vollen uyt gaen meten
V welverdienden lof! ghy, Vader der Poëten!
175 Wat soud' ick voor een Liedt niet dichten t'uwer eer,
Maer, d'onbequaemheyt (laes!) die hout my nu ter neer.
Een cloecker van vernuft die wert hier toe ghebeden.
Ontfangt dan inde plaets mijn toe genegentheden:
Het is mijn jonstich hert, waer door ick heb bestaen
180 Met dit geringhe dicht u Naem te roeren aen.
JOHANNA COOMANS.

Devghds-Lof: Toe-geeygent Aen mijn heer Mr. Iacob Cats,
Pensionaris der Stadt Middelburgh in Zeeland, ende nu tot Dordrecht.
DE dese vvert gheroemt, dat hy en d'Hemels stroomen
Van den gevlerckten Hengst sijn lippen heeft ghevveyket;
De ghene, dat hy heeft, ghehorselt, ligghen droomen,
Op het tvvee-hoornigh spits, dat tot de Mane reyckt;
5 Een ander, dat hy heeft met heyligh-dolle spronghen,
In Phoebo susters licht, der Musen rey vermeert;
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Of vvel oock dat hy heeft seer konstelick ghesongen,
Om dat hy met een krans van boven vvas vereert:
Maer ick en het ghetal van d'alderminste Goden,
Betoovert door 't ghesang van Catsy luyt en riet,
Ben, met een soet ghedrijf, ten Hemel-vvaert ghevloden,
Alvvaer ick zinghen leerd', en ick en vvist het niet.
WEl aen dan, teere Maeghd, Goddinne, roer mijn snaren,
Geef dat mijn swanger breyn, in dit gedicht magh paren
De nuttigheyd met 't soet, op dat ick vol van tocht,
Mijn liefd', en danckbaerheyd aen Catz bewijsen mocht,
Maer wat, ô groote vriend! wat sal ick best verhaelen,
Wat kan ick met meer re'en, van hoogher stof, bepaelen
In d'engde van dit veers; als 't geen roept breet en wijt,
Dat ghy niet van dees eeuw, maer van een ander sijt.
Ick seggh' de lof des deughds, die ons van 't graf bevrijdet,
En, met een krachtigh hand, in duysend stucken snijdet
Den anghel van den tijd; die neder-velt ter aerd,
Al wat ons dwingt en wringt, of eenich letsel baert.
Gewis, de deughd alleen, met gheen blancket ghestreken,
Maer klaer van eyghen schoon, en suyver van gebreecken,
De rechte ladder is, die ons daer boven leyt,
Daer niet verganck'lick is, maer alles eeuwigheyt.
De deughd haer eyghen prijs, haer eyghen lof en eere,
Ontjockt van al 'tgebied, als opper-vrouw en Heere,
Van alle manschap vry, verheven op een rots
Der baren spijt en nijd, der buyen spot en trots:
Die vol van eyghen macht de onbesuysde slaghen,
Van die steeck-blinde vrouw, die gantsch de aerd doet wagen
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35 Van haer onrecht ghewelt, met vast gesicht aenschouwt,
Gerust van let of leet, wat dat sy maeckt of brouwt.
Niet anders, (om by groot wat kleens te vergelijcken)
Gelijck een groote dogh, die langhst de straet gaet strijcken
Vol moeds en onbevreest, hy hout vast sijnen treed,
40 Al krijght hy hier of daer een zydelinghsche beet
Van eenigh kef-gesnor; die dan te samen vlieten,
Om soo met minder vrees, op dese beest te schieten
Gemaeckt tot haer verwijt. Maer ô vergeefsche jacht,
Al-waer het schoot-vry Wilt den Iagher niet en acht.
45 Soo gaet dees groote Maeghd, ghevest op vaste leden
Van onheyl heel en vry, groot-moedigh henen treden,
In alles onverset, en met een zoet gelagh,
Verdrijft, en wederstaet al wat haer quetsen mach:
Van d'hayr-top tot den teen is zy in 't stael gesloten,
50 Haer hert is mildelick van boven overgoten
Met stroomen van ghewelt; en drijft zoo tochtigh voort
Al wat haer overdwerscht, of in haer loop verstoort.
Wat woelt ghy dan vergeefsch, ghy wreede dwinge-landen,
Die aen dit Hemelsch hoofd' wilt slaen uw beulsche handen,
55 In menschen bloed gheroot? dit ongeschent ghemoet,
Met al uw Helsch bedrijf, haer selven sterckt en voet.
De arbeyd, moeyt en pijn, het sweet, ghevaerlickheden,
Iae selfs de bleecke dood, met vrees en ootmoed treden
Ten dienste van dees vrouw; de Son gheen dingh en siet
60 Dat haer gewelt ontgaet, of haer gewenck ontvliet.
Och oft wy, aerdsche lien, met sterffelicke ooghen,
Haer wesen mochten sien, met vlees en bloed om-tooghen!
Hoe souden wy, gelijck door blixems vyer ghewond
Haer eeren metter hart, en loven met den mond!
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65 Daer souden wy dan sien, dat daer wy steeds naer graeghen,
En met een heete lust, op ander weghen jaeghen,
By haer verborghen light: want wat verheven wort,
Is met een quistigh hand in haeren schoot gestort.
Sie maer de herbergh aen, daer haere krans uyt-steket,
70 Ick meyn een deughdsaem man, als onse Cats, die spreket
Al wat ick seggh' en meer: want so ghy rijckdom acht,
De selv' hier eeuwelick verdaghet en vernacht.
Niet Plutoos geel-rood slijck, 't welck in de duyster kreken
Der aerden is verdoemt, als voedsel van ghebreken,
75 En allerley verdriet, dat in de wereld sweeft,
End' in ons lijf en ziel, als in sijn aerde leeft.
Maer een vernoeghde ziel, in allen deel te vreden,
Met 't geen des Hemels hand tot ons hier sent beneden,
Rijck in al overvloed, doch arm van begeert,
80 Die selfs het geen sy mist, als eygen goed beheert.
Soo dat Callimachus seer qualick heeft gesonghen,
En van der Goden gunst verkeerdelick bedonghen,
Om t'hebben deughd en goed; want dees' als vrouw en man,
Noch leven, dood, noch hel, noch weereld scheyden kan.
85 Soo yemand hoogher swelt, en pocht op langhe reken
Van edel-boortigh bloed, van ouden tijd gebleken;
Des weerelds roem en bloem, en blaest met groot beslagh
Al wat, de weereld roemt, den Adel stijven magh;
Waer vint ghy sulck een stam, waer vint ghy die quartieren
90 Van ons vry-heersch gheslacht, die Deughs autaeren vieren
Met reuck-werck van wel-doen? waer vint ghy sulck een zaed,
Dat van sijn heerlickheyd noch eynd en weet noch maet?
Noemt vry het morghen-vier, daer Phoebus komt ontsteken
Den fackel van den dagh, noemt vry de roode beken
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95 Daer hy de self uyt-bluscht, noemt vry den kouden beer
Noemt oock het Zuydsche kruys, noemt al des weerelts keer;
't Is alles in het perck van deughds gewelt begrepen,
En sonder haer belet, de weereld waer geweken
In d'eerste fasel-clomp, de Hemel en de Aerd
100 Die waeren nu al-langh in haer begin veraert.
Wegh dan, verslijmt ghemoet, bedompelt in de fluymen
Van laffe deughd-loos heyd, die met een bosch van pluymen
Geplant op 't edel breyn, den Hemel verght tot strijt,
En met een moedigh sweert, de straet van achter smijt:
105 Alleen op dese grond, om dat ghy sijt gekropen
Vyt eenigh edel stam, en ouden tijt geropen
Tot hooghen staet en eer: daer van ghy in de Kerck
Noch thoont een out gelas, of een versleten Serck.
Maer ô verdult ghepracht, ô gantsch ont-weghet drijven!
110 O aerd, gheen mannen waerd, maer zinne-loose wijven!
Wat ist, dat ghy u self in uwe lafheyd wieght,
Als ghy, veraerd van bloed, uws Vaders lof belieght?
Al wat ghy zelfs niet zijt, maer elders moet gaen zoecken
In eenigh taffereel, of in vermufte boecken,
115 Aen-wijzers van 't gheslacht, is beter een verwijt
Dat ghy gheen rechte tack, maer water-scheute zijt.
De deughd vereert alleen: de deughd alleen kan gheven
Dat wy vol eer en lof, vol van vernoegingh leven,
Vol Hemels, vol van God: dat is, gheseyt in 't kort,
120 Dat, door de deughd alleen, de aerd verhemelt wort.
Dit ziet-men nu en dan, met volle kaecken melden:
Maer wie en ziet oock niet de oude waerheyd ghelden?
De deughd wert van elck een ghepresen en ghelooft,
Maer echter blijft zy koud, van alle treyn berooft.
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125 Hier kond ick, waerde Cats, een langhe rolle stellen,
En, met een scherpe pen, by-zonderlick vertellen
De feylen van dees eeuw, de vuyle guytery,
Door welck de deughd ont-eert, staeghs ligghet in de ly.
Maer 't is van meerder tijd, en van een ander drijven,
130 Als ick te deser tijd ghewaer wert in mijn schrijven.
Een ander soetigheyt, met meerder tocht bevaen,
Sal eens, door 'sHemels gunst, dit kloecke werck bestaen.
Ontfangh des niet te min, ô groot deel van mijn leven,
Dat hier, met hoop' en vrees' aen u toe wert geschreven:
135 En zoo dees Nachtegael te zeer in 't quincken beeft
Denckt, dat hy jongh, en teer by mieren eyers leeft.
Spe et metu
I. DE BRVNE.

Maechden-Lesse.
Op de sang-voyse vanden Psalm 42.

5

10

15

20

25

30

35

KEyser Commodus van Roomen,
Heeft Philips een Edel-man,
Om Egypten te betoomen,
Gouverneur ghemaeckt daer van;
Eugenia sijn dochter weert,
Hadde 't recht gheloof aen-veert,
Dees een trouw' na sijn behaghen,
Heeft hy haer eens voor-ghedragen;
Dat hy haer Wel Wilde gheven,
Aen des Stede-houders Soon
Van Aquilen, die van leven
't Heydensch Wesen Was ghewoon,
Maer hy was van hooghen stam,
Daerom Wild' hy dats' hem nam,
Want sijn Ouders treff'lijck waeren
Soo Wild' hyse met hem paren:
Maer sy niet verblindt door minne,
Haer gantsch niet beweghen liet,
Maer sy seyd, met kloecken sinne,
Datmen in het houw'lich niet
En moet mercken op 't gheslacht
Van die ons Wert voor-ghebracht,
Maer Wel nauwe op sijn seden,
Want sy seyde voor een reden;
Datmen niet moet met sijn Vader,
Of sijn Moeder, houden huys,
Maer men moet met hem te gader
Hebben vreuchde, hebben kruys.
Allen Maechden tot een leer,
Dat sy om 't gheslachtes eer,
Haer aen niemant en verbinden,
Die sy quaet van leven vinden.
Vader Moeder sluytmen buyten,
Maer de Man die komt in 't bedt,
Niet dan droefheydt komt van guyten,
Adeldom dat niet belet:
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Daerom Wilt ghy in u jeucht,
Erven eene Ware vreuchdt,
Wilt met sulcken eenen trouwen
40 Diemen recht voor vroom mach houwen.
IOANNES de SWAEF.
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Het derde deel, ofte stem vande Zeevsche
Nachtegael: ghenaemt Hemel-sang.
Met Privilegie.
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Dit lieffelijcke Dier, laet vvederomme klincken
Verheven Hemel-stem, groot vvonderlijck gheluydt!
Daer meed' hy't menschen-breyn doet om deen Schepper dincken;
Van vvaer geloof, en liefd', en hoop, en segen spruyt.
I.S.E.V.
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Aendachtighe Leser,
ALhoewel dit kleyne Dier (dat wy een Nachtegael noemen) in dat teere lichaem
soo grooten stemme woont, so singtet oock hooger dan eenich ghevogelte, ofte
menschen keele: ende om mede dien aert uyt te drucken, soo heeftmen het hooghste
dat gesonghen kan werden, hier mede willen in brengen, (te weten) een gesang van
goddelijcke dingen, dat hier genaemt wert Hemel-sang, bestaende uyt verscheyden
stemmighe ghedichten, ende gesanghen. 't Begint int eerste met een Lof-gesang over
de gheboorte onses Heeren ende Salichmaeckers Iesu Christi; waer dat int selve aen
te mercken is de ware Dry-heyt, en alle troost. Het tweede bygaende gesang is een
waerschouwinghe voor de Snoode Vrouvve, ende loff vande deuchtsame Vrouvve,
uyt de spreucken Salomons: Alwaer de eyghenschappen der Wijven haer huys-houden
constelijcken wert uyt ghebeelt. Vervolgende coomt een Claegh-dicht over 't afsterven
van Simon Ruytinck; waer in aendachtighe nutte bedenckinghe des doots zijn aen te
mercken. Achter desen kanmen sien, verscheyden stichtelijcke Psalmen, by Ionckvrou
Anna Roemers ghemaeckt, als sy tot Middelburgh was; oock mede een loffelijck
Gebet op den Biddach by haer mede ghedicht in Zeelandt doen het ten selven tijde
Bid-dach was. Voorts zijn te beoogen noch verscheyden aendachtighe bedenckingen;
eerst op de scheppinghe des Werelts; ende benevens dien de lof der heylige Vrouwen:
ende uyterlijcke, en innerlijcke Godsdienst. Het Oordeel Christi over de salicheyt
der menschen. Soo mede 't on-
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derscheyt des Oud en nieuwe Testaments. Met een Klaegh-dicht, op het sterven van
D. Laurentij Boenaert. Noch mede daer aen de bedenckinghe op de Staert-starre;
ende eerdicht op het ghedenckwaerdighe Synode ghehouden tot Dordrecht. Met
verscheyden Lof-dichten aen Mr. VVillem Teelinck: Mitsgaders aen den seer
wijt-beroemden D. Philips van Lansbergen. Daer by in 't gevolgh is te sien de
aenwijsinghe van 't Oude-Iaer en 't Nieuvve; ghemaeckt by de Loff-waerde Iuffvrou
Johanna Coomans, daer in goede bedenckinghen werden aengewesen. Noch is te
overweghen den Psalm 100. Alwaer yder mensch wert aengheseyt de naem Godts
te vermelden: ende eyndelijck het Dach-gesang der Vogelen, die haren Schepper
lovenm ghelijck het ghedicht verclaert: Doch het besluyt deses Hemel-sang wert met
een Vreuchden-liedt over de Geboorte Christi ten uytersten uytgesonghen, om de
Leser in goede Hemel-ghedachten te laten af-scheyt nemen, ende sich selven de
groote Stem des cleynen Nachtegael toe te eyghenen: om alsoo (als vooren gheseyt
is) redelijck, ende aendachtelijck te ghetuygen vande Dryderley gesang, van desen
Zeeuschen Nachtegael.
Ghy dan Leser, siet, en overdenckt, en prijst dat ghepresen moet werden; ende
vaert hoochlijck wel.
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Lof-gesang Op de geboorte onses Heeren ende Salichmakers Iesv
Christi.

5

10

15

20

DE gene die de doot vant leven soet ontbonden,
En buyten het begrijp des weerelts heeft gesonden;
Van dat int eerste God de Water-golven diep
Den Hemel boven ons, de Lucht, en d'Aerde schiep;
En die noch houden in den kercker, hun gegeven
Tot wooninge van God, om hier daer in te leven:
Heft blijde stemmen op, en t'samen over-luyt
Met lof-gesangen soet, roept 'sHeeren segen uyt:
Om dat het jarigh wort dat huyden is geboren
De doot van onse doot, den Heylant uytvercoren;
In allen tegenspoet, en swaren overlast,
Ons toe-vlucht, hope, troost, en eenich steunsel vast.
Den omme-loop des tijts op duysent en ses hondert
En elve was gebracht, geen jaren uyt-ghesondert,
Dat op de weerelt eerst den Salichmaker quam,
En uyt een reyne Maeght sijn sterflick wesen nam,
Med'-brengend' in de hant de sleutelen van boven;
Dat 'shemels poorten hoogh, en grendelen ontschoven
Een yder stonden op, en bleven soo voortaen,
Voor alle die sijn leer met yver nemen aen.
Op huyden is een licht geschenen den verlaten,
Die buyten allen troost in duysternisse saten;
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Verlossing aen de geen die aen de doot verkocht,
En die de sonde valsch had onder haer gebrocht;
De gene die verdwaelt vast werden om-gedreven,
Den onbekenden wech te kennen is gegeven;
Wat onder 'sweerelts pracht en sonde listich stont,
En wat gequollen was met sieckten ongesont;
Iae die van 'sHeeren wet wijt waren af-geweken,
En volghden openbaer 'svleesch lusten en gebreken,
Genesen en bekeert, zijn los en vry ghestelt,
Ontbonden van de doot, en 'sduyvels bang gewelt.
Ons vleesch met sijnen God is over een ghecomen,
En 'smenschen wesen heeft de Godheyt aengenomen:
Wt liefde tegenS ons van boven dalend' aff,
Om onse ziel t'ontslaen van d'hell' en d'eeuw'ge straff.
Den droeven boom des doots in Edens hof besloten,
Des levens soete vrucht heeft weder uyt-geschoten;
Iae selve 'tschepsel heeft sijn Schepper voort-ghebracht,
En ons den Heylant groot gegeven onverwacht.
Sie van begin hem aen: om 'smenschen groote sonden,
Wort commer en verdriet stracx over hem ghesonden,
En in een cribbe snoo, swack zijnde, neer-geleyt,
Ons opentlick bewijst sijn ware mensch'lickheyt;
En wesende gelijck in crachten God den Vader,
Almachtich, sonder end, Heer van ons alle gader,
Op dat sijn hooge macht, sijn licht en claren glants
'tGesicht ons niet beneem en dat verblinde gants,
Sijn heerlickheyt bedeckt, en onder ons gebogen,
Verborgen hout sijn cracht en Goddelick vermogen,
En niet in hoogen staet off eere voort-gebracht,
Gecomen is tot ons in ned'richeyt veracht.
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O langh-verwachte comst! ô liefde goedertierich!
O grondeloose gunst, en mede-lijden vierich!
Wt liefde teghen ons met duysternis om-gort,
'tOnblusschelicke licht gantsch overtogen wort.
Verdonckert evenwel sijn licht ons heeft gegeven,
Sijn kennisse verjont, sijn leere voor-geschreven:
De duysternis verjaeght, gescheyden is van een,
En ons sijn heylich woort doen worden heeft gemeen.
Een Maget onbevleckt den Vader heeft vercoren,
Daer uyt den Sone Gods op aerden is geboren;
Van vleesch en bloet gelijck ons teenemael in als,
Genomen uyt alleen de boose sonde vals:
Dat door sijn weerde bloet onnooselick vergoten,
Den mensche van den doot, en helle straff ontsloten,
Geworden Godes kint, sijn vlucht om hooge nam,
En buyten alle vrees in 'shemels vreuchde quam.
Verblijde dy, ô mensch, met soete lof-gesangen,
Den Salichmaker groot op aerden is ontfangen;
Doch niet verwondert zy, off stoote dy daer aen,
Dat swaricheden veel hem stracx rontomme staen:
Sijn Goddelicke macht is daerom niet besneden,
Tis sijnen wil alsoo te leven hier beneden,
Noch heeft hy d'eygen cracht, daer med'hy d'aerde schiep,
De lucht om hooge trock, en 'twater tsamen riep.
Dat hy te vooren was voor eeuwich hy moet blijven,
Verandering en can sijn wesen niet beclijven;
Maer 'tgeen hy noyt en was te worden hy begint,
Geschapen als een mensch en nieu-geboren kint:
En evenwel blijft God, almachtich en on-endich;
Bedeckend' onderdruckt, behoeftich, en ellendich,
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Om onser wel-vaerts wil sijn groote Majesteyt,
Sijn mogende gewelt, en hooge weerdicheyt:
Comt als een mensche swack, dat hy de doot verdrage,
Comt als een crachtich God, op dat hy van ons jage
Den Duyvel, Helle, Doot, en van haer slaverny
Verlosse 'smenschen ziel, ontbind' en make vry.
Wiens tong off stemme can uyt-spreken en verconden?
Wiens sinnen off verstant sou connen ondergronden
Sulck een genade Gods, en wonderlicke daet,
En sulcken hoogen werck van 'sHeeren wijsen raet?
De wetenschap en const, die door een diep versinnen
Int dichten ons verheft en eere doet gewinnen,
De kennis en de leer, die met een tale soet
Can dwingen ons verstant, en leyden ons gemoet,
Niet machtich is genoegh te prijsen naer behooren
De comste van den Christ, en Heylant uytvercooren;
Doch evenwel wie can voor-by dees liefde gaen,
En dese gunste Gods onweerdich over-slaen?
Een dier-gelijcke daet, en sulcken werck van wonder
Gevonden noyt en was, noch wesen can hier onder.
Een sterre voort-gebracht, een sonne voor ons heeft,
Een Maeght gelegen is, en ons Gods Sone geeft.
Hoe grondeloos, ô God, bistu in dijnen rade!
Hoe diep is dijn gericht! hoe groot is dijn genade!
Ondanckbaer is den mensch, die dese gunste niet
Erkent in sijn gemoet, en altijt over-siet.
God comt van boven aff, wort 'smenschen knecht en slave,
Dat hyse coope los, en vryheyt aen haer gave;
Wort onderworpen druck, verdriet, en armoe swaer,
Dat hyse make rijck en weeldich allegaer.
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O Heer almachtich God, ô Coning groot van waerden,
Wat hebben doch verdient de menschen hier op aerden?
Om harent wille du dijn sone sendest aff,
Dat hy betalen gae de lang-verdiende straff,
En door sijn heylich bloet uyt-wissche de misdaden,
Daer met sy waren gantsch vervult en overladen,
En lijde veel verdriets, bespotting, ende pijn,
Dats' alle werden vry, en mochten salich zijn.
Dit's 'tongheschapen woort, dat d'aerde vast besloten
Heeft water-golven diep rontomme toe-gheschoten,
Dat d'hooge lucht verciert met menich eeuwich licht,
En daer de clare Maen en Son heeft aen gesticht.
Dit's 'tuytgedruckte beelt van Gods onsichtbaer wesen,
Soo dickwils in de Schrift belooft en aengewesen.
Dit's 'teynde van de Wet, d'af-beeldinge sijns rijcx,
't Merck-teycken sijner cracht, en wijsheyt desgelijcx.
Dit's Ioseph, die vercocht en door gewelt verdreven,
Is tot beschermer trouw 'tEgypsche lant gegeven,
En over hun gestelt, heefts' alle van den doot
Bevrijdet en bewaert voor swaren hongers noot.
Dit's Moses, die van God 'tvolck Iacobs toe-gesonden,
Heefts' ongeschent door 'tmeyr en 'swaters steyl afgronden
Opt drooge neer-gestelt, doe Pharhos groote macht
Met waghens en 'theel heyr in zee wiert omgebracht.
Sijn bloet is 'troode meyr, 'twelck af-wascht ons gebreken,
By Moses stercke roe sijn cruyce vergeleken
Sijn overwinning ons, en macht voor oogen stelt,
Daer met den Duyvel, Doot, en Sond' is om-gevelt.
Het buygt al onder hem, de stercke Vorstendommen,
De wallen die met cracht niet conden zijn beclommen
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Gevallen zijn om leegh, en op sijn stercke stem
Ter aerden neer-ghestort, stracx gaven plaets voor hem;
En even als wel eer, doe Iosua op-getogen
De volck'ren Canaäns heeft onder hem gebogen;
De machtig' Heerschappyen, de Vorsten hooch-geducht,
Snel overwonnen zijn, en haestich wech-gevlucht.
O stercke Gedeon! ô machtichst' onder allen!
Wy lagen onderdruckt, en waren neer-gevallen;
Doch bistu t'onser troost en hulpe voor-gestelt,
En hebst ons vry gemaeckt van Madians gewelt.
Als Richter Israëls, den Samson, tot een wonder
Van God gegeven was, en voor-gestelt bysonder
Tot schrick des Philistijns, tot wel-vaert van het lant,
Tot hulpe van sijn volck, en haerder onderstant:
In desen Samson ons den Helt is aff-geschreven
Die 'tmenschelick geslacht tot voor-spraeck is gegeven,
Die van de sonde snoo wierp omme den gront-steen,
En 'sdoots pilaren vast aen 'tcruyce brack van een.
Dit's David, die voor ons in d'heyr-baen neer-getreden,
Des Goliaths gewelt cloeckmoedich heeft bestreden;
Die tegen d'oude beest, de Slang, getogen op,
Gekloven heeft van een, vermorselt haren cop:
O wonderlicken strijt! ô aengename wonden!
Dees overwinning ons van alle sorg ontbonden,
Wt 'sduyvels hant geruckt, om hoogh getogen heeft,
En uyt genade milt Gods eeuwich rijcke geeft.
Dat alle menschen dan, met stemmen op-geheven,
Tot lof-gesangen soet te singen sich begeven;
Dat yder een verheucht, met stichtelick gesanck
Om sijn genade God, en gunste segge danck:
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Dat d'aerde vrolick zy, en d'hooge water-baren
Mitsgaders oock de lucht haer blijdschap openbaren,
Dewijle dat de doot en sonde neer-gestort,
En 'sduyvels bang gewelt, en macht gebroken wort:
Dat alles wat bewoont den vlacken schoot van d'eirde
Dit nieu-geboren kint met vrolickheyt aenveirde,
Ontfange sijnen Heer, en eenich Middelaer,
Omhelse sijnen troost in allerley gevaer:
En met een nedrich hert bepeynse sijn weldaden,
Legg' over sijne gunst, bedencke sijn genaden,
Sijns doots gedachtich zy, en lijdens bitterheyt,
En tot vergelding hem bewijse danckbaerheyt.
O wel gelukkich kint! ô Coning over-togen
Met swackheyt, en nochtans almachtich van vermogen,
Mijn heylant, toeverlaet, vertroosting, ende deucht,
Mijn steunsel, mijn geluck, mijn salicheyt, en vreucht;
Die voor ons onse schult aen 'tcruys hebst af-gesproken,
De sonde neer-gevelt, 'sdoots angel af-gebroken;
Die ons ontbonden hebst van alle slaverny,
En van de dienstbaerheyt des wets gewesen vry;
Dewijle dat om niet du bist ghecomen neder,
Indien wy niet in ons geboren worden weder,
Voor stalling neem mijn hert, voor kribbe mijn geloof,
En my van dijne gunst en liefde niet beroof:
Herboren werd' in my, dat ick dy vergeleken
Mach buygen mijn gemoet, en temmen mijn gebreken,
En ick aldus bekeert, genomen aen van dy,
Dijns Coning-rijcx hier nae deelachtich mede zy.
Canebam, & finiebam xxiije. Decemb. MDCXI.
I.S.M.Z.
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Waerschouwinghe voor de snoode vrouwe, uyt het 1. Cap. van de
spreucken Salomons.
Op de wijse van den 24. Psalm.
MYn Soon mijn reden onderhouw,
Bewaer mijn les by dy getrouw,
Dijn leven salstu daer nae richten,
Iae als dijn oogen-appel teer
5 Neem waer mijn oversoete leer;
Sy sal tot deucht en eer dy stichten.
En neemse dan niet minder waer,
Dan ofse ront gewonden waer
Om dijne vingers, en geschreven
10 Als in een wel-bereyde bert
Tot in het binnenst van dijn hert,
Om noyt daer uyt te zijn ghedreven.
De Wijsheydt voor dijn suster groet;
Noem vroetheyd dijn verwante soet,
15 En wilter heel gemeen by leven,
Op datse dy behoede trou
Van 'tvreemde wijf, eens anders vrou,
Die schoone woorden weet te geven
Want ic eens uyt mijn venster lag,
20 En door de traill' op strate sag
Een jongeling berooft van sinnen,
Die met de dwasen omme-ging,
En onder kinderen gering,
Ick mercte wat hy sou beginnen.
25 Hy sloop ter sijden in een steegh,
Naer hare woning buyten weegh
Nam hy seer vlijtich sijne gangen;
Doen het alreede duyster wert
Des avonts-tijt by nachte swert
30 Met nevelachtich weer om-hanghen.
Dees vrouwe siet quam hem te moet
In kleeren licht, loos van gemoet,
Seer clapperig, en niet om seggen;
Wiens voet niet geerne thuys en staet,
35 Maer nu voor deure, dan op straet
Aen allen cant gaet lagen leggen.
De welcke desen jongeling
Met armen sonder schaemt' omving,
En kuste hem aen sijne wangen,
40 Iae teghen alle schaemte licht
Vercloeckende haer aengesicht
Bestont alsulcken spraeck t'aenvangen:
Ick hebbe thuys het overschot
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Van mijn soen-offers, die ick God
45 Van dage hebbe voor-gedragen:
Siet daerom ben ick uyt-gegaen
Om dijn aenschijn te soecken aen,
Ick vinde dy na mijn behagen.
Mijn koetse heb ick toe-bereyt
50 En dekens sacht daer op gespreyt
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Met beelderye schoon vercieret,
Iae lijnwaet uyt Egypten-land,
En hebbe die met Myrrhén-brand,
Met Sandel, en Canneel gevieret.
55 Siet daerom, lieve, laet ons vry
Naer 'sherten lust ons maken bly,
En liefde oeffenen ter degen.
Iae tot den vollen dageraet
Laet ons van blyschap heel versaet,
60 Het liefden-spel volcomen plegen.
Dewijl mijn man van huys ghegaen
Heeft eene reys ghenomen aen,
Om niet soo haest weerom te comen:
Hy heeft my enen dach gestelt,
65 En sijne borse vol van gelt
Tot sijn behoefte met genomen.
Sulcx heeft sy met dit praten loos,
En lang bericht tot daden boos
Den jongeling tot haer gebogen:
70 Sy heeft hem met het smeecken sacht
Van hare lippen, onbedacht
Haer toe te vallen licht bewogen.
Hy volgt haer sonder lang beraet,
Als d'os die naer den slagh-banck gaet,
75 Of als een die gestelt int yser
Naer sijne straffe wert geleyt;
Die als hy lang-tijd heeft gebeyt,
De sotten dan comt maken wijser.
Den tijd van sijne vreugt is cort,
80 Want met een mes sijn lever wort
Hier door een dood-wond diep gegeven.
Gelijck hem om te zijn geaest
Den vogel na den strick verhaest,
Die onversiens beneemt sijn leven.
85 Siet daerom mijne kind'ren hoort
Naer mijnes monds wel-radend' woort;
Laet u gemoet naer hare wegen
Niet dalen, ofte dwalen in
Naer hare paden uwen sin;
90 Sy heeft so menich man verslegen;
En 'therte hebbend' op-geruckt
Van velen, hun ter neer gedruckt.
De wegen die naer haer huys loopen
Zijn wegen naer een woeste graf,
95 Die heel om leege dalen af,
Om d'eeuw'ghe doot te doen becoopen.
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Lof van de deuchtsame vrouwe, Wt het leste Capittel der selver
spreucken.
Op den Lof-sang Mariae.
ALst huwens tijd zijn sal
Soo bid den Heer voor al
Om eene cloecke vrouwe;
Die niemant licht en vint,
5 Wants' in weerd' overwint
De peerlen hoogh gehouwe.
Haer man rust sijn ghemoet
Op 'tghene datsy doet,
Hy macht haer wel betrouwen.
10 Al groeyden sy door buyt,
Soo puts' haer schat niet uyt
Met cost'lick huys te houwen.
Sy doet hem niet dan goet,
Niet quaets van haer ontmoet
15 Hem in sijn heele leven.
Sy weet met handen fijn
Te spinnen woll' en lijn,
En wat sy wil, te weven.
Ghelijck met hulcken groot
20 Weet sy van verren broot
Tot lijf-tocht te besorghen;
Sy spijst haer heele huys,
Geeft werck haer maegden kuys,
Op-staende voor den morghen.
25 Dan soeckts' een goet stuck lants
Dat sy met hares hants
Ghewin, gaet coopen inne;
Op dat tot 'smenschen dranck
Een soete wijngaert-ranck
30 Sy daer op voorts ghewinne.
Ia selfs haer lenden schort,
En die wel vast om-gort,
Sy stijft haer armen moedich.
Des nachts haer lampe brant,
35 Dies nutse voor de hant
Vrucht van haer neering spoedich.
Den spinrock vat sy aen,
En doet den wervel gaen,
De spille lustich drayen.
40 Noch can-men open sien
Haer handen, om de lien
Die erm zijn te verfrayen;
Besorghend' niet te min
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Haer eyghen huysghesin,
45 Ia elck met dobbel kleeren;
Op dat des winters koud,
Als sneeuw 'theel lant benouwt
Die haer niet eens mach deeren.
Voorts tot haer bedde breet
50 Seer schoone dekens reet,
Haer kleeren zijn van zijde;
Sy treckt scharlaken an,
Op dats' haer eyghen man
Met haer cieraet verblijde.
55 Den welcken sy beschickt
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Oock kleederen gheschickt,
Waer med' hy mach verkeeren
In poorten van Raets-lien,
En laten hem vry sien
60 By 'slants voornaemste Heeren.
Fijn doeck sy constich weeft,
En dat te coopen gheeft;
Sy weet oock te bordueren
Seer schoone gordels, die
65 Sy aen de kramers bie,
Om buyten 'slants te vueren.
S'is voorts bekleet met cracht,
En reynicheyt, sy lacht
Oock in haer meeste sorgen:
70 Soo dat haer hert bereyt
Voor alle swaricheyt
Niet vreest den dach van morgen.
Gaet open haren mont,
Daer uyt wort niet vercont,
75 Dan wijsselicke reden:
Haer tonghe wel bereyt
Oock nimmermeer verbreyt
Dan aenghename zeden.
Cort-om, sy achte slaet
80 Hoe't in haer huys toe-gaet,
En wat daer mach behoeven;
Want vrylick sy en eet
Gheen onverdienden beet
Ghelijck de leuye boeven.
85 Dies hare kinders soet
Staen op, haer int ghemoet,
En haer wel salich noemen;
Haer man oock desghelijck
Sal altijt blydelijck
90 Van hare deuchden roemen;
En segghen, Menich wijf
Is cloeck in haer bedrijf,
En weet wel goet te winnen;
Maer ick en weter gheen
95 Die soo veel deuchts in een
Als du hebst, te versinnen.
Dies vrouwen soet beval
Wel licht bedrieghen sal,
En schoonheyt gaen verloren;
100 Maer rechten lof begaet
De vrouw, die haer cieraet
In Gods vrees heeft vercoren.
Gheeft haer tot eeren-croon
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En wel-verdienden loon,
105 'tLoon van haer eyghen handen:
Laet hares lofs gheschal
Vry tuyten over al,
In steden ende landen.
Apollonius Scotte.
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Claegh-Gedicht Op het af-scheyden van den Weerden, Eer-vveerden,
God-saligen Symon Rvytinck, Dienaer des Goddelicken woorts, in
de Nederlantsche Gemeente, tot Londen.
GHy die int duyster svveeft, omringt van alle kanten
Met Sieckte, Pijne, schrik, u vvreede lijf-trauvvanten,
Die sonder onderscheyt dit laege dal berooft,
Wat raeckty, vvinnick spoock, aen dit eervveerdich hooft?
5 Al comt u gansche rot ghevveldich aen-ghetogen,
En Ruytink Godes vrient tot aen het hert ghevlogen,
Al ist dat u vergif ontsteeckt sijn gansche bloet,
Noch blijft hy die hy vvas, en vvijckt niet eenen voet.
De Corts, en haer ghevvoel, en can hem niet beletten
10 De spijse van de ziel de Menschen voor te setten;
Een vier, een heylich vier, een beter aert van brant
Staet teghen u ghevvelt, met ganscher macht, ghekant.
Verschoon u, vveerde Man, spaer uvve crancke leden,
Wat comt u svvacke lijf noch op de Stoel ghetreden?
15 Het vvoort te roepen uyt behouft te grooten cracht,
Dat by een siecken mont niet dient te zijn betracht.
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Neen, seyt hy, vrienden, neen. Hier is mijns herten vvenschen,
De ziel is voor den Heer, het lichaem voor de menschen:
Een ridder staet en sterft int midden van het perck;
Een held, een Christen held, int midden van de Kerck.
O vorstelick ghemoet! ô Doot, u felle schichten
Zijn hier, tot uvven spijt, ghedvvongen om te svvichten:
Wy sien vvel onsen vrient ghestelt in droeven staet,
Noch saeyt hy niet te min des Heeren vruchtbaer saet.
Rontsom het sieck-bed staen en vrienden en ghebueren,
En maken grooten rouvv in dat hy moet besueren;
Hy met een laege stem, doch met een hoogh ghemoet,
Drijft alle sijn ghespreck ontrent het hooghste goet:
Wijst metten vingher aen des vveerelts ydelheden,
En hoe met vleys en bloet hier dient te zijn ghestreden,
Om niet te zijn verrast: vvijst metten vinger aen,
Hoe dat de svvacke mensch can in de doot bestaen.
Ghy hebt ons menich-mael, gheminde Vrient, voor desen,
Wt Godes heylich vvoort, met vasten gront, bevvesen,
Dat ons ellendich vleys, ons vvanckelbare staet
Ghelijck een schrale vvint, ghelijck een damp vergaet;
Heeft dit tot heden toe ons niet ghenouch bevvoghen,
Wy dienen immers nu te sien ons cranck vermoghen:
Nu segg'ick, soo vvanneer u vvoort en vvijsen raet
Wert door een haestich lijck bevesticht metter daet.
Sal dan het bleecke spoock (ghelijck de slimme krayen
Doen aen het soete freuyt) ons beste vruchten mayen?
De doot en is niet blint, ghelijckmen heeft ghemeent,
Wat yder meest bemint, vvert aldereest bevveent.
Ghy zijt, ô vveerde vrient, in haesten vvech ghetogen,
En uyt dit aertsche dal in haesten vvech gevlogen,
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Tot in het suyver licht; ghy zijt voortaen, ghy zijt
En buyten alle druck, en boven alle nijt:
Maer vvy, ellendich volck, vvy ligghen noch en vvoelen
Ontrent 'k en vveet niet vvat, in dese laege poelen,
Wy sitten in de nacht met droefheyt onderdruckt,
Ons licht is uyt-ghegaen, ons hoeder vvech-gheruckt.
De mont die tot het volck soo crachtich heeft gesproken,
Leyt in het duyster graf met aerde toe-gheloken;
De hant die door de pen soo groote dinghen vvracht,
Leyt, als een nietich ding, begraven in de nacht;
De tonghe, die haer vverck plach constich uyt te voeren,
Kleeft aen het koude raeck, en can haer niet beroeren;
De stem is als een roock, verdvvenen in de lucht;
Dies blijft ons niet, eylaes! als eenich droef ghesucht.
Al zijn vvy met het lijf van uvve cust verscheyden,
Al rolt het zoute nat sijn baren tusschen beyden,
V doot, vermaerde man, raeckt Londen niet alleen,
Het deerlick ongheval is even hier ghemeen.
Hou stille, mijn vernuft, vvaer loopen u ghedachten?
Maeck, lieve, maeck een end van u bedroefde clachten;
Die Pijne, Sieckte, Doot al sonder pijn verdraeght,
En dient tot onser pijn hier niet te zijn beclaeght.
I. Cats.
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Dese aendachtige gedichten zijn gesonden van Jonckvrouw Anna
Roemersaen de Heer I. Cats, tot op-vveckinghe des Zeeuschen
Nachtegaels; ende daerom tot stichtinghe hier by ghevought.
Psalm 5.
HOort aen mijn woorden die met suchten
Verselschapt, bersten uyt mijn hert,
Aendachtich, innich, en vol smert,
Waerom ick ben in treurich duchten
5 En Ongenuchten.
Vermogen Coning, Heer der Heeren,
Let op mijn stem, die nu (met leyt)
Tot u wel bitterlicken schreyt,
Tot u alleen gae ick my keeren,
10 En hulp begeeren.
Eer dat de son sijn gulde stralen,
Buert uyt de kim, soo sal ick Heer,
Met bidden vroech zijn in de weer,
Om van u goetheyt te gaen halen
15 Raet tot mijn qualen.
Want u opt hoogst mishaegt het leven
Der guyten, en al die de paen
Van moedwil en van boosheyt gaen,
Sullen van u (met sidd'rich beven)
10 Zijn wech gedreven.
De dwasen die haer quaet verbloemen
Bestaen voor u gesicht gansch niet,
Ghy haet en stoot haer in verdriet,
Oock die van schemeryen roemen
15 Sult ghy verdoemen.
Aen sulcken sal u gramschap blijcken,
Die loogens spreeckt, off die verwoet
Dorst nae sijn even-naestens bloet,
En die een aer, met snoo practijcken,
30 Soeckt door te strijcken.
Maer door u gunst, soo sal ick treden
In uwen heyl'gen Tempel Heer,
En knielen voor u aenschijn neer,
Daer sult ghy met ootmoedicheden,
35 Zijn aengebeden.
Heer wilt u de baen doch voor my ruymen
Dan gae ick seker, en sal sien
Mijn haters, die my deun verspien
En listich legghen op haer luymen,
40 Haer tijt versuymen.
De loogens krielen in haer monden,
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't Hert is gepropt vol wreetheyt straf,
Haer oog is boos, haer keel een graf,
Doortrapt en dubbelt sijn haer vonden
45 Niet om door gronden.
Roeyt uyt, verdelgt, en wilt verbannen
Hun om haer snoode wandel crom,
Stoot haren valschen raet doch om,
En wilts' uyt u genade wannen,
50 Als wederspannen.
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Maer laet in eeuwicheyt verblyen,
Die u vertrouwt, u roemt, en prijst,
Maeckt dat haer hert in vreuchden rijst,
Die stadich, met gebenedyen,
55 V naem belyen.
Den vromen man (door u ghenaden)
Ontfangt een milde segen nut,
V gunst hem als een schilt beschut,
Soo dat de pijlen van den quaden
60 Hem niet en schaden.

Psalm 6.
IN grimmicheyt ontsteken,
En straft niet de ghebreken,
O Heer van uwen knecht;
Mijn sonden zijn wel waerdich
5 V gramschap seer rechtvaerdich:
Ghenade! maer gheen recht.
Slaet neer, door mede-doogen,
V goedertieren oogen,
Erbarmt u over mijn,
10 Gheknackt mijn beenen beven,
Mijn vleesch wert wech gedreven,
Door smert en groote pijn.
De schrick en angst die plagen,
Mijn ziel met wreede slaghen,
15 So vreeslick dat ick gruw.
Mijn hert in treurich duchten,
Met veel benaude suchten,
Seyt, Heer waer blijft ghy nuw?
Helaes! wilt my verhooren,
20 Neycht tot mijn clacht u ooren,
Verlost my uyt ellent:
Behouwt my tot u eere,
V goetheyt sal dan Heere;
Zijn over al bekent.
25 Kunnen de doode monden
Oock dijnen lof verconden?
Off gheven eer en prijs?
Die in de graven stincken
En doen u lof niet klincken,
30 Maer zijn der wormen spijs.
Van suchten en van weenen,
Van nocken en van steenen,
Ben ick vermoeyt en mat,
Doe alle nachten baden
35 Met tranen overladen
Mijn bed geheel door-nat.
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Ick ben verouwt van treuren,
Verdriet mijn hert doet scheuren,
Ick galm niet uyt als klacht,
40 Om dat mijn vyant spijtich
Soo lebbich, dreuts, verwijtich,
En schamper my belacht.
Vertreckt van hier, ghy boosen,
En al ghy goddeloosen,
45 Flucx packt u ylich voort;
Want mijn ghebedt ootmoedich
Dat heeft de Heere goedich
Ghenadelick verhoort.
Mijn God (uyt mede-lyen)
50 Sal my voort aen bevryen,
Want hem mijn jammer deert,
Iae hem ghevalt mijn smeecken,
En tot een waerheyts teecken
Hy hem te mywaerts keert.
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55 Dies al die my benijden,
En my niet moghen lijden,
Verschricken metter haest;
Terugh met angstich beven
Heeft haer de Heer gedreven,
60 Beschaemt en seer verbaest.

Psalm 8.
O groote God! ô Heer vol heerlickheden!
Groot wert geroemt all'omme hier beneden
V groote naem, jae 'taertrijck is te cleen,
Maer streckt sich wijt boven den hemel heen.
5 Daer krachtich van ghetuyghen swacke dinghen,
De montjes kleen van teeder suyghelinghen
Maken beschaemt, betuetert, en versuft
V vyant, en den wreecker gans verbluft.
Maer als ick met opmercking gae aenschouwen,
10 Vw handen werck, de hemelsche ghebouwen,
'tGhetintel van de sterren, en de maen,
Die seker valt niet uyt haer tret en gaen;
Verwondert seyt mijn hert, ô God almachtich!
Wat is de mensch, dat ghy hem zijt ghedachtich?
15 Een 'smenschen kint van stof, van slijck, van aerdt,
Vereert ghy, en maeckt uwer sorghe waert.
'tHeef u behaecht hem mildelick te deelen
Veel gaven groot, en niet veel doen verscheelen
Van d'Englen self, vervult met overvloet,
20 Heerlick verciert, gekroont met eer en goet.
Ghy hebt hem over 'tmaecksel uwer handen,
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Een heer ghestelt van zee, van stroom, en landen,
En al het geen daer inne leeft en sweeft
Ghy t'eenemael hem te regeren gheeft.
25 De ossen die met graghe tanden meyen
Het weelich gras van vette klaver-weyen
De schapen, en al 'tvee dat sich op 'tvelt
Gheneert, heeft God onder sijn macht ghestelt.
De voghels die de dunne lucht beswieren,
30 Met pluymen licht, en singhent tierelieren,
En al wat swemt in poel, in beeck, in zee,
Moet onder hem gehoorsaem zijn en dwee.
O eeuwich God! ô Heer der Heeren waerdich,
Hoe wonderbaer? hoe helder? en hoe vaerdich?
35 Soo klinckt u roem, door al de weerelt wijt
En kundicht af dat ghy de Heere zijt.

Psalm 13.
WAerom verbercht ghy doch soo lang
Voor my, ô God! (dat maeckt my ang)
V aenschijn? Ach! hoe lang sal't wesen
Eer ghy my weder sult ghenesen?
5 Die nu ben soo benauwt en bang.
Hoe lang sal noch mijn flauwe hert
All omme zijn in druck verwert?
Hoe lang sal noch het stout verheffen
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Mijns vyants, als een geessel treffen
10 Mijn ziel met over-groote smert?
Slaet neer u al vertroostend' oogh,
Verhoort my uyt u hemel hoogh,
En heldert weer met nieuwe luyster
Mijn lichten: laet de doot int duyster
15 Graff, my niet vellen door sijn boogh.
Op dat mijn vyants vrolicheyt
Niet en vermeerdeert door mijn leyt,
En my hoovaerdich trots verdoeme,
Of van sijn cracht of sterckte roeme,
20 Om dat ghy met u hulpe beyt.
Op u vertrouw en hoop ick Heer,
Van u verwacht ick blijdschap weer.
Berst uyt mijn stem om hem te loven,
Want als ick smadichst leg verschoven
25 Recht by my op in volle eer.

Gebedt op den Bid-dach.
O Eeuwich groote God, die een beangst gemoet,
En een gebroken hert (voor 'treutelende bloet
Van het geslachte vee) aen-neemt als offerhanden,
Soo dickmael als wy dat tot uwer eeren branden
5 Op 't Altaer van 'tGeloof. Siet neer, ach! siet ons aen;
Laet u bedruckte Kerck niet hulpeloos vergaen.
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De damp klimt in de lucht van veel benaude suchten,
Die moedeloos vol moet tot uwe goetheyt vluchten.
Wie moeloos door de sond schier in der hellen sijght,
10 Die moedicht u genaed, dat hy ten hemel stijght,
En bidt, en smeect, en schreyt, en derf om bystant vergen
Die hy niet heeft ontsien tot grimmicheyt te tergen.
Wy kennen onse schult! en vallen in ootmoedt,
Eendrachtich met berouw, u Majesteyt te voet;
15 Belijden dat niet een is onder ons gevonden,
Die niet gepropt is vol verdoemelicke sonden,
Door 'tovertreden van u wetten en gheboon,
Hebt mé-lyen met ons, om 'tlyen van u Soon.
Doet onse haters sien (die trots zijn en vermeten)
20 Dat ghy ons wel castijt, maer niet en wilt vergheten.
Laet u verdrieten dat ons herten-leet en clacht
Van hun wel spijtig, dreuts, en schamper wert belacht,
Helaes! keert u tot ons; op dat ons bitter schreyen
In vreucht verkeer, en wy met sang u lof verbreyen.
Anna Roemers.
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Ex minimis patet ipse Deus.

NIet isser oyt van God soo cleyn en slecht geschapen,
Of 'twijst sijn Schepper aan;
Men kan uyt alle dingh ghelijck met handen rapen,
Dat God dat heeft ghedaan:
5 Siet maar een plantjen aan, een struyckjen kleyn van waarden
Het toont dat God daar is,
Want 'tWesen dat het heeft, koomt niet eerst uyt der aarden,
Maar van Gods macht ghewis;
Het Leven dat het heeft, kan niemand haar oock geven
10 Dan God die boven leeft:

Zeeusche Nachtegael

212
Wanneer ghy oock aansiet de konst daarin verheven,
De draatjens die het heeft,
Het steeltjen met sijn blad, de worteltjens seer teere,
Soo moet ghy bersten uyt,
15 End' segghen over-luyd, dat niemand als de Heere
Gheschapen heeft dat kruyd.

Bedenckinghe op het eerste Capittel Genesis van de scheppinghe des
Weerelds.
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ALtemet ben ick ghewent
Tot het nieuwe Testament,
Altemet soo keer ick weer
Tot der Ioden oude leer,
Om als nu en dan mijn gheeft
Te vermaken aldermeest.
Nu soo valt my in de hand
Moses, die God trouw bevand,
Daar hy schrijft, wat op een ry
Van ons God gheschapen zy.
Eerst so was het maar een klomp,
End' in een ghemengde romp,
Dysternis had d'eerd' bedeckt,
Op de waters was ghestreckt
Godes geest, die door sijn kracht
Al dit had uyt niet ghebracht;
Dit soo was de eerste stoff
Aller dinghen rouw, en grof,
Die niet eeuwich is gheweest,
Soomen by de Heyd'nen leest.
Want dat eeuwigh is, is een,
End ons God, end Heer alleen:
Oock soo is die stoff te slecht
Om te hebben sulcken recht:
Hier uyt heeft het stercke woord
Van ons' God doen comen voort
'tGeen hy van dien tijde aff
Wesen, end ghedaante gaf,
Op den eersten dagh soo is
Van het licht de duysternis
Af-gescheyden, end' de nacht
Teghens sijnen dagh ghebracht;
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
Op den tweeden dagh so sprack
Onse Schepper, ende strack,
Door het spreken van sijn mond,
Kreegh de weereld doe sijn rond.
'tFirmament werd als een kleed
Wt gespannen wijt, end breet,
End' de hemels hoogh ghestelt
Werden door haar loop ghemelt.
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
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Weeck de aard', end zee van een;
D'aard' die in de waters lag
Werde gansch droogh datment't sag,

Zeeusche Nachtegael

213
Oock soo gaf de aarde uyt,
50 Loof, end gras, end alle kruyd.
End de boomen met haer top
Resen in de hooghte op.
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren wijsheyd doet.
55 'sMorgens op den vijfden dagh
In de locht men vlieghen sagh
Al 'tgevogelt, 'twelck gevoegt
In een schoor, de lucht doorploegt,
Oock soo krield' het blauwe diep
60 Van de visschen, die God schiep
Van verscheyden slagh, end aard
Werden daar by een gepaart.
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren wijsheyd doet.
65 Op den sesten dagh terstont
Op de aard' men beesten vond,
Met gedierten groot, end cleyn
Werd vervult het gansche pleyn.
Op het leste werd een held
70 Op, end over d'aard' ghestelt,
In de welcke werd gheplant
Reden, wijsheyd, end verstand.
Een ghetrocken uyt sijn sy
Voeghde God tot hulp hem by.
75 Siet het is volmaackt, end goet
Wat des Heeren wijsheyd doet.
Op den sevensten met lust
Heeft de Schepper selfs gerust,
Al de wercken die hy deê
80 Kreghen doen haar seghen mee.
Daarom sal de mensch altijd
Loven sijnen God verblijd,
Die uyt d'aard' hem heeft verwect,
End sijn macht wijt uyt gestrect,
85 Over al dat op het land
Van de Schepper was gheplant.
Groot soo is Gods macht alhier
Die uyt niet soo menigh dier,
Sonder arbeyd met een woord,
90 Heeft int licht doen komen voort.
Groot is oock de wijsheyd Gods
Van de welck, als op een bots
Menigh hondert duysent ding
Elck een nieuw gedaant' ontfing;
95 Oock soo is sijn goedheyd groot
Die vrywilligh sonder nood,
Met-gedeelt heeft aen de mensch
D'hope van sijn hoogste wensch.
Dit, end wat hier meer op viel
100 Dacht, end loofde mijne ziel.

Lof der heyligher Vrouvven.
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NU wel op, met soete toon
Die mijn ziele zijt gewoon
Te vermaken met uw' sangh,
Oock wel heele daghen langh,
5 Wilt nu op een nieuwe wijs
Singhen van der vrouwen prijs,
Laat de mannen sterck end koen
Hooren wat een Vrouw kan doen.
Sara Abrahams gemaal
10 Heeft met nederighe taal
Haren man ghenaamt haar Heer
Tot haar eyghen lof, end eer.
Oock soo is Rebecca loos
By Gods volck vermaart altoos,
15 Om dat sy een middel vant
Waar door Iacobs ruyghe hand,
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Alhoewel sijn eyghe stem,
Isacx seghen nam tot hem.
Debora, die kloecke vrouw,
Bracht des vyands heyr in rouw,
End haar mannelick ghemoed
Heeft gansch Israël behoed.
Jaël met een stoute sin
Smeet door 'thooft een naghel in
Van haar vyand, die vervaart
Lagh verborghen onder d'aard.
Hester heeft door haar ghebed
'sKonings gramschap af gheset,
End' doen hangen aen het hout
Haman op-gheblasen, stout.
Iudith vol hooghmoedigheyd
Haar by Holofernes leyd,
Iudith met een stout bedrijf
Slaat hem 'thooft af van sijn lijf.
Anna, vol van Godes geest,
Bad den Heer doen aldermeest,
Doen sy hare lipkens teer
Sonder klanck hief op, end neer.
Onder al het vrou-gheslacht
Isser niemand soo geacht
Als Maria die vermaart
Selfs haar Schepper heeft ghebaart:
God, end mensch die waren tsaam
Wonderlick in haar lichaam,
Om als mensch te vallen neer,
End als God te rijsen weer.
Stelt hier by Elizabeth,
Gansch onstrafbaar in Gods wet,
Die Maria dede groet,
Doen sy haar quam int ghemoet.
Anna Phanuelis kind
Al haar lust int bidden vint,
Inden Tempel nacht end dagh,
Vasten, bidden, men haar sagh.
'tCananeesche vrouken meê
Moet hier hebben oock haar steê,
Haar gheloof sal t'aller stond,
Klincken door eens yders mond.
Wie en sal oock loven niet
Die Mariam, die met vliet
Hoorde Christi woorden aan,
Om het beste deel t'ontfaan;
Die ons met haar sorghe wijs
Heeft gheleert dat dranck, end' spijs
Moeten gansch niet zijn geacht,
Alsmen naar den hemel tracht.
Daar is oock een Magdaleen,
Wiens daat men sal uyt verbreen
Also lang als Christi leer
By zijn volck sal zijn in eer:
Tranen als een water vloed
Storte sy op Christi voet,
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End met haar ontvlochten hayr
Maackte sy die weder klaar.
75 Koomt nu oock ghy Vroukens hier
Die beweegt door geest, end vier
Balsem, myrrh', end wieroock koopt,
End naar 't graffeer haastig loopt,
Om te salven uwen Heer
80 Tot dat hy verrijse weer:
Uw' gheloof, uw' liefde sterck,
End' uw' yver, end' uw' werck,
Salmen loven over al
Daarmen Christum preken sal.
85 Lydia die purper kocht
Moet hier oock nu zijn bedocht,
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In haar wooningh, op dat pas,
Paulus doe ontfanghen was.
Wie sal hier niet vougen by,
90 Al die vrouwen op een ry,
Die als Martelerssen zijn,
Om Gods woord, ghebracht in pijn?
D'een gehangen, d'een versmoort,
D'een gedolven, d'een vermoort,
95 D'een gheworght, end d'een onthooft,
D'ander van haar goed berooft.
D'een vermaart door vierigheyd,
D'ander door stantvastigheyd:
D'een wel-sprekend' in de wet,
100 D'ander vast in hoop geset.
Daarom seg ick ick dat een wijff
Oock is kloeck in haar bedrijff,
Beter als een man die doet
Minder als een vrouws gemoed.

Dat de uytterlicke Gods-dienst, sonder de innerlicke, Gode niet en
behaaght.
GHy die den Heere wilt sijn eer, end' dienst betalen,
Op dat ghy niet en soud in desen deele salen,
Soo dient uw Heer oprecht, met gansche ziel, end hert,
De uytterlicke dienst alleen verachtet werd.
5 Wanneer ghy tot hem koomt met uwe offerhanden,
End ondertusschen hebt het bloed in uwe handen,
Ghy zijt een vloeck voor God, de Heer en achtet niet,
Want hy meest op 'tgemoed, end 'tinnerlicke siet.
De Phariseen valsch, end niet oprecht van gronden,
10 Die bliesen op de straat voor 'tvolck, met open monden,
Haar aalmoes, end haar dueghd, sy sochten voor, end naar
De eere van de mensch met uytterlick ghebaar.
De balcken in haar oogh en konden sy niet mercken,
Maar onder eene schijn bedeckten sy haar wercken,
15 Haar bidden was heel lang, maar door haar gierigheyd
Werd menigh weduw's huys verslonden, end verleyd:
Daarom soo worden sy by graven vergeleken,
Die binnen in haar hol vol doode beend'ren steken,
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Van buyten op-gepronckt, sy pleeghden dese kunst
20 Om soo te krijghen steeds der menschen eer, end gunst.
Der huychelaren doen is niet als Cains vruchten,
Die God van hem verstoot, tis niet als Achabs suchten;
Pilatus wiesch sijn hand, maar binnen in sijn ziel,
Hy meer van 'sKeysers gunst als van de waarheyd hiel:
25 Tis Ioabs valsche kus, 'tzijn Iudas valsche groeten,
Wanneer wy onsen God maar naarderen met voeten,
Met lippen, of met mond, end ondertusschen stout
Verachten sijn ghebod, end wetten menighfout.
Hoe dickmaals hoortmen God den Hypocrijt vervloecken,
30 Die niet als met een schijn de heyligheyd wil soecken;
Hy wil geen offerhand, noch 'tvette van de beest,
Alleen bermhertigheyd behaaght hem aldermeest.
Een hoer die pronckt haar op, sy is niet om verwenschen,
Maar binnen is sy vuyl, soo zijn oock dese menschen;
35 De appel aan den boom, wanneer sy hangt om hoogh,
Is dickwils binnen quaad, en nochtans schoon int oogh.
Dat ghy een Engel waart, end cond' met duysent spraken,
Veel seggen van uw God, end Goddelicke saken,
End hadt de liefde niet int herte tot uw God,
40 Noch tot uw naasten oock, soo waart ghy hem tot spot.
Vw God die is een gheest, daarom die hem wil eeren,
Moet tot hem in de gheest, end in de waarheyd keeren;
Wat baat het u, ô Iood, dat ghy uw lichaam wascht,
Soo ghy niet op de dueghd, end goede wercken past?
45 'tBesnijden is gansch niet, de voor-huyd niet met allen,
Om tegens onse sond Gods toorne te doen vallen,
Maar een geloove vast, 'twelck door de liefd heeft cracht,
Alleene de beloft van 'teeuwigh leven wacht.
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Non tibi tantum natus es, sed & proximo.
AL 'tghene dat ghy sult oyt nemen by der hand,
Al waar't oock met uw schaad, hebt daar in altijd voren
De eere uwes Gods, end sijnen naam besworen,
Waar toe een Christen hert soo vierigh hoopt, end brand.
5 Let op uw eyghe ziel, end als ghy hebt vermant
De helle, dood, end vleesch, dan zijt ghy oock gheboren
Tot uwen even-mensch, end tot sijn heyl vercoren;
Hoe heyligh is dit werck, end hoe volkome band!
De vrucht nu die ghy sult becomen uyt dit werck,
10 Is 'teynde uw's gheloofs, een vast, end seker merck
Van uwe trouwe liefd', dit laat altijd bevolen
De goedheyd uwes Gods, end sijnen woorde sterck,
En stelt hem nimmermeer hier in een seker perck,
De Heere laat noyt goed, of sijne vrucht verholen.

Oderunt peccare mali formidine poenae:
Oderunt peccare boni virtutis amore.
DE boose menschen laten af
Wel van haar sondigh grousaam leven,
Wt enckel vreese van de straf,
Ghelijck hier voor de honden beven:
5 De goede mensche met ghenueght
Haat boosheyd, end doet vrome wercken,
Wt enckel liefde van de dueghd,
God wil den sulcken steeds verstercken.
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Agnoscenti Deus ignoscit.
SOo langh men sijn misdaden gaat
Missaken, sal't niet wel ghelucken;
Maar diese recht bekent, end' laat,
Sal vruchten van ghenade plucken.

Conscientia peccati maximum est malum.
Vacare culpa, maximum est solatium.
DAar is ter weerelt niet soo schrickelick te vinden,
Dan een ghemoed ghequelt door sonden grof, end' boos:
Het gaat u achter aan ghelijck een buel altoos,
End soeckt u, waar ghy zijt, door onrust te verslinden:
5 Daar teghens isser gheen soo wenschelicken lust,
Dan een ghemoed, en ziel in God de Heer gherust;
Al waar't schoon dat ick waar int midden van de baren,
In bosschen wild, end woest, op bergen, of in dal,
Verarmt, verjaaght uyt 'tland, berooft van goed'ren al,
10 Gheen quaad my deeren can, gheen nood my kan beswaren,
De Dueghd is my een muer, de Dueghd is my een schild,
De Dueghd die gheeft my vrueghd, de Dueghd het wroeghen stilt.

Disce tanquam victurus, vive tanquam moriturus.
HOe seker is de dood, end wat haar volghen sal,
Onseker is de tijd, end' ure van ons leven,
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't Kan dueren eeuwen lang, 'tkan schielick ons begeven,
Dit leer ons 'sweerelds loop, end de bevindingh al:
5 Nu sal een wijs verstand uyt dit ghewoon gheval
Soo stadigh tot wat goeds te leeren zijn ghedreven,
Al waar sijns levens loop van Gode voor-gheschreven
Tot hondert jaar, end bet hier in dit tranen-dal;
Maar weder sal hy soo sijns levens loop bedacht
10 Besteden, end daar op soo altijd nemen acht,
Al waar't hy morghen moest, ja nu oock daadlick sterven,
Ia wien selfs noyt de dood kan komen onverwacht;
Wel salich is de man die dit, end dat betracht!
Sijn leven is tot rust, sijn dood is 'tleven erven.

Nec metuit mortem bene conscia vita, nec optat.
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Die ontijdigh hoopt de dood,
Is van alle wijsheyd bloot;
Die kleynmoedig voor haar slaan
Vreest, en is niet wel beraan.
Waarom sal ick met verlang
Hopen naar het geen maact bang?
Waarom sal ick vreesen 'tgeen
Niemand en kan overtreên?
Waarom sal ick soecken haar?
'tLeven valt my niet te swaar.
Waarom sal ick vreesen dat,
Als ick ga in Godes pat?
Waarom hoopen? ick en kan
Niet een ure doen daar van.
Waarom vreesen? want ick sal
Leven mijn gheset ghetal.
Hoop ick? moogh'lick wil de Heer
Dat ick hier noch loof sijn eer.
Waarom vrees ick? want mijn God
Seyd my toe een beter lot.
Daarom sal soodanigh hert,
Die in God ghesegent werd,
Duyvel, helle, dood tot spijt,
Na de dood voor sijne tijd
Niet verlangen, noch verbaast
Vreesen, als sy koomt in haast.
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Calamitosus non est, quem saepe judicas.
HEt is een wreed gemoed, een onbarmhertig mensch,
Die met een ander spot, alst niet gaat na sijn wensch,
Die oordeelt uyt het quaad, end ongheluck van buyten,
Dat die de Heer besoeckt zijn boeven, ende guyten:
5 Gods oordeel dat begint eerst van sijn eyghen huys,
End die hy meest bemind, beswaart hy met het kruys.
God proeft door ongeluck ons vromigheyd, end dueghden,
End om te sien ons hoop, berooft hy ons van vrueghden.
Was Paulus daarom boos om dat de adder quam
10 Gesprongen aan sijn hand? was God op Abram gram,
Om dat hy hem ghebood sijn eygen soon te slachten?
Was Iob in onghena, om dat hy moest verwachten
Aan lichaam, goed, end eer, aan kind'ren sulcken slagh?
Des Heeren ooghe steeds op sijn vertrouwen sagh.
15 Wat meynt ghy dat het is een teycken van Gods tooren,
Dat hy sijn kind castijd om niet te gaan verloren?
Soo betert dan uw sin, end oordeelt niet soo stout,
Dat die het tegen gaat moet wesen een rabout.

Vergelijckinge tusschen het oordeel Christi over de saligheyt der
menschen. Matth. 5. ende des Poëets Martialis lib. 10. Epigr.
DAt des menschen leven doet
Zijn gheluckigh, ende goed,
Zijn die dingen die ick al
Hier beneden stellen sal;
5 Niet soo't eertijds de Poëet,
Diemen Martialis heet,
Heeft beschreven in Latijn,
Alhoewel sijn dinghen zijn,
Die hy heeft in dicht ghestelt,
10 Oock met eenigh schijn ghetelt,
Onder dinghen die bestaan,
Dat den mensch hier wel doet gaan
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Maar soo hy, die 'tleven geeft,
Achter ons ghelaten heeft,
Is wat anders ons gheluck,
Dat hier volgt van stuc tot stuck.
Saligh is die man ghewis,
Die van gheest verarmet is,
Die verslaghen van ghemoed
Valt sijn Heer, end God te voet.
Vry sal oock van al ellend
Wesen naar sijns levens end,
Die in suchten, end getruer,
Wandelt dese weereld duer.
Salich is oock sulcke mensch,
'tSal hem gaan na 'sherten wensch,
Die sachtmoedigh is van hert,
Niemand leed doet, ofte smert.
Oock soo sal hy zijn versaat,
Die na recht, en vroomheyd staat,
End wiens Goddelicke lust
Niet dan door God word geblust.
Oock soo word de salicheyd
Al den ghenen toe-gheseyd,
Die in hares naastens pijn,
Metter daad bermhertigh zijn.
Ghy die oock van herten zijt
Reyn, end van het quaad bevrijd,
Sult des Heeren aanschijn schoon
Sien in 'shemels hooghe throon.
Wel gheluckigh die oock zijn
Die naar 'tvriendelick aanschijn
Van de vrede staan altijd,
Vyanden van twist, end nijd.
Saligh noemt ooc Christus hem,
Die vervolgt word om sijn stem,
Die de waarheyd met sijn bloed,
Sal bevestighen voor goedt.
Alle die met spot, end smaad,
Of met laster-tonghen quaad
Van de menschen zijn beswaart,
Oordeelt God den hemel waard.
Laat nu Martialis vry
Met sijn veersen comen by,
Al waar hy ons meê vermaackt,
Naar de vuyle weereld smaackt.
Geld, end rijcdom lang bewaart,
Die ons sorg, noch moeyte baart,
Die ons door ons vriendens dood
Koomt gherolt als in ons schoot;
Land, dat goede vruchten draagt,
Is maar dat het vleesch behaagt:
Martialis weet oock wel,
Dat die rijck is heeft ghequel,
Dat de rijckdom haast vergaat.
Dat de rijckdom ons verraad,
Dat de rijckdom van de rot
Word gegeten, end de mot:
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Sulcken lichten slechten goed
70 Kan niet troosten ons ghemoed.
Tis wel goed te leven stil,
Wel gherust, end naar sijn wil,
Met een vierken voor de scheên,
Sonder twist, gesond van leên,
75 Niet te weynich, niet te seer
Zijn belast met smaat, of eer,
Datmen in eenvoudigheyd
Leve met voorsichtigheyd,
Datmen vrienden sich vergaart,
80 Die ons zijn ghelijck van aard,
Wel voorsien, op d'oude wijs,
Van goên dranck, en van goe spijs,
Daar de tafel noch op gunst
Niet en is gedeckt, noch kunst,
85 Met een huysvrouw aan sijn sy,
Niet te stuer, and niet te bly,
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Wel te slapen, end gherust,
Niet te langh, maar naar sijn lust,
Niet versopen in de wijn;
Met sijn staat te vreden zijn,
Niet te vreesen stervens nood,
Niet te hoopen naar de dood.
Maar dit is gheen eeuwigh heyl,
'tZijn gheen dinghen sonder feyl,
Oock sijn eyge hert, end sin
Heeft niet dan wat weerelds in,
Sulcke goed en is oock niet
Dat yet by ons God bedied,
Sulcke goed gheeft geen gemack
Teghens 'tsware sonden-pack.
Tis maar goed dat op der aard
By den menschen yet is waard.
Daarom acht ick Christi leer
Voor mijn alderhooghste eer,
Voor het alderbeste goed
Dat kan troosten mijn ghemoed;
Als ick dese leer betracht
Gansch de weereld ick niet acht,
Die in Christo vrueghde vind,
Martialem houd voor wind.

Ne Jupiter quidem omnibus.
MEn vindt hier op der aard veel menschen so vermeten,
Die in Gods wercken selfs noch yet te laken weten,
De eene klaaght, dat God hem al te hard aan-tast,
End dat des Heeren straf niet op sijn misdaad past.
5 De and're sal de lucht vervloecken, ende schelden,
Wanneer sy is onstelt; de derde derft vermelden
Waarom dat God de Heer dan sulcken volck laat gaan,
End dan weêr in ghenaad een ander wil ontfaan.
Sy slachten Israël, die in Gods raad dorst treden,
10 End alst hem tegen ging, stracx waren sy t'onvreden,
Dan riepen sy om spijs, dan moester water zijn,
Dan duerde haar te lang de klippighe woestijn.
Hoe derft ghy dan, ô mensch, uw God soo tegen-spreken,
Daar ghy maar mensch en zijt, ja selfs van God gheweken;
15 Ist wonder dan dat yet aan 'smenschen doen ontbreeckt,
Daar menigh onbeschaamt God selver tegen-spreeckt?
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Decidunt Turres.
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't Boutsel dat sijn naalde slaat
Naar den Hemel, ende gaat
Met sijn cierlijck scoon vertoogh
Boven alle huysen hoogh,
Heeft een uyterlijcken scijn
Van een mensch die trots wil zijn.
Sulck een Tooren heeft wel eer
Sonn', end' hare stralen meer,
Of de Sonn' in 't Oosten viert
Of sy na het Suyden swiert,
Of wanneer sy weder daalt,
Daar sy hare plaats bepaalt:
Maar wanneer de Noorde kop
Spert sijn stuere kaken op,
End' door haghel, end' tempeest
Treft de hooghten aldermeest,
Dan soo doet 't onstuymigh weer
Hooghe Torens vallen neer.
Soo een mensche die in't oogh
Boven alle ander hoogh
Staat verheven in gheweld
Word seer haast ter neer ghevelt.
Pharo was een Coningh groot
Die Gods volck bracht in de noot,
Maar is hy niet met zijn Heyr
Strax versopen in het Meyr?
Adoni Besek die las,
Doen hy overwonnen was,
Sonder duymen, sonder teen
Kruymtjens die daar vielen heen.
Absalon die nam de kroon
Tot zijns Vaders spijt, end' hoon,
Maar verwarret in een tack,
Daar hem Ioab oock doorstack.
Sanherib was trots, end' stout,
Opgeblasen, onverflout,
Doch de Engel met zijn swaard
Slaat sijn leger gansch ter aard.
Balsasar met luyster sat
Aan de tafel daar hy at,
Silv're, goude vaten schoon
Stonden daar met pracht ten toon,
Maar God met sijn stercke hand
Screeff sijn vonnis aen de wand,
Schrick, end' beven quam hem aan,
End' daar naar is hy vergaan.
Haman was een Prins geacht
Trots van hooghmoet, end van pracht,
Maar die voortijds was bemint
Aan een galgh sijn eynde vint.
't Was Herodes die als God
Werd ghedient tot Godes spot,
't Was de selfsde man die t'huys
Werd gegeten van de luys.
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55 Craesus was der Lyden Heer,
Cyrus smeet hem gansch ter neer,
Cyrus met zijn volle macht
Van een Vrouw is omgebracht.
Vele Princen hoogh geacht
60 Sijn van eer tot scand gebracht.
Siet den Coningh Dionys,
Alhoewel geleert end' wijs,
Is door zijne wreedheyd boos
Oock geworden rijckeloos,
65 End' op dat ghy siet te deegh
Hoe dat Toorens worden leegh;
Die den Scepter had ghescend
Heeft hem tot de plack gewent,
End' die Heer van Landen was
70 Voor de kinders A.B. las.
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Binnen Roomen was daar oock
Een Seiamis, die als roock
Is vergaan in korten tijd
Door zijns Keysers sware nijd.
Eertijts sijn Tarquinius,
Caesar, Brutus, Cassius,
Gansch vervallen met de Vrouw
Cleopatra in den rouw'.
Iongher eeuwe weet oock wel
Hoe dat Bajazethus fel
Van den loosen Tamerlaan.
In een hutte werd ghedaan.
Ian van Leyden, Knipperdolck
Heeren van het Munsters volck
Hanghen noch verheven hoogh
Tot een spot in veeler oogh.
Al de sanden van de Zee,
Al des Hemels sterren meê
Sal ick tellen eer ick kan
Hier verhalen man voor man,
Die van staat, van eer, of rijck
Sijn gestortet in het slijck.
Gunst van menschen is als ijs
Lichter als een levend rijs,
Die hier op vertrouwen sal
Coomt ghewis tot swaren val.
Eer, end rijckdom maackt ons trots,
Maar gelijck als op een bots
Eer, end rijckdom haast vergaan,
Vallen oock die daar op staan.
Daarom heeft de Heer geseght
Die sich hier vernedert slecht
Sal verheven sijn in eer,
Maar die haar verheffen seer
Sullen tot der Hellen gront
Dalen end' vergaan terstont.

Het ondersceyd des Ouden ende Nieuvven Testaments.
HOewel de gansche Schrift van God ons is ghegeven
Op dat de mensch daar naar sou richten al sijn leven,
Hoewel dat alle beyd' het Oud', end' Nieuw Verbond
Gesproken sy van God, end' sijnes Geestes mond,
5 Nochtans soo sijn dees twee in menigh deel versceyden,
End' 't eene kan ons wel, maar 't ander verder leyden,
Daarom soo hebb ick lust om eens dit ondersceyd
Te brenghen aan den dagh, te toonen hoe het leyt.
Wilt ghy te recht verstaan, wie dat u heeft ghescapen,
10 Hoe wy door sonde sijn gheworden 'sDuyvels knapen,
End' wie u van sijn jock alleen verlossen kan
Leeft 't Oude Testament, dit sal 't u wijsen an.
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Die 't Nieuwe Testament van herten soeckt te lieven,
End' 't Evangeli-boeck sal lesen, of de Brieven,
Die sal deur-gaans daarin bescreven vinden klaar
Hoe wy herscapen sijn door Christum wonderbaar.
In 't Oude Testament is God meest aengetoghen
Met strengicheyd, end' toorn, in 't Nieuwe heel bewoghen,
In 't Oude wert geleyd het volck door strenge Wet,
In 't Nieuwe sijn voor ons veel wetten affgeset.
Moses met al sijn last en konden sy niet dragen,
Maar Christi jock is licht, end' beter om te wagen,
Het oude Testament belooft Messiam maar,
Doch 't Nieuwe Testament dat maackt hem openbaar.
Het oude beeld ons af met duystere manieren
Hoe dat in 't Nieuwe God de saligheyd sou stieren,
In 't Oude word het Lam geslachtet als een Beeld,
In 't Nieuwe komt het Lam dat onse sonden heelt.
Het oude laat ons sien den Priester met sijn kleeren
Die alle jaars eens bad in 't Heylighdom des Heeren,
Maar 't Nieuwe laat ons sien den Priester die daar gaat
Door bloed tot onsen God, end' word ons' Advocaet.
Het oude wascht wel aff des lichaams vuyle wesen,
End' recht een Slange op, om siecken te ghenesen,
Maar 't Nieuwe leert heel klaar, hoe dat wy van de pijn
Der sonden door een mensch gekruyst ghenesen sijn.
Het oude heeft ghewacht op onse saligheden,
Maar 't Nieuwe heeft ghesien den Heyland onser vreden,
Het Oude spreeckt deurgaans al van 't beloofde Land,
Van Hooningh, ende Melck, end' van een eerdschen stand,
Maar 't Nieuwe wijst ons aan het Canaan hier boven,
End' leert ons onsen God om 't eeuwigh leven loven,
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In 't Oude was oock wel beloft van saligheyd,
Maar niet soo klaar als hier, end' duysterlijck beleyt.
In 't Oude was Gods geest maar sparigh uytgegoten,
In 't Nieuwe hebben wy hem rijckelijck genoten,
In 't Oude heeft Gods dienst een seker plaats gehad,
In 't Nieuwe is Gods dienst ghebonden aan geen Stad.
In 't Oude gingh in swangh de waarheyd voor te seggen,
Propheten waren daar, in 't Nieuw' is dit gaan leggen,
In het Oude werd het kind besneden aan zijn vleesch,
Maer in 't Nieuw' heeft God verandert desen eesch.
In 't Oude was 't verbond aan Abrams saat ghebonden,
In 't Nieuwe werd het woord tot alle mensch gesonden,
Het ondersceyd 't welck was van Heyden, end' van Iood'
Dat werd door Christi kruys vernietight, end' gedood.
Het volck van 't Oud' Verbond werd by een kind geleken
't Welck onder Vooghden staat, in 't Nieuwe is gheweken
De vleeschelijcke Wet van Moses, die Gods tolck
Hier meed in tucht behiel dat vleeschelijcke volck.
Soo veel dan als het klaar gaat boven 't geen is duyster,
Sal boven 't Oud' Verbond het Nieuwe hebben luyster,
Dit heeft, maar dat belooft, dit siet, end' tast ons heyl,
Het ander siet het maar als door een wolck, of seyl.
Geluckigh sijn wy dan, die sien, end' konnen hooren
't Geen in het Oud Verbond noch oogen, noch oock ooren,
Oyt hebben, of gesien, of oock ghehoort van hem,
Die in het Nieuw Verbond liet hooren sijne stem.
Laat ons dit groot gheluck door traagheyd niet verachten,
Maar steeds op Christi leer, end' sijn gheboden wachten,
De saligheyd is klaar, het voorbeeld is voor by,
Ghelooft, end' betert u, ghy sijt van sonden vry.
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Klaagh-dicht Op den naam van de Gemeente onses Heeren Jesu Christi
binnen Ziericzee over het droevighe afsterven haars Eervveerdighen,
ende Godsalighen Leeraers D. Lavrentii Boenaard, overleden den 24.
November, Anno 1620.
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DOe Elias voer om hoogh,
End' naar sijnen Schepper toogh,
Doe hy met sijn wagen reê,
End' de hooge locht doorsneê
Stond bedroeft, end' sagh als slecht
Eliseus sijnen knecht,
Gansch verbaast hy stond, end keeck
Doe sijn meester van hem weeck.
Even soo is onse staat
Nu ons Herder van ons gaat,
Nu hy naar den Hemel vaart
Laat hy ons staan op de aard.
Daarom sal mijn herte bangh
Na hem senden dit gesangh,
Een gesangh van druck, end' pijn
Sal mijn gansche reden sijn.
Nu, mijn ziele, swaar belaan
Treckt dan rou, end' droeffheyd aan,
Laat nu varen uw gewaat
Dat wat op de blijdschap slaat,
Voor uw lacchen koomt met sucht,
Stort hier tranen voor genucht,
Langhs de strate langhsaam treed,
Sleept uw hert, end' niet uw kleed,
Heft uw' oogen, end' gesteen
Opwaarts naar den Hemel heen,
Wegh dan vreughde met haar schijn
Droeffheyd sal mijn vreughde sijn.
Die ons dickwils in de nood
Nam de vreese van de dood
Leyd nu door het sterck geweld
Van de dood ter neer ghevelt.
Die mijn Siele door sijn mond
Dickwils heeft ghemaackt gesond
Als sy door de sonde swaar
Was gecomen in gevaar,
Leyd nu van sijn spraack berooft,
End' van 't roupen affgeslooft,
Die ons wees de rechte baan
Om tot onsen God te gaan,
Heeft de bane affgerent,
End' bekomen 't saligh end',
Die uyt yver tot Gods kerck
Willigh heeft gedaan sijn werck,
Die sijn schapen heeft bemind
Als een Vader doet sijn kind,
Die uyt lieffde heeft beweent
't Ongelooff van sijn Gemeent,
Die ons sonden, end' haar vrucht
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Die ons weer vertroostingh gaf,
Leyd besloten in het graf.
Als ick inden Tempel ga
Stracx so volghr my droeffheyd na,
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55 Als ick oock den stoel bemerck
DAr hy plagh te doen Gods werck,
Als ick sie de schapen aan
Daar hy over plagh te gaan,
Die hy aan dees vette wey
60 Met sijn Mede-Herders ley,
Dan soo berst ick overluyd
In veel droeve woorden uyt,
Dan soo wensch ick naar sijn stem
Naar sijn sorge, dan naar hem,
65 Maar dewijl mijn Heer, mijn God
Hem nu gunt een beter lot
Houd' u dan, mijn ziele, stil
Onder sijne Wet, end' wil
Wilt hem dan sijn vreughd', end' rust
70 Niet benijden om uw lust.
Ondertusschen sal mijn plicht
Lichten door dit drouvigh dicht,
Sijn ghedachtenis voortaan
Sal by ons in vrede gaan.
75 Sukke Herder was op aard
Vry wel dubbel eere waard,
Want sijn wandel onbesmet
Was voor ons gelijck een Wet.
Godes Woord dat snêe hy wel,
80 Teghens sonden was hy fel,
In 't vertroosten was hy soet,
In 't vermanen wonder goed,
Och! hoe vreedsaam was sijn ziel,
Dat my altijd wel beviel,
85 Menigh opgeresen twist
Is door sijn beleyd geslist,
Menigh kranck-geloovigh mensch
Bracht hy tot sijns herten wensch,
End' der ermen leeghe hand
90 Kreegh van hem oock onderstand,
Tegen 'sPausdoms valsche leer
Was hy kloeck, end' veerdigh seer,
End' den tegensprekers stout
Stont hy tegen overflout.
95 Dese Herder word ghemist,
Dese Visscher niet meer vischt,
Dees Basuyne klinck niet meer,
Dese Leeraar leydt ter neer,
Dese Werck-man heeft gedaan,
100 Dese Wachter is gegaan,
Dese Planter niet meer plant,
Dese Keerss is uytgebrand,
Dese Dienaer heeft sijn tijd
Wtgedient, end' is verblijd.
105 Als hy inden Tempel stond
God sijn Heer hem werckend' vond,
Midden in sijn Oegst hy was
Als hy moest verhuysen ras.
Als hy van het Oordeel sprack
110 Quam de Heer, end' riep hem strack,
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't Lest bestorf als in sijn mond,
't Leste dat hem tot op 't lest
Stond als voor sijn oogh gevest,
115 't Leste dat hy voor ons las Iud. V. 14.
Christi leste komste was.
God die raackt' die trouwe tongh'
Die soo menigh Lof-sangh songh,
D'eene zijde van sijn stand
120 Werd ontmaghtight door sijn hand,
God die gaf zijn Dienaar rust
Die hem had gedient met lust.
Maar, ghy menschen lieffdeloos,
Vol van haat, end' nijd altoos,
125 Vyanden van Godes Kerck,
Spotters van sijn heyligh werck,
Waarom wilt ghy Godes raad
Duyden tot uw's naastens quaad?
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Meynt ghy dat de Heer als gram
130 Heeft gemaackt sijn leden lam?
Hoort doch wat de Heere sprack
Doe sijn volck in sonden stack,
Ick sal uwe tonge trouw
Maken in het preken flouw
135 Kan uw' raken sal ick haar
Kleven, tot een straffe swaar
Van Israël, van mijn volck
Daar ick u sond' als mijn tolck,
Om dat Iuda blijft soo stout,
140 End' niet van mijn woorden houd,
Soo sprack onse Heere wel
Eertijds aan Ezechiel. Eze. 3. 26
Leert dan 't is ons eyge straff
Dat hy hem van ons ruckt af;
145 Leert dat droefheyd, siect, end kruys
Aldermeest sijn in Gods huys;
Leert dat in dit tijd'lijck quaad
Niet bestaat des Heeren haat;
Leert dat sulcke sieckten sijn
150 Alderminst gemenght met pijn;
Leert dat God op een manier
Niet en neemt den mensch van hier;
Leert van Christo als gewis
Dat die Knecht geluckigh is
155 Die wanneer sijn Heer komt gaan
In sijn werck sal besigh staan.
Maar ghy Christi Kerck getrouw
Die met my nu zijt in rouw,
Wilt op haar uw' oogen slaan
160 Die u hebben voorgegaan,
Die Gods woorden suyver, reyn
Tot u spraken in 't gemeyn,
Volght haar wandel, naar haar doen
Wilt oock uwe gangen spoen,
165 't Eynde van haar gansche loop
Van haar strijden, van haar hoop,
Sal u wesen 't eenigh end
Daar ghy al uw' doen naar wend,
Wilt oock nu op deser stond
170 Dencken op uws Leeraars mond,
Siet met Eliseus vroom
Naar den Hemel sonder schroom,
Daar soo werd hy nu ghekroont
Wt gena sijn dienst beloont,
175 Daar soo heeft hy nu ghenucht
Daar ons ziele noch om sucht;
Bid maar dat God by ons laat
Sijnen mantel nu hy gaat,
Dat sijn leere nacht, end' dagh
180 In ons herte blijven magh.
A. Hofferus.
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Bedenckinghe Op de Steert-Sterre, Ghesien int Iaer 1618. ende
gheduydet op de vergaderinghe van de Synode, Ghehouden tot
Dordrecht.
ALs Godes vveerde Soon, der menschen vvaren Hoeder,
Vercoos hier op der Eerd' een Maget tot sijn Moeder,
En dat hy 't arme volck genade quam aen-bien,
VVert aen des Hemels throon een nieuvve Sterr' gesien:
5 Een sterr', een vvonder Sterr', die teghens ander Sterren
Quam stieren haren loop, en ging den geest vervverren
En sluyten toe den mont van al den grooten hoop,
Die meynden te verstaen des hemels hoogen loop.
Een Sterr', een vvonder Sterr', een Leytsman van de VVijsen,
10 Die om den nieuvven Vorst te loven en te prijsen
Verlieten 't Oosters lant, en traden na den Stal,
VVaer in doen lach het Kint dat Vader vvas van al.
EEn ander nieuvve Sterr' heeft haer vergulde stralen,
Met onghevvoonen glans, op 't Aertrijck laten dalen,
15 Als door het Fransche lant om Godes suyver vvoort
VViert over al ghepleecht dien grouvvelijcken Moort,
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En even-vvel nochtans, door Godes vvonder vvercken,
Der Martelaren bloet vvas als het zaet der Kercken,
En Godes heylich volck, int midden van de doot,
20 VViert tot het recht gheloof noch meer als oyt ghenoot.
VVat bracht dees Sterre goets? God quam sijn uyt-vercoren
Begroeten op een nieu, en vvert als nieu gheboren,
Niet in der Ossen stal, maer in een sacht ghemoet,
Vervveckt door sijne doot, ghereynicht door sijn bloet.
25 GOd laet nu vvederom haer thoonen in de vvolcken
Een onghevvoone Sterr', dies is het hert der volcken
Verslaghen en verbaest; dus staet een yder stil,
En vvacht met vrees en angst vvat dit beduyden vvil.
Coom Godes vvare Soon, coom vvare Son, coom vveder,
30 Coom naerdert uvve Kerck, en dael nu immers neder
Met dijnen vveerden geest, en Goddelijcke cracht,
Ter plaetse daer u vverck met vlijt nu vvert betracht.
Geeff dat dit nieuvve Iaer, en dese nieuvve Sterre
Vernieuvv' ons ouden mensch; drijff, lieve God, drijff verre,
35 Drijff uyt ons Neder-lant dien vreemden Tuymel-geest,
Die over al het hert der vromen maeckt bevreest.
Coom vvare Vrede-vorst, en stel doch in de stede
Van desen langhen tvvist dijn Goddelijcken vrede:
Geeff dat der menschen hert verhart ghelijck een steen,
40 Door dijnen sachten geest mach vveder vverden een.
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ALs Christi weerde Leer was in haer teere jaren,
En datmen eerst begonst de Volcken te verclaren
Des Hemels nieu verbont, des Heeren goeden wil,
Ontstont in d'eerste Kerck een kerckelijck verschil:
Den desen was ghesint de menschen te besnijden,
Den genen woud' het volck van 't oude Iock bevrijden,
Elck bracht zijn reden by, tot dat den nieuwen twist,
Door oordeel van de Kerck ten laetsten wert gheslist.
Het oordeel vande Kerck in Kerckelijcke saken,
Op Godes Woord gegront, is om een eynd te maken
Van dwaling' inde Leer, die nu en dan ontstaet,
Als 'smenschen swack vernuft sich hier of daer ontgaet.
Doen nu des Heeren Woort soo verre was ghecomen,
Dat d'Overheyt des Lants, 't Geloof hadt aenghenomen,
Quam Arrius ter baen, en storte lancx om meer,
Door Constantini rijck, sijn onghesonde leer,
Den Keyser dacht voor al van sijnen plicht te wesen,
Te vanden Christi Bruyt, haer wonden te ghenesen,
Beroupt daerom, tot rust der Kercken int ghemeen,
De Dienaers van het woort te Nicen al by een,
Hy selfs een vant ghetal comt sitten int gerichte,
Hier wert de nieuwe leer ghehanghen int gewichte.
En na dat langhe tijdt op alles was ghelet,
Bleef Christus die hy was, en Arrius verset.
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25 Een Kerckelijck besluyt, van t'saem-ghevoechde stemmen,
By d'Overheydt versocht can Werre-gheesten temmen:
Is 't richt-snoer van 't vernuft, den rechten bant van als,
Waer onder Eyghen-sin moet buyghen haren hals.
Daer is onlancx gheleen een Tuymel-gheest gevlogen
30 Int midden van het Landt, die heeft daer uyt-ghespogen
Verwerring diep-ghesocht, een dochter van de Nacht,
Die ons vereenicht Lant in tweedracht heeft ghebracht.
Den vrient twist met sijn vrient, den broeder met sijn broeder,
Den Vader met den Soon, de Dochter met de Moeder,
35 De Staet helt naer het sweert, de Kercke nae den ban,
Het gantsche Lant dat swiert ghelijck een droncken man.
De Vaders van het Landt, der Kercken Voester-heeren,
Sijn neerstich in de weer om ongemack te keeren,
Men raet-slaecht alle daech, men souckt aen elcken kant
40 Wat datter dient ghedaen, tot ruste van het landt.
't Heeft u Manhaftich hart, Nassouschen Helt, verdroten,
Ons Vader-lant te sien van alle kant beschooten
Met pijlen vande Twist: ons lieve Vader-landt,
Voor 't welck 't Nassausche bloet sich dickmael heeft verpant:
45 Ghy gaet daerom ghestaech in dijn ervaren sinnen
Beramen, hoemen mocht den wrevel-moet verwinnen,
V hart is staech beducht, u gheest is ongherust,
Hoe dit onsteken vier mocht werden uyt-gheblust.
Men vint ten lesten goet den Raet van alle Kercken,
50 In eenen Raet vervat, hier op te laten wercken:
Hier toe wert, door u hulp, bequamen Tijdt beraemt,
D'uytschrijving wert ghedaen, de Plaetse wert ghenaemt.
Daer Dordrecht leyt om-ringht met vierderley rivieren,
Die om haer hooghe vest met versche stroomen swieren,
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55 Een Eylandt end' een Stadt: daer is het open velt
By d'Overheydt voor elck tot t'samen-comst ghestelt.
Hier hebben hun voor eerst in goet ghetal ghevonden
Die onsen Vryen Staedt heeft in haer plaets Gesonden,
Vol weerdicheyt, en glants, vol trouwe, vol bescheyt:
60 Op dat door hun bestier de sake wiert beleydt.
Terstont vloeyt herwarts aen, uyt veelderhande landen,
Een segen-rijcke beeck van wonderbaer Verstanden,
Vol van een hoogen geest, vol Goddelijcker cracht,
Vol helder licht, bequaem te schijnen inde nacht.
65 Soo haest als yder was aen dese plaets ghetreden,
Den aenvang van het werck, is vasten en ghebeden,
Ten eynde Godes Gheest, ghesegen uyt de locht,
Op yders hert, en tong, sijn segen storten mocht.
Gods Woort, Gods suyver Woort, geen menschelijcke vonden,
70 Is salf, en heylsaem cruyt voor Kerckelijcke wonden.
Daerop wert hier gheboudt, dat steltmen hier alleen
Tot eenen vasten gront, en onbesweken steen.
Men heeft by een ghesien de Bloem van alle landen,
Die niet en zijn gheboeyt met Pauselijcke banden,
75 Het Merch van clouck vernuft, de Keest van diepe leer,
Des Aertrijckx edel Zout, des werelts Licht en Eer.
Hier brenght een yder voort, al wat hy heeft van binnen,
De gaven van sijn gheest, de schatten van sijn sinnen,
Den rijck-dom van sijn hert, de vruchten van sijn mont,
80 En watter oyt een mensch in 's menschen boesem vont.
Wanneermen op hun beurt hoort spreken al de Vaders,
Wat voor een wonder cracht ontsluyt des herten aders,
En dringt in ons ghemoet! Gods lof sy hooch vermelt,
Die in sijn weerde Kerck al sulcke lichten stelt.

Zeeusche Nachtegael

235
85 Wie dat hier comt ontrent siet als een beke vloeyen
Van honich-soete tael, voelt in sijn herte gloeyen
Een onghewoonlijck vyer, een geestelijcken brandt,
Voelt als een helder licht op-gaen in sijn verstandt.
Ghy moest nu, mijn Vernuft, hier werden aengedreven
90 De Vaders elck by naem haer eyghen lof te geven,
Maer neen, ten mach niet zijn: ghy moet haest swijghen stil,
Door faute vande plaets, en niet van goeden wil.
Nu Vaders zijt ghegroet, den Staet van dese Landen
Prijst uwe trouwe daet, en biet u danckbaer handen,
95 Wenscht, dat dit goede werck mach doen alsulcken vrucht,
Dat Twist, en swarte Nijt mach tijden op de vlucht:
Wenscht, als met eene stem, dat al des Landts ghemoeden,
Niet als een sachten geest, en liefde moghen voeden,
Wenscht, als met eene stem, dat over al voortaen
100 Een broederlijcke gunst by yeder mach ontstaen.
Nu Vaders zijt ghegroet: de Harders van de Kercken
Verlanghen om te sien de vrucht van uwe wercken,
Verlanghen om te sien, Gods vyandt tot een spijt,
De Nederlantsche Kerck van wrevel-moet bevrijt.
105 Nu Vaders zijt ghegroet, VVy loven uwe daden,
Wy sien in u besluyt een teycken van ghenaden,
De stilte van het volck, een vriendelijcken bant.
De haven vande rust, de vrede van het landt,
En evenwel nochtans (vergheeft ons dese reden)
110 En evenwel soo is het slot van ons ghebeden,
Dat God sijn heylich werck alsoo hier laet ghedien,
Dat wy in desen standt u hier niet meer en sien.
I. Cats.
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Ghedicht Op het bouck Des vveerde eervveerden ende Godsalighen
Dienaers des VVoordts MR. Willem Teellinck. Ghenaemt Balsem
Gileads voor Zions VVonde.
DE Dochter Zions queelt, en sit met bleycke wanghen,
Sit treurich in het stof, met groote pijn bevanghen;
De gheest is wonder flau die in haer aders speelt:
O droevich ongheval! de Dochter Zions queelt.
5 Wat is u, teere Maecht, wat mach u sieckte wesen?
Waer van is u het quaet, het droeve leet gheresen?
Ontstaetet uytte maegh? off uyt een koude sucht?
Off uyt een hittich bloet? off uyt een quade lucht?
Ach, wat een seldsaem ding! wat alle meesters soucken
10 Off in haer eyghen breyn, off vreemde meester-boucken,
Is hier maer enckel droom. Een yder is verstelt,
Onseker wat vergiff u swacke leden quelt.
Ach! die haer gantsche werck van siecke luyden maken,
Hoe-wel sy metter hant aen u ghewrichten raken,
15 En weten gheen bescheyt. de kunste blijft te cort.
Men voelt niet aen de pols wat in haer herte schort.
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Hier uyt comt dit ghevolgh, dat gheenderley ghewassen,
Hoedanich datse zijn, u toe en zijn te passen.
Want niemant, wie het zy, en weter goeden raet,
Indien hy niet en weet de gronden van het quaet.
Een Man, in dit ghewoel, met yver aen-ghesteken,
Een Vrient tot aen het merch bedrouft in u ghebreken,
Die tast u naerder aen, en vint ten lesten uyt
Van waer de slimme sucht van dese cortse spruyt:
Dies spreeckt hy met bescheyt; O Dochter, dese wonden
Ontfanghen haer begin uyt uwe drouve sonden:
Wat sal, in dit ghevaer, wat sal u plaester zijn?
Daer baet gheen slechte salf tot diepe ziele-pijn.
Al watter voor ghebreck mach aen het lichaem wesen,
Can sap, off pap, off gom, off zout, off smout ghenesen,
Off yet dat in den hof, off aen der heyde staet:
Tot yder onghemack is veelderhande raet.
't Is anders mette Gheest, en mette snoode qualen
Die door het innich merch tot in de ziele stralen;
Daer is maer een behulp dat ons ghesontheyt biet,
En dat en wast voor al hier op der aerden niet.
Het is een hemels zaet, een onbegrepen wesen,
Noyt door een menschen tong noyt hoog genoeg gepresen;
God in het swacke vleesch, het onbevleckte Lam,
Dat een-mael voor de mensch hier in de weerelt quam;
Sijn weerde bloet alleen can u het eerste leven,
Can u de nieuwe jeucht, en crachten weder gheven.
O noyt begrepen heyl! ô Balsem Gilead!
O dierbaer oogen-salf! ô soet en crachtich nat!
Doch om op vasten gront uyt dit verdriet te comen,
Soo leert wat u behoeft, en hoe het dient ghenomen;
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Hier staet u voor-schrift in: leest, weerde Dochter, leest,
En soeckt met alle vlijt, hoe dese coorts gheneest.
Dunckt u het Bouck te lang; soo denckter weder teghen
50 Hoe diep u dese quael is in de borst gheleghen;
Denckt vry dat noyt een mensch werd in der haest gesont,
Off van een innich zeer, off van een oude wond.
J. Cats.

AEN Mr. VVillem Teellinck, Getrouvve man Gods, ende vvare
bedienaer van sijn Ghemeente; op dit selve Bouck.
HOe Jesu vvaerde Bruyd, hoe zijn dus all' uvv leden
Ont-zenuvvt en ontvleescht, van boven tot beneden?
O hemelsch Coningin, ô schoonste van der aerd,
VVat heeft dees onghestalt dus binnen u ghebaert?
5 VVaer is nu het corael van u beroofde vvanghen,
Die nu als grauvv van asch dus leelick neder-hanghen?
VVaer is u goud-cieraed, vvaer is u svvaenigh kleed?
Ah, Moeder, ah-ah-ah-, hoe sien ick dus uvv leed!
All' uvv zoet vvonder-schoon, de hemel van der aerde,
10 Ont-luystert van sijn glans, ont-kleed van alle vvaerde,
Is nu, eylaes ghevveest! Ick sien uvv gantsch ghelaet
Vergalt met bitter-gheel, dat uyt uvv milte slaet.
De borst, dat schoon yvoor, die eertijts plach te gheven
Een Arabierschen oogst van zoeten reuck, ghedreven
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15 Door al des vveerelds rond (het leven van het hert,
VVanneer een bangh ghemoet by-naer ont-levent vvert)
Blaest nu een stercke lucht, ghevvrot in d'etter-buylen
Van vuyle longher-sucht, daer van ghy heen gaet druylen,
Als een bloed-loose schim, van jeughd en cracht ont-merght,
20 Daer voor een yder mensch sijn aenghesicht verberght.
VVat raed, mijn teere zorgh, vvaer salmen yet vves vinden,
Dat dit voort-kruypend' quaed mocht stremmen off verslinden?
En isser voor dees smett' nu nerghens eenigh kruyd,
Int Oosten off in 't VVest, in 't Noorden off in 't Zuyd?
25 Can niet des Sihors loop, die pratte Phratsche vloeden
Van't Aramiersche volck, u van de doot behoeden?
Heeft nu gheen heylsaem kracht Bethesdas vvater-bad?
Off isser oock gheen hulp in het Jordaensche nat?
Neen, Moeder, hola, neen! Gods gheest pitst u aen d'ooren,
30 En gheeft vvel ander raet, zoo ghy hem slechts vvilt hooren,
Verkoel, u sijne stem, uvv kortsigh-heet ghemoed
Int glinster-clare rood van Christi dierbaer bloed.
Dit is de zuyver-dranck, die alleen can ghenesen
Die hope-loose zieckt', tot op het hooghst gheresen:
35 Steeckt maer uvv handen uyt, en vat den beker aen,
Ick zie, gheloof, ick zie, uvv drouve zieckt' vergaen.
Maer dit ist groote point, dat ghy met all' vermoghen
U zelven eerst bereyt; niet met veel vreemde droghen,
Off eenich vies julep; maer dat ghy Go toe-brenght
40 Een reyne tranen-stroom, met rouvv en boet ghemenght:
En zoeckt u zelven uyt, deur-grondet all uvv vveghen,
Verschrickt voor Godes straf, en biddet om zijn zeghen;
Leght aff all' haet en nijd; verdelghet in de grond
De boose lust des vleeschs, de moeder van de zond.
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45 Doch vvilt ghy met bescheydt, en op het nauvvste vveten
De breed' en diept' van al, de schaeckel met de keten;
Door-zouck dit hemelsch bouck, en segh dan t'elcken keer
Wel-hem, die 't heeft ghemaeckt: ô teelingh van de Heer!
I. DE BRVNE

Nievwe-iear ghedicht.
HEt Nieuvve Jaer is hier; het aertrijck gaet ontsluyten,
De botten puylen uyt, de boomen sullen spruyten,
Het cruyt, en veylich gras sal cruypen vvijht en breet,
De bloemkens sullen staen elck op sijn best ghecleet.
5 Den tijt, den nieuvven tijt sal nieuvve jeught gaen bringhen
Aen bergen, bosch, en dal, aen alderhande dingen:
Al vvat daer henen lach, begraven in het stoff,
Sal steken op het hooft, tot ciersel van den hoff.
Den armen mensch alleen, met ouderdom bevangen,
10 En can het oude vel niet uyt-doen, als de slanghen,
Maer dat's een cleyne saeck; vvy zijn noch boom, noch beest,
't Gunt in ons dient vernieut, dat is alleen den Geest.
Dit lijff is maer een romp: de ziel, van meerder vveerden,
Dient, in dit Nieuvve Jaer, getoghen uytter eerden:
15 VVaerom soud' onsen gheest sijn aff-ghesleten buyt
Niet connen leggen aff, soo vvel als 't dorre cruyt?
O mensch! is alle dingh om uvven't vvil gheschapen,
En vvertet nu vernieut; sult ghy alleen staen gapen,
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En blijven, dat ghy vvaert? sal dan, ô lieve, sal
20 In u het Nieuvve Jaer vernieuvven niet met al?
Merckt ghy niet, dach aen dach, dat door de nieuvve jaren
Dit broose lijff verout, tot dat vvy neder varen
Int duyster van het graff, en treden op de baen
Die al des vveerelts Vleesch voor desen is ghegaen?
25 VVanneer de gulde Son met hare snelle peerden
Heeft al het jaer gherent rontsom den cloot der eerden,
Soo dat des hemels loop ons brengt den cortsten dach,
Begint dan vveer van nieus, en rent ghelijck se plach.
VVanneer de gulde Son des avonts hare stralen
30 Heeft in den koelen schoot van Thetys laten dalen,
Spant vveer haer peerden in, en met het morghen-licht
Verthoont ons vvederom de glans van haer ghesicht.
't Gaet anders met den mensch; vvant als de dicke vvolcken,
De svvarte nacht des Doots omringt het hooft der volcken,
35 Dan ister mè ghedaen. Eylaes! men sijgt ter neer,
Men sinckt diep in der aert, en niemant keerter vveer.
Men leeft, en sterft maer eens: de Doot is van de saken
Daer feylen eens begaen, noyt vveer sijn recht te maken:
Leert dan, u leven lang, leert doen, met vasten gront,
40 Dat ghy u leven lang, maer eenmael doen en cont.
I.C.

Aenvvijsinghe van 't Oude Jaer, en 't Nieuvve, vvat vvy daer uyt tot
onse leere, en troost aen te mercken hebben.
LAest was ick in een Hoff, maer vonter geen vermaecken,
Het wasser kout en dor, December quam ghenaecken!
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Ick sach eens over al, maer niet en was verblijdt.
Doen dacht ick in mijn selfs, wat is doch van den tijdt!
Want siet! het oude Iaer dwingt kruyden, ende boomen
Deur zijne wreede coud', en met seer harde toomen;
Niet cander schieten uyt, want deur de sneeu en vorst,
Is beyde boom, en kruyt, bedeckt als met een korst.
Men mach de swarte eerd' omspitten, noch berijven,
En 't ghene men nu saydt en soude niet beklijven;
Soo datter jeucht noch vrucht, uyt 't aertrijck can ontstaen,
Maer 't schijnt het is al doot! en t'eenemael vergaen.
Doen dacht ick wederom, al toonet al ghestorven,
't En is nochtans niet doot, ten is niet al bedorven;
Als 't nieuwe Iaer weer komt, dat brengt weer nieuwe kracht
Aen boomen, blom, en kruyt, al wat hier schijnt versmacht:
Want deur het nieuwe Iaer gaet 't aertrijck weer ontsluyten,
En geeft ons wederom, nieu aenghename spruyten;
De boomen van ghelijck, gaen 't oude van haer doen,
Al wat nu schijnt verdord', dat wert dan weder groen.
De blom-tuyn sal dan oock beschamen veel tapijten
Daer soo veel konstenaers hun leven in verslijten:
De aerde wederom, wert met de spaé deur-boort,
't Gesayde schiet weer uyt, en groeyt dan voort, en voort.
Hoe groot is het verschil, 't welck 't Oud', oft 't Nieuwe geven!
Want 't oud' Iaer brengt de doot! maer 't nieuwe Iaer het leven.
Doe quam ick weder t'huys, en hebb' ja overleydt
't Geen icker uyt besloot; daer van is dit 't bescheydt;
Hoe dattet op ons past, op ons, wy domme menschen
Die wederboren zijn, oft om Godts geest oock wenschen.
Wy zijn hier oock gheset, om in des weerelts Hoff
Te geven liefdes vrucht, maer Godt voor al zijn loff.
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Doch siet het oude Iaer, dien ouden mensch der sonden
Ons dickmael overheerst; oft hy ons had' verslonden:
De weerelt, en het vlees, de mensche soo bevecht,
Dat hy schier 't Hemels laet, en blijft in d'eerd' gehecht;
Ons herten zijn versteent, sy konnen oock niet vatten
Het zaet van Godes woort, noch yet van 's Heemels schatten,
Soo dat voorwaer de mensch, geen goet can brengen voort:
Hy is ghelijck vergaen, end' in de sond' versmoort.
Maer sullen wy als doot dan blijven allegader?
O neen! ons is vergont, van Godt ons goeden Vader
Een troost'lijck nieuwe Iaer, int Paradijs voorseydt,
't Welck doot die oude slangh, en geeft ons salicheydt.
Hier hebben van getuyght, Gods kind'ren de Propheten,
Men deed' veel offerhand'om niet te sijn vergeten:
Abraham heeft ghesien, dees aengename tijdt,
Alleen door het ghelooff: Hy heeft hem seer verblijdt.
Aen David is belooft, Godt heeft met eedt ghesworen
Dat sijnen zade blijft, en 't Rijck niet gae verloren.
Daer na te rechter tijdt, is Iesus voort ghebracht
Geboren van een Maecht, ontfangen deur Godts kracht;
Een ware mensch uyt mensch, en eeuwich Godt bevonden
Als mensch ons heel gelijck, (doch) uytgheweert de sonden:
Dit is ons nieuwe Iaer, dat inde weerelt quam,
Geoffert voor de sond', als zijnde Godes Lam.
De Engelen te saem, die hebben Godt ghepresen,
Om dat door dees gheboort de mensch Heyl was bewesen.
Want Christus heeft hem selfs, in onze plaets gheset,
En heeft voor ons ghele'en het Vonnis vande Wet:
Hy heeft voor ons voldaen 'tgeen dat wy waren schuldich;
Sijn Vader hy bewees ghehoorsaemheyt gheduldich:
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Hoewel zijn lijff, en siel, met angst doch was belaen!
Want Gots gerechticheyt, die moeste sijn voldaen.
Nochtans vrywillich siet, heeft hy hem laten vanghen,
End' geesselen met roen! ja, aen 't cruys laeten hanghen!
En heeft soo Godt versoent, gebroken 's vyants macht,
Wanneer hy gaf den geest soo was het al volbracht.
Dus heeft Gods weerde Soon ontschuldich moeten lyden,
Om dat hy van 't verderf ons eeuwich sou bevryden;
En heeft verwonnen al, 't geen dat ons bracht in noot,
Des Wets verdoemenis, de Sonde, Hel, end' Doot.
Hy, is door eygen cracht ten derden dach verresen,
En heeft dit al gedempt, en hem Godts Soon bewesen:
Hy die ter rechterhant, zijns Vaders heerlijck sidt,
Van waer zijn Geest ons troost, en stadich voor ons bidt,
Tot dat hy wederom sal komen inde wolcken,
Om aen den Ioncxsten dach, te richten alle volcken.
Hoe groot is Godes liefd'! hoe goet is sijnen aert
Dat hy sijn lieven Soon voor ons niet heeft ghespaert!
Noch schenckt hy ons 't geloof, waer door wy met vertrouwen
Dees Mid'laer nemen aen; en werden soo behouwen.
Godt zy van dy ghelooft, gedient, gelieft, gevreest:
Toont dat dit nieuwe Iaer, vernieuwe dijnen geest.
De nacht die is voorby, het oude is verdreven,
Om dat wy inden dach als nieu weer souden leven;
En nu, ghy zijdt vernieut door Christum onsen Heer,
V leven, sy ghelijck sijn leven, en sijn leer:
Soo laet dan u geloof, weer nieuwe vruchten draghen,
Twelck uwen naesten sticht, en God oock mach behagen;
En wilt doch nimmermeer de sorch u maken quijt;
Want tusschen vlees en geest, blijft schrickelijcken strijt.
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Bidt vierich ende vast, wilt soo u breyn omwoelen,
Ghy sult het heylich zaet weer crachtich in u voelen:
95 Voet Christum in dijn hert, dat hy deur u opwast,
Vertoonet sijn gedaent, want dat is onse last;
Soo sal het oude Iaer, ons niet meer konnen schaden,
Als wy door 't nieuwe Iaer, vernieut zijn uyt genaden;
Maer sullen meer en meer, Godts segen-rijcke vloet
100 Genieten hier beneen; en boven 't Hemels goet.
IOHANNA COOMANS.

Ghedicht Ter eeren den Eer-weerden, Hoogh-geleerden, ende
Wijt-beroemden D. Philips van Lansberge, des selffs Bouck van 't
ghebruyck des Astronomischen ende Geometrischen Qvadrants.
VErnuftich menschen breyn, by Godes hant gheschapen
Niet om, ghelijck een svvijn, hier eeckels op te raapen;
Maer hooger van bedrijf, en beter dinghen vveert,
Verheff dijn elen geest; vvat hangdy naer der eert?
5 Het onbesuysde vee gaet met den hals gheboghen,
Gaet vvroeten in het slick. Ghy, hooger op-getoghen,
Siet voor u reghel-recht, siet voor u ooghen staen
Des daeghs de gulde Son, des nachts de zilvre Maen.
Het sorghelijcke gout, een vvens van alle volcken,
10 Schuylt verre van het licht in onder-aertsche kolcken
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Met schrick en slick bedeckt, versegelt in de nacht,
VVaer onder menich mensch van ramp en damp versmacht.
De Son in teghen-deel, en al de groote lichten
Doen haren vasten loop, recht boven ons ghesichten;
Daer vvert des menschen geest van Gode toe gheverght,
Devvijl hy 't een ontdeckt en 't ander ons verberght.
Ghy siet van alle cant, ghy siet den Hemel open,
Dat is u rechte vvit, daer zijdy toe gheropen;
VVant soo ghy door de cunst dit vvonder cont verstaen,
Ghy sult, met grooter lust, tot uvven Schepper gaen.
VVel aen dan, edel Dier, van hoogher geest ghedreven,
Ghebruyckt dit hant-ghetuych in desen bouck beschreven,
En als ghy metter daet de vruchten hebt ghesmaeckt,
Gheef prijs, soo't u betaemt, aen die het heeft ghemaeckt.
LANSBERGE, diep verstant, Hipparche deser eeuvven,
O licht van onse cust, en Thales van de Zeeuvven,
Die met een hooghen geest tot aen de sterren rijst,
En God hier in sijn vvoort, en in den hemel vvijst:
Die door dit eyghen tuych cont op het nauste vveten
Hoe dat, en Son, en Maen, en 't Aertrijck is te meten,
Soo dat door u vernuft een yder lichaem staet
Beschreven na de cunst juyst op sijn eyghen maet.
LANSBERGE, vveerde vrient, die met een soet vermaken
Ons van der aerden leyt, en doet den hemel raken,
Men prijs' off laeck u vverck, men spreeck' off svvijghe stil,
Men acht' u cloucke vont ghelijck de Fame vvil,
Ghy dient, hoe dattet gae, van my te zijn ghepresen;
VVant na ghy dijne cunst en gunst my hebt bevvesen,
Soo voel ick metter daet dat ick des Heeren vverck
Met gants een ander oogh, als eerst-mael, over-merck:

Zeeusche Nachtegael

247
VVant t'elcken als de Slaep van my is vvech ghevlogen
Heff' ick mijn ooghen op, en vverde dan bevvoghen
Aldus te roupen uyt: ô glans, ô hellen schijn,
Hoe groot, ô groot ghebouvv, moet uvven Schepper zijn!
I. Cats.

Yder mensche wert gheseydt Dat hy Godes naem verbreydt.
Psalm C.
COom volck'ren-volck van 't aerdsche rond,
Prijst Godt met open hart en mond;
Aenschouwet heylich claer aenschijn,
Bekendt dan, wat bekent moet zijn.
5 Denckt, hoe des Heeren groote kracht
Ons, sonder ons heeft voort-ghebracht;
End' stadichlijck de goede leyd
Als schapen die men lustich weydt.
Gaet vry tot zijnen Tempel in,
10 Looft, danckt de Heer met blijden sin;
O mensche blijft reyn van ghemoet!
Aenmercket wie uw goetheyt doet.
Almachtich blijft de Heer, en mildt,
Ghenadich, vriend'lijck wien hy wildt;
15 Warachtigh is hy; en zijn woort
Sal eeuwich uyt hem coomen voort.
A.V. Venne.
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Totten Romeynen Cap. 14. vers. 6.
Wie den dach acht, die achten den Heere: ende wie den dach niet en acht,
die en achten den Heere niet.
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WAnneer den nacht began te schuven en te scheyen,
En dat de Sonne-cracht de Sterren deed' verspreyen;
Wanneer den morghen-root de silv're douw (van dorst)
Oplicte van het lant, die claar lach onbemorst:
Soo rocht ick uyt mijn slaap, en door het soete rusten
Was ick verfrist en gauw, te wand'len my gantsch luste.
Ick stont op (na ghewoont) ick ginck heen na den dijck,
Daar 't pekelachtich-nat op steuyt, en neempt zijn wijck.
't Snel-ylende vernuft wiert haast in my heel besigh,
Het vlooch dan hier dan daar, 't hooft stont my hallif desich.
't Coc-meeuken sach ick noeust, 't bleef drillen, en sach hoe
Hy 't visken tot zijn cost mocht snellick grijpen toe,
De Wulpen gëel van smaack, de Lievintjens met hoopen,
Sant-looperkens seer ras die sach m'op slijck vast loopen.
Dus vorderd' ick mijn tret, en namp voorts heen mijn ganck
Na Sandijck in mijn hof; alwaar dat lude sanck
De soete Nachtegaal claar-stemmich, en daer neven
Het Conincxjen, de Knuut, de Leeuwerck (hooch verheven)
Die tierelierde vast, en clom met een vermaack,
De Ravens daar omtrent die riepen craack, craack, craack,
Want Iarelicx sy broen te Sandijck op den thoren,
Den wreeden Kuken-dieff die liet hem daar oock hooren,
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De geyle Mus die riep, en siercte dattet clanck,
Den s'wintersch-calen gast die hielt zijn ouden ganck
In 't Couck-couck singen staach, 't Quicksteertjen was geen later,
In 't weven van zijn nest, dicht aenden cant van 't water,
De dach-liefhebbend' Spreeuw gespickelt, soet van beck,
Oock d'huys-begeerich Swaluw die prevelden op 't deck,
Den Kakelbonten Druyt in 't hipp'len hem verfraeyde,
De gout-glinst'rende Duuf geplum-voet ronckt en draeyde,
Den somer-vogel oock met 't Kuufken op zijn top,
En den Calcoenschen-haan met uytghesteken crop,
Het Vincxken quinckeleerd', het Meesjen clom en pickte
De Boomen op en neer, de Quackel spic me dicte,
Het Tortelduufken soet zijn gayken niet verliet,
De Pypperkens daarby, elck song zijn eyghen liet,
De staart beoogde Pauw seer trotsich pronckt en praalde,
Den Haan den schreeuwer snachts zijn Hinnekens voorthaalde,
De kouw, in rouw ghecleet, met d'wiggele waggele gans,
En Pitter schoone-pluum die namen waar haar cans,
De wit-lanck-halsde Swaan quam sprakeloos anstuven,
Sijn paar was nevens hem, men hoord' hem heftich snuven,
De Wertel mette Eend die queeckten met gheschreeuw,
Ia, sijds en wijdts alom soo was 't ghebas, gemeeuw
Om groot: so dat ick stont verbaast; en als versleghen,
Geen schepsels groot of cleen men sach haar hier bewegen,
De grachten waren vol van veelderhand' kic, kic,
Van Puyt en Pat, hier, siet, den Reygher nam zijn mic,
En miste niet of creech zijn voetsel na begeeren,
't Poel-snepken lanck-ghebeckt dat sachm' hier oock geneeren,
De pluum-gemanteld' Wl, 'sPichts-hater niet verscheen,
Den Vleermuys plumeloos die was oock vooren heen.
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Doch waar ick sach en keeck; elck dier was even lustich,
De maker van het leer bespranck de Koe oock rustich,
's Mensch-dienstich Paard zijn aard bethoond' oock dat ick louch,
Den Ackerman in 't veld ginck staach me an zijn plouch,
Het dick gewolde Schaap, het jonck gheworpen weutjen
Dat namp den Harder waar; al spelend' op zijn fleutjen,
Somma sommarum 't was al besich om en 't om,
Het onghevoel ghewas seer net uyt d'aarde clom,
De Boomen (schoon verciert met bloeysels lief van verwen,
Die gaven soeten geur, de Biekens quamen swerwen,
De glad-beschubde-visch aldaer in 't water was,
Elck dierken deed' alom zijn dach-werck even ras,
Ick docht, wel! hoe salt zijn? sal roesten en verteeren
(Door leuyicheyt) mijn geest? dat wil God van my weeren.
Sal ick dus vunsich gaan, alwaar ick schier vermuft?
Sal Godes kennis in my nu zijn als versuft?
Sal ick een reed'lick mens, van redeloose saken
Geleert zijn, en niet selfs in my gaan, en soo maken
Dat God in en door my gheleert wert, en verhoocht?
Och! dat waar ymmers smaat: ô siel! u hier toe poocht
Dat d'Hemel-voocht (die daar gemaeckt heeft d'Hemels tenten,
De Sonne, Maan, en Sterr', met al de firmamenten,
Den nacht, den dach, de Zee, de Winden sterck van blas,
De Aarde met haar dracht, als bloemkens soet van was.
Met duysenderley cruyt, de hooch-lucht-cussend' boomen,
De staande waters diep, de snel-heen-vliende stroomen,
't Gedierte dat daar swempt, dat vliegt, dat cruypt, dat sprinckt,
Dat fleuyt, dat blëet, dat loeyt, dat spreeckt, dat huylt, dat sinckt,)
Door u sy groot gemaackt; 't talent by u ontfangen
Becoren maat doch niet: maar hebt een sterck verlanghen
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Dat ghy verbreyd' de daad', en 't wonderlicke werck;
Dat God door zijnen Soon, ghedaan heeft voor zijn Kerck.
Mits zijnd' in dit ghedacht, soo hoord' ick and're menschen
Die songhen alsoo wel, men cond' niet beter wenschen.
Hoe dit? docht ick, 't is wel; dat God dit dus bestiert,
Dat niet alleen verheucht 't onredelick ghediert:
Maar datmen hoort Gods woort door 's menschen mont voortbringen,
In fraeyen rijm ghestelt, nu door een lieflick singen.
Ick vougde my haast heen na dit gheselschap doe,
Die ick, met eenen groet, Gods seghen wenschte toe.
't Was hen en my seer lief; dat wy malcand're kenden,
Haar daad', en mijnen sin ghelijck swerck stracx voorwenden,
Sy waren Musicijns seer scherp van soet ghehoor.
Veel onderlinge praat die viel hier oock doe voor,
Dewijl sy hadden meed' veel boucken en ghedichten
Vermakelick voor elcx, en die oock groot'licx stichten,
Door den vermaarden Heyns, door Catz en and're meer
Voor-treffelicke lien, ghestelt tot yders leer.
Elck sprack hier by gebeurt, soo seyder een; wel! isser
Doch niet wat nieuws als nu van Anna Roemer Visser?
Van Joffrouvv vander Meersch? Ick heb ghehoort daar van,
Sy dichten alsoo net; alsmen het wenschen can,
Sin-rijck, goet duyts, goe maat, vol lieffelick bevallen,
Geen ydel vuyl ghedicht; maar leersaam gansch met allen
Brengt yder in het licht, dat waerdich is ghehoort,
Ter eeren Godes naem, en onverganck'lijck woort.
A. Valerius
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Vrevchden-Liedt, Over de gheboorte Christi, den Sone Godts.
Op de stemme: Wanneer ick slaep, voel ick mijns levens vreucht.
O Blyden dach! ô lang ghewensten tijt!
Die ons verheucht, en onse siel verblijdt;
Want, ons verlosser (wis)
Geboren is
5 Binnen Bethlehem,
Daermen vindet hem:
Binnen Bethlehem, de Stede,
O Mensch'! gaet soeckt dit Kint des Vrede.
Hy is Godts Soon, die door Godts raet, en macht,
10 Ons, van een Maeght ter Werelt is ghebracht:
Hy is 't zaet Abraham,
Vyt Davidts Stam:
Godt uyt Godt verclaert,
Mens uyt Mens ghebaert,
15 Godt uyt Godt verclaert, eendrachtich,
T'saem sijnde, Godt en Mens, warachtich.
De grootst' van macht verscheen sijn heerlicheyt,
Die hebben hem, veel schatten toe-bereyt:
En ginghen met haer dry,
20 Het Kint sien bly;
Wieroock, Myrrhe, Gout,
Brachtens' menichfout,
Wieroock, Myrrhe, Gout, ghecoffert,
En hebben 't Kint daer med' gheoffert.
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25 Hy is ons Borght, Troost, Hope, Wijsheyt, Heyl,
Ons' sielen Vreucht, gans sonder smet' oft feyl.
Hy is de waerheyt reyn,
's Levens Fonteyn:
Oock 't warachtich Licht,
30 Hoeck-steen vast ghesticht,
Oock 't warachtich Licht, bevonden:
Een Heer die ons vergeeft ons sonden.
Prins, Coninck, Vorst, en Heer der Heeren groot,
O Iesu Christ'! ghy vrijdt ons vandan doot;
35 Ghy sijt ons sielen rust,
Vws Vaders lust:
Dit's mijn lieve Soon,
Spreeckt Godt uyt sijn Troon,
Dit's mijn lieve Soon, verheven:
40 Hoort hem, en wilt sijn Woort aencleven.
Op u, en in u vvoort, ô Godt! staet mijn betrouvven,
Ick vraghe nergens na, mach ick u slechts behouvven:
VVant, alle Aerts ghevvoel, moet eyndelick vergaen,
Maer Godt, en Godes VVoort, sal eeuvvichlick bestaen.
P.I.V.
EYNDE.
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Tafereel van Sinne-Mal:
VVaerin Verscheyden verthooninghen werden
aenghewesen, met Poëtische vermaeckelijcke,
ende Leersame Sinne-dichten, en
Sang-Liedekens.
Gemeynsaem by een gevought, ende verciert met verscheyden Copere Platen.
Door A.V. Venne.

TOT MIDDELBVRGH,
Ghedruckt by Ian Pietersz vande Venne, Cunst ende Boeck-vercooper,
woonende op den hoeck vande nieuwe Beurse, inde Schildery-winckel, ANNO
1623.
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Aen de soet vermaeck-soeckende Lesers.
VErlangende cunst-gunstige Lief-hebbers; also by my noch ter hand zijn gecomen
(benevens de Zeeusche Nachtegael) eenighe soete, bevallighe Sinne-dichten, en
gesangen, by mijn broeder Adriaen vande Venne, over lange inde verdrietighe
Winter-avonden ghemaeckt; om die selve alle 't samen te voughen by de Zeeusche
Nachtegael: maer heeft zijn voornemen nae-gelaten; om oorsaeck, datter te veel van
eender hant was. (Doch, heeft hem evenwel gequeten, benevens andere, gelijck de
Mey-Clacht, oft Schijn-kijcker, en by-gaende dingen getuygen inde Nachtegael.)
Waerom dan, (door mijn aenporren) by hem is goet gevonden, zijn ander dingen by
een te versamelen; ende heeft die selve genoemt Tafereel van Sinne-mal: waer in
verscheyden verthooninghen werden aengewesen, gelijck de Lesers hier in dit
Proef-stuck overvloedich sullen kunnen sien. Al hoe wel het selve de naem heeft van
Mall'; nochtans dient het doorgaens als een aenleyding tot Sedich, en aendachtich
bedencken. Derhalven is mijn bede aen de Lesers, dat sy sullen gelieven dit
Sinne-werck te laten binden oft vereenigen, met de Zeeusche Nachtegael, overmits
het als een werck is, ende van 't ander ontleent. So mede werden de Lieff-hebbers
aengeseyt, datter noch dergelijcken soete, leersame gedichten metter tijt sullen volgen
van mijn broeder; die noch misschien, (wanneer hy Schildert, of Teyckent) sullen
invallen, daer ick hoop aen yder na desen verthooninge van te doen. Versoeck noch
andermael met goede beloften (in plaets van dreygen,) datmen dit Tafereel (en ander
wercken) cunst-lieffdich aenneemt.
V.E. Dienstvvillighen
Ian Pietersz vande Venne.
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Adriaen vande Venne Tot de Cunst-gunstighe Leser, ende Sanger.
HIer coomt te voorschijn, siende Leser, een bly-thoonich Tafereel van Sinne-mal:
het vvelcke gheteelt is, door ongheleert verstandt, dat over eenige korte tijt met vijse
invallen heeft svvangher ghevveest; ende eynd'lijck door behulp vande teere pen,
bestaen te verspreyen in dese vernuftighe eeuvve, als een mis-geboorte, dat op
ghelijcke vvijs sich laet beoogen inde gedaente eender Schildery; vvaer in veel
verscheyden nievve vindingen vverden door stomme beelden aff-gemaelt; het sy goed
off quaed: jae al 't gene by de menscheydt svveeft, vvert als met omstandige
versieringen, op vermaeckelijcke vvijse al lachende sinnich aengevvesen: de rede
vvaerom is, om dat alle het vverelts doen seer belachelijck sich voor doet:
aengemerckt datter geen mensche ghevonden vvert daer volcomen vvijsheyt by vvoont;
om dies-vville dat yder int gheheel, off ten deel Sinne-malt, soo lang by aerden-vvoelt,
VVat Sinne-mal beduydt, kan een yder lichtelijck bedencken; den oorspronck, off
hercomst des selfs schijnt te vvesen een opvvorpsel vande Milt, die het Breyn tot
kittel-lust vervveckt; d'vvelck een opstijgen van Sinne-mallen voort baert, door
oeffening vande Tonge. Om als nu tot de sake selff te comen, vvert gheseydt dat dit
Sinnen-driftich-mall', nootsaeckelijcke hant-reycking van
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bedreven verstand-voeders heeft noodich ghehadt, ghelijck by ghemeen gebruyck
der Reden-dichters in svvanck gaet, veel mede-hulpers te kiesen tot bevoordering
van hun vverck; off om oogh-schijnich te bevvijsen dat sy veel gelesen hebben: Ende
gemeynlijck spelen soo voor gedaen is na gheleert: gelijckervvijs noch veel
heden-daeghsche het selve spoor houden, soo vvel Schilders als dichters, die juyst
niet en derven uyt oude vveghen stappen, maar sich verlaeten op ander lieden
aff-palinge; d'vvelck een ongerijmde saeck schijnt te vvesen, datmen niet en siet op
het gheschapen leven selve, vvat voortreffelijcke uyt, en invvendige aenmerckselen
daer in te speuren zijn: Voor eerst, als hoe de vier onderscheydelijcke Elementen
(hoe vvel die ongelijck vvesende) nochtans de gantsche vverelt by een binden: en
vveder, hoe d'een sonder d'ander niet vermach. Benevens desen een aendachtich
oogh-merck, vvaer dat den oorspronck der volcomenheyt aller dinghen, ende
natuerlijcke kracht vandaen coomt: ofte vvie de gever is, die alles ten goeden voort
brengt, om de sinnige menschen zijn vvonderlijcke macht te kennen te geven, (so
vvanneermen niet te loom is int Hemel-stijgen.) Men siet, datter vvat voornemelicx
inde mensch is ingedruckt, meer als in eenich schepsel; nademael het menschen-breyn
door sinnige opinien alle ander dingen, met uytnemende vvetenschap overheert
(behalven dat de mensch sich selven can overvooghden:) gelijck als hier in dit vverck
te speuren is, hoe dat de overheerde sinnen aent mallen raecken, (vvanneermen van
seltsame invallen vvert overhooft;) ghelijck dit Tafereel genoechsaem laet verluyden.
Aenmerckt dan soeckende Leser. datmen jae zijn selfs niet en is int reden-kavelen:
eylieve! siet dan, hoe dese invallen als een gemal hun voort proncken; daer nochtans
de selve ten vvijsten behooren gevatt' te vverden. Het schijnt oock mede, als dat hier
geen oude off nieuvve reden-vvijsers gheroemt vverden: maer het is, om oorsaeck
vville dat ick geen kennis (veel) aen de selve hebbe; daerom laet ick die als hier
onopghehaelt: ende houde my aen 't ronde boerachtighe snoer, dat met de pen, en
pinceel te samen ghevlecht is: Men hoeft oock niet te dencken dat hier veel
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volcomenheydt in sy te vinden, ghelijck de Latijns-gesinde dat op hun uytheemsche
vvijse doen verstaen: dan hier vvort alleen goed-rondicheydt by de handt ghenomen,
om eenvoudich te ontmonden de soete eygenschap van onse vry-borstige inlandsche
tael: (voornemelijck) op de Hollandsche en Zeeusche vvijse. Het is seer
mis-prijsselijck, datmen zijn Vaderlantsche spraeck soeckt achter hoecken te laeten,
ende ghebruycken andere schraele menghelingen onder volcomen soet-mondige
ronde vvoorden; devvelcke, door sulcken overlantsche gemeynsaemheyt als
verbastaert vverden! daer nochtans het Nederlants niet van noode is by andere te
gaen ontleenen: overmits de selve jae, rijck-genouch bevonden vvert, (soomen anders
de volcomen eygenheyt vvel uyt mommeld int letter-dichten.) Doch men sal ghelieven
te verstaen dat in dit Tafereel geen volsproken vvoorden sijn by een ghebracht; ofte
ten vvaer, datmen somtijts voor goet hield' eenighe vvijse van spreken int boertigh
jocken, die int ghebruyck van outs en heden noch zijn by de eenvoudighe luyden; die
by veele voor bott' vverden ghehouden. Dan, ick sal de redighe Leser nu hier niet
meer als sinnighe-botticheyt voor ooghen stellen: ten eersten int begin deses Tafereels,
alvvaer een Lauvver-hoff gheplant is, daer Mercurius (de cunst-vertaelder) in
Zeeusche ronde vvoorden, vande cunst tot de cunst-beminders spreeckt, ende nood
de selve te coomen inde plaets, daer de cunste van Schilderen, ende Drucken
gheoeffent vvert. Nu int gevolgh tot het vverck selfs comende, vindmen de
Malle-pracht, die in dese tijdt soo veel ende veyl is, door een Vyt-roep (als huys-raet)
te hoop ghehaelt, om te betoonen de onnoodighe lymery, daer de nieusucht in dese
eeuvve mede ghepoppe-kraemt gaet. Men sal int gevolgh het tegendeel sien inde
Boersche nedricheyt, al hoe vvel daer dickmael vvat anders onder speelt, ghelijck
het Minne-mall' ghenoechsaem opening doet van goede vvaerschouvvinghen aen de
jonckheyt, die te seer gheneghen zijn tot geck-scheeren. Het Boertigh-liedt daer aen
volgende, vvijst dat elck zijns ghelijck moet kiesen, ende niet te seer sich te payen
met ydel-hoop: oock mede niet te stuer te-
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ghen luyden diemen niet en kent. Derhalven vvert noch verclaert, en uytgebeelt, vvat
datter ontstaet uyt de ombesuysde dommicheyt der jeught; ende vvatter voor onheyl
van coomt alsmen naer alte hooch siet, daermen somvvijl niet dan slip en vangt,
datmen gemeenlijck noemt Blauwe-scheen, d'vvelck groot krakeel baert, off
Minne-spijt: Gelijck het verthoon van Boeren-Kampjen-om aen yder laet sien. Soo
mede staet voorder noch te bedencken het Kalle-mal, vvaer in te sien is int
dubbel-dicht, de overvloedighe bequaemheyt van de Neder-duytse tael, hoe dat een
vvoort tvveesins toe ghebruyckt can vverden. Noch voorder vvert aenghevvesen de
Minne-Coppel, met bevvijs, hoe de geyle jonckheyt lichtelijck aen den bandt raeckt,
door jockich spelen met Liefden-spoock, (te vveten) Cupido, die yder al lockende
betovert; ende daerom het selve de jeughd is toe-geeygent; als dienende haer tot een
lesse, datse moeten 't oogh houden op vvel gevoughde trou: benevens dit gaet een
vvaerschouvvinghe aen d'Ouders dat sy moeten letten op de Ieughden-loop als die
beginnen te mallen, ende dool-minnen: ofte so vvanneer de nijdt met haer
hinder-tochten de selve doet suckelen door bittere struyckel-paden, eer sy tot de
eerbaer liefden leger-plaets coomen, daer de eeren-croon ontfangen vvert, voor
datmen de lijdtsaemheyt by reden ghehuyst heeft, ende met Ouders raet is te vverck
ghegaen. Om de Leser uyt het Minne-mal te helpen, sal noodich vvesen dat hy sich
keere tot reden-jocken; ende voor eerst besien de Sinnighe Zeeusche-Slijper, die al
singende yder het sijne geeft; en vvederom de tegen-sang der gheslepen ende
ongeslepen luyden, die somtijts door Slijpers ronde streken geraeckt vverden, (soo
de vvaerheyt anders in achtinghe is.) Om hier niet op staende te blijven, salmen dan
terstont aenvvijsen een droeve Boere Eyer-clacht, bestaende in lijdsaemheyt, en
hoop; mitsgaders het Boers ghekoock, ende nutticheyt der eyers, ende misnoeghen
over een quade vrou, gelijck int ghedicht naerder opening vvert ghedaen, vvat de
meeninge sy. Ten vervolghe salmen noch vinden het bouvven vande boter, ende
bequaemheyt der selve, met uytduydinghe
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op der Vrouwen deughden; met by voeginghe hoe de boter veele dinghen verbetert:
alsoo dan oock de lief-taelige vvijven mede in haer huys houden. De Leser sal 't
gesichte slaen voorder op de Zeeusche-Mosselman, die met geroep, ende zijn
Mossel-sanck geeft te verstaen vvat eygenheyden de Zeeusche-Mossels by sich
hebben; en hoedanighe beduytselen daer op te bedencken zijn, al hoevvel de selve
slecht end' geringhe schijnen: dies niet tegenstaende is het mede met Plaet-druck
uyt-ghebeelt, om de onkenders te beter aen te voeren tot kleyne dingen haer groote
crachten; op datmen te meer peynse aan grooter en grooter. Noch moeter
voornemelijck ghelet sijn, op de veerskens van het op en nedergaen des menschen
leven, hoe, en vvat de mens bejaecht, van jonckheyt tot ouderdom; en eynd'lijck 't af
sterven des vverels-vvoelen; d'vvelck op 't lest van dit Tafereel met ghemeene soete
spreeck-vvoorden (ghenaemt Neep-kluytjes) tot besluyt vverden by-ghevoeght: Ick
tvvijffel niet ofte men sal de selve ten goeden aennemen; vvant daer is maer
rechtsinnighe waerheyt in uytgedruckt; gelijck meestendeel int Tafereel, ende die
noyt-gesiene lijst vvert ghespeurt, hoe mallicheyt met bevallichheyt ghemengt is,
overstreecken met reden-verwe; om het selve niet te doen ghelijcken een onbequaem
Tafereel daer vvetenden, en on-vvetenden mochte op ooghe-sparren, ende
Sinne-duyden; ende yet sich selven toe-eyghenen. Doch de Leser vvert gheseyt, dat
hy niet blijft hanghen met de Sinnen aende Mallicheyt selve; maer, neme dese
oeffeninge tot vermaeck, en tijd-corting, als een gering geschenck van een onbedreven
Kunst-soecker; die het met goede meeninge yder op-offert; vol van betrouvven,
datmen alle mis-slaghen sal inde beste vouvve slaen. Dan ick hoop, off tvvijffel niet,
oft ghy Leser sult V.E. hier beneffens verlusten int ontvouvven vande Zeeusche
Nachtegael: de vvelcke met veel gheleerde voor-treffelijcke Sinnen vvert uytgesonghen,
met dryderley ghesang: VVaerom die ten hoochsten dient voor ghedraghen, eermen
sich aent Tafereel vergaept. Het schijnt dattet
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niet qualijck soud passen dit vverck by de Nachtegael te vougen, (doch) de vveerde
Leser sal daer geen maet in ghestelt vverden: maer, hoope dat hy matelijck sal vvesen
int oordeelen, ghelijck dit volghende veersken sich laet verluyden;
Leser, siet ghy somtijts fout,
Vonnist daerom niet te stout;
Denckt de maecker is een mens!
Niemant Soeckt en Vind' zijn vvens.

Hier mede vaert vvijslijck vvel. Gedaen in Middelburgh, int byvvesen der bloeyende
lustighe Maent Mey 1623.
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Middelbvrchsche Lavwer-Hof Ofte Rust-plaetse, van Mercvrivs, ende
Des selfs aenspraecke tot alle Const-beminders.
WAnneer ick heb bestaen, uyt wijt-beroemde rijcken,
Naer Oost, en Zuyd, en West, en Noorden heen te kijcken,

Zeeusche Nachtegael

264

5

10

15

20

25

30

En wederom aldaer, de Sonne, met de Maen,
Staegh gins en weder-deur, de Starren heeft gegaen:
Alwaer ick inde Locht, geduerich bleef aent sweven,
Om op het aertsche rond, te sien het menschen leven;
En watter is voor cunst, by yder een geleert,
Of watter is gheacht, of watter is gheeert;
Of watter int getal, der goden is vercooren,
Of wat het ooghe siet, of oore wenst te hooren,
Of wat in eenich hart, gheduerich woelt, en speelt,
Of wat door sinnen-breyn, can werden voort geteelt,
Gelijck men heeft gesien, al watter in ATHENEN
Genomen is ter hant; maer is nu heel verdwenen!
MINERVA, met haer staet,is straffelijck verstoort:
Daer wert van gunst, noch cunst, Eylaes! niet meer ghehoort.
Wat heeft my dan beweeght? dat ick de Nylsche stranden
Niet meer en overgae; en kies nu ander Landen,
Daer ick als nu, en dan, laet hooren nieu getuyt,
Van driederley-gesang, van mijn geboude Luyt.
Een Luyt, een aerdich spel, die traege, domme sinnen
Kan wijsen op de baen, om reden-cunst te minnen:
Een Luyt, een speel-getuygh, daer Heymenis in rust,
Die blyschap maeckt bedroeft, en droef heyt weer verlust.
Een vvel-geluckigh spel; dat my heeft doen bewegen
Tot ick, een soet getreck, van willen heb gecregen:
Een wil, een eygen sucht, tot souckers, vande cunst,
Die my, en mijne cracht, gaen dragen groote gunst.
Het Oosterberger-land, placht naerstelijck te letten
Op hoofd', en handen-cunst, haer eygenschap, en wetten;
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Soo lang, als ick by hun, wert vriendelijck onthaelt,
Wert yder een van my, gewesen en vertaelt.
Maer als de felle Mars, eylaes! begon te branden,
Soo lach de VVeten-cunst, met druckelijcke banden:
En siet! het Duytsche-volck, eertijts van my vercracht,
(Blijft nu in tegendeel) als buyten mijne macht.
Dies laet ick haer by Mars, het loos Salpeter maelen,
En ben nu metter vlucht, int Nederlant gaen daelen;
Alwaer ick sonder fout (peyns ick) of man, of wijf
Sal vinden, die mijn Jock, can nemen op het lijf.
Mijn Iock, en is maer lust, en sucht, tot nieuwe dingen;
Een wesentlick-vermaeck, een spel. een tael', een singen;
Een hoop van goede faem, een loon, een soet gevvin,
Een onbegrijp'lijck dinck, een lock-aes vande min.
Mijn slangen-staf gebiet, dat niemant sal vol listen
Met pruylich, vuyl-gekijf, geduerich loopen twisten:
Of als in dat geval, geen reden wert verstaen,
Soov vliegh ick weder voort, en kies een ander baen.
Daerom is mijn gereys, door landen, ende steden,
Om dat ick sou voortaen, begaeven cunst, en reden,
En storten veylich uyt, een sinnerijcke schat;
Wanneer een naerstich hooft my lieve-koost en vat.
Daerom heb ick veortaen, gaen wijd, en syd, belenden,
Om t'eenemael Zuyd-vvest ten VVesten heen te wenden;
Ontrent, en in een Land, vol Borgerlijck gewoel;
Daer reden, cunst, en eer, mach blijven op de stoel.
Daer altijt woont een volck, die met beseylde huysen,
Staegh in Neptunus velt, geweldigh henen bruysen:
Die met haer hoogh gebied, de Moor, en Indiaen,
Door wetenschap, en kracht, haer macken onderdaen.
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Daerom ick was bewust, dies kreech ick groot verlanghen,
En snelde mijne vlucht: Ick draeyde mijne ganghen;
Ick keerde gins, en weer; Ick vloge voort en voort,
Op dat mijn stemmich spel, by haer mocht zijn gehoort.
Soo haest ick was gedaelt, doen poochden ick te rusten,
Om my dan by de Zee en strant te gaen verlusten:
Ick setten heel te rug, het sinnen-breuck gequel,
En sat, en sanck een Lied, ontrent een harders-stel;
Daer ick niet meer en sach, als dick-gewolde schapen,
Die in het siltigh groen, haer spijse ginghen rapen:
Het graege diers geknars, verheuchden in mijn sanck,
Tot dat Vrouw-vvedergalm, riep met een nageklanck,
Siet hier; yet hier, yet hier; de Zeeusche Nimphen keecken,
En riepen Goden-vrient, comt herwaerts uyt de kreecken:
Laet nu het Zeeusche vvout, ghenieten van dijn spel;
Coomt doch, ey lieve coomt, het gaeter wonder wel.
Ick was gelijck verset, ick sach de Zeeusche weyen,
Vol deftigh, lustigh volck, sich om en-tom vermeyen:
Daer wasser veel gepaert, ghevlochten hant aen hant,
Vol troeteling van Ieughd, en minnelijcken brant.
Men hoorde soet gejol, langs heen de groene claver;
Men sloecher op de Luyt, met dreunich bly gedaver:
De Vedels, en 't gesleuyt, en hollen rommel-Bas,
Gaf dommelich ghetier, oft onder-donder was.
Een yder scheen vol geest, ten hooghsten op ghedreven,
Daer wert een aerdich dicht, en sange-lied gheschreven,
Ter eeren van het Lant, en Lucht, en Vrucht, ghebou,
Van watmen siet, of weet, of wel bedencken sou.
Terwijl ick mijn vermaeck heb in het Lant ghenomen,
Is stracx een ongheval, my op het lijf ghecomen!
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Want als de vvater-Godt, mijn wesen heeft gekent,
Soo heeft hy sich terstont, tot mywaerts toegewent;
Met ysselick ghesicht, en vreesselick gheklater,
Drong hy met groot gebruys, door 't soute golven-water.
Sijn lichaem was beschuymt: zijn paerden staecken op
Haer slymich-gladde-lijf, en hart geschubde cop.
Des Grysaerts groot gevolgh, de Trytons met haer schelpen,
Die quamen opgerust, om haren Vooghd te helpen:
Sy guysden met de vloet, en spëitten met een vlucht,
En sloeghen na my toe, met vreesselick gherucht,
(Dit gladde Zee-gedrocht, was tot de wraeck genegen,
Om dat ick eertijts had' behendelick gecreghen
Neptunus lijf-geweer, of dry-getanden-stock;
Waer uyt by hen tot my, gheduerich bleef een vrock:)
Daerom ick nam de vlucht, en stijghde na de wolcken,
En seech weer by 't gewoel der Middelburchse volcken;
Daer my de vlugge Faem had onlangs van geseght,
Als datmen my ter eer een Beelt heeft opgerecht.
Daer is de rechte Plaets! ó Rust-huys van behaghen;
O Plaetse van bescherm, voor alle snoode vlagen.
Daer sal, al wat ick weet, gaen werden wijt vermaert,
Al wat door sinnen-breyn, can werden recht verklaert.
O wel gewenschten dagh! nu voor my is ghevonden;
Een Lant, een Stadt, een Huys, daer Cunste wert ghebonden:
Een Plaetse, daer de Faem met Letter-druck verbreyt,
Al watter dient gedaen, al watter dient gheseyt.
Hier, ismen inde weer te bootsen naer het leven;
Hier, wert de Schilder-konst geleert, en hoogh verheven:
Hier maecktmen al 't geweet, by yder een gemeyn,
Hier straelt de Cunst sich uyt, gelijck een spring-Fonteyn.
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Hier siet men fraey en net, de wel-geplante-paden,
Cruys-wijs, vierkant, en ront, met bloemen overladen.
Hier gaet men uyt, of in, twee dubbel-gaeldery,
Van boven schoon vergult, en onder schildery.
Hier is, wanneer de Son climt op het alderhooghste,
Een lommer-coele-plaets, int alderschoon, en drooghste.
Hier is een tonge-lust, en veelderleye vrucht:
Hier is een vetten gront, een open soete lucht.
Hier wert men oock ghewaer, de VVyser van de daegen;
En snelheyt van den loop, der vlugge Phoebus wagen.
Hier gaet of oudt, of jonck, beduyden op het kruyt,
Dat vvater, locht, en vyer, en aerde voed' de spruyt.
Hier inden Palmen-hof, en plaets der Lauvverieren,
Gebied ick evenstaegh, der Zeeuvven hooft te cieren.
Hier heb ick volle macht! hier toon ick heerschappy!
Hier houd ick nu mijn Hof, by Boucken-Druckery.
Ghy dan coomt altemael, die met dijn constich schrijven
Het menschelijck geslacht, tot reden, aen kond' drijven:
Coom herwaerts, treflijck-volck, en brengt dijn hooge stof,
Hier binnen, by de Beurs, hier buyten inden Hof.
Hier sal men na de Const, dijn' Geesten-rijcke dingen,
Door teycken-schilderconst, een beeltenis aenbringen.
Men sal het tot vermaeck doen snijden op de Plaet,
Op dat het voor het oogh, sich lustighlijck ghelaet.
O wonderlijck gesicht! wat sien ick nu op huyden,
Voor treffelijck getree, van eerbaer wijse Luyden.
O loffelijck gevolch! daer ick als nu, en dan,
Sal noemen, wat hun geest, te voorschijn brengen can.
De Ridderlijcken Schatt, vol hooghgeleerde reden,
Coomt als een Burger-vooght, als vooren uytgetreden,
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En singt een lofgesang, vol Hemels soete vreucht,
Dat meer, als eenigh spel, een sedich hart verjeucht.
Dan, sietmen. Beaumont; en Cats, staegh onderrichten,
Het werelts groot geslacht, door man, en wijve plichten:
Hoewel den last des Lants, hun op de schouders perst,
Soo wert haer Richters-hooft, staegh met gedicht ververst.
Siet! Hoffers-hofgesin, spreeckt niet van minne-grille,
Maer neemt een hooger stof, tot deucht, en goeden wille.
Daer coomt noch een beroemt; 't is Borssel, die een strant
Can brengen, vande Zee, int beste van het lant.
Hier sietmen int gevolch, een wonder om t' aenschouwen!
Een Parel deser eeuw! een Spiegel voor de vrouwen!
Die nu, vry metter daet, mach heeten Zeeuschen roem;
't Is noodich dat ick die, hier tusschen beyden noem:
Iohanna Coomans ist; die by het kinder wiegen
Dicht, hoe een jonck gesel, geen maechden moet bedriegen;
En weder, hoe de mens, den jaren-tijd aencleeft,
In al zijn doen, en laet, terwijl hy streeft, en sweeft.
De Bruyn, verlicht de jeucht, van uyt de minne suchten
Te climmen voort, en voort, tot borgerlijcke tuchten;
En stiertse met zijn dicht tot inde Hemels-feest,
En hout sich hier beneen, noch besich met zijn geest.
Luyt, geeft een nieu geluyt, vol wel gesette woorden,
Hy brengt wat voor den dach, dat niemant noyt en hoorden.
Maer alsmen Pueteman, en Hobius, hun naem
(Of hare wercken souckt?) die loope by de Faem.
Doch! als ick noch aenmerck, van die ick hoord' te noemen,
Soo valt den tijt te cort, om die als nu te roemen;
Maer laete die voor eerst, vertoonen of hun lust,
(Hier inden Lauvver-hof) eenmael wert uytgerust.
Coom dan, hier ist te doen, coom herwaerts Constbeminders,
Coom naerdert desen Hof, hier woonen Cunste-vinders;
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Coom vryelick in huys, coom siet, en biet, en vraeght?
Men vint hier veel gerief, al wat een mens behaeght:
Het sy een handigh-spel van Fleuyten en Schalmeyen,
Off watmen tot verlust, sou cunnen toe bereyen;
Van Luyt en Syter-spel, en Vedels groot en cleyn,
En watter by Musijck noch vought, of is gemeyn.
Wil yemant Schildery, of Prenten, Boucken, Buysen,
Of aerdich goet verlackt, tot ciersel vande huysen:
Compas, en Vyren-vverck, of Kaerten cleyn en groot,
En watter tot behoef dient voor een Zee-pyloot;
Dat vintmen hier te coop, oock Messen om te snijden;
(Wanneer een rijcken disch, dat rustichlijck can lijden.)
Behouft een soete Bruyt, een gulden Maechde-Croon,
Al eer sy uyt haer jeughd, betreet den echten Troon?
Hier, vint sy haer gerief. Noch is hier al te vinden
Verscheyden Cramery, voor alle nieu-gesinden:
En wie een Bruylofts-dicht, of Liedt, of ander stuck
Begeert, die brenget hier, men sal 't door Letter-druck,
Gaen doen in alderhaest: en daer benevens toonen,
Dat niemant sal vergeefs, dat constich werck beloonen:
(Want als de Conste niet, wert mildelijck begoet,
Soo gaet eylaes! de lust en arbeyt onder voet.)
Wel aen dan Zeevvs-geslacht, vol hooch ghedreven lusten,
Ick sal voor dese mael, mijn spreecken laten rusten:
Op dat mijn hevich-breyn, niet over hoop en rolt,
Gelijck een swijmich man, die lossich suysebolt.
Ick late dy voortaen tot mijner na gedachten,
Een aerdich Gulden-Beelt. Vaert wel: Ick gae vernachten
Weer op een ander plaets; van waer ick sal besien,
Het Sin, en Minne-mal, van jong en oude lien.
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Vyt-Roep Ofte Boel-Coop, Van Malle-Pracht.
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GAe-by, Gae-by, Gae-by, Men salder gaen verveylen,
Seer veelderhande moy, van malle-trotsery;
Hier schuyld vvat nieuvver-nieu, stae-by, men salt verdeylen:
VVie soeckter Ieughden-wens, en vreemde limery?
VVie hier een loose Pruyck, met glinster-glad behangen?
VVie bieter een ghebodt; vvie roepter Ick (of Mijn.)
VVie soeckter noch vvat meer, van datmen noch sal langen;
VVie bieter na vvat Fraeys? 't sal opghevvorpen zijn.
VVie hier een Kartel-kraegh, met een genopten Bouvven;
VVie hier noch dergelijck, vol tipjes op-ghetoydt.
VVie noch, Gae-by, hier zijn, tvvee bof of Moffe-mouvven,
VVie dan noch vvat gefronst, dat voor, en achter ploydt.
VVie bieter naer een Rock, vol reepen, boorden, banden;
VVie bieter naer een Greel, of ander vijs ghequick.
VVie bieter na verdeck, van botte-vuyle handen:
VVie bieter na ghevlecht, van zijdelijck-ghestrick.
VVie bieter, na ghevvaey, van lichte proncke-veeren,
VVie biet, na borst-cieraet, van Parels, Gitt, of Goudt.
VVie bieter na ghespoock, om dat geen Son mocht deeren:
VVie bieter na vvat meer, daer maecke-moy van houdt.
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VVie bieter noch? stae-by, hier zijn noch schilder-doosen,
VVie biet na plaester-pronck, met puyst, en sproet-verdrijf;
VVie soeckter dat een Queen haer delluvvheyt doet bloosen:
VVie noch een dit, off dat tot schoonheyt voor het lijf.
Hier is, gae-by, noch keur van opgheschorte broecken,
Hier is noch buyck-verdeck, deur-hackelt, en gesnipt,
Hier is noch vvat een quant tot nette-pracht kan soecken;
Hier is, noch vvat dat aen veel kanten hangt geslipt.
Hier is een hals-ghekrul, en fokelet met snoeren:
Hier is een Scherrif-bart beset met pluym-ghevvaey:
Hier is een staele-spit, om aen het lijf te voeren,
Hier is ghekante zijd', en puyck van meenich fraey.
Hier is een mans Kapoot deur-naeyt met kiere-mieren.
Hier zijn de Laersen veyl! en spooren, sonder paerdt!
Hier is noch vvatmen vveet, off mach, off kan versieren.
Hier is noch roock, en smoock, van goe Toeback ghespaerdt.
VVel nu, wie bieter gelt? wie bet als enckel svvijgen?
Men roept hier al op dach, (sta-by die strackx betaelt.)
Nu eens-en anderwerff, de slach sal yder krijgen:
VVel hoortmen niemant niet? vvaer toe dit opghehaelt.
Als Adam heeft gespit; en Eva molck, en span,
VVaer vond' men doen de pracht van Vrou, en Edelman?
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Minne-Mall Van Dicke-Leendert, en Lijsje Teunis, met Ioncker
Maerten. Aenden Achtbaren, Const-rijcken, Iacob de Geyn, de Ionge,

Dicke-Leendert. Eenvoudicheydt vande Boersche vryagie.
LYsje Teunis moye meysje
Staat een lutjen, hoort een reysje?
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'kHeb staan wachten as een uyl,
Naa jouw soete suyker-muyl:
Want ick hadde groot verlanghen,
Tot jou schoone, roode wanghen;
Daerom quaam ick aldus graagh,
Wel tien-avonds; en van daagh
Om eens, om komfoort te spreecken,
Dat ick ses-mael sou ter weecken
Praaten, als een lustigh gast,
Dat soo wat by 't vryen past.
Nou, dan Lysje goelijck diertje, Boersche goetzondheydt, ende Vrouvvengunst.
Gauwe toch eens om een biertje
Mit ons beytjes; laate wy
't Same sitte zy, an zy:
Of, siet gunder zijn goe weyen
Daar wy meughen mit ons beyen
Kouten, lustigh uytter borst,
Langhe-woorden as een worst,
Lang, versinne, langhe vraaghe, Boersche Minne-cunst.
Lang, verwachte, lang verdraage,
Dat zijn dingen, die de min
Wt laat gaan, en weerom in.
Ey! soet troosje, lieve susje!
Datje mijn eens gaaft een kusje, Boersche Vryers laet-dunckenheydt niet prijslijck.
't Waar, mijn leven 't waer mijn jeughd,
't Waar, mijn liefste beste vreughd!
Com ey goetste! laet ons sitte 't Sijn Linckers, die om de hoecken vvillen.
In de koelte, uyt de hitte!
Gauwe gunder deur die dreeff,
Na mijn Oom, mijn Meuy, mijn Neeff;
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Daar is room mit suycker t'eeten; Boereleckerny.
Mit beschuyt, en lecker beeten,
En oock vette-vorsse Kaas;
Schape-kaasjes over-maas,
Kaasen zijnder, d'een deur d'ander
Groene, geele, wit en ander,
Graasde-butter as een Goud,
Worter lydich wel geboud:
Soete-melck gheroert mit eyers,
Aer-gherecht ghekoockt mit beyers:
Wafels, Taartten, lecker Vlaan
Selmer vinden (soo wy gaan.)
Lieff, begeerje soete koocken, Mallers-snoep-lust.
Heel, off brijsel-cleyn ghebroocken?
Gaat dan mitme naar een Craam,
Eyst de sticken by heur naam?
Wilje koocken van Schoon-hove,
Wilje knap-koock, deur 'e klove?
Hacktse selver op den Block,
Vat de Bijl stijff mit de stock,
Heft jouw handen, laetse wancken,
Roertje knietjes, schod jouw lancken,
Soo den eersten hack niet vat
Geefse dan noch wat van dat.
Meughje niet meer soete kruyme?
Hier staan keerse, peere, pruyme,
Soete neute, cleyn, en groot,
Teunis-kint houw op jouw schoot;
Offje neusdoock, offje beursje,
Off je schort, off onder-keursje,
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Laet ons (wy dan) sockert bey
Gaan, daar ickje flus off sey:
65 Neuten selle mondigh smaake, Neuties-kraecken is goet, voor die niet veel en kunnen praten.
Neuten hoorme wel te kraake,
Neutjes-kraake tijt-verdrijff,
(Asme niet en bijtt te stijff.)
Och! dat wy ant sitte raackte,
70 En somwijl een praatje maackte,
En dan evestaagh een lach,
't Duerde wel een heelen dagh!

Lijsje Teunis.
Dicke Leendert, vunsen kaacker,
Benje dan een neute-kraacker?
75 Off en keunje niet je woordt
Snibbe-snabben, as het hoordt?
Sinje noustigh om te spreecke,
Praat dan niet mit linckers treecke;
Kom an gauwe naar het groen,
80 Daar ons numment kan misdoen;
Daar de veugels lustigh singhen,
En de lucht, en 't wout bespringhen,
(Die verscheyen, altemaal
Queelen soete seumer-taal.)
85 't Nachtegaeltje, met de Lyster, Boeren zijn gaerne inden vvilden Vogelen-sanck.
Mit de Crekel soete kryster,
Mit de Quackel as die slaat,
Mit de Vinck heur doen en laat,
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Mit de lieve Tortel-duyfjes,
90 Mit de Kyvits mit heur kuyfjes,
Mit de gaauw en meepse Spreeuw,
Mit de Cray (en heur gheschreeuw,
Mit de Craen, en Reyghers reppen,
Mit de Oyevaars heur cleppen,
95 Mit de Mosjes geyl ghetier,
Mit de Swaluws snel gheswier;
Mit den slechten-sanck der Pauwen,
Mit den ouwen-deun der Cauwen;
Mit den uyl, die kiest den hoeck,
100 As de spottert roept Coeck-coeck!
(Coeck-coeck Leendert, 'k moet wat jocke!) Dat Vrysters met de knechten spotten, is quaet.
Laat ons hier wat bloompjes plocke;
Kraacken altemets een neut
(As een ouwe peete-meut.)
105 Lieve Knecht! ick macht niet lije
Datje mijn altans comt vrije!
Iy bent al te ronden gast;
'kBen met jouw niet seer é past.
Siet doch eens, hoe mijn doockhuyfje 't Is groot misverstande, datmen door toyen, ende moyen
meent beter te doen als zijns ghelijck.
110 Staat ghelijck een Doffers-kuyfje,
Fraey gheployt, ghestickt, ghekant,
Op de steetse nieuwe stant;
Siet! mijn lijfjen heyt bragoenen,
Siet mijn kousjes, siet mijn schoenen,
115 Siet mijn schortt, en keurs, en kraagh,
Siet van boven tot om laagh.
Siet mijn neus, en mond, en ooghen, Vrouvve schoonheyt, is maer enckel vvaen, ende vergaet
lichtelijck.
Siet mijn knyen, mijn elle-boogen,
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Siet, mijn witte Ioffers haan;
120 Siet mijn blicke-schoone taân,
Siet mijn lippen, siet mijn kaaken,
Sietse bloosen (as schaarlaken;)
Siet mijn ooghjens eens, hoe bruyn
(Lijck een Caauwtjen op sen kruyn.)
125 Ben ick niet een soete beckje?
Leendert, 't lijckt jouw niet een treckje;
't Lirromdom staat al te braaff
Om te zijn een boere-slaaff.
Och! de moet souw mijn ontvallen
130 Dat ick mit jouw most gaan brallen
Aldus pronckigh, prits, en schoon,
Drillen, as een beurs mit vloôn;
Hier te Curmis, daar ten eête,
't Sou mijn altijd zijn verweten
135 Van mijn speul-meyd, of heur sus,
Leendert, geeft die eens een kus: Men behoorde niemant ergher te gunnen, asmen selver begheert.
Seeper Vaar, 't zijn nette Vrysters!
Oock geen trotse, grynse-bytsters,
Die heur maar wat soet bekoordt
140 Crijght wel licht, een hechte woordt.
(Die mijn noch vrydt,) is een Lantsert,
Kaatser, trouver, en een dansert,
Hy kan speulen oock een deun,
't Is een weytsen goet-mans seun;
145 Iaa! hy valt mijn wel soo moelick, Het is al om 't hebben, te doen.
Iuyst, om dat ick ben wat goelick!
(As ment recht uyt segge moet,
Soo mint hy mijn, en mijn goet.
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Nouw Veynt wilt jouw praaten staaken;
150 Want de tijdt die sel haast naaken
Dat mijn weuytsert uyt de sté,
Sel gaan doen, as jy flus dé:
Siet eens! souw hy gunder coomen?
Off sint jocken, off sint droomen;
155 Is hyt? souwt oock? Ia hy ist,
(Soo mijn oogh niet heyt gemist.)
Gaat vry Leendert voort schaveelen,
Daar souw byster veul verscheelen
Tusschen jouw, en tusschen mijn,
160 wegh Vaar, wegh ten sel niet zijn.

Dicke-Leendert.
Hoe dus Lijsje! wel wat duycker! Eyghenschap van schyn-liefde ghelijckt soet, doch heeft bittere
na-smaeck.
Sijn dat woorde soet as suycker?
Wat een blaas, 't is bitter gal;
Dit en sluyt toch nietmend'al
165 Datje mijn nu aldus spijtigh,
In soo grynend', in soo bytigh
Off gaat segghen as een geck,
Lijs, is dit een Vrysters treck?
'kHoop niet eens, dat jouw ghedachten
170 Soo verloopen, soo versmachten;
Souje mijn! (Ick, moye knecht,)
Tans, niet doen gelijckje plecht?
Wel dan alderliefste soetert!
Waarom minje toch een vroetert! Vleyen, en smeecken is te vergeefs, by den onvvillighen.
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175 Off een Vryer uyt de stadt,
Beckje, waerom doeje dat?
Troosje-moer, mijn harte diefje,
Seght eens, ben ick niet jouw liefje?
Waerom segje dan loop heen!
180 Sel ick nouw een blauwe scheen
An mijn bienen moeten dreeghen,
Snotte-muyle, trane-veeghen,
Is dit liefde? 't is een droes!
Hats, mijn hooft dat wortme kroes! Men behoort sich niet te stooren, in dubbel-veynsery.
185 'kLoop om jouw, deur slick deur slobber,
't Schijnt, jy achtme voor een schrobber,
Off een aeren kaalen brock;
Al om dat ick mit een stock
Soo wat sommels stijf gae trappen,
190 Hebje daarom soo te snappen
Loomen, krommen kinckel-boer?
Neen! com hoor eens Lijsje-moer;
't Ongsent weunen oock wel troosjes Roemt noch pocht niet.
Maar ten zijn gheen suyre-kroosjes;
195 Ia, se benne soet en dweê,
Soo ick doe, soo doense meê:
Teuntje, Pleuntje, Soetje, Wijve,
Ginghen om een Vryer kijve
Die noch slechter was as ick,
200 Een, die manck ginck op een krick!
Gaan ick dan mit lange pompen, 't Schaet niet, al houtmen zijn ghewoonlijcke dracht.
An mijn voeten houte klompen,
Wat mis-hand een Land-man dit?
Hy loopt, as een ander sitt,
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205 Om zijn neering, om veel saaken,
Om zijn goed' tot gelt te maaken
Moet hy douwe, stouwe, treen
Deur het land, en sand, en veen.
Ick kan ploeghen (Lieff') en saeyen,
210 Dorsse, wanne, spitte, maeyen,
Hoyen, schoyen deur het gors:
Lijsje waarom grynje nors?
Dreegh ick ruyme wolle wanten
'tIs, om dat ick wel can planten;
215 't Is om dat ick mit de spâ
Weet te steecken, diep, en drá.
Lieff! jy comt mijn staag te voren! 't Schijnt dat de Boeren oock de cunst weten van aenhouden,
daer wat te haelen is.
Hoort een reysje? laet eens hooren
Waar an dattet noch al schort
220 Dat ick dus verschoven wort;
Maar gants-wolve, selt niet wesen!
Moet ick wachten! moet ick vreesen!
Moetme voor een soete-kindt!
Die ick schendigh heb ghesindt
225 Suchten, duchten, claaghen, weenen,
Schodde-beven, drille-beenen,
Sel? ick voor mijn Lijsje lieff
Wech gaan sluypen, as een dieff?
't Spijtme deur mijn kinne-backen!
230 't Is geen jock, noch kacker-lacken,
Dat ick hier, in spijt, en noot,
Word' halff paars, halff blauw, halff root.
Soete Lijs! daar comt jouw Vryer!
(Mijn beletter, mijn benyer!
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235 Waerom blijft hy niet in sté, Boeren, en steeluyden, zijn eens ghesint in begeerlijckheyt.
Dat hy soockt, dat soock ick mé?
Och! waar sel ick doen mijn clachten,
Meysjen ick ben vol ghedachten!
Och, och, och! mijn smodder-beck,
240 Ick gae nae gunt hooge-heck!
Daarje mijn selt, as een subben
Keund sien pruylen, en sien dubben,
En sien gaapen as een mop,
Mit een omghedraeyde kop!
245 Mit een hoet-vol-vijse-sinnen,
Die omloopen van het minnen;
Denckt eens! ist geen fel verdriet
Datmen weend, en meend, voor niet? Dit coomter af, van liefde-mallen!
'kMach wat leenen op mijn stockje;
250 Praaten altemets een brockje
Van mijn kruydigh, moye Dier,
Oorsaack van mijn vlammigh vyer;
Oorsaack van mijn vorde loope,
Oorsaack van mijn nietigh hoope;
255 Oorsaack, dat ick tans moet staan
Heel beteutert, en belaan.
Soete beckje, lieve Lijsje!
Soeter as een jong Partrijsje,
Soeter as een suyge-lam,
260 Soeter as een druyve-stam;
Soeter as rosijne, vyghen,
Soeter as men weet te cryghen;
Soet, en dickwils op een uyr
Weerom bitter, wrang, en suyr.
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265 Dan oock weer eens mack, en drolligh,
Dan eens fell, en dan hobbolligh,
Dan eens swack ghelijck een riet,
Dan eens min en meer as niet.
Aye-mijn! staat dit niet oolick
270 Dus te gaapen as een moolick?
Ay! het doetme wel soo wê Vryers vvacht u, voor sulcke slage.
Van mijn neus off, tot mijn tê:
Hadd' ick nu wat pruyme, korsse,
'kSou mijn hartje wat vervorssen;
275 Off had ick wat soete koock
In mijn diepe langhe-broock:
Off wat neutjes om te knappe,
Om niet langher dus te snappe
Van mijn leet, en bitter-clacht,
280 (Daar den Sté-kauvv tans mé lacht.) Hy lacht soo vvel die na lacht, als voor.
Maer wat brast mijn steetse linckers!
Pratte, kaale, trotse flinckers;
Die gaan duycken in heur kraagh,
Ofme 'k weet niet wat en saagh!
285 Die gaan kretsen mit heur deghen,
Strijcke-voete, straate-veghen;
Mit heur uyt-ghehoolde schoen
Doense, (lijck ons haanen doen.)
Hadd' ick pocken, lempen, zeeren
290 Onder Zy-setyne kleeren,
Dan sou Lijsje mijn dus niet
Laate staan, in dit verdriet:
(Mit verlof mocht icket segghe, +
Duse Vryster lijckt een dregge,

+ MARGE Dubbelde aenhoudsters???, machmen wel ghelijcken by een haeck-achtige dregge.

Zeeusche Nachtegael

284
295 Die an alle kanten haackt
Waarse vadt, off waarse raackt;)
Raacktse by de sté-ghesellen,
Stracx gaet sy heyr monckje stellen
Mit een Iuffers-schijn ghelaat,
300 Na de vuyle Steedse praat!
Komtse weer by mijns gelijcken,
Die weet Lijs dan fraey te strijcken
Pap, en heunigh om de smul,
Datme schier, word' mall, off dul.
305 Dat zijn dubbel-Vrysters streecken
(Wat ghemaackt is) weer gaan breecken!
Dat is 't rechte minnen-net,
Dat noyt op geen visje let!
('t Lijckent oock wel onse fuycken, Fuycken, machmen ghelijcken by loose liefde-netten.
310 Daar de vissen binnen duycken;
Maar (och arm!) ast fuyckje sluyt
Dan, soo wildert visjen uyt:)
Kon ick oock van 't netje raacken
Dan en waarder niet te kaacken,
315 En te wachten as een man
Die niet gins, noch weer en kan.
Al ben ick een lutje toertigh, Boeren weten haer weetien soo wel, als andere.
Dick, en drolligh, bot, en boertigh;
(Nochtans weet ick wat hy lijdt
320 Die zijn Vryster word' ontvrijdt.)
Ist geen pijn een Meydt te myen!
Datme hier dus van ter syen
Moet staan kijcken, as een vent
Die geen wit, noch swart en kent?
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325 Sietse kussen! sietse lecken!
Sietse titsen! sietse gecken!
Siet hoe weeligh dat de Meydt
Al heur liefde van mijn leydt!
Help, maats help! ist niet wel droevigh
330 Dat ick hier soo byster sloevigh
Staan en pinck-oogh, mit ghequel
Na dien slimmen sté-ghefel?
Die soo luymigh an quam schoyen,
In gaat leggen flicke-floyen,
335 By heur, die ick selver meen,
Die ick wens, en anders geen:
't Sel toch Lijsje wel berouwen 't VVenschen en helpt niet.
Soose umment aers gaat trouwen
Aers, as mijn, (off mijns ghelijck
340 (Die hier dus onnoosel kijck.) Boeren zijn soo onnoosel niet, als sy schijnen.
Maar wat helpt! sy acht geen suchten!
Sy houd' meer van nieuwe-cluchten!
Lijs speult liever mond, an kaack
Mit dien vysen steedsen quaack.
345 Lijs, doet niet as ginne-gabben! Malle-gramschap is een wet-steen van nieuwe liefde.
Ickke, moetet hooft staan krabben!
Geyl-moer houd' meer van 't ghebroet
Die maar lieven om het goet.
Sotte Lijs, mind' schuttel-lickers,
350 Straate-slijpers, vrouw-verklickers;
Watter by een maaghd' gheschiedt,
Dicht-men in een schampich liedt;
Is een Vryster swart van tanden,
Krom van voeten, bot van handen,
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355 Scharp van neus, en ruym van mond,
Voor ghebultt, en after rond;
Sietse loens, of wat ter sije,
Gaatse slommich-scharrel-glije,
Isse plat, off hol-kamuys,
360 Slim van hals, vol sproetigh-gruys;
Rimpels, daaltjes, puystjes, seertjes,
Kloofjes, roofjes, pleckjes, weertjes,
Bruyn, off delluw, flets, off slap,
't Raackt terstont heel op de klap
365 Vande meepse, steetse vincken,
Die soo lonckigh gaan en lincken
Deur de Poorters-woel-ghebuyrt;
Daarmee spind en naeyt, en schuyrt;
Daarmee hoord, en siet staan kijve Steedsche Vrouwen ghekijf om vuyle beuseling is bespottelijck.
370 Oud, en Ionge Ionghe-wijven
Om een alder-alders mis
Dieder uytgheworpen is.
Gieter yemant morssigh waater,
't Maackt terstont rumoer gheklater;
375 Om wat vullins, dreck, off nat,
Spreecken stee-luy 'k weet niet wat!
Och! dat Lijsje docht, en wiste,
Hoe sy nouw heur tans vergiste!
Datse staagh heur lieve-lust
380 Legt, an steetse waggel-rust: Inde Steden woont geen gherusticheyde, maer in tegendeel veel
ramp, en ongheval.
Want, sy pleeg soo wel te weten,
Wat in ste'en, al is te eeten;
Watter oock noch gaat in swanck,
Onder nijd, en dwanck, en stanck.
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385 Waarom gaat toch Lijsje veynsen!
Anders spreecken, anders peynsen
As heur hart, en mijn hart weet,
Doe sy lachten, as ick kreet,
Doe sy suchte, as ick jockte,
390 Doe sy mijn, en ick heur lockte;
As ick kreegh, (en vry mocht doen)
Lonck, om lonck, en soen, om soen.
Siet! hoe kanse een verlegge,
Die soo vast staat as een hegge
395 Op zijn woord, en platte re'en,
Op zijn já, en op zijn neen!
(Lijsje denck ick) waarje eerlijck,
Iy souwt wesen, mijn begeerlijck:
Iy souwt doen, het geenje sey,
400 As wy saten inde wey;
Doenje riep, mijn lieve mantje! Vryers laetdunckenheyt, en licht geloof, is maer enckel waen.
Deftigh, heftigh, treftigh, quantje;
Eelen-baas, en butter-muyll,
Niet te puntigh, niet te vuyll,
405 Niet te simpel, niet te oolick,
Niet te droomich, niet te vroolick,
Niet te goelick, niet te slecht,
Niet te slim, off niet te recht;
Niet te lanssum, niet te happigh,
410 Niet te stom, en niet te clappigh,
Niet te ruygh, off niet te kaall,
Niet te rijck, off niet te schraall;
Niet te listigh in het vleyen,
Niet te haastigh in het scheyen,
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415 Niet te plomp, en heel te maall
Rond, en recht, en wel ter taall.
Denckt! off Lijsje niet kost veghen,
Eer ick eerst was off ghesleghen;
Denckt! hoe sy mijn maacksel prees,
420 Eer ick om heur stond en grees:
Ey, ey, ey, toch! waerder rede,
Och! wist Lijs-moer watse dede,
Sy en souw, van mijn soo licht
Niet gaan keeren heur ghesicht
425 Blommer-hart! wat baat het wille,
'kMoet mijn selven weerom stille!
('t Spreeck-woort seyt, die een verliest
Maackt, dat hy der tien verkiest.)
As den Stée-puyck deur gaat druypen, Die aenhout verwint.
430 Sel ick weer na Lijsje cruypen
(By al dien heur deftigh hoofd,
Niet van sinnen is berooft.
Dan sel ick heur gaan bepraaten,
Wat sy doen, en hoort te laaten;
435 Ick sel mee, oock (soose wil)
Gaan verhaalen 't groot gheschil.
Watter tussen Boer, en stéeluy,
Schippers, Kruyers, Boo'n en Sléeluy
Inde Ste'en al omme-gaat,
440 Lanckx de vuyl bewoelde straat:
Daar veul luytjes gaan bejaagen,
Dat heur namaals doet beclaagen!
Daar de meenders na 't ghewin
Breecken schoenen, hart, en sin.
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445 Daar den eenen, aan den ander
Is ghevlochten deur malkander
Mit heur gelt, off goed, off brieff,
Dat soo groesem ongherieff
Brengt, aan al, die al-begeerders,
450 Al-mis-sorgers, al-verteerders,
Die, op 't tipjen (as het moet)
Deur het bancken, banckeroet!
Hoe soud' Lijs (off soo een spijte)
Offmer eensjes, ging verwijte,
455 Dat heur man, een aar-mans geld
Ginck ontrecken mit gheweld;
Alsment nouw siet dickwils beuren, Het zijn al quade grepen, voor die hun misgrijpen.
By de Steedse-proncke-leuren;
Die na 't goet, van ander lien
460 Maar, wat schoone woorden bien:
(Schoone woorden zijn maar winden; Schoone woorden, zijn maer roock, en ydelheyt.
Woorden, zijn maar voor de blinden,
Woorden, zijn maar voor de geen
Die mit woorden sin te vreen.)
465 Och! dat deuse mijne woorden
Lijsje-lichtvergeet eens hoorde!
Sy, en souw heur veile re'en,
Soo niet laaten al-gemeen,
By een, die hier niet souw focken,
470 Die maar van heur meent te locken
Dat begeerigh duympjes kruyt,
(Datmen noemt een Spaense-kluyt:)
Ick, (ja seeper) min heur soetheyd,
In heur schoonheyd, in heur goetheyd,
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475 In heur meer as fraye lijff,
Mit heur jockigh tijt-verdrijff;
Hoe, en waarom wilse surghen
Voor een deusen-dagh, off murghen!
Waarom kiesd' mijn kâar geen vré
480 Voor de onrust vande sté;
Daar 't verbribbelt schietigh spotten
Vyt de schend-luy staagh comt vlotten,
Die int woeligh mart-ghedruys,
Vrouw, en Meyd doen gaan van huys:
485 Hier een gaap-stock, daar een slonsje,
Guns een heuyck, en faelje-fronsje,
Off een Besje, die heur deuytt Oude luyden mogen niet snoeplustigh zijn aen 't groene fruyt,
want hun groene tijdt is voorby.
Niet wil geven voor het freuytt;
Maar an vleys, off beuling-wijvers,
490 En an pens, en pekel-vryvers,
Die heur ham, en speck-soucijs
Stellen, op een diere prijs.
Lust een stee-mens oock een visje
Op zijn uyr-gebonden-disje,
495 Hy moet wachten, somtijts lanck
Na den off-slagh, by de banck;
Daar de slijm-wijfs staan en knicke,
Hier, een kal, en Maey roept icke,
Daar, een Griet, die seyd, 't is mijn,
500 Houje-mont roept dan een Trijn;
Ick riep eerst, en daar na Sijntje,
Daar na muffe Machtelijntje,
En doen Leentje, mit vuyl-Aal
Riepen, mijn, mijn altemaal.
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505 Och dan bleeuwtmen, hier is glimpert!
Hier is lecker-beck van krimpert!
Hier is puyck van bot, en roch!
Houje gelt, (bestetet toch;)
Dan roept daar een paaling-stroopster,
510 Mit een vorsse-vis vercoopster,
Braasem, karper, baars, en snoeck;
Dan noch sitter in een hoeck
By Truy-mors, en Fijtje, Claartje,
Mit reyn-Hester heur ghevaartje,
515 Die al nieuwen-haaring seyd
Asse uyt de pekel leyd:
Stock-vis, veyltmen oock mit snijeling,
En noch weecke roo-schar drijeling,
(Dieme wel vercoopen sall
520 Asme vrydaaghs sluytt de Hall.)
Hoe gheluckigh weutme buyten, Huys-luyden zijn gheluckigh ende hebben van als.
Daarme niet en weet van sluyten,
Daarmen alle dinghen haald
Waar een lustigh hart na taald:
525 Daarment selver uyt zijn weyen
Gaat tot eet-kost toe-bereyen;
Wil'm een smijghen vetten bout,
Off een hachjen in het sout
Van een Schaep, off Os, off Kalfje,
530 Wil'm een hooffje, off een halfje;
(Niemant van ons hoeft te gaen
Daar de smeere-pens-luy staan.)
Willen wy ien visjen eeten,
't Netje dient maar uytgesmeeten;
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535 Niement steltme buyten maat,
(Offmen vist, off vis off-slaat!) Buyten is men onbedwonghen, ende men vind daer alle behoufte,
tot 'smenschen nootdruft.
Wy oock, hoeven niet te loopen
Om wat veugel-vleys te coopen
By een ouw, off kleuter-geyl,
540 (Die heur pluymen zijn te veyl.)
Buyten, wortet all' ghevonden
Wat den Gever heyt ghesonden;
Buyten, vind'men wil en wens
Voor den onvernoeghden-mens.
545 Soecktme groensel, off Karooten,
Off wat jonge blom-kôol-schooten,
Boonen, Peulen, Raapen, Peen,
Keersen, Peeren, Appels, Queen,
Off Kom-kommers, off Pompoenen,
550 Off Kawoerden, off Myloenen,
Off Exparsij, off Radijs,
Off Ajuyn, en ander spijs;
't Isser all om niet te haalen!
Waarom souwe dier betaalen
555 Dat het milde vette landt
Ons, gaat schencken as een pandt;
Lieve wel-deurtrapte Vryster!
Waarom haackje dus te byster
Na dat Steedse diere nest!
560 't Is nochtans hier buyten best. Inde Steden is alles costelijcker, dan buyten.
Stéeluy zijn toch gelt-uyt-gevers;
Rechte Pelssers, Naeyers, Wevers;
Die gaan dinghen op een mijtt,
D'een uyt noot, off d'aer uyt spijt:
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565 Stéeluy zijn vol ramp, en suchten,
Boeren leven vol ghenuchten;
Poorters zijn vol quabs ghequel!
Huys-luy gaatet meer as wel.
Och! dat Lijsjen eens besefte,
570 Datse by gans levers trefte
Wat voor duysent-schande-val
Swiert, by Séeluy-grille mal:
Soose daar na toe gaat strijcken,
Onder slecht, en onder rijcken, Inde Steden zijn veele soorten van menschen, dewelcke als een
geschakelde keten aen malcander hanghen.
575 Onder jonck, en onder oudt,
Onder bloo, en onder stout;
Onder sott, en onder wijsen,
Onder bly, en onder vijsen;
Onder quaad, en onder goedt,
580 Onder suyr, en onder soet;
Onder Heer, en onder knechten,
Onder crom, en onder rechten,
Onder vreck, en onder mild,
onder tam, en onder wild;
585 Onder, 'k weet niet wat voor dinghen
Van soo veul veranderingen
Die, by Steedse nouw en dan
Ommegaan by alleman.
(Lijs roep ick) mijn hart, mijn Engel!
590 Soetste back-huys, neemt geen bengel
Die mit fickefackery
Iouw sou brenghen an den bry:
Alder-slimste, alderbeste!
Suycker-muyl seg ick voor 't leste,
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595 Sooje jouw in stee begeeft,
Iy selt yses datje leeft!
Keunje niet wat vreems versinne, De Steden zijn vol nieuwicheydt, en pracht.
Elck ien seyt dan foey boerinne,
Fy, die slomme slonse-bel,
600 Gaat weunt op een harders stel,
Loopt vroet op een buyten-hoeve,
By de botte-boere sloeve;
Die niet weten wat een vrouw
Lang, en wel doen varen souw.
605 (Lijsje kroch ick) noch mit stënen!
Neemt een, die jouw meent te meenen,
Trouwt gien schreulert om zijn pracht!
Siet wel toe, en weest verdacht.
't Is veul beter uyt te kijcken
610 Na een, me'e van zijns ghelijcken,
Trots, mit heers, en sloot, mit knecht,
Plomp, mit boers, en slim, mit slecht.

Joncker-maerten.
Iufvrouw Leyske, aerds-goddinne, Pronckers schoonspreeckery, is maer heb-lust.
Laet my oock een plaetske winne
615 Dat ick sitt by u ghelaet,
Dat soo fier en delicaet
Vought, by u volmaeckte leden;
Vol van wijse lieve reden,
Vol van alle soete geur,
620 Vol van will, en goet faveur;
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Vol van lachjes, vol van suchjes,
Vol van speeltjes, vol van cluchjes,
Vol van brant, en vol van kouw,
Vol van datmen noch wel souw;
Vol van lieve-koose lonckjes,
Vol van weselijcke pronckjes,
Vol van minnelijcke vreughd,
Vol van alle dubbel-deughd;
Vol van dat ick noch sou peynsen,
Sonder gecken, sonder veynsen
Spreeck ick aen u, mijn vriendin;
Wesen-wens, en breynen-sin,
Harten-steelster, oogen-blindster, Vrouwen heymenissen, zijn minne-crachten.
Tonge-roerster, liefde-vindster;
Kaecken-verwster, mont-ontsluyt,
Slaep verjaeghster, krul-ghetuyt;
Oud-verheughster, jonck-veroudster,
Droeff-verblijdster, bloo-verstoutster,
Doen vergeetster van vernuft.
Doen verquickster van die sust:
Vluggemaeckster van een sitter,
Soet verruylster voor het bitter
Dat een Minnaer somtijts lang
Schijnt te smaecken, wrang, en bang.
Lieff, ick sucht met reverenty!
Ick heb seer in u absenty
Met een ongheduld gheraes,
Seer ghewenst, om u soulaes;
Daerom laet my niet treyneren,
Ick wil my verobligeeren,
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En al gheven wat ick mach, Schoonpraters beloften, zijn om slooren te verleyden, ende
lieve-koosen om profijt.
Dinghen die men noyt en sach:
Goude-ketens, keur van ringhen,
Met noch ander diere dinghen;
Parel-snoeren groot en cleyn,
Watter noch is onghemeyn;
Brasaletten, met Padanten
Vol Robijn, en Diamanten,
Watter noch past aen den toy
Van het alder-rijckste moy;
Oock een borst van gouden laecken,
Dat seer glinster-glans sal blaecken;
Off Borduersel, off graveer,
Met klinkant, en weerschijn-weer:
Oock een Rock vol passementen,
En Satijn, off Kaffa-fenten
Inde Vlieger; wat daer by
Noch souw voughen halff van Zy.
Watmen weet, off kan bedencken,
Dat sal ick u, Iuffrou schencken
Soo ghy maer u rechter-handt
Met een vvoordt, my geeft te pandt:
Want ick sie dat wolle rocken,
Voughen, noch en kunnen focken
Aen een schoon, en wijs-geweet,
Dat soo boerssigh is ghekleet.
Boere-lien, zijn niet als slavers,
Domme, slicke modder-dravers,
Die besweet, bemorst, bekladt,
Moeten winnen steélien schatt.
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Stéelien, zijn de Boeren Heeren;
Kluntens, kunnen schendigh scheeren Dit zijn Boersche loose vonden.
Alsse maer een loose clacht
Doen, om of-slach vande pacht!
Boeren zijn maer rechte guylen, Boeren zijn muechals al ende overdadighe opsnappers, maer
niet alle.
Schocke-backen, smockel-muylen,
Fluckse vogels met den beck
Inde worst, of in het speck:
Quabse kluntens, maffe-lappers,
Roffel-kaecken, al besnappers,
Die, (als nimmermeer verstaen
Waer een Heer kan leegh op gaen.)
Hoort dan noch, mijn al' matresse,
Keur van vijfmael-vijf, en sesse;
Liefste die ick min, en meen,
Lust, en wens, van veel alleen.
Coom nu soete minne-voetsel,
Quitteert vry het Boers ghebroetsel.
Keert u singulier ghesicht
Na de Hoofs, en steetse plicht;
Daer de huysen vol gheblicker,
Daer de kamers vol gheflicker,
Daer het schijn-leer, en tapijt,
Yders oogh, en hart verblijdt:
Daer pijlaeren, en prijelen
Blincken, als de schoon juwelen
(Als het helder sonne-licht
Gaet bestraelen 't hoogh ghesticht.)
Dit scheelt (Leyske) veel by schuyren;
Laet de stroo, en leeme muyren
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Voor die, als ghelijck een mol
Staegh gaen vroeten in een hol Boeren schijnen maer vroeters, of aerd-mollen.
Laet die kinckels sitten muffen,
Sitten sloven, sitten suffen,
Sitten vrocken, sitten sien
Naer ons, (wy polyte lien)
Die de lecker beetjens knappen, Stéluyden zijn leuy en lecker, meerendeel (seggen de Boeren)
Die, al wat ons lust doen tappen;
Die pasteynen, en banquet
Op ons tafels wert geset;
Comfijtueren, marmeladen,
Met amandels, en sukaden,
Dat soo menigh lieve jong
Geeft, een soete suycker-tong.
Juffrou-Leyske, aldersoetste,
Alderschoonste, aldergoetste,
Alderwel-begaefste-maeght!
Die al watter vought, nu draeght:
Fleur, van alle fleur der fleuren,
Keur, van alle keur der keuren,
Eenigh een, dat ick verkies
(Als ick jenter-jent verlies.)
Amoreuste stael der vrouwen,
Lieve-Maeght het sal u rouwen
Soo ghy met my niet ver-eent!
Seght off ghy my niet en meent?
Dan, ick sie aen 't vriend'lijck wesen
Dat u gunst, my sal ghenesen,
Want, u lieve-lonck-gerel
Vought, nu tot mijn hoope wel;
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Daerom wens ick dat ghy dede
Na mijn wil, en bidde-rede,
Dat ghy met my hier vandaen
Ginckt, van daer ick com ghegaen;
Om u daer eens aen te wijsen
Ofmen steden niet moet prijsen?
Daer soo menigh puntigh-net
Wert, aen 't nieuwer-nieu gheset:
Inde steden (Lief) ist rijcklijck, Inde steden zijn hooghe Overheeren, en Geleerden, en cunstige
luyden.
Inde steden, isset kijck-lijck,
Inde steden isset reyn,
Inde ste'en ist alghemeyn;
Inde steden zijn slants Staten,
Hoogh-geleerde Advocaten,
Doctoors, wijse Medecijns,
Apothékers, Surigijns,
Alcumisten, Cunstevinders,
Musikanten, vreugd-beminders;
Kaveloters, Iuweliers,
Schilders, Prenters, Winckeliers;
Kooplien, van de grove waeren
Die veel goed by goed vergaeren
Dat de West, en noorder-Zee
Swabbelt, in een yder stée.
Veel, en soet, en amper-wijnen,
Dayen, Vygen, en Rosijnen,
Suycker, honich, specery,
Nevens Wol, en Zijdery;
Noch, al wat een yder soucker
Deur den handel, deur den woucker
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Weet te trecken tot zijn winst,
Op het meest, en minder-minst.
(Lieff met oorlof) mocht ick vraeghen
Eer den dagh ons gaet ontdaeghen
Aen u om een hechte-Jaa?
Eer ick weder heenen gaa;
Hoort een bede, mijn beminde;
Paert met uwen uw'-gesinden!
Trouwt, en kout, met uws gelijck; Elck by 't zijn, is goet.
Net, by reyn, en pracht, by rijck.
Laet u Ieughden-bloem niet plucken
Van een, die u sou verdrucken;
Leyske-Lief, ké neemt geen, han'
Tot u vooght, en over-man!
Neemt ey lieve mijn vriendinne
Een, daer vreughd in is te vinne!
Een, die 't goed, en quade weet
Waert aen yder is besteet.
Aerds-goddinne, dits voor 't leste,
Neemt, en laetet mijn ten besten,
Dat ick u dus quellijck vall
Met dit jockigh Minne-mall.
Laet u hart, en soet ghenegen
Noch eenmael, tot my beweghen!
Laet! mijn suchten van nu flus
Eens verkeeren in een kus!
Dubbel-Lieff! ick gaen my wenden, Stéluyden zijn, eylaes! in sluyters dvvanck: en Booren niet.
Mijn garbaetheyt is ten ende!
Lieff eylaes! de Poort-clock luyt,
lief, off leet, ick coom weer uyt.
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Lijsje-Teunis.
IOncker-Maarten wel hoe dapper
Speult jouw monckje, wipper-wapper!
Iy spreeckt dat ick niet bekans
Onder-ken, uyt duyts, off frans.
Maar hoe tiltigh keunje karmen Boerinnen verstaen geen beleeft spreecken.
Mit jouw over-vreemde tarmen!
(Langst, daar sel geen coppe-spin
Comme groyen an jouw kin:)
Lieve Maarten, waarom quaamje,
Waarom vreesje, waarom schaamje,
Waerom pasje op de Klock!
Off en seg'jet maar uyt jock?
Off ben ick te slecht van spreecken,
Off ben ick maar by ghebreecken,
Asje nurgens beter meught,
Off ben ick te vol ondeught,
Off ben ick te byster schielick
Off te haastigh naar een hyelick?
Off ben ick te koud', of warm,
Off ben ick te rijk, of arm,
Off ben ick te bott, of boertigh,
Off te mall, of alte toertigh?
Waarom druypje dan soo deur!
Off ben ick dan maar een leur?
All' en kan ick juyst niet moyen
Als de Steedse klicker-koyen; Boerinnen zijn so hovaerdigh in heur slordicheyt, als Iuffrouwen
in netticheydt.
Evenwel, nochtans ick drill
(As ick maar wat danssen will.)
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(Mijnent-halven ick mach dencken,
830 Dat mijn Ioncker noch sommencken
Houd' te spraack, benevens mijn
Die gien haartje beter zijn;)
Dan wat ist, men prijst de kleeren!
Wie sou juyst soo Ioffers leeren,
835 Die altijd hier op het lant
Heyt ghewijt, ghepoot, gheplant;
En ghemolcken, en ghekárent,
En ghekaast, om tegen 't Iaarent
Vyt te venten, op de martt
840 Daarmen haackt, en kaackt, en wart.
Siet! al ben ick een Boerinne,
'kWeeter veul die mijn beminne
Om mijn Vaar, in Moertjes goedt,
Dat ick (Joncker) d'éele moet!
845 Alsser een, van tween gaat sturven,
Dan sel ick wel vry wat urve!
Waaren sy te gaar een Lijck
Och! dan waar ick byster rijck:
Dan hadd' ick, twee duyster Këetten,
850 Noch een Wey, van tien ghemeten,
Noch een Hof-sté, mit een Poort,
Noch een Boogerd groen omboort;
Noch veul Murgen-lants mit Kooren,
Noch veul, datje noch selt hooren;
855 Noch veul rijp, en onrijp-saet,
Noch veul Ooft dat noch al staat
After ongsent, tot mijn Vaartjes,
Aan de boomen by de blaartjes,
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Daar soo menigh schoonder geldt
860 Alle jaars wort voor geteldt;
Dan noch zijnder, dortigh koeyen
Die ons eyghen land beloeyen,
En soo menigh schaep, en ram,
Gaander by ons eyghen dam.
865 Daar zijn noch veul ander dieren,
Die rontom ons Houve tieren;
Paauwen, hoenders, en phesant,
Broe'nder op ons eyghen pandt.
Wel wat denckje, van dat hachje? Boerinnen weten wel watter ghewilt is.
870 Hoor mijn Ioncker, waerom lachje?
Hoe na meentje dan ghewis
Datter niet en schuyld off is?
Neen, ick blaas niet as de Ioffers,
As de kaal-schijn-rijcke stoffers,
875 Die heur rijckdom, kas, en staat
Dreegen, lancx de vrije straat:
D'een vermoeytet an zijn armen,
D'aere leytet in zijn darmen;
Dan, och speultmen een verkeer!
880 Die 't verliest, en krijght niet weer, Verkeeren, gaet verkeert.
Die het wint, en keerd niet eerlijck,
Valsse botters treck-begeerlijck,
Die 't (seg ick) dus haale moet,
Steelt goe-luydtjes eer, en goedt!
885 Trotse Maarte, jy seyd flusjes,
Asje mijn mit kriele kusjes
Seydet, 'k wilje kle'en, en re'en, Kanmen van Boerinnen Ioffrouwen maecken?
Lijck de Ioffers int ghemeen;

Zeeusche Nachtegael

304
Mit soo byster moyen goetje,
890 Mit een wayer, mit een hoetje,
Mit noch asmen siet alom
Onder jonck, en ouwer-dom,
Datter veul verwijffde dinghen
Coomen uyt de waan-lust springen;
895 Mans as wijffs, en wijffs as mans,
Datme niet en weet by-kans
Watmen sel van Steeluy praaten!
Die soo lydigh boven maaten
Drille-voeten int ghewaey
900 Van het schijn-moy-nieuwigh fraey.
Hoor eens Joncker, hoe waert doenlijck,
(Ick die maer een beetje groenlijck?)
Datje nochtans mijn wel sou
Maacken, tot een Joffer-vrou;
905 Hoe sou ick mijn haar toch crullen
Iuyst, as heur de Iuffers hullen!
Hoe sou ick mijn boersse voet
Setten, as een muff-vrouw doet.
Hoe sou ick, mijn kort, off langher,
910 Wit, off bruyn, off dick, off tanger,
Hoe sou ick, soo bloot, en kout,
Geyl, en veyl, en bloo, en stout
Durven strijcken, durven zeylen,
En alsoo de straat gaan dweylen,
915 Daar de luy altans soo strack
Smijten, after rug een lack:
Vaar, ick vrees dat al het toysel,
Al het stricksel, al het ploysel,
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Niet souw focken aan mijn huyt,
920 As ick mit jou waar de bruyt!
En alsoo dan souw brageeren,
Guns, off hier, off daar ter eeren:
Eerst te Kerck, en dan te feest;
Och! ick wonder voor bevreest:
925 Wat lust mijn de pronckers grillen,
Soumen goedt, en bloet, verspillen
Asmen niet en waar uyt
Moye-Maartens eel-dom spruyt?
Ioncker-Mallert, Heer van claghen,
930 Noemtmen eens, jou vriend, en magen,
Hoe, en oock, en off van waar,
Is van daen jou moer, en vaar?
Oom, off meuy, en neeff, en nichte,
Dat heel sweemt op een ghesichte;
935 Dat wat voll van moydery
Saatigh lijckt, voll heerschoppy.
Proncker, soud soo breet doch wesen
Asje mijn hebt aanghepresen?
Is jou váars-váar wel soo rijck 't Gheslacht helpe niet, hoewel men daer veel op roeme.
940 As mijn moertjes-moérs ghelijck?
Sijn jou volck geen rentenieren,
Off schat-rijcke winckelieren,
Waarom pochje dan soo stout,
Op jou sulver, ende goudt?
945 Op jou parels, ringen, rocken,
Op jou lecker-bete-brocken;
Op jou leer, en zy-tapijtt,
Op jou, dat soo licht verslijtt;
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Op jou huysen as paleysen,
950 Op jou datmen noch souw peysen
Watje mijn all grilligh sey
Hier, in deuse klaver-wey.
Hupsert, waarom haatje boeren
Die heur woordt niet juyst en voeren
955 As de eelders, vande sté?
Ey toch, laatse vry mit vré!
Lantsert, wiltse niet misprijse, Slechte openherticheyt is goet.
Luy die op heur eygen wijse
Soo wat slecht, en recht, en rondt,
960 Kouten mit een open mondt.
Wel hoe, loddelijck en loncker
Denckje niet eens op den doncker?
Letje wel, hoe 't schemer-licht
Tans, verduystert ons ghesicht?
965 Hoort jou uyl, den huben swieren; Alte stout int mallen, sluyt niet.
Hoort de sluyter noch al tieren
Die jou Steeluy poorten sluyt
Datme niet, off in, off uyt,
Weet te raacken, dan mit smeken,
970 Mit wat inde hant te steken,
Daer hy dan (ast hem gelieft)
Iou, off umment schaars gherieft.
Macker, ist niet beter buyten
Daarme numment can besluyten?
975 Daar, wanneermen mit zijn tween,
Niet en wort onpaar gesche'en?
(Iy seght) hecht mit uws gelijckheyd,
Reyn by moy, en pracht by rijckheyd;
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Heyt mijn Puyckert mee wat poen, 't Goet, wil ghemeenlijck by 't goet zijn.
980 Soo kan hy wel beter doen
As an mijn: Nouw gaat jou praater;
Houdje pratte poffe-snater:
Ey! gaat deur Vaar, (lusje wat)
Vrijd, en mijd, en lijd, in stadt.
985 Kijckt, och siet den droeven Leendert!
Maar, hoe schits bevielt den queendert
As hy most om jouwent will
Sluypen deur, en swijgen still:
Ioncker, ofme jou soo dede
990 Wat souw jy al schimper rede
Teghens mijn gaan spoughen uyt;
Iy soud' roepen, yle-tuyt,
Tongen-schrapster, leugen-naeyster,
Al-beschick, en al-bekrayster;
995 Vleys en bloet-dieff, oogen-schijn,
Watter noch can argher zijn.
Soo schabaaulijck souwje tieren
Buyten re'en, en goe manieren,
Dat ick jou moos-Jancker de'e
1000 Sulcken lieven mallen-wee: Edel, off Onedel, wacht u voor een Lijsje dubbel-tong.
Arme Leendert 't sockelaartje!
Och! hoe treckt hy by zijn haartje;
Siet! hoe Dickert staat en weend
As hy op zijn stockje leend:
1005 Al de Leenders zijn wel goetjes,
En wel dreuns, en suycker-soetjes;
Ey! de bloe'n die meenen stracx
Datment off-slaan, meent al kacx.
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Wech kaal Joncker, staackt jou praatjes,
1010 't Wort al duyster, en vry laatjes,
Gaat weerom van daarje quam;
Ick gáa t'huyswaart, na BREDAM.
't Gaye wel dan eelen kluyver;
Ick ben toch niet al te suyver:
1015 Ick en ben noch vast, noch van,
Mit mijn eerste Boere-man.
Nouw sweerick by Zeeuwse blancken,
Sijnt geen rechte slimme rancken
Datter numment is vernought,
1020 Asmen elck by 't zijne vought?
Soet, mit laf, en sout, mit siltigh,
Hitt, mit heet, en kouw, mit kiltigh;
Wel, mit goet, en steegh, mit stuyr,
Quaat mit boos, en wrang mit suyr:
1025 (Kan het deeg'lick kluyven heete Twee aen een, accordeert selden.
Daar twee knorren om een beete?
Seytmen niet, dat twee an een
Selden, blijven ongesche'en?
Nu de GEYN, hier kond' ghy mercken,
1030 Liefden aert, en Vryers vvercken,
Veynsen, peynsen, eyghen-baet,
(Dat in't Minne-Mall bestaet.)
Vrient, als ghy de HAEGHSE Linden,
Siet vol Lieve-Mall ghesinden;
1035 Daer ons HUGENS van vermeldt,
Als hy menigh stapjen teldt
Int VOORHOUTSE schaduvv'-lommer,
Daer de vreughd', en jeughden-commer;
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En al vvat de Min omvat
1040 Sich vertoont, int Linden-Padt.
Denckt dan, met versonde-sinne
Op de Zeeuwsche-dubbel-minne,
Datter altijd Liefde-Mall
(Is te vinden,) over all.
1045 Dit, heb ick vvillen senden
Om mijn gunst, tot kunst te vvenden;
GEYN, ontfangt dit voor u deel,
Van een Minnaer der Pinceel.
A.V. Venne.
Ick soeck en vin.
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Boertich-Liedt van Hollandts-Trijntje, en Zeevvse Leunis.
Stem-vvijse: Ons ghespeel wil enckel trouwen.
BInnen Rijswijck, buyten 't Haeghje
Was, een heele buurd by een,
't Had zijn oorsaec, 't had zijn reen;
't Viel so wat een seumer-vlaeghje,
5 Al dat volckje liep so ras
Daer het dicht, en drooge was.
Als dan yder quaem aent praeten,
Om te teeren een gelagh,
't Kaertspul brochtmen voor den dagh;
10 Doe begonment stracx te haeten,
Ia sey Kees, ick troeve niet,
Wie verliest, die lijd verdriet.
Claes riep ooc, 'ken wil niet speelen,
Loos ghewin, baerd ongherieff,
15 Die vals dobbelt, is een dieff:
Tis best drincken, lachen, queelen;
Liever praeten van een clucht,
Soeten-cout, is maer ghenucht.
Teeuwe, Ias, en Bartel-Ianssen,
20 Vrssel-Iopse, Weyntje clam
Wurpen, om een vette ham:
Melssen riep, waer selmen schranssen
In een schuyr, of hutt, of veldt?
Daermen teert, en smeert, voor gelt.
25 Lubbert sey, coom laet ons smullen
In een lommer-groene padt;
Midts, sprack Leunis dieder sat
Wie sal dan de kruycken vullen?
Wel riep Trijn, jou vreemden vent,
30 Hoe ben jy hier me belent?
't Lieve hoopje was gheseten
Riepen tapt, com brengt de kan?
't Speck wil lustigh aen de man;
Leun sey, drincken smaect by't eeten:
35 Drincken, volt het keele gat,
Drincken, leeght het volle vat.
't Vette bier begon te rijsen,
't Schuymje bromde naer het hooft
Doen was Leun van sin berooft;
40 Doen begondt de Zeeuw te prijsen,
En hy riep, 'tis hart gelagh
Als den buyc niet meer vermach.
Leunis raecte wat aent mallen,
Trijn, en hy, die speulde paer:
45 Leun croop by, en Trijn ooc naer;
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Stracx, so was het oogh aent vallen:
Maer, wat dencktmen vande min
Of, van Leun, en Trijntjes sin?
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Dese Vryer, wierp een praetje
50 Van zijn liefde, van zijn brand,
En hy douwde hant, aen hand;
(Hy sprack,) soete kammeraetje
Gaeuwe nu eens, na jou Oom
Om een suyr, off soete room.
55 Trijntje, liet heur licht bekooren,
En Moer ginck met Leunis voort
Halff verblijt, en halff verstoort,
Doch, en lietet niet eens hooren;
't Was heur wens, en ooc onwil,
60 (Want sy docht) en sweech al stil.
Zeeusche prater was gheslepen
Op de ronde Slijpers steen,
Meer als Boeren int ghemeen,
Op veel slaeghen, op veel grepen;
65 Want hy had by menigh meydt
Soete quackjes uytgeleydt.
Hy, dus mondigh in het kallen,
Somtijts wijs, en somtijts geck,
Riep hy, Kaare smockel-beck!
70 Laet ons nu toch wat gaen brallen,
Trijntje lieff, 't is juyst van daegh
Hooffse-kurmis inden Haegh.
Moye Trijn ginckt mond'je setten
Om te lispen steetse praet,
75 Sy besagh heur fraey gelaet;
Op heur schoentjes gongse letten,
En liep prits, en prattigh heen
Schier, al oft een Ioffer scheen.
Sy dan, meenden desen ronden
80 Heel te buyghen als een riet,
(Maer de rond'heyd syg het niet)
Zeeusche Leun sach Trijntjes vonden
Doense blëete, Veynt gaet deur,
In jou Landt is beter keur.
85 Trotse Trijn verachtent Zeeuwtje!
Denckt, waerom de Leunis dus,
Hy nam off-scheyt met een kus
Ende riep: ó Hollandts spreeuwtje,
Norsheyt vought niet by een vrou;
90 Mits, was hy doen vol van rou.
Stracx ontmoeten hem weer Vrysters
Op een waghen, zy an zy,
Och het Leeuwtje wert doen bly!
Dat geselschap song als lysters
95 Ende saeghen Leunis aen,
Doen wast, hou voerman blijft staen.
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Yder riep, jouw droeven Vryer
Waerom gâye dus te voet,
Seg ons waer uyt datje doet?
100 Off, ben jy een vrou-benyer?
Benjet niet, soo rijdt vry mé
Hier is noch wel ruym een sté.
Hier is keur (docht Leun) van bancken,
Hier is keur van meenigh dier,
105 Hier is keur van minnen-vier,
Hier is keur, als soentjes wancken;
Hier is keur van meenigh hart
Die ghevoelen soete smart.
Hout dan voerman laet ic trappen
110 Sprac den flucksen Zeeusen quant;
Laet ick hier toch uyt het sant
Op den dissel-boom eens stappen;
Houw maat, hout een lutje stil,
'k Selje loonen na jou wil.
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115 Lustigh Lantsert, wilt niet schocken,
Slaet de paerden braefjes voort;
Rend, en mend juystas het hoort:
Coom laet ons wat heulen, jocken,
(Guyts sey Prater,) gaen wy sien
120 Na de moye kurmis lien.
Laete wy, toch wat brageeren
Deur, en deur de Haeghse feest,
Daer so menigh edel geest
Ticketacken, en verkeeren;
125 Daerment puycje siet van pronc
Onder oudt, en onder jonck.
Denct, wat Zeeuse-Leun most peynsen
Van dat Hollandts vrou-gheslacht,
Dat soo knort, en weerom lacht;
130 Die so mildelicken veynsen,
Ende veyligh van te doen
Wenck om lonck, en kus om soen.
Ick soeck en vin.

clinck-Dicht van Minne-Loon.
WAnneer een Jonck-gesel is uyt den dop ghesteghen,
Dan loopt hy als een Wicht, en speelt met Venus-Kindt
Dat hem, met soet bedrogh, de ooghen stracx verblindt.
En struyckelt gins, en vveer, door Minne-malle vvegen,
5 Tot hy een speelghenoot der liefden, heeft verkreghen
Daer niet dan HEYMENIS van jeughd, en vreughd in vvoont;
Een, daermen Maeghden-cruyt, dvvers, voor het bedde kroont:
VVaer aen de reyne min ten hooghsten is ghelegen.
Men siet eylaes! althans verkeerde liefden-kracht,
10 VVant nortsich-vrou-ghebaer heeft mannen-breyn vermacht!
Nu datmen heeft ghehoort het lymen-lievigh-vveenen
Van mallert en zijn maets, die op ghelijcke voet
Ghevoelen, vvat de pijn van trou ontsegghen doet:
Devvijlse zijn bestruyft met dubbel blauwe-scheenen.

Zeeusche Nachtegael

313

Blauvve-Scheens-Krakeel, ofte Boeren-Campien-Om.

Kijck uyt, alarm, alarm, men hoort hier veel ghesteens!
Men hyghd, men syghd, men svvijghd, men crijghd om blauvve-scheens.
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BY kinckel-dam, te Plompen-dorp
Ontrent, en verder als een worp;
Daer quam een spel van Boeren voort
Dat noyt zijn daegen is ghehoort.
Alom een Vryster, die met re'en
Twee Guylen stiet een blauvve-scheen,
(Om datse bey te gaer gelijck
Bejaeghden, na wat schoons, en rijck.)
Dees afgheseyde waren gram,
Waer door een yder oorsaeck nam
En riepen stracx malkander uyt;
Men wurper eerst wat met een kluytt:
Och! eerder yemant wierdt gheraeckt
Was 't heel, en t'al bekaeyt gemaeckt.
Terstont soo schreeuwter een, com slá,
Een ander sey, treedt niet te ná;
Off yder krijght van bystaen yet
Al eer hy schier eens omme siet.
Terstont nam doe een blauwen Boer
Een leege Wan op elcke schoe'er,
Hy riep, hey slaat nu alsje wilt:
Wie, isser beter tans gheschildt?
Doe quam den tweeden slingher-gat
Ghecropen, in een Kaernen-vatt;
Het hooft ghedoken in de pot
Ghelijck, en slimmer als een sot,
Off sloncken stijven schrinckel-darm,
Die niet en kreet als help, alarm!
Moordt, dubbel-moordt! coom scheyd goe maets,
Het lijckent hier al vry wat quaets;
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Ey lieve-luy 't is over-noot,
Want hier leyd al een Kickvors doot!
Coomt, eer het thans hier honde sel
Soo raeckter niemant in ghequel.
Daer was, al eermen ommesach
Geselschap uyt goet bier-gelagh,
Waer onder was een boosen neurck
Die slough, en dreyghde met zijn veurck;
En was ghewapent met een pan
By na, ghelijck een Soetel-man:
Ia, stiet, en stack, alwaer hy wou;
Terwijl, liep daer oock mancken-louw
Noch, slinger-slange vlegel-slaen,
Sijn velt-gheschrey was, ruymt de baen!
Hy peep herom, 't is lap om leer,
't Saa, smijtje mijn, ick sláje weer,
Hoe! raeckje niet? soo mis ick mé;
Ben jy gherust, ick ben te vré.
Terwijl soo quamer noch ghedruys
Vyt yder, omghelegen huys;
D'een met een schop, en dryvoet-stoel,
En schermden in dit fell ghewoell:
Noch saghmer ander volck in swang,
Hier met een heughel, daer een tang,
Schier, off het scheen veel plunder-schop
Om datmer, stack den bésem op.
De Hoender-kevy, de'e belett
Dat niemant wiert zijn hooft verplett;
Off anders, souder eenen vent
Ghecomen hebben stracx ontrent,
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Die met de sporten van zijn leer
Wel vijve ring'len sou om-veer;
Ten waer, door 't bidden van goe-Ioor,
Daer sou een strammen bochel-Floor
Gaen steken hebben stijf, en drá,
Oock veel doen roepen, lijfs-gená:
Doch, alst int alderheetste was,
Doe huylden yemant wel te pas
Met bloo-verbaesde twijffel-moet,
En kreet, och, och, siet watje doet!
O my! (ghy bent) sey leure-faes
Wel harde-luy op sochte-kaes:
Denckt, lieve mans op wijff, en kindt,
Off ergens, datje wel bemindt.
Mits, quamen daer twee sockelaers
Die saeghen bleyck, en blauw, en paers;
Den eenen was beset, en vroom,
Doch, hadd' een mande sonder bôom,
Want hy quam na de stucken sien,
Maer, niemant sach ghequetste lien.
Siet, Kever-kin, liep toe, en aen
Beladen, met een schuymers-spaen,
Waer mede hy het vett, en bloedt
Niet soude laten onder voet:
Fy; (seydhy) 't waer een groote schand
Dat hier, by huys-luy op het land
Soo ellen bloedt-badt waer ontstaen,
Daer niemant is groot seer ghedaen.
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Kalle-Mal, ofte Dvbbel-Praet,
Van Bouvven-stram, en Soetje-lam.
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B. HOort Soetje soete kaar, ick sien nouw deur mijn Buys;
Daer gunssen inde Zee, een Veerse haring-buys.
S. VVel Bouwen, na mijn dunckt soo benje tans geen blinde;
Siet jy vvel onderscheyd, van Ree-zeyl, fock, en Blinde?
B. Iá Soetje, souwme niet; stá vast, ick kijcke weer;
Soet meenje dat ick mis, al isset mistigh-weer?
S. Moet jy dan Bouwe-vaar, soo byster crom staen leenen?
Soo mach ick jou, ey, ey, toch vvel een handje leenen:
B. Och! dattet yement sagh, men riep dien botten-kaeck,
Dat waer soo schaemteloos al stond'men aen de Kaeck.
S. Hoe praetje dus je veynt? coom hoord beschaemden Bouwen,
En machmen, dan gheen stutt, op aer-lien erve bouvven?
B. Neen Soetje, wat een vijgh, 't is noyt (loof ick) ghebeurdt;
Maer, alsmen neemt, en leent, dan doetment by gebeurt.
S. Hey, Bouwen na mijn dunckt soo kijckje naer de vvinde,
Jy staet en draeyt, en swaeyt, ghelijck een gaeren-vvinde.
B. Ick draeye, segje dat? ey Soetje wat een blaas;
't Is huyvring die mijn queld', en weedom inde blaas.
S. Ey, Bouwen kouvven bloet, och! benje dan vol steenen?
So isset vry niet vreemt, al hoortmen jou vvat stéenen:
B. Het letme niet, coom Soet een uyrtje dry, of vier,
Tot mijnent daer ick stoock wat sitte by de vyer.
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Het vyer is thans niet quaedt, gaet rust vvat op een kusse:
Doch, sou ick mitje gaen, soo moestje mijn niet kusse.
B. Soet, Soetje blëet niet stijff, com an, ey gaet toch me'e,
Ick hebbe tuys noch koeck, en lecker soete Mee.
S. Jy pocht schier op jou cost, ghelijck een jongen lecker;
Al prijs ick mijn niet seer, 'k en ben noch leuy, noch lecker.
B. Hoort soete Soetje-moer? tot mijnent loopt een Gans
Die smoutigh is ghemest, coom eetse gaer, en gans.
S. Denckt! off de Schoutt eens quaem, sou hy met vvel ter keuren
Mijn, alsoo vvel als jou, (och armen!) gaen bekeuren?
B. Neen neen, wat drommel soet; dat waer een hart ghelach:
Soet, offet soo eens quaem, wat waerder al ghelach.
S. VVel Bouwen, vvy en gaen de lien het heur niet stelen,
Off hier een pot, off pan, off houte lepel stélen.
B. Wy koutent maer uyt geck, off op alsulcken wijs:
Ick meen jy mercktet wel, (met oorloff) benje wijs.
S. 't Is lange noch ghemalt, jy hooftet niet te svveeren,
Jou praaten doet mijn schier het harsse-becken svveeren.
B. 'kEn ben niet sot, noch quaet, 'k en ben niet vol, noch zat,
Daerom ick bidje Soet, dat jy eens by mijn zat.
S. VVech, Bouwen kalle-mall, en sleurtme niet met trecken.
'kMoet gaen. B. waer heen? S. na huys: vaert vvel, ick gae vertrecken.
B. Seght, meenje dan geen trou? S. neen vaer, jy vangtme niet.
Soo is de stramme praet, en lammery voor niet.
Ick soeck en vin.
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Minne-Coppel. Aen Alle Ionghe luyden toe-gheeyghent.

SIet hier, wat spel is dit! wie gaet nu Honden quellen?
Wie, bindtse staert aen staert? wie mach hun dus ontstellen!
Hoe zijnse dus gheknoopt met achter-last, en prang?
Eylaes! d'een treckt, en reckt en d'ander gaet zijn gang.
5 Waer is het liefden-spoock dat nu dees arme Honden
Met locke-min, en spel te gader heeft ghebonden?
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Nu sietmen watter schort: 't is bëel van banden-dwanck;
De klem is al te vast, men singter honden-sanck.
Dit mierlijck ongheval van dese domme dieren
Leert, yder wie het zy, geen vuyl-ghecoppel vieren;
Wat coomt, van geyle-wil, meer als een naghequel
Dat niet en broet als spijt, en enckel katten-spel.
Ghy dan, weest niet te licht, off haestigh in het vraeghen,
Maer, gaet om wijsen raet by Vrienden ende Maeghen:
Hoort staegh na goet ghesegh, off anders isset quaet;
Want, als de Coppel hecht, coomt licht-berou te laet.
Wel aen, ô Ionger-mans, en onvolmaeckte vrouwen,
Wilt dese Honden-spoock in dijn ghedachten houwen;
Blijft binnen redens spoor, hoord, siet, denckt, overleght,
Als 't Iá-woordt is gheseyt dan blijft den Bandt gehecht.
Laet niemant u, door list van schoone taelders paeyen,
Noch, laet geen dubbel-tong dy ergens vaste naeyen;
Op dat ghy niet en roept met open luyder keel
Ick wens, voor dees, off die een ander beter deel.
Zijt altijt minlijck volck op al des liefdes feylen
Gheduerigh aen het roer: ey lieve! strijckt u Zeylen
Wanneer ghy siet de baeck van wel-ghevoeghde trou:
Ach! raecktmen anders vast, soo blijftmen vol berou.
Hoort, Vooghden van 't gesin, hier dientmen op te letten,
Voor eerst, waer jonck gemall' haer sinnen willen setten:
En als het is gheraen, vought hun by tijts te gaer;
Soo voelen sy geen wee van Venus Coppelaer.
Kiest hecht, en rechte banden,
Voor sich altijts te branden.
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Coppel-Liedt
Stem-wijse: l'Orangée
VVAer is het Venus-kindt?
Dat, Coppel-hecht en bindt
Met lieve-koose lymery,
En soete sotte tovery;
5 Vol ditjes, en datjes van nieuwe praet.
En alderley ghelaet,
Dan clachjes, dan lachjes,
Oock wederom van goedt, en weder quaedt.
Als, lieve Ionghe Ieughd
10 Ten hooghsten is verheughd
Door claren-sanck, en aerdich spel.
Soo peynster niemant om ghequel:
Men hingter, men springter, men draeyt en keerdt,
Men strijckt men streelt, men leerdt
15 De pasjes, wat rasjes,
Op datmen trett en tré altijdt vermeerdt.
Wanneer men weder rust
Van drillen-dáver-lust;
Dan, isser evestaegh herdoen
20 Van pronck om pruyl, een streel om soen,
En lonckjes, en fonckjes, en kodde-clucht
Met innich meeps ghesucht,
Och! beynen, och! scheyen;
Och! troosteloose-hoop en vrees-gherucht.
25 Noch, rijster mall' ghesmeeck
Iuyst, off het deegh gheleeck,
Want d'eene spreeckt, en d'ander swijght
Tot, offmen yet, off niet verkrijght;
Dan noemtmen, en roemtmen van hoogh gheslacht,
30 Van puyck van rijcke pracht:
Van ringhen, schoon dinghen,
Van warmen vind, off weet, off oyt bedacht.
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Dan gaen de Ionge-lien
Als nu, en dan misschien
35 Wat speelen drijven in een schuytt,
Off, met de waghens rijen uyt:
Daer deuytjes aen freuytjes, aen soeticheyd
Werd buyten beurs gheleyd
Om blijdjes, en vrijdjes
40 Te werden, by een sneeghe macke Meyd.
Denckt, watter den ontstaet
Vyt, kluyver-kluchte-praet;
Een Iaa-Woordt, met de rechte-handt
Dat, Maeght her-maeght, en mans hermant,
45 Het jocken, doet locken aen geyl begeer
Die in het Minne-meer
Gaen vissen, on-wissen,
Dat niet en baerdt, als rouw, en harten-sweer.
Met veel min-soeckery
50 Coomt yder aen den bry:
Heeft erghens een te licht ghevraeght,
't Wert dickmael naderhandt beklaeght!
Veel kallen, en brallen, 't sy hier off daer,
Broedt Coppel-clem ghevaer;
55 Ghy domme, siet omme,
Soo werdy nummer banden-bëel ghewaer,
Wel aen, verliefd' gheslacht
Kent reden; sijt verdacht
Op, 't al-bedwinghend' Minne-Wicht
60 Dat, watter leeft beguychel-schicht.
Hoord' vrienden, weest sienden op jonckheyds loop
Wanneerse gaen te hoop,
Off toyen en moyen,
Peynst, datter niet ghebreekt als hecht-geknoop.
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Dool-VVech, ofte Minne-Spoock.
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WIl yemant Liefde sien, off waer zy is gheseten
Die moet voor eerst; de wech en struyckel-paden weten,
Soo wie dan wil begaen het gulden Min ghebou,
Sal eerstelijck betre'en, 't geen dat hy niet en wou.
Men gaet, en moet door schijn van droefheyt, en verblijden,
Door wanhoop, en ghedult, en vreedsaemheyt, en strijden;
En sucht, en na-berouw, met veynsen, hart gequel,
En schijn van schoon ghelaet: daer nydich rompel-vel
Sit, vol van leughen-tael, meyn-eedigh, spijtigh-pruylen:
Waer niet als twist, en list ghewoon is by te schuylen
Met wiggel waggel-rust; en knijst, en knaeght, en beeft,
Om datse by ghespoock gheduerigh leeft, en sweeft
Diep in een grotten-holl; int sticke dicke duyster,
Waer niet als wraeck-ghequeeck, met achterclap-geluyster
Bevalsschen, wat een Maeght, off Minnaer seydt, off sach
Int doncker vanden nacht, off op den claeren dach:
Dwelck, lief belett verspreydt met nydich sell' behuylen
By vleder-muys ghepijp, en schetter-vuyle-uylen,
En vreemt ghevritsel-vroet van moll, off snoode ratt;
Off, wat sich achter aff onthoudet in een gat.
De woonplaets vande nijdt deyst onder, onder t'onder,
By domp van bulder-windt als wonder dommel-donder,
En nevel-damp, en ramp, en swavel-swemel-smoock
Als bleystering van smoor van natten-stoppel-roock:
Verciert met krengen-rijff, vuyl-padden, slinger-slanghen,
Quijl-slecken, slijm-ghedrocht, spin-webben, distel-gangen,
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Klits-wormen, schorpioens, schalbyters, seugedier,
Cruyp-dieren, duyvel-kruyt, en menigh kriele-mier:
Begrommelt vande moss, 'beloopen van Echtissen;
Vol, watmen denckt, of weet, off niet en can begissen
Dat vind'men onder-weegh, wanneermen staegh met lust
Wilt, daer het lijdsaem breyn by eerbaer liefde rust:
Waer datmen sich met vreughd gaet onder Lauw'ren weyen,
Daer meenich roosen-plant uyt lommer-soelte spreyen
Dicht, aen 't bedauwde gras; becropen van een cruyt
Daer een verloofde Maeghd haer leger-plaets me'e sluyt.
Ghy dan, ô lieve Ieughd, Hier werdt u aenghewesen
Hoe bitter voor het soet, hoe vreughde naer het vreesen
Gemeenlijck by ghebeurt malcander wat verschoont;
Waeruyt, den eyghen aert der Liefden wert vertoont.
Wie dat de Liefde kend, vindt dapper vreemde streken;
De Liefde, wert by gall, en honich vergeleken.
"Maer, wert de Liefde niet getroetelt en gheeert,
"So wert de liefd onlieff, en averechts gekeert.
Siet dan, wie Liefde pleeght, weest niet te veylen kouter,
Off anders werd'men bloo in plaetse, van te stouter:
"Want, alsmen niet en kendt des Liefdes rasery
"Dan achtment, even eens ghelijck een tovery:
Wel aen, ey laet ghespoock; lett op de sedens wetten,
Soo kan geen nijds-ghevaer, en vreemde quael dy letten:
Ey lieve slijpt verstandt! en kiest sin-redens-baen,
Dan kundt ghy vuyl bejach gheduyrigh wederstaen.
Hier mede salmen nu het Minne-Mallen uytten,
En dit, met een gheseg van PASSEN dus besluyten
Dat is: "wie uyt de Spoock der Liefde wil ontvlien
"Die gaet, en staet, en praet, met raedt van wijse lien.
Ick soeck en vin.
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Sinnighe Zeevsche Slyper. aende Eerbare, Seden-rijcke, Const-rijcke
Loff-weerdighe Jonckvrou Magdalena vande Passe.

Zeeusche Nachtegael

326

5

10

15

20

25

30

IOnck-vrou, ick send u met verlof
Dit, Sinnich-slijpers-liedt,
Dat vol is van verscheyden stoff
Ghelijck ghy singt, en siet.
't Is Hoofs, en Steeds, 't gaet recht, en rondt
Vol soete boertery;
Wat Wijs, Wat sots uyt eenen mondt
Gemengt met knysery.
Men siet, het heeft somtijts een val
't Geen, desen Zeeuschen Vent
Aen yder queelt met bly geschal:
Want hy veel kuyrtjes kent
Van al die heel deur-slepen lien
Die Weeligh zijn, en loos,
Hy seyt, al staense slecht en sien
Soo sijnse nochtans boos.
Dit, singt den yders Baes, en Gast
Op Slijpers tret, en maet;
Het is Gheluck (roept hy) diet PAST
Die ondanck schouwt, en haet.
Hy Weet, van PASSE Man, en Meyd,
Te PASSEn haer gherieff;
Van Passen doet hy, (soo hy seyd)
Het Weldoen heeft hy lieff.
Ghy Ionckvrou, die dijn staelen-tuych
Van PASSE constigh wett,
Op dat u handt met soet ghebuygh
Wat nieuws int coper sett.
Ontfangt dit Lied nu, voor u cunst
Die ghy my hebt vereert;
Ick houdt voor goedt, voor eer, voor gunst
Daer ick uyt werd gheleert.
A.V. Venne.
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Sinnighe Slypers-Liedt.
Stem-Wijse: Arent Pieter Gijsen, met Mieuwes Iaap, en Leen.

ICk slijpe Schaer, en Mess' van alderhande sné,
En Beytels, en Bylen, en ander tuyghje mé;
Siet! hoe ick trap en tré:
't Is om de cost van mijn begost,
5 En bender by te vré.
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Mijn opper-lijff her-buyght soo lustigh na de steen
Ick sit, en ick stáe, en ick waggel mettet been,
Heel licht, en los van le'en;
't Rontom-ghedraey gaet slecht, en fraey,
10 Och! 't Slypen wordt ghemeen.
't Waer, mijn wil en wens, datter niemant meer sleep,
Om dat het reyn gheslijp maer is een rechte greep
Van gladt, en sonder streep;
Men puft, men raest, men hijght, men blaest
15 Staegh met een douw, en neep.
Iuffers-Cameniertjes die gunnen mijn het gelt,
Heur sinnelijcke lust is op de Steen ghestelt
Terwijlse klimt, en helt;
Alst water plast, en mijn verrast
20 Dan, word' ick seer ghequelt.
Soete lieve pronckertjes, slijp ick na jouw sin?
Isset niet ter deegen soo weetje waer ick bin;
't Ghesloof is om ghewin:
Ghy sult noch meer als desen keer
25 Sien wenden uyt, en in.
Soo jouw snippigh Schaertje niet altewel en snijt;
Dan bidd' ick, datjet mijn doch nimmermeer verwijt
Vyt schimp, uyt jock, off spijt:
De Slijp-steen geeft, en niet en heeft,
30 Wanneerse kijrst, en krijtt.
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Coom dan nette naeysters, en breysters na mijn sien,
Borduyrsters, en stopsters, en speldewerrick lien
Soo lang ick jou-luy dien:
Hier slijpman schoon om danck, en loon,
35 Alst lucken-wil misschien.
Kijck, ey lieve siet toch; wat is hier thans ghedrang
Van meenich eelen-baes, off ander lyme-stang
Die hooren na 't ghesang;
Verstaense maet, soo ist niet quaedt
40 Al valt mijn singhen lang.
Schilders, Platen-snijders, Bootseerders by den reeck,
Berbieren, en Schrijvers die passen op mijn streeck,
Vier daeghen ruym ter weeck;
Sy zijn niet bott, noch oock vol spott,
45 Maer, quetsen sonder steeck.
Stoute Schaelje-deckers, Steenhouwers houwen plaets,
Schaetsen-ryers dringen, en stellen veel ghelaets
Met Vrysters veel ghepraets;
Men treckt, men malt, men schrickt, men valt,
50 Ey! 't lijckent dan wat quaets.
Timmerman, Schrijnwerreker, draeyer op mijn past,
Molenaers, en Ploeghers, en Wagenmaeckers last
Is, aen het Slypen vast:
Beenhouwers bijl ick scharp, en vijl;
55 De Cock noodt my te gast.
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Scheepen-kallefateraers, en smeeden groff en fijn;
Metselaers, en knoeyers, 't wil al gheholpen zijn:
Oock kuypers vande wijn,
Ick krijgh dan wat van 't Rijnsche nat,
60 (Men seydt) dat is voor dijn.
Drooge-laeckenscheerders heur groot verstaelde schaer
Die weetmen te Slypen, soo datse hier, en daer
Kan scheeren woll en haer;
Hecht, recht van pas, niet traegh noch ras;
65 Heel effen, gladt en claer.
DRUCKERS, Boecke-binders, met ander winckeliers,
Snyders, Swaerden-vegers, en Spitters, Hoveniers,
Wat is hier all' gheswiers:
De Maeyer seyd hou sleyffer beyd'.
70 Com/loufft een kanne biers.
Tin, en Coper-gieters die sien ick gunder staen;
Bruyne Ketel-boeters, en Wevers comen gaen,
Schoen-maeckers tre'en oock aen,
Om dat hun leer mocht strecken veer,
75 Daerom ist heur ghedaen.
Koele Vis-vercoopers die stel ick wel gherust;
Noch, slijptmen slypery van watter is gheblust
Daer yder een mé klust:
'k Wordt dickmael heet, en dapper sweet
80 Iae, daer van deyst mijn lust.
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SLYP, ick slijp geen schaeren van overscheerdery!
Int Slypers slechte gilde en raeckter niemant vry;
Foey! onder-cruypery!
Och! yder grijpt, en scheert, en nijpt
85 Met veel bedriegery.
Kond' ick brillen slijpen, en claeren diamant,
Ick slougher de waeghen tot in een delliff-kant
Int slick, en in het zant;
Om dat ick dan, mocht zijn een man
90 Als een alsulcken quant.
Straete-steenen-slijpers die zijn hier niet vandoen,
Om dat sy tafels scheeren, en leetjes van een hoen;
(Die 't kan die macht bevroen:)
't Is all' geen deegh, de beurs raeckt leegh;
95 Men slijter tijdt, en schoen.
Offmen bottemuylen kon slijpen, als een mes?
En dan oock leuter-keyeraers wel vijff, off ses
Gekoppelt, lock aen bles;
Hoe! sou't verstandt thans bien de handt
100 Aen, redens leer, en les.
Met oorloff Vrouweluy, ey! neemtet mijn int goedt,
Ghy bent oock heel deur-sleepen al benje moy, en soet,
't Schijnt datment seggen moet:
Praet ick wat groff, 'k en ben van 't Hoff,
105 Noch weet van Hooffs gegroet.
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Ongheveynsde Luytjes, nu weetje recht bescheydt,
Van ditjes, en datjes van menigh man, en meydt,
Soo 't jou van PASSE greydt:
Ick souck en vin, en eer bemin
110 Van watmen doet, en seydt.

VVeder-Liedt der Vrouvve-luyden, teghen de Slyper.
Stem-Wijse: Vluchtighe Nymphe &c.
KLuchtige Slyper, aerdigh gast
VVy zijn byster wel gePAST
Op u reden, en u treden:
VVant, ghy weet met slypery
5 Strijckende-praet te brengen by.
Singende Weet ghy onse schaer
Soet te wetten, glad en claer,
Datse snijet, engt en wijet,
Dat een hemd, off kraege-naet
10 Drijvende-net gedubbelt staet.
Haestigen draeyer Zeeuschen slons,
Denckt, en siet altijt op ons
Eer wy scheyen, en gaen breyen,
Off borduyren puyckich moy
15 Voegende, juyst op desen toy.
Lachende staen wy hier by een,
En bedencken al u re'en
In ons harte, dat vol smarte
Leydt geduerigh overknaeght
20 Denckende, Waerom dat ghy claeght.
Wenschende claeger, schraelen Vent,
Hoe is u het doen bekent
Van ons sinne, die vol minne
Swieren altijt na genucht,
25 Soeckende spel, en Ieughden-sucht.
Vleyende vraegen wy tot dijn?
Of (wy soete Vrou-luy) Zijn
Soo deur-sleepen, op veel greepen?
Och! deurtraptheyt is althans
30 Vliegende, meest by loose mans.

Zeeusche Nachtegael

333
Schimpende Slyper, schaemje wat,
Nu ghy by de kladden vadt
Iong en ouwe teere vrouwe,
Die soo dwee in mannen dwanck
35 Dienende zijn, haer leven lanck.
Veynsende Wiggel Wapper mont,
Maecket toch niet al te bont;
Laet u lippen niet ontglippen
Eenigh Vrouwen-roem, off schandt,
40 Blijvende eer is waerdigh pandt.

VVeder-Liedt vande Mannelijcke omstaenders, teghen de Slyper.
Stem-wijse: Pots hondert dousent slapperment
GHy Zeeusen-slyper, Baes en knecht,
Wy dancken jouw van als;
Al schijnje vry wat slecht en recht,
Nochtans, soo benje vals:
5 Want siet, dees moye Vrouwe-luy
Die roepent als een clacht!
Off isset maer een wijve-buy?
Als waerheydt vvort veracht.
Ey lieve, seght ons nu terstondt
10 Wat jou somwijlen schortt?
En waerom strijkje met de mondt
Terwijlje douwd', en hortt?
Hoe kunnen wy dijn re'en verstaen
wanneerje met ons lacht;
15 Ten is niet altewel ghedaen
Als waerheydt vvort veracht.
Al roepje somtijts leuter-Rey,
En plompen botte-muyl;
Wy segghen, dat dees allebey
20 Te gaer zijn even vuyl:
Wat batet, ofmen wijsheydt wil
Daer gheen verstant vernacht;
Men hoorde niet te swijgen stil
Als waerheydt vvort veracht.
25 Doch, of ghy leuyheyt niet en prijst
Wanneerje naerstigh slijpt,
En datje tegendeel bewijst
Terwijlje staegh begrijpt;
Soo blijffmen jou noch lydich by,
30 Waerom toch so gejacht?
Ist quaet? off isset koddery
Als waerheydt vvort veracht.
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Gedenckt, al benje niet begoedt
Dat yemant jou versmaet?
35 Die rijck, en vroom is van gemoet
Beleeft den besten staet:
Och! waer een yder zit gerust
Daer ismen vol van macht;
Het lijckt, een groote tegen-lust
40 Als vvaerheydt vvort veracht.
Hoe valt jou dat soo schielijck in
Van overscheerdery?
Te veel geseyt, maeckt veel onmin,
Wie kent begeerdery?
45 Waer kanmen yemant picken uyt
Die niet en is verdacht;
Het schijnt een greepje van een guyt
Als vvaerheydt vvort veracht.
Wel aen dan, aller-menschen vrient,
50 Het is genoech gesweet;
Al hebt ghy ons om loon gedient,
Het gelt is wel besteet:
Siet! wy en hebben wijn, noch bier,
't Is hier vergeefs gewacht;
55 Wy sien, het is een quá manier
Als vvaerheydt vvort veracht.
Vaert wel: ghy over-sloofden Zeeuw,
Wy staen all' op de ganck;
Ghy singt veel beter als een spreeuw
60 Met uwen Slypers-sanck:
Ey! roept niet meer van man, noch meydt,
Gaet rust, en slaept wat sacht;
Wy, kennen vry wel onderscheydt
Off vvaerheydt vvort veracht.

Aen-Spraecke tot Alle onghesleepen Luyden.
GHy, die de Slyper hebt verstaen
Meught nu vry vveder henen gaen;
En houden al zijn bly gherel
Voor enckel jock, en boertigh spel:
5 Al hoortmen somtijts strijck-ghetier,
Het is maer rechte Slypers svvier,
VVant, als de steen heel lanssum gaet
Dan houd' zijn keeltje, lange-maet
En singt halff hard', halff hoog, halff laegh,
10 Halff licht, halff svvaer, halff soet, halff traegh,
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Tot dat zijn mondt niet meer en gleept
Die, pronckers deur de mostaert sleept,
Off hier een floor, off daer een sloeff,
Off erghens, noch een slimmen-boeff
Die, desen draeyer schiet mer speck;
(Doch letmer op) 't is maer uyt geck.
Dan, onder jocken schuylt vvel yet
Dat meer beduydet, als een niet:
VVeest dan eylieve, niet verstoordt
Als ghy de ronde waerheydt hoordt.
Denckt, off een Maeght, off vvijff, off man,
VVel, sonder op-spraeck leven can?
(Ghelijck, in yders VVeder-liedt
Een soete teghen-sang gheschiedt.)
VVel aen dan, goede luyster-luy
En stoot u aen geen Slypers buy;
Off, soo daer yemant is misdaen
Mach 't inde beste Vouwe slaen.
VVaer vind'men dan de beste Vouw
Die, alle dinck vergoeden souvv?
Men speurt somvvijlen nu, en dan,
Dat onvveet, yet verschoonen can;
Maer, duyden meer het goet in quaet,
En Vouvven buyten redens-maet:
Daeromme vvijstmen sulcke lien
Daer slechte Vouwen zijn te sien.
VVie dan, geen slechte-vouvv bevatt
Besiet, en keer dit selve bladt.
Ick soeck en vin.
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De Slechte Vouvve.
SEght, waer zijn, off vind'men Vouvven
Diemen voor de beste prijst?
Schuylen die aen broeck, en bouwen,
Erghens in een boord, off lijst?
5 Isser, noch wat tijdt van sprekens,
Soo werd hier dan by gheseydt,
Dat is; Vouvven zijn in deeckens
Alsmen die laet onghespreydt.
Machmen 't vvel-gevouvven heeten,
10 d'Welck een slordigh vuyl Iong-wijff
Laet, begrommel-smeere-sweeten,
Motten-rotten buyten 't lijff?
Wilmer Vouvven in het Capjen,
Wilmer Vouvven uyt de kraegh;
15 Wilmer voor een noodich lapjen.
Vouvven, datmen noyt en saegh?
Ghy dan, Vouvvt bedruckte blaeren,
Kiest een Sinnerijcken boeck:
Ey! laet grille-Vouvven vaeren
20 Van een geylen troetel-doeck.
Denckt, off voorhooft Vouvven groeyen
Vyt de Vouvven, inde Tas;
Och! wat wilmen sich bemoeyen,
Alsmen yder Vouvvt te PASS.
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Boersche Eyer-Clacht. Aenden Loff-waerdighen, Const-rijcken,
Michiel le Blond'.

EY, ey, wat misgheval is mijn nouw overgoten!
Help, help wat helpen can, ick leg int slick gheschooten;
Mijn gladde natte voet die schooff ter syen om,
Hier, leg ick droeff, en dwors, en wentel recht, en crom;
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5 Help, help hier leyt de korff, het is hier all' van eyers,
Moordt (roep ick) dubbeltmoordt! daer comen niet veul scheyers!
Stae-by, 't is all' bekaeyt! bedoeyert, en beslijmt:
O my! ick sucht ick hygh, help, help ick word' beswijmt!
Ey, ey, jy teere stock! hoe hebje mijn bedroogen!
10 Iouw breuck, die breeckt mijn hart, mijn knien, mijn ellebogen;
Och! oorsaeck van verdriet, en vall' van meenigh ey,
Och! oorsaeck van mijn scháe, en weedom alle bey.
Ick meenden inde Stée, dees eyers te vercoopen,
Ey, ey ick ben bedott! 't gheluck is nouw ontloopen;
15 De winste leyt int slick, ey! ick leg hier en kijck,
Mijn dunckt, ick ben beroyt, te vooren scheen ick rijck.
Ey! wistet thans mijn wijff, hoe vinnigh souwse kijven!
't Is puyckje van ons Deurp van all' de quaedste wijven,
Sy kaeckelt as een hin, en crabbelt, lijck een haen,
20 Wanneerse tiert, en smijt soo moet ick stille staen.
Wat schuldt hebb' ickker toe, den bras is mijn ontsoncken!
'kEn ben niet aers dan aers, off smockel-zat-ghedroncken;
'k En ben niet moe, noch matt van 't lang, en vorde gaen,
Ick wijtet op de stock, en slicker-gladde baen!
25 Ey, ey! 't is juyst de feest en avondt voor de Vasten!
De rechten eyer-tijdt voor wel-ghewilde gasten;
Nouw achtmen eyer vlaen, en vett gebacken struyff,
Die alle man begiet met sapjen vande druyff.
Ey eyers! waerje heel, wat soumen van jouw brouwen
30 Kandeel, en derghelijck voor wée-verloste vrouwen;
Voor nieu-ghetroude luy, en meenigh dertel kint:
Och eyers! waerje coomt daer benje wel bemint.
Hoe menigh ey-gerecht souw ick, off yemant koocken
Wanneer die zijn gheklutst, geklotert, en ghebroocken,
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35 Gebacken met wat speck, off appels inde pan,
Dat, waer een braeve cost voor mijn, en alleman.
Een eytje, los ghedopt is heel bequaem te suypen;
Een eytje, los geso'en can soetjes binnen sluypen,
En asmer, onder roerd wat butter, en wat sout
40 Dat smaeckt, dan met een dronck, ghelijck een schapenbout.
Ick, hebb' mijn vaertjes-moer wel eertijts hooren prijsen
Dat, eyers met ajuyn, en eyers met soucysen
Soo kruydigh lecker smaeckt, alst ummers smaecken mach:
Maer, ick smaeck voor wat goets, een bitterlijck gheclach.
45 Noch, isser ey-geroer met beyers oock te maecken,
Waer uyt, den echten staet de lecker-luytjes smaecken,
Om datmen, soet en suer int houwelijck beleeft:
Ey, ey tot mijnent thuys geen soeticheyt en sweeft!
Och arm! ick smaeck het wrang, dat sweer ick by de duycker;
50 Ick, krijgh meer vuysten-loock als eyer-cost met suycker!
Het bitter is mijn deel: 't schijnt dattet wesen moet!
Een yder heydt gelock, en ick hebb' tegenspoet.
De eyers, rechtmen noch op veulderley manieren,
Gesoon, off hardt ghebraen, en dan ghesneen in vieren
55 Men leytse by de slae, men eetse met azijn,
Men spoelt den oly off met lustigh bier, off wijn.
Een braeve kemper-steur van eyers, canmen rechten,
Een kost die oogen traant, en met de neus wil vechten
Mit, als de stercken geur van mostaert komt daer by
60 Soo bytet inde snuytt, en brengt een inde ly:
Dit is, een rechte spijs voor mijn, en voor mijn krijntje,
Sy bytt, sy krabd', sy nijpt ghelijck ons Buermans Stijntje,
En vattmen by den haer so smaddigh datse beeft!
Die sulcke eyers proeft, mach yse dat hy leeft.
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65 Ey! fletsen Eyer-korff met al jou leege schaelen,
Hoe benje van mijn schoft dus schielijck neer gaan daelen?
Hoe sijnje dus onteert, ghebryselt, en gheplet?
O broose wracke stock! jy haddet wel belet.
Fy, fy gheslijmden bras, had ick hier nou eenw teste,
70 Ick streeckje uytet slick, en gaeffje dan t'ombeste:
(Hier schijnt noch wat gelock te speulen int verdriet,)
"Het spreeck-woort is ghemeen, 't is beter wat als niet.
Had ick mijn Besjes pels, ick mochtse daer in strijcken,
Dan soume dus befleemt, ey, ey niet legghe kijcken:
75 Gans brabbeling wat raet! mijn hoet, en broeck is kael,
Koom an jy sabber-hoop int mutsjen altemael;
Ia soo klap-mutsje soo, nouw moetje me'e wat lyen!
Flus waerje boven mijn, thans leerje, baene-glyen;
Dreegt oock wat slijme-lijm, ick dreeg ghenoech an pijn,
80 Eerst waerje overhooft, nouw duyckje onder mijn.
Ick mach de kurf althans beknyse wel ter deghen,
De plecke, daer mijn winst, en vreughd in heydt gelegen;
Maer, dieffsen Eyer-má, hoe hebje mijn bedott?
Ey, sough, sough, coom ick t'huys, soo kruyp ick in het kot.
85 Foey, eyers inde muts! hoe selmen mitje leven?
Ey, waer ick t'huys alleen, ick backte wentel-teven
Van suyckert witte broot, en butter-smeerigh vet;
Help, help de muts die leckt! hier staen ick weer verset!
Hier druppet deur mijn ha'an! hoe souwmen keune spaeren;
90 Hier loopet onder voet! wat baet nouw al't vergaeren!
Wat helpter dubbel-sorgh, als 't nieu geluck verdwijnt!
Het een is nauw vergaen, het ander weer verschijnt.
O schendigh hooft-verdeck! hoe hebje mijn beswaddert!
Bedriegelijcke muts hoe ben je nouw bekladdert:
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95 Wat ick sucht, wat ick ducht, wat ick vrijff, wat ick veegh,
Wat ick strijck, wat ick kijck, wat ick soeck 't is al leegh.
Hats, hats, 't is buyten re'en, ick wil de muts op setten;
Het plackt, en backt soo 't wil, 'k en sel geen drop beletten:
Word ick van boven nat, van onder ben ick vuyl,
100 En off het dreeff, en droop, já 't loopt in mijne muyl.
Hoe meenigh stéeluys-kindt toch rauwe eyers knappen,
En slurpen die met sout, en laeten lustigh tappen;
Verslempen soo heur gelt, versuypen eer en goet,
Alst, al verleckert is, dan speultmen banckqueroet:
105 Ick lecke-muyl uyt noot, ey, ey! 't is van geen weelde;
Het eerste mis-gheluck van 't leste niet verscheelde:
De gladde natte cley die soop, so wel as ick;
Help, help wat helpen can! het leyter all' int slick.
Sus, 'k weet een nieuwen raet, s'en dient hier niet verswegen;
110 En off ick nam mijn schoens om eyers in te vegen?
Se benne wel ghelapt, daer can niet in, noch uyt,
Van binnen zijnse murw, en platter as een kluyt.
Help schoene! staeme by! ick can jou niet ombeeren,
Te vooren scheenje niet, nouw gaetme jou vereeren;
115 (Denckt schoenen, en jy stock,) hoe zijn wy inde ly?
En jy verbruste muts, met alje lymery.
Souw numment, op een stock zijn hoop, en winst niet bouwen?
Souw elcken d'een met recht niet meugen na mijn jouwen?
En, off het soo gheviel? waert niet een bitter spijt
120 Dat ickke, sonder schult, met schaede lijd, en krijt?
Ick huyver vande kouw! wat raet voor bey mijn voeten;
Wat raet voor 't spattigh nat, en al het modder-vroeten?
"(Men seydt,) geen ongeluck koomt sonder ongerieff,
"Al wie zijn schande deckt, die heyt zijn eertje lieff.
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125 Ick aerssel weer na huys, ick gae mijn wijffje groeten!
Ey, datmen nouw althans toch numment quaam ontmoeten;
Ick vreese voor ghekijff, en schimp, en schreeuwers kout:
"Alst goe-luy tegenloopt, dan spreecken spotters stout:
Maer, waerom aldus bloo! waer toe dit lydigh vreesen,
130 Doch, ofmen byster karmt! wat sal het eynd'lijck wesen?
"'t Is beter wel te pas als droeff, en onghesond,
Knaegh ick mijn eyghen vleys, soo meerder ick mijn wond.
Neen, soo niet eyer-korff! daer schiet een lutjen over:
"Die hem met cleyn genoecht, die wenst toch noyt om grovet.
135 (Voor mijnenthalven dan, ick vind wat in mijn schoen;)
"Die lichtlijck is ghepayt en heyt niet veul van doen.
Had ick nou thans een pan die lustigh konde schuyven,
Ey! waerder eyer-kruyt, ick backte groensel struyven;
De schoenen goot ick uyt, en roerdent ommentom,
140 Quaam dan mijn wijff te gast, sy waerme wellecom.
Wat soeticheyt waer dat! waer sus de pays te maecken
Hoe sou mijn wijff, en ick, ey, ey gaen rompel-kaecken:
Wat waerder dan al doens; off ick alsoo by heur
Mocht leven sonder vrees, en huysen cruys-ghetreur!
145 Och arme! 't is maer raes, sou ick hier langer blijven
Mijn voeten worden koud, mijn handen gaen verstijven,
't Waer best, weerom ghekeerd terwijl ick hier dus stae,
"Hoe varder van zijn weunst, hoe naeder by zijn schae.
Soo haest, ick coom by honck soo meen ick mijn te warmen;
150 Soo Krijntje-moer niet tiert, ick vats' in bey mijn armen,
Wy koocken eyer-melck, en hucken by de vyer,
En smockel-becken dan soo wat, op ons manier.
Al zijn de schoenen vet, wat noot is van te grynen,
'k Ben re'elijck thuys versien van clompen, en platynen;
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155 Ick slinger (soot me lust) de schoenen inde schouw;
"'t Is beter by den haert, als buyten by de kouw.
Ey! waer het wel bedocht, 't waer beter t'huys ghebleven,
Ey, waren d'Eyers heel, 'k en werde niet bekeven;
Och! waer het wel beleyt, 'k en hadd' geen ongheval,
160 Nouw ick wat hebben sou, nouw schuylter nietmend'al.
Der Paesschen eyer-feest die staet nu juyst voorhanden!
Dan brengtmen, opgehoopt met heele volle manden
De eyers op de mart; daer al de luy na sien:
D'een hoopt, d'een loopt, d'een coopt, d'een vraeght, en d'ander bien.
165 Dan backtmen ey-pastey, en wafels, eyer brooden,
Men gaeter dan te gast, men coomter weerom nooden;
Het vrientschop is by een by 't eyerlijck gheback;
De kinders zijn verblijt, sy vollen mond, en sack.
Men can oock met een ey veel lecker sousjes menghen,
170 Die op, off vis, off vleys de smaeck weet by te brenghen:
Denckt, is een ey niet puyck? ick sweer by al mijn goet
Dat, eyers is een cost die yder prijsen moet.
Maer, ist niet lang genoech souw umment meuge kallen,
Mijn droeve ey-geschreeuvv, soo lang te laeten brallen?
175 Ey, ey dan noch een reys! hadd' ick de eyers heel,
Ick had' nouw huys-mans rust, en nimmer geen krakeel.
Had' ickse laete broen, en van mijn hoentjes kippen,
S'en hadden uyt mijn korff, en mutsje niet gaen slippen;
Daer hadd' al meenich hin, en vluggen cammen-cop
180 Vyt elcke schel, off schael ghecomen uyt den dop.
Hoe meenich eyer-dier coomt inder Heeren handen;
Gebra'en, ghestooft, ghesoon, sich buyght voor Ioffers tanden:
Al watmen lecker noemt, comt van een ey, en hoen,
Meer, als ick (huysman) weet, offt umment can vermoen.
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185 Ick eet maer boeren-cost, wat grutten, bruyne boonen,
Met raapen, en met peen, met koôl vol ick mijn kóonen:
Met gorlegoy en pap, en lierelauw-ghewalgh;
Met roggen broot, en speck, en worst prop' ick mijn balgh:
Noch krijgh ick oock gerecht, och! moestet yemant proeven
190 Die sou, ey! ey met mijn, ten hooghsten hem bedroeven:
Die, stock-vis tast en smaekt, bereyt, van een boos wijff,
Die wensten wel met mijn, een ander tijt-verdrijff.
Vuyst-loock, en stockvis, is voor leuye lichte vincken
Die meer, als drymael dry tot drymael toe uytdrincken;
195 "Och! naermaels als het hooft moet draegen redens pack,
"Dan dreegtmen sieckt, en sucht, in een bedurven sack:
Ick prijse boerse rust, ick schouw de vijse warelt,
Ick haet den dwanck, en stanck, (al isse reyn beparelt;)
'kEn houdt voor niet onvast, dat, wie daer streeft, en sweeft,
200 Wel in, een dit, off dat zijn onlust dapper heeft.
Onlustigh lieve mans, heb ick mijn eyer-claegen
Staegh guns, en weer, en cort, en lange voorghedraegen!
Ey! denckt beneffens mijn, ist niet een deftigh Heldt
Die, wat hem over-stormt sich nergens in en queldt?
205 Men seydt, die lydigh claeght en vindt geen help van menschen,
Waer hier geen ey-gebleeuw, dan waerder niet te wenschen.
Ey, goetste goe-luy hoort! ick bidje dat mijn leet
Ten goetsten wert gheduydt, ten besten wert besteet.
Ick wens hier noch een ding, dat, elck een mocht behouwen
210 De vooghdy vande broeck, ey mackers, laet geen vrouwen
De opper-stem van 't huys; de proeff heyt mijn gheleert,
"Waer mannen sijn verwijft, daer isset huys ghekeert.
Ey, ey dan! lieve maets, men vind' schier niet een huysje
Off't heyt (als ick nouw heb,) off groot, off cleynder cruysje!
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215 Ey, ey! nouw swijgh ick stil: Denckt op mijn eyer-clacht:
En sooje niet en grijnd', dan wens ick datje lacht.
Le BLOND', ick meen ghy lacht, (off sucht ghy) steend vvat sachjes!
Ey lieve, kreunt u niet in ander luyden clachjes;
Maer, als ghy by de vyer met eyers vrolijck zijt
220 Soo denckt hoe inde kouvv een eyer-praeter lijdt.
VVel aen mijn goede vrient, ick laet u voort bedincken
Van, vvat dit Sin-gemall voor Zeeusche tael laet clincken;
Vraeght ghy dan, vvie 't ghejalp van eyers heeft versint?
't Is een, die niet en vveet, en stadigh soeckt en vint.
A.V. Venne.

Boter-Lof AengheWesen Op der Vrouvven-deught.
EEn Lant-vvijff is verheughd, vvanneer sy uyt de Kaeren,
Van Room, en vyver-vocht, met dommelich ghestamp
Het rommelich ghevvoel can scheyen, en vergaeren,
En crijghen op het lest de boter inde clamp.
5 Haer hoop en vreughden-vat is ommentom ghebonden,
Van onder platt, en vvijdt, en boven holl', en nauvv,
Daer somtijts by ghebeurt verheffen, en hergronden
De schraelicheyt, en vet, door kouden liere-lauvv
Dat inden hollen-romp door-bobbelt in malcander,
10 Dan eens den Room bene'en, en vveder opvvaert op,
Dan drabbigh-mengel-claer, en vveder d'een uyt 't ander;
Het opperst syghdt te grond, het onderst stijghet op
Met bulderigh geklets, en vvonderlijck gheklater,
Juyst, door het teer bestier der svvacke Vrouwen handt,
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15 Die strijt, en vveder scheydt de Room, en 't laffe-vvater
Tot, eyndelijck 't gheroer ten laetsten is vermant;
Off mannelijck vervvijfft: Dan laet sy 't vat behouvven
Niet als onvette-vvey ghecappelt inden gront,
En kiest de beste stoff om boter uyt te bouvven;
20 Bequaem voor koockery, en voedigh voor de mont.
VVanneer het vreughden-vet is uyt het vat ghenomen,
Dan vvertet deur, en deur behendelijck ghekneedt,
Om datter eenich vuyl, en haer souvv uytvvaerts comen,
Op dat, de boter dan mocht vvesen vvel bere'et.
25 Men gaet de Koeyen-gift beleggen, en besouten,
De boter, vvert ghetond', en naderhant verdeylt;
Noch vvertse dan ghecopt in uytghehoolde houten,
En cierelijck ghecroont, en blydelijck gheveylt.
Dan coomter jonck, en out na verssche boter loopen,
30 Men proeft, men keurt, men siet, men prijst, men laeckt, men vraeght,
Men looft, men dingd', men dringd' om boter-cost te coopen
Devvijlse vis, en vlees, en ander spijs behaeght;
En dorre kost vergoet, verleckert, en verblijdet,
Verluystert int ghesicht, verbetert inde smaeck:
35 Soo 't sparigh-huysen-vvijff de boter niet benijdet
Dan, is de vrouwen gunst als boterigh vermaeck.
Hier, vvert de boter thans by vrouwen vergeleken,
De vrouwen, moeten doen, ghelijck de boter doet,
De vrouwen, moeten staegh vergoeden met haer spreken,
40 Der vrouwen vvijs beleyt breeckt boosen vvrevel-moet:
VVaerdatme vrouwen vint die alle dinck verschonen
Sijn in haer huysghesin een heylsaem groote vreughd':
Alsulcke vrouwen (dan) behoord' men vvel te croonen
Om datter, in haer schuylt, eer, vrede, reden, deughd.
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ZeevschE Mossel-Man Toe-gheeygent Den Eersamen, Const-rijcken
Pieter van Meldert.

Mossel-mans gheroep
HAel moslen, die men vangt in Zeeuse vvater-gronden,
Hael moslen vors, en vvit, en mals, en strijcke vol,
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Hael moslen, groot en puyck, die vollen ruyme-monden,
Hael moslen binnen schoon, maer, buyten lijck een mol:
5 Hael moslen die by naer als muysen legghe pypen,
Hael moslen die, off nu, off dan gaen op, en toe,
Hael moslen die een jool vvel schendich ceunen nypen:
Hael moslen, die soo goet sijn als ick vveet niet hoe.
Zijn mossels dan gheen vis,
10 Wie seydt wat dattet is?

Mossel-Mans Korde-VVagen-Liedt,
Stem-Wijse: De Ruyter die stack zijn paert met sporen.
VOrsse-mossels van Loddijcke,
Kruy ick lanckx de vrye straet,
Onder slecht, en recht, en rijcke,
Onder goet, en soet, en quaet,
5 By al diese weet, off kent
Waer de kracht na toe belent.
Vorsse-mossels siet men haelen
Van soo menich soete meyd,
Die nauw dingen, wel betaelen,
10 Alsmen heur doet recht bescheyd:
Maer, sy eysschen over-maet!
Dat mijn 'sjaers veul mossels schaet.
Vorsse-mossels, rauw ghegeten,
En wanneer mens open splijt,
15 Peper, Zout, daer in ghesmeten
Is, ghesonde luy ombijtt,
Al wie mossel-cost verteert,
Vint geen spijse die hem deert.
Vorsse-mossels wel ghebacken
20 In een taert, off korst-pastey,
Is goe smulling die can sacken,
Soo de lust geeft vry gheley:
Ey! daer dient toch niet versmaet,
Soomen regel hout, en maet.
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25 Vorsse-mossels, moetme koken
Over vleugend', vlammich vyer,
Niemant laetse dompigh smoken;
Morssen is een vuyl manier,
Goe-luy, brouwt geen souce soet,
30 Laff, en lauw, is heel ongoet.
Vorsse-mossels, canmen stoven
In een scheutel, in een pot,
Doch, se dienen wel verschoven
Datse deurgaens heet, en vlot
35 Inde beuter, kruyt, en wijn,
Meugen, als wat leckers zijn.
Vorsse-mossels salmen swelghen
Sonder sien, en veul geknaeuw,
Dan, en selt geen ooghe belgen
40 Off se gelluw zijn, of graeuw,
Want, de mond is licht ghevult
Alst, ghesichte dat ghedult.
Vorsse-mossels zijn ghepresen
By, verzeeude drinckebroers;
45 Och! se keunent hooft ghenesen
Dat verseylt is uyt de koers,
Daerom isset wel ghewilt
't Geen, de kelder-sieckte stilt.
Vorsse-mossels wijsen yder,
50 Offmen milt, off gierigh is,
Loom, off haestigh, en noch wijder;
Iáe, men seytet voor ghewis
Datmen niemants doen en weet
Voor, al eermen mossels eet.
55 Vorsse-mossels, zijn gheleken
Met de seegbaer vrouwen-lien,
Die beset, en eerbaer spreken,
En na 't huys staegh ommesien;
Wijven moeten al sté-vast
60 Dregen, mossel-huysigh-last.
Vorsse-mossels, bennen Hoeders
Van het reyne paarel-glans,
Rechte voedsters, milde moeders',
Die 't bewijsen nouw althans
65 Aen de Iuffers teere le'en
Meer als noodich, off gemeen.
Vorsse-mossels leege schelpen
Voltmen, met gemaelen gout;
Om de Schilders geest te helpen
70 Als de cunste, regel hout:
Schoone verwen zijn bewaert,
Alsmen die in schelpjens spaert.
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Tot'mer onder siet een gat,
75 Die bereytmen, ende grijptmen
Wel ghevolt met Zeep, en nat,
Waer uyt, kindsheyt bobbels blaest,
Dat hun ydel hooft verbaest.
Vorsse-mossels eygen water,
80 Maeckt veul smeerich tuychjen reyn,
't Is Lantaerens lichten-bater,
En metael, en porceleyn:
Denckt! noch zijn de mossels me'e
Goet, voor exteroogen-wee.
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Vorsse-Mossels eyghenschap, Gheduydet Op de ghelijckenisse der
menschen seden, en leven.
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GHy, die de mossel-man hoort roepen, singhen, kruyen,
Peynst vry, en overvveeght vvat dattet can beduyen;
Soo ghy 't oock niet begrijpt, blijft dan een vveynich stil,
Hier vvert int cort verhaelt al vvat het segghen vvil.
De mossel, teelt, en vvoont als onder felle baren:
Dat seydt, ghy svvacken mensch laet quaelen overvaren.
De mossel, hecht te gaer, en tobbelt door het sant,
't Leert, datmen eens ghesint moet leven op het lant.
De mossel, sluyt haer huys met dobbel stijve deuren,
Beduydt, en 't seyd, ghy laet u vryheyt niet verscheuren.
De mossel, broos en teer, is gulsigh, noch besvvaert:
Siet, dat ghy oock dijn lijff voor overdaet bevvaert.
De mossel, pijpt, en nijpt, met open suyver lippen:
Laet niet als reyn gheluydt ô mensche dy ontglippen.
De mossel, die bevvaert, en suyvert mensch greyn;
't VVijst, dat een sedich hart maeckt alle dinghen reyn.
De mossel, vlecht haer vast, voor buyen, vvint, en reghen
Och! siet toch voorvvaerts uyt, soo blijffdy niet verleghen!
De mossel, die vvert voor, en teghenspoet ghevvaer;
Ghy dan, let op u stuck, soo blijffdy uyt ghevaer.

Zeeusche Nachtegael

351

25

30

35

40

Doet als de mossels doen, en houd' u in de muyten,
VVeest vrolijck binnens-huys, maer, gaet u niet te buyten;
VVant, alsmen zijn ghebou gheduerich wel besit,
Soo blijftmen ongheschent, en altijdt vers, en wit.
VAN MELDERT, weerde vrient hebt ghy de man bekéken
Die met zijn dom verstant can vande Mossels spreken?
En wederom, hebt ghy, dit nagheseg verstaen,
Oock watter wert ghemeent, en watter dient ghedaen?
Soo isset u vermaeck, 't geen dese mossel-dichten
Met ick en weet niet wat aenwijsen seden plichten,
Door Kordewagen-sanck van Mossel-kookery,
Deurvlochten met vermaeck van soete koddery.
Dan, onder slecht gemall' schuylt somtijdts vry wat onder
Dat alle menschen raeckt, off yemant int bysonder:
Doch, Meldert stoort u niet al roept den Zeeuw wat stijff;
Want, al zijn Mossel-praet is maer uyt tijt-verdrijff.
Wel aen, het is genoech: ick gaen my weder wenden
Tot Nepen-cluyts ghewoel, en dan mijn dichten enden;
Maer, eer ick voorder loop soo wert u dit vereert
Van een, die Soeckt en vind, en noodich dient gheleert.
A.V. Venne.
VVil yemant groot gheweet met naersticheyt doorsoecken,
Let op gheringhe stoff; en siet de schepsels aen:
VVat hoeffmen dan behulp van oude, vreemde boecken,
Devvijl, den aller-godt zijn werck, ons doet verstaen.
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Sonnet, tot De ydel, aerdsche begeer-suchtighe Menschen.
GHy dvvaesigh aerdsche volck, dat nieuvvesuchtigh haeckt
Naer ick en vveet niet vvat voor menschelijck begeeren;
En staegh dijn lossche breyn gheduyrigh om laet keeren,
Soo lang de vvaggel-sin, met heb-vvil is vermaeckt:
5 Om dat ghy t'eenemael tot steyger-lust gheraeckt,
Na staet, en hoogh ghebied' om ander t'overheeren
Met schijn van macht, en pracht, en overmalle kleeren:
Maer, all' u doen is vvind, en reden datment laeckt.
Och! vvat vermach de mensch? vvat vvilmen sich vergrooten?
10 Men deyst toch vveder heen van daer men is ghesproten!
VVat baett' dan groot ghesach; off menigh landen-rijck,
Daer somtijts veel ghevolgh moet buyghen, stuypen, nygen,
Om door een ydel hoop, een schijn van gunst te krygen:
Denckt, dat de macht ontmacht vvanneermen vvert een Lijck.
't Sinnen-vverck sal haest gaen uyten,
Weerde LESER beydt noch wat:
Ey! doorsiet de Nepen-kluyten
Daermen, soetlijck wert ghevatt.
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Sinnighe Neep-Klvytiens, Alwaer Inde selve door Poëtische Spreucken
wert verthoont de verscheydenheydt, ende aenhangende eyghenschap
vanden loop des menschen leven, tot het sterven. Toe-gheeygent Den
Eersamen Const-rijcken Loff-weerdigheden Willem Iacobsz. Delff'
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LOff-Weerden goeden vrient, belieft ghy dit te sien,
Denckt, wattet dan beduydt:
Het is een doen en laet van 't leven, vanden lien,
Ick, noem het Nepen-kluyt;
Om datmen dickmael siet hoe yder mensche feylt
In menich dit, off dat,
En somtijts, uyt de streeck van redens spoor verzeylt
Tot in der quaelen padt:
Doch, onder dit ghewoel loopt dickmael Wat ghemall'
Van sloor, en botte-maet,
Dan, jocken op zijn tijdt, heeft somwijl re'en, en val,
Alst niet te groff en gaet.
Het grove slim bejagh van Kind, en Man, en Wijff,
Dient vry Wel op gehaelt:
Met al het misgeval, en schadigh loos bedrijff
Dat deur de werelt maelt.
't Begint, hier vande jeughd', tot aen den ouden dagh,
Van slecht, en recht, en rijck;
't Wijst, Wat den swacken mensch, off aerden-romp vermach
Wanneer, hy Wert een Lijck.
Vrient, neemt dit Neep-Gespreck uyt enckel goede gunst,
Al steeckter niet veel in;
Let, meer op goede wil, als op mijn slechte cunst,
Ick Soecke noch, en vin.
A.V. Venne,
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Sinnighe Neep-Kluytjes. Waer in Spreukscher vvijse wert aen
ghewesen door verscheyden Persoonen, den loop des levens.
Denckt eens.
IOnge Gijsje, heeft een wegge
Grooter, als zijn cleyne lijff;
Noch, wenst hy der vier, off vijff:
Soument van een kind wel segge?
5 wie kant heffen, off weerlegge
Dat, so vroech begeer-misbruyc
'tOog, macht grooter als dé buyc.

Licht te vreen.
Kleyne Lijsje, prijst heur leuren,
Prommeling van poppe-goed,
Daerse lust, en vreughd me'e voed,
Sletjes, potjes vol van scheuren;
5 En, al Wat heur mach ghebeuren.
Siet, hoe vredich datmen leeft.
Alsmen't Wel ghenoeghen heeft.

Genuchlijcke pijn.
Teeuwen schurckt, en vrijfft zijn handen,
Waerom doet den slocker dus?
't Is hem liever, als een kus;
Och! hoe soet zijn juckers-banden,
5 Nieuwe pijn uyt vreemde landen,
Krauwer puysten, Kittel-wee
Brengt ons Teeuwen, over Zee.

Van beyds wat, is best.
Elske mors, die vuyle kleuter
Heeft heur sin niet seer ghesett
Op, het aldermoyste nett:
Wat lust mijn roept soete beuter
5 Al 't ghetoy, en pronck gheleuter;
Hier Wat vuyl, en daer wat kuys
(Seyt het spreeckwoort) hout wel huys.

't Heeft geen bescheydt.
Ritssert, is verander-sinnigh,
't Schortt hem altijt hier, off daer,
Dan is hy eens vuyl en claer,
En somwijlen goed, en vinnigh,
5 Dan eens bluts, en dan eens winnigh:
Schijnt de Key niet halliff sot?
Hey, zijn hooft en houd geen slot.

Ey! stoorje niet.
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Soet, begint ajuyn te foole,
En ontschelt de dubbel-huydt
Mits, so schreeuwtse overluydt!
Aye mijn! roept Soete Ioole,
5 Wat is in het dinck verhoole!
Vrouwe tranen vlotten licht
Van een bang, en suyr ghesicht.
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Wat helpet.
Kors, verstelt Iorijntjes bouwen,
Last hy niet, hy crijght een grauw,
Want, de meyd wort quabs, en flau,
Hoort (seit Kors,) ten schort aen mouwen
5 Noch aen enge, strenge vouwen,
Maer, Iorijn wort dick van lijff;
Off, en isse maeght, noch wijff?

Sout en kout stinckt niet.
Lompje, gaet heur voetjes wasse
In het siltigh swabbel-nat,
Dat heel hooge op-waert spat;
(Wel dacht zy,) ghy coele plasse,
5 Waerom gaeje mijn verrasse?
Waerom maeckje mijn dus koudt!
Stinck Ick? hoe, ick ben besout?

Hoort, en siet, en swijght.
Reyer, heeft een buys gecregen,
Daermen ongesien men siet
Oft, sich alles groot geliet:
Daer is vry wat aengelegen,
5 Veel aenmerckt, en veel geswegen;
Sachtjes gaen, en verre sien,
Is een daet van wijse lien.

Ten staet heur so groen niet.
Knibbigh Weyntje, 't groensel meysje,
Schijnt so groen niet als heur groen,
Soumen dat Welthans bevroen?
Wat gebreecktet weeligh vleysje,
5 Seytet niemant? hoort een reysje
Weetje, Watter dan aen schort?
't Is, om dat heur groen verdorrt.

Geckt niet te veel.
Truy, loopt met een Byetje speele.
Sy meent datter niet als soet
Van de Eyetjes aff-gaen moet;
Maer, de strael coomt Truytje streelen,
5 Datse roept met luyder keele
Och! Wat rijster uyt ghemall
Meer, als lydigh ongheval.

Wie, kendt de luyden?
Wilssert, loopt al hincke-pincken.
Off, ist maer aelwaerdicheyt?
Wat, ten is schier geen bescheyt;
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Isset van te veel te drincken?
5 Off en zijnt maer kromme sincken?
Wie toch wetet watter dwingt!
Waer de schoen thans iemant vringt.

Weest vlijtigh.
Pleuntje, wilde vloyen vanghe
Met een deusigh nuchter-hooft,
Dat van droomen was verdooft;
't Fel ghespoock dé pleuntje prange,
5 Maer, sy keeck, en socht te la[nge]:
Wie, in noot sich niet en ha[e]st,
Lijdt verdriet, en staet verbaest.

Helpt u selven.
Sybert, ginck een mesje slypen
Op de soolen van zijn schoen,
Hy, en hadd' geen steen van doen,
Ey. hoe kon' hy dat begrijpen?
5 Maer, de noot doet somtijts nijpen:
Die hem niet behelpen kan,
Is geen recht deur-slepen man.
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Geen vrienden in noot.
Leen, heur tanden zijn vol pijne,
Zy roept moordt! help, hoofde moordt!
Elck een sprack 'tis meer ghehoort,
Ey, bedaerdje wat int gryne!
5 Leentjen, yder claeght int zijne;
Alst gheluck niet meer en dient
Dan, en weetmen geenen vrient.

't Is mallicheyt
Ioncker Puyck, en zijn manieren
Thoonen altijd nieuw, en oud,
Hier wat zijd', en schijn van goud,
Daer wat schëve kieremieren:
5 Met gedrill' op tierelieren.
Schijnen pronckers dan niet wel
Beelden van Comedy-spel?

Waerom niet.
Vrssel, is reyn opghesneukelt
Om wat schoontjes voor te doen,
Lanck ghekapt, en cleyn van schoen;
Maer, heur aensicht is ghekreukelt,
5 En gesproet, geputt, ghepeukelt:
Daerom heytse dit bedocht,
Schoen geveyldt is halff vercocht.

Waert met segghen te doen.
Volkert, wou den boudt vertille
Op het Haeghse buyten-Hoff,
Waerom leytse hier int stoff?
(sprack hy,) ick sal dese spille
5 Heffen, leggen na mijn wille:
Yder riep, ey! wacht jouw knien;
't Sal, met seggen niet geschien.

't Hart leyt te hoogh.
Meester Poep, de steenen snyder
Stoft, en poft met veel gheraes
Van een steentjen uyt de blaes;
Is de Moff een paerden-rijder,
5 Waerom soeckt hy dan niet wyder,
Na de steen, die in het hart
Niet beweeght, van yemants smart?

All'kinder-werck.
Iuffrou Dyewer, is behanghen,
Iá, ghelijckt (met oorloff schier)
Op een duyd' een drolligh dier;
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Doch, sy houd heur Iuffers gangen,
5 En beschildert lipp', en wangen.
Geeffmen alle dinck een naem,
Soo, he'et Dyewer poppe-craem.

Stijff blaasen gelter niet.
Blaasjen, heydt zijn blaas verloren
Daer hy al het geldt in stack,
(Wel docht blaas,) wat ongemack
coomt mijn hier althans te vooren!
5 Soumen, om een blaas sich stooren?
Wat een blaas; waerom gequeld;
Wie meest blaast heeft tminste geld.

Al te veel vraeghs.
Fijtje, sou wat goelijckx coopen
Op de Midelburghse mart,
Zy dong naer een lepel-bardt;
Fy-moer vraeghde na veel hoopen,
5 Ende brack veel Wint met loopen:
't Sijn geen coopers al die bien,
Noch veel slimmer die maer sien.

Zeeusche Nachtegael

358

't Is onseecker.
Heyme, gaet een Lootje waegen
In een rijcke Lotery,
Ey! de subben is soo bly,
Hy roept, sel ick wat bejaegen?
5 Souw ick nu een prijs mé draegen?
Neen; die nae 't onseker siet
Krijcht, gemeenlic maer een niet.

Besiet u selven.
Claesje moet heur Hoffje uyen,
Daer het onkruyt altemilt
Groeyt, daer syt niet hebben wilt;
Wie, can dese moer benyen
5 Dat sy't quaede soeckt te myen?
Die zijn eyghen Hoff deur gaet
Vind, maer al te veele quaet.

't Is maer ydelheydt.
Ioor, sach lootsman toebac drincken,
Brant! (riep Ioor,) tis brant! tis brant!
't Vyer, dat heyt de man vermant!
Foy! de smoock begint te stincken!
5 Wat zijn dit (seyt hy) voor sincken?
Datmen, nu voor wijn, off bier
thans, gaet drincken rooc, en vyer.

Yder huys heeft zijn verdriet.
Leuntje, heyt een vuylen droncker
Die, (al wat sy nauw verspaert)
Gaet verquisten by de Waert:
Noch prijst Leuntje desen roncker,
5 't Is (roept sy) niet altijts doncker;
Want, men weet dat yder huys
Heyt, off groot, of cleynder, Cruys.

Beraedtje wel.
Gooltje, was belust om trouwen,
En zy kreegh een bultenaer,
Kever-muyligh, bloot van haer,
Wel beset van puyst en vouwen;
5 Geyle Gool die moest hem houwen:
En sy roept, 't is baest ghetrouwt
Dat wel lydigh lange rouwt!

Hout maet in 't spaeren.
Lauw, doet niet als gorten tellen,
Hy, en wil noch vleys, noch vis:
't Is nu goet die suenigh is
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(Seyt hy,) ick en mach geen vellen,
5 Dieren-tijd doet slempers quellen:
Wie, zijn teering matigh hout,
Die wert rijck, gesont, en oudt.

Nergens beter als t'huys.
Slonsje, loopt altijt laveyen
Lancx de heele wijve buyrt,
Sy en spind, off naeyt, off schuyrt,
Och! hoe pleeghse 't vuyl clappeyen;
5 't Ongheschende, leugen-breyen:
Sulcken Slons, diet huys vergeet,
Doet heur man, en kinders leet.

Veel te gulsigh.
Dicke Dyeme smockelt dapper,
Hy, besorght zijn hollen buyck
Met een opgevolde kruyck;
Fy, van sulcken al-op-snapper!
5 Slimmer, als een schijven clapper:
Isset bier voor swijn, off gans,
Brouwtment dan voor sulcke mans?
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Elck even nae.
Schraele-nell', en heeft geen watten,
't Wel te vreden maeckt heur rijck;
Vind'men veel van haers ghelijck?
Wie toch, heefter meerder schatten
5 (Seyt sy) als het oogh can vatten?
Want, de Werelt is ghemeen:
Heeftmen Wat, 't is maer te leen.

Ouwerdom, hout u gemack.
Traege Fop, die kust by daegen,
En by nachten even seer,
Doch, hy kust geen kinders meer;
(Hy sprack) icken wil niet draegen,
5 Want, het is een welbehaghen
Datmen selver wert ghekust,
Alsmen (laes!) van kussen rust.

Souwmen niet sorgen?
Vette Kommer, is bedeghen,
Want, zy draeght het sorge-pack
Met gheduld, en onghemack
Over alle struyckel-weghen;
5 Daerom dient dit niet versweghen,
Staege sorg, en wel-beraen
Doet het schip niet ondergaen.

Helpt dy in geen lyden.
Lubbert, wilde paaling steecken
In een diepe slobber-sloot,
Daerhy aersling inwaerts schoot;
Och! siet Lubbert sonder spreecken,
5 Ey! zijn lijff dat schijnt te breecken:
Lubbert, socht zijn eygen last,
Daerom leyt hy hier verrast.

Onken, maeckt onmin.
Botte Grollaert, gaet verachten
Alle cunst, off rijcke schatt;
't Is, om dat hy niet bevatt
Waer de wetenschap, en crachten
5 Leyt, off woont, off wil vernachten;
Daerom laeckt dees botten vent,
't Geen, hy niet en weet, off kent.

Wacht u voor koude plaetsen.
Lijn, gaet onvoorsienigh hucken
Met heur lamme, stramme leen
Op een harde kouwe steen:
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Ey! heur Zetel was aen stucken,
5 Daerom moetse sitte bucken:
Seght een reys? Zit Lijn och arm!
Nu, althans niet byster warm?

Weest behulpigh.
Als de creupel, leydt den blinden
Deur een slicker-gladde baen,
Dan, leert mancheyt blintheyt gaen,
Om te gaer den wech te vinden.
5 Denckt, hoewel zijn eens gesinden!
Dat de deught by gunste past,
Als, d'een handt de ander wast.

Wie? heeft zijn wil.
Niesjen, heeft heur bril gebroken,
't broos ghesicht is sy nu quijt,
Besje Zit vol droevigh spijt;
Roept, ick win, noch can niet koken;
5 Help! mijn vensters zijn geloken.
Is, dan yemant niet gebrilt,
Die niet doen mach wat hy wilt?
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Off te jonck, off te oudt.
Ouwe Iubbe, loopt uyt minnen,
't Schijnt, hy krijgt een vlugge meydt
Die juyst naer hem heeft gebeydt:
Denct! waer zijn dees bey heur sinnen;
5 Wat mach Iubbe-grijs beginnen
Dat hy voor zijn echte doot
Kiest een heyle, veyle schoot.

Beter wat als niet.
Ammerensje, breyt de netten
Daer het Visschers volck met list
Al hun hoop, een winst me'e vist:
Wie, soud' yemant gaen beletten
5 Datmen lijff te werck gaet setten?
Ist niet beter yet ghedaen,
Als gheduyrigh leegh te staen?

All' quade grepen.
Gauwert, heydt een beurs gesneden
Van een wel bedreven dieff,
't Was d'een leet, en d'ander lieff;
't Guytje worde stracx bestreden,
5 En gekleunt, en fel vertreden:
Cleyne Gauwert wilmen slaen,
Groote Gauwert laetmen gaen.

't Gaet verkeert.
Labbe, Wou de broeck aantrecken,
En goe Ias die lietet toe;
Arme sack! hy dacht wel hoe,
Waer me'e sal ick schaemte decken?
5 Ias geeft oorsaeck van begecken,
Nu hy 't wijff de bockxen geeft
Dien hy selver noodigh heeft.

Die gaet te groff.
Fijntje, zat wat groff en spinde
Vyt' ghewente tijd-verdrijff;
Anders, souse met ghekijff
Hanne (die heur Wel beminde)
5 Om doen loopen als een winde:
Daer, Fijn dick quaet gaeren spint,
Haspelt Hanne lijck een kindt.

Al recht uyt.
Goede Faes, die wil met eeren
Deur de werelt gaen, en staen,
Hy, en treckt hem niet veel aen;
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Hy gaet al 't bejach omberen,
5 Ydelheyt, en groot begeren,
Faes, is juyst de werelt boos?
Neen; de mensche maecktse loos.

Sorght niet te veel.
Kniertje sach heur hayr vergrijsen,
Hoe (docht zy,) 't is spaerens tijdt;
Wordt ick mild, ick raeck veel quijt:
Wie kan outheyt hier in prijsen?
5 't Is een spreuck, en leer van Wijsen,
Spaerter yemant voor Zijn mondt
't Is voor kat, off rat, off hondt.

't Is soo quaet niet.
Iappe, zit en kreunt, en huyvert
In het hoeckje van den haert,
Met de kegels aenden baert;
Roertet yemant (seytde Kluyvert)
5 Dat mijn baert ontdoyt, en suyvert?
Ist niet goet by winter dagh,
Datmen 't vyer bespicken mach?
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Doet u wat deeghs.
Krijntjes neus, gaet aessem druypen
vande snippe snelle kouw,
Daerom roept een yder jouw!
Lieve Kriijn, jy selt versnypen!
5 Gaet by 't lolle-potje cruypen:
Die, Zijn selven niet en spaert,
Selden yemant vreems bewaert.

Alle daeghs wat naeder.
Melssen, gaet vervaerlijck sténen,
En hy is niet wel te voet;
Isser hinder dat hem doet?
Heytmen weedom inde schenen,
5 Off veroude stramme beenen,
't Aller spreeck-woort melter aff:
"Hy, gaet met d'een een voet int graff.

Wie weet, of morgen verschijnt?
Imme, Wenst niet meer te leven,
Om dat zy des Werelts spoock
Siet verdrijven als een roock;
Schijnt een mensche hoogh verheven,
5 Hy Wert haestich neer ghedreven:
't Leven is maer eenen dagh;
Niemant leeft die morgen sach.

Ghy zyt aerde, en moet tot aerde.
Aertt, gaet na der aerd' gheboghen,
Aertt zijn op en neder-lijff
Schud gelijck een tijt-verdrijff;
Vyt wat aerd', wert Aertt bewogen
5 Dat Aertt aerde moet ghedogen?
Gaet dan Aertt aldus ghekromt
Om dat hy uyt aerde comt?

De handt, moet uyt de mouw.
Flenne, loopt staegh om een keuyer,
Hy, is altijt op de straet
Besigh met een beusel-praet:
't Is, een loomen jeughd op-reuyer,
5 Leegheyt maect hem lancx hoe leuyer;
Maer, so hy dat meerder doet,
Dan moet Flenne banckqueroet.

Weelde baert suchten.
Geertjen, is deurgaens befommelt
Off heur altijt Wat ghebrack,
Zy, lijckt schier een bulle-back,
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Soo besmuystert, en begrommelt;
5 Nochtans schuyrtse, waeckt, noch schommelt;
Waerom sietse meepsich vijs,
Coomtet van Wellust, en spijs?

't Goet blijft ter werelt.
Vrecke-rijck lagh om te sterven,
Rijck, besuchte meer het goedt
Als zijn byster quaedt gemoedt:
Rijck seyd', moet ick nu onterven?
5 Moet een Rijck, de rijckdom derven?
Rijcke vreckaerts! kreunt, noch kijft!
Scheyt de mensch, het goetje blijft.

Niemant weet uyr noch tijdt.
Kloen, die wil een kloen ontwarre,
Kloen heur kaersje gaet al uyt!
Kloen, die heyd te lang ghesnuyt:
Kloen verflauwt van 't woele-marre!
5 Kloen, en draet syght laes! om varre.
Wie, is doch den tijdt bekendt
Wanneer 't levens draetjen endt!
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SINNIGHE LESER,
HEt blijft buyten tvvijffel, ofte dit voorverhaelde Tafereel des Sinne-mals, is met
een lachende, off jockigh suchten door-lesen, en gesongen; (by aldien datter jock
vvert verstaen) de eygenschap van yder Sinne-vverck, heeft V.E. geopenbaert, vvaer
op datse geduydet vverden, ende tot vvat eynde die gemaeckt zijn, (te vveten, uyt een
invallende mallichheyt, bestaende in omhelsende reden, en goede bedenckingen.)
Men can het niet voor quaet houden, datmen op vermaeckelijcke vvijse, de
nieusuchtige luyden de ronde vvaerheyt, ende leerlicke dingen al lachende
voordraeght: als, hoemen van 't Minne-mall' geraeckt tot Reden-plichten, ende noch
voorder, tot naerder aenmerckingen, om te comen tot beternis des levens. Men
speurdt, dat het menschen breyn, sich gheneycht na veranderingh; vvaerom dan, teyt
sulcke reden de ongelijckheyt in dit Sinne-mall vvert verthoont, om de Leser niet te
doen steuyten door lanck verhael van eender gesegh: men siet staegh veel onderscheyt
by gebeurte, inde mensch heerschappye voeren; als blyschap, droefheydt, hoop,
vrees, gesontheyt, sieckte, quellighe-veroude traegheydt, rijckdom, en armoede, met
ander aerdtsche aenhanckselen; die, als een Visschers gebreyt net aen een ghehecht
zijn, dvvelck door de doot ontvverret, ghescheurt, en ghescheyden vvert: VVaerom
dan soeckende Leser, nu goet ghevonden is, het Sinne-dichten te besluyten; nademael
't selve met vreught begint, ende met droeffheyd schijnt aff-scheyt te nemen; So vvert
hier nochtans door hobbollige uytbeeldinge, een vreemde lijst van Sinne-bommen
aengevvesen; alvvaer, de voornaemste Sinne-speelders moeten op ghelijcke vvijse
rondt gaen, na het pypen van jock-lust; de vvelcke, door het reden-fleuyten, en
middel-matigh gebom, een yder doet zijn gangen gaen, sonder aensien der persoonen;
maer, vvilt dat alles verplaetst; om dat des vverelts omloopende veranderinge daer
in bestaet. Hier mede, sal de vveerde Leser gelieven zijn oogen te vvenden tot de
uytbeeldinge selve. Vaert vvel.
Wie toch, vind'ter vreemder Lijst
Als men hier benevens wijst?
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De lijst van het Tafereel, Genaemt Sinne-Bommeken.
SANG-WYSE: Alemande Spiers. ofte, Helaes! Amour Wat gaet my aen?

Ist mallichheyt? 't Heeft bevallicheyt.
ALs de Mey staet voor de deur,
Ionc en out verrect zijn beyne,
Die des winters voll' getreur
Cropen, by de trirom treyne;
5 Loopen dan, alom, herom
Sien, na Pypelary bom.
Ghy dan, alle wieder wilt,
Sleept, en heft jou stijve beyne;
Hoort, hoe 't nieuwe fleuytje drillt,
10 En 't gebom' van trirom treyne:
Beyd goe luydjes, staet wat om;
Hoord, en siet de Lary bom.

Zeeusche Nachtegael

364
Vytermuyten, gaet int veldt,
Lustigh, besighd' hand', en beynen,
15 Niemant quister eer, noch geldt
Hier ontrent de trirom treyne:
Heysa, Sinne-maets herom,
Luystert na de Lary bom.
Ofmen byster waer belaen,
20 Dat hier Malle-mackers beyne
Droeff, en blye ganghen gaen,
Speelen, queelen trirom treyne:
Denckt, het is maer jock (herom,)
Watmen doet by bom, bom, bom.
25 Vlieght MERCVRIVS van hier,
Nu 't gesin dus wil te beyne?
Isset reden, of manier,
Dat een Godt van trirom treyne
Niet en springt herom, herom,
30 By de Pypelary bom?
Nu, wel aen dan Sinne-maets,
Schict, en voeghd' jou ras ter beyne;
Stelt niet al te veel gelaets,
Och! houd' maet op trirom treyne:
35 Soo ghy anders wilt, herom
Pypelary bom, bom, bom.
Sult ghy eerst by uytgeroep
Sien de Pronck, en Pracht te beyne?
Of en isser geen ghesnoep
40 Ergens, aen wat trirom treyne?
Vind'men niemant? gaet dan om
Pypelary bom, bom, bom.
Koom goe Leendert mallen Boer,
Lichtje clompen, roerdje beyne;
45 Slaet de hand aen Lijsje-moer,
Laet moy Ioncker trirom treyne:
Dickert, springt herom, herom
Pypelary bom, bom, bom.
Lijsje-Teunis soete meydt,
50 Waerom stierje kluts te beyne?
Die soo leend, en sucht, en schreydt
Als hy moet van trirom treyne!
Vryster sieter eens naer om,
Nu ghy huppeldt by bom, bom.
55 Denckt, om Maertens vijs gevry,
Als hy weerom moest te beyne!
Doen zijn moose Ianckery
Niet en mochte trirom treyne:
Minne-mallers; om, herom
60 Pypelary bom, bom, bom.
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Trijn, en Leun verneemtmen niet,
Zijnse na den Haegh te beyne?
Daer, ja hoord'men geen verdriet
Vande Zeeusche triromtreyne;
65 Hoof se, kijcken liever om
Tot een moyer Lary bom.
Hoortmen thans, niet veel gesteens?
Daer't geboerte swierd te beyne
Om, twee dubbel-blauwe-scheens
70 Van een Vrysters trirom treyne?
Hier, en Camptmen niet; herom
By de Pypelary bom.
Bouwen-Kijcker, Soetje-Lam,
Gaen all' hompel-pompel beyne,
75 Want, zy beyde tre'en te stram,
Om te loopen trirom treyne:
Maer, men kouter praetjen om
Vande lieve Lary bom.
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Vind'men hier geen Coppelaers?
80 Daermen nochtans siet gaen beyne
Arme Honden! naers aen naers,
Staert aen staert, by trirom treyne?
't Is maer Liefden-spoock! herom
Pypelary bom, bom, bom.
85 Houw, ghy slypersneeghen vent,
Fraey mijn Lansert, licht jou beyne!
Voeghtje handen hier ontrent,
Slijpt en nijpt geen trirom treyne:
Spreeut, en schreeut, en springt herom
90 Pypelary bom, bom, bom.
Aerdigh moye Vrouwenluy,
Trippelt, nijghd met teere beyne
By de Waterlandtse Truy;
Queeldt een reys van trirom treyne:
95 Keerje flincx, en recht, herom
Pypelary bom, bom, bom.
Hoor, dan hupse Iongemans,
Drilt, en dávert licht te beyne;
Speelt een rechte mommekans
100 Met de slypers trirom treyne;
Streeft wat deftigh, heftigh, om
Pypelary bom, bom, bom.
Hey! maets, nutte Ambachts-lien,
Waggel-voet met schongel beyne;
105 Waerom, wilje leegh staen sien
Na de ronde trirom treyne?
Gaet van hier; of loopt mé om
Pypelary bom, bom, bom.
Luchtigh, droeven Eyer-man?
110 Ey, ey, ey! versettje beyne,
Boer, wat drommel ging jou an
Alsje riep, och trirom treyne!
Schraelen Eyer-muts, herom
Pypelary bom, bom, bom.
115 Eyer-claeger, tierd niet meer;
Lockt geen boose Wijffs te beyne,
Sier, wat benje nu een Heer?
Want ghy danst by trirom treyne;
Eyer-slobber-schoens, herom
120 Pypelary bom, bom, bom.
Mossel-man, roept niet te stijff,
Korde-waeghend' staegh ter beyne,
Singt van Mossels tijt-verdrijff,
En de vorsse trirom treyne:
125 Veylt jou mossel-kost alom,
Pypelary bom, bom, bom.
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Mossel-joolen, wachtje wel
Datje hier niet coomt te beyne!
Niemant soeckt een morssebel
130 By de suyver trirom treyne,
Daermen wapper-hieldt; herom
Pypelary bom, bom, bom.
Leerdt de Mossel-man verstaen,
Als hy heel deurgaens te beyne,
135 Door zijn Mossels doet vermaen
Hoe de plicht van trirom treyne
Heeft goe reden, en waerom,
Meer als Pypelary bom.
'k Weet niet, watter all' beduydt,
140 Datmer geen siet kruyse-beyne?
Daer so menigh Nepen-kluyt
Praeten van de trirom treyne;
Evenwel, men peynster om:
Pypelary bom, bom, bom.
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145 Wie, een Nepen-kluytje voeldt
Ergens aen de neus, off beyne,
Die, schout waermen krielt, en kroelt
Deur des Werelts trirom treyne.
Soeckt, en vindt de deught alom;
150 En, bedenckt, gejock bom, bom.
Wilder yemant meer, althans
Scheene-maeyen, slinger-beyne
Op sen Engels, Spaens, en Frans?
Off, noch vreemder trirom treyne!
155 Loopt, verneemt, en reyst herom
By een beter Bom, bom, bom.

Nu, is al het Bom' ghetuyt,
En het Sinne-mallen uyt.
EYNDE.
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De indices
In de indices wordt verwezen naar de folia uit de druk 1623.
De katernsignaturen zonder bovengeschreven cijfer verwijzen naar de Zeevsche
Nachtegael, dl. I (= p. [27] - [122]).
De signaturen met een bovengeschreven 2 verwijzen naar dl. II (= p. [123] - [186]).
De signaturen met een bovengeschreven 3 verwijzen naar dl. III (= p. [187] - [254]).
Katernsignaturen gevolgd door de romeinse cijfers j, ij, iij en iiij hebben betrekking
op het Tafereel van Sinne-Mal (= p. [255] - [366]).
Een r betekent recto-zijde; een v verso-zijde.
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Index I: Auteurs
Deze index geeft een alfabetisch overzicht van alle medewerkers aan de Zeevsche
Nachtegael.. Bij iedere medewerker staan in alfabetische volgorde de bijdragen. Bij
initialen, pseudoniemen en zinspreuken zijn verwijzingen geplaatst.

ANONIEM
Aendachtige Leser

***2r-v

Ghedicht, ter eer gedaen
vande Zeeuwsche
Nachtegaal

2

Lied aen N.P.S.
Vrouwe-slagher

F2v-3v

Liefdighe Leser

*4v

Reden-rijcke Leser

**2r-v

Venus bedroch

D4v

Wulmer

F3v

F3v-4r

A.H. zie ook HOFFERUS, A.
Agnoscenti Deus ignoscit

3

D2v

Bedenckinghe op het eerste 3C3v-4r
capittel Genesis van de
scheppinghe des Weerelds
Calamitosus non est, quem 3D3v
saepe judicas
Conscientia peccati
maximum est malum.
Vacare culpa, maximum
est solatium

3

Dat de uytterlicke
Gods-dienst, sonder de
innerlicke, Gode niet en
behaaght

3

Decidunt Turres

3

Disce tanquam victurus,
vive tanquam moriturus

3

D2v

D1r-v

E1r-v
D2v-3r

Ex minimis patet ipse Deus 3C3r-v
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Lof der heyligher
Vrouvven

3

C4r-D1r

Ne Jupiter quidem omnibus 3D4v
Nec metuit mortem bene
conscia vita, nec optat

3

Non tibi tantum natus est,
sed & proximo

3

D3r
D2r

3
Oderunt peccare mali
D2r
formidine poenae: Oderunt
peccare boni virtutis amore

Het ondersceyd des Ouden 3Elv-2v
ende Nieuvven Testaments
Vergelijckinge tusschen het 3D3v-4v
oordeel Christi over de
saligheyt der menschen
A.P.
Hier gaet de Nachtegael
zijn stem wat hooger
drayen

**1v

A.P.S. zie ook A.S.; SCHOTTE, A.
Dubbel-boere-praetje, ofte G4r-v
't soet ghevry van Lieven
ende Mayken
A.R.V. zie ook ROEMERS, ANNA; VISSCHER, A.R.
Hier tegens antwoort Ioffr. B4r
Roemers als volght
A.S. zie ook A.P.S.; SCHOTTE, A.
Zeeus-vreuchden-liedt

I4r-v
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BEAUMONT, S. VAN zie ook H.V.D.; S.V.B.
Seker voortreffelick man, B3v-4r
tegens Joffr. Anna
Roemers in een
weegh-schale ghewoghen
ende overwogen zijnde,
maeckt op dat gheval
'tna-volghende ghedicht
BORSSELE, PHILIBERT VAN zie P.V.B.
BRUNE, JOAN DE zie ook I.D.B.; I. DE B.; SPE & METU
Aen Mr. Willem Teellinck 3F4v-3G1v
Devghds-lof: toe-geeygent 2G4r-2H2v
aen mijn Heer Mr. Iacob
Cats
CATS, J. zie ook I.C.; J.C.
Aliquid putat esse, quod
vmbre est

D1r

3
Bedenckinghe op de
E4v-3F1r
steert-sterre, ghesien int
iaer 1618. ende gheduydet
op de vergaderinghe van de
Synode, ghehouden tot
Dordrecht

Claeght-gedicht op het
af-scheyden van den
Weerden (...) Symon
Rvytinck (...)

3

Cupido brille-man

C3v-D1r

B2v-3v

Ghedicht op het bouck des 3F3v-4v
vveerde (...) Mr. Willem
Teellinck
Ghedicht ter eeren (...) D.
Philips van Lansberge

3

Lof-ghedicht op de
ghedenck-weerdighe

3

G4r-3H1r
F1v-3r
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Nationale Synode,
ghehouden tot Dordrecht,
Anno 1618. ende 1619.
Nopen

2

C3v-4r

Optimvs est ivvenilis amor F2r-v
Principiis obsta

2

Rien, que les premiers
amours

F2v

C3r-v

COOMANS, IOHANNA
Aen de eerbare, achtbare, B1r-vvvv
const-rijke Jonck-vrou
Anna Roemers
Aenden hoochgeleerden 2F3v
Heer D. Jacob Cats, op zijn
dry-sinnich bouck
Aenden hooch-gheleerden 2F1v-2v
Heer, D. Abraham vander
Myle
Aenvvijsinghe van 't Oude 3G2r-4r
Jaer, en 't Nieuwe
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2
Apollo-feest ofte
G1r-4r
Goden-cvnst-offer.
Toegeeygent aen (...) Iacob
Cats

Wapen-schild alle eerlicke A1r-4v
iongmans toe-gheeygent
DEELEN, NICOLAES ANTHONISZ VANDER zie P. NAD.
DOENDE LEERTMEN zie P.V.M.
H.V.D. [= HOLLANDER VAN DORDT] zie ook BEAUMONT, SIMON VAN;
S.V.B.
Boeren-praet, nagebootst
op Virgilij, Tityre, tu
patulae

2

C1r-2v

Grillen. Aen den achtbaren, 2A1r-2C1r
geleerden, Heer Petrus
Scriverius
Ionckheyt

E1r-F1r
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HOBIUS, J.
Visscher-praetie.
Tsamen-sprekers Steven
ende Martijntje
Visschers-kinderen

D3r-4v

HOFFERUS, ADRIANUS zie ook A.H.
Aurea nunc verè secula

2

Cave temerè diffidas

2

Concordia discors

2

D2v-3r
D1r
D4r-v

Curiosus nemo est qui non 2D3v
sit male volus
Desine matronas sectarier

2

D4v

Dogma tuum sordet cum te 2D3v
tua culpa remordet
Genus & divitias qui laudat 2D4v-2E1r
aliena laudat
Jmpar congressus

2

C4v-2D1r

Klaagh-dicht op den naam 2E3r-4r
van de gemeente onses
Heeren Jesu Christi binnen
Ziericzee over het
droevighe afsterven haars
(...) Leeraers D. Lavrentii
Boenaard
Magistratum gerens audi et 2D1r
justùm et injustùm
Naturae sequitur semina
quisque suae

2

D1r-v

Omnia assentariis quaestus 2D2r-v
nunc multò est uberrimus
Parcere subjectis, &
debellare superbos

2

Quem res plus nimio
delectavere secundae,
mutatae quatient

2

D4v
D1v

Si mutandum emendandum 2C4v
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Solus vult scire videri

2

Syncerum est nisi vas
quodcunque effundit
amarum est

2

Velox usura trucidat

2

Nieuwe-iaer ghedicht

3

D2v
D1v

D3r

I.C. zie ook CATS, J.; J.C.
G1v-2r

I.D.B. zie ook BRUNE, JOAN DE; I. DE B.; SPE & METU
Tafereel van de liefde

L4r-v

I. DE B. zie ook BRUNE, IOAN DE; I.D.B.; SPE & METU
Een ajuyn

G1v

Een bedde

G3v

Een blaes-balck

G3v

Een boeckwey-koecke

G2r-v

Brand-stocken, uyt het vier G2v-3r
behouden, ende over eynde
gherecht
Een coop-man

G3r

Corte, scherp-sinnighe
G1v-4r
beschrijvinghen, die voor
gheraedsels connen
ghebruyckt werden
Druckery

G4r

Een graf

G2r

Een haven

G2v

Een keerse

G2v

Een lanteerne

G3v-4r

Een peck-tonne

G1v

Een quack-salver

G2r

Een saghe

G3r-v
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Een schip

G3r

Een schole

G2r

Een spieghel

G3v

Een sponcie

G3v

Een stock-oud man

G2v

Een vier-pijle

G3r

Vlasch

G2r

Het wapen van Zeeland

G4r

Een wieghe

G1v

Een wt-roep

G2v

Wijn

G3r

Die lieffelijcke dier, laet
vvederomme klincken

***1v

I.S.E.V.

I.S.M.Z. zie ook SCHOTTE, JACOB
Lof van de leevvercke

D2r-3r

Lof-gesang op de geboorte 3A1r-4r
onses Heeren ende
Salichmakers Iesv Christi
ICK SOECK EN VIN zie VENNE, A. VANDE
J.C. zie ook CATS, J.; I.C.
Aen-spraecke tot L. Scipio K1r-A2r [= K2r]
J.L. zie ook LUYT, IAC.
Foelices ter, & amplius
quos irrupta tenet copula
Horat. in Satyr.

K2v

Liefde en denckt geen
quaet

A2r [= K2r]
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Vxores Ebriorum saepe
K2v
furtivos amores excogitant
LUYT, IAC. zie ook J.L.
Herders-dicht,
gheschoncken aen den
eersamen jong-man
Clement van Sorgen

K3r-4r

MELDERT, PIETER VAN zie P.V.M.
MYL, A. VANDER
Aende deught-kunst ende
geest-rijcke Joffrou
Iohanna Coomans

2

E1r-4r

Geestelijcke Mey-plantinge 2E4r-2F1v
MIJN GHELUCK, IS IN DRUCK zie ROGIERS, I.
P.I.V. [= VOS, P.J.] zie ook P.J.V.
Vreuchden-liedt, over de 3H3v-4r
gheboort Christi, den Sone
Godts
P.J.V. [= VOS, P.J.] zie ook P.I.V.
Klacht-minne-brief

F3v-G1r

P.NAD. [= DEELEN, N.A. VANDER]
Liedeken van Cnemon
ende Numa

2

F2v-3v
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P.V.B. [= BORSSELE, PHILIBERT VAN]
Galm-dicht ofte Minnaers L2v-3v
klachte over de
vvreedheydt zijner
beminde, van hem langhe
ter eeren vervolget
P.V.M. [= MELDERT, PIETER VAN; DOENDE LEERTMEN]
Eer-liedt tot de Zeeusche
poëten

2

F4v

PUETEMANS D.M., L.
Aen de beroemde ende
K4v-L1r
konst-rijcke Jonckvrouwe
Anna Roemer Visschers,
op haer onverwacht
vertreck uyt Middelburch
den 11. Julij 1622
ROEMERS, ANNA zie ook VISSCHER, ANNA ROEMERS
Gebedt op den Bid-dach

3

Psalm 5

3

Psalm 6

3

Psalm 8

3

Psalm 13

3

C2r-v
B4r-v
B4v-3C1r
C1r-v
C1v-2r

ROGIERS, I. [MIJN GHELUCK, IS IN DRUCK]
Claghende vrijster

F1r-v
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Welcom-gedicht aen de eer B3r-v
en achtbare, deucht en
konst-rijcke Ionck-vrouw
Anna Roemers, in Zeelandt
comende
S.V.B. zie ook BEAUMONT, S. VAN; H.V.D.
Een ander [sonnet] op de
selve oorsake

B2r-v

Gedicht, ten selven eynde B3r
Liet, ten eynde als vooren B2v
Sonnet

B2r

Wel-coom-gedichten aen B2r-3r
Jonck-vrou Anna Roemers,
op hare over-comste in
Zeelant
SCHOTTE, APOLLONIUS zie ook A.P.S.; A.S.
Lof van de deuchtsame
vrouwe

3

B1v-2r

Waerschouwinghe voor de 3A4v-3B1r
snoode vrouwe
SCHOTTE, JACOB zie ook I.S.M.Z.
Cupido honich-dief

D1v-2r
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Namen ende vverckingen D2r
van de wout en
zee-goddinnen
SPE & METU zie ook BRUNE, IOAN DE; I.D.B.; I. DE B.
Dombvrghs-reyse,
toeghe-eygent aen
Jonckvrou Svsanna
Zvyd-lands

L1r-2v

Maechden-lesse

2

Wie den dach acht, die
achten den Heere

3

SWAEF, IOANNES DE
H2v

VALERIUS, A.
H1v-3r

VENNE, A. VANDE [ICK SOECK EN VIN]
Aen-spraecke tot alle
onghesleepen luyden

Iiiij v-Kj r
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Blauvve-scheens-krakeel, Gij r-iij v
ofte boerencampien-om
Boersche eyer-clacht

Kij r-Lij r

Boertich-liedt van
Hollandts-Trijntje, en
Zeeuvvse Leunis

Fiiij v-Gj v

Boter-lof aengewesen op
der vrouvven-deught

Lij r-v

Clinck-dicht, van
Minne-loon

Gj v

Coppel-liedt

Hij r-v

Dool-vvech, ofte
Minne-spoock

Hiij r-v

Kalle-mal, ofte
Dvbbel-praet, van
Bouvven-stram, en
Soetje-lam

Giiij r-v

De lijst van het Tafereel, Niij r-iiij v
genaemt Sinne-bommeken
Middelbvrchse lavwer-hof, Aj r-iiij v
ofte Rustplaetse, van
Mercvrius
Minne-coppel aen alle
ionghe luyden
toe-gheeyghent

Hj r-v

Minne-mall van
Bij r-F iiij r
Dicke-Leendert, en Lijsje
Teunis, met Ioncker
Maerten
Mossel-mans gheroep

Liij r-v

Mossel-mans
korde-vvagen-liedt

Liij v-iiij r

Sinnighe neep-klvytiens

Mij r-Nij r

Sinnighe slypers-liedt

Ij r-iij v

Sinnighe Zeevsche slyper Hiiij r-Kj v
De slechte-vouvve

Kj v

Sonnet, tot de ydel,
Mj v
aerdsche begeersuchtighe
menschen
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Tafereel van Sinne-mal

*j r-Niiij v

Tot de cunst-gunstighe
leser, ende sanger

*ij r-iiij v

Vorsse-mossels
Liiij v-Mj r
eyghenschap, gheduydet op
de ghelijckenisse der
menschen seden, en leven
Vyt-roep ofte boel-coop,
van mallepracht

Bj r-v

VVeder-liedt der
Iiij v-iiij r
vrouvve-luyden, teghen de
slyper
VVeder-liedt vande
Iiiij r-v
mannelijcke omstaenders,
teghen de slyper
VVil yemant groot
Mj r
gheweet met naersticheyt
doorsoecken
Yder mensche vvert
gheseydt dat hy Godes
naem verbreydt. Psalm C.

3

H1r

Zeeusche mey-clacht ofte H1r-I3v
schyn-kycker
Zeeusche mossel-man

Liij r-Mj r

VENNE, IAN PIETERSZ. VANDE
Aen de soet
*j v
vermaeck-soeckende lesers
Tot den kunst-lievende
leser

*2v-3v

Tweede noodige
waerschovwinge

*1v

VISSCHER, ANNA ROEMERS zie ook ROEMERS, ANNA
Aen den geleerden Heer
Jacob Cats

C2v-3r

Aen den selven

C3r

Gedicht van de selve
Ionck-vrouw aen de
Zeeusche Poëten

C2r
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Muytery tegen Cupido

C1v-2r

Plockhaertie van
B4v-C1v
Ionck-vrou Anna Roemers
met Cupido
Sonnet aen de Zeeusche
Poëten

C2v

VOS, P.J. zie P.I.V.; P.J.V.
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Index II: Personen genoemd in opdrachten e.d.
Alfabetisch overzicht van diegenen aan wie gedichten opgedragen zijn of die op
andere wijze ter sprake komen.
AERSSENS, C.

*1v

BEAUMONT, S. VAN

*2r, Aiiij r

BLOND, MICHIEL LE

Kij 3, Lij r

BOENAERT, LAURENTIUS

***2v, 3E3r

BORSSELE, PH. VAN

*2r, Aiiij r

BRUNE, IOAN DE

*2r, Aiiij r

CATS J.

*1v, *2r, C2v, C3r, **2v, 2E2r, 2F3v,
2
G1r, 2G3v,2G4r, 2G4v, 2H1v, 2H2v, 3B4r,
3
H3r, Aiiij r

COOMANS, IOHANNA [= juffr. van
der Meersch]

*2r, **2r, **2v, 2E1r, 2E1v, 2E3v, ***2v,
3
H3r, Aiiij r

DEELEN, NIC. ANT. VANDER

*2r

GEYN DE JONGE, IACOB DE

Bij r, Fiij v, Fiiij r

HEEMSKERCKE, CORNELIA VAN

K3r

HEINSIUS, DANIEL

3

HOBIUS, JACOB

*2r, Aiiij r

HOFFERUS, A.

*2r, Aiiij r

IACOBSZ. DELFF', WILLEM

Mij r

LANSBERGE, PHILIPS VAN

***2v, 3G4r, 3G4v

LUYT, JAC.

*2r, Aiiij r

MEERSCHEN, JOHAN VAN DER

*2r, A1r

MELDERT, PIETER VAN

*2r, Liij r, Mj r

MYLE, ABRAHAM VANDER

*2r, 2F1v

PASSE, MAGDALENA VANDE

Hiiij r, Hiiij v, Iiij v, Kj v

PUETEMANS, L.

*2r, Aiiij r

ROEMERS VISSCHER, ANNA

*2r, B1r, B2r, B3r, B3v, B4r, K4v, ***2r,
3
H3r

ROGIERS, J.

*2r

RUYTINCK, SIMON

***2r, 3B2v

H3r
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SCHOTTE, APOLLONIUS

*2r

SCHOTTE, JACOB

*2r

SCRIVERIUS, PETRUS

2

SORGEN, CLEMENT VAN

K3r

SWAEF, JOANNIS DE

*2r

TEELINCK, WILLEM

***2v, 3F3v, 3F4v

VALERIUS, A.

*2r

VENNE, A. VANDE

*2r

VENNE, I.P. VANDE

*1v

VOS, P.J.

*2r

VIJGH, C.

*1v

ZUYDLANDS, SUSANNA

L1r

A1r
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Index III: Namen uit de klassieke oudheid en de mythologie
AEOLUS (beheerser van de winden)

2

A1r

AGANIPP' (Aganippe: bron aan de voet 2E2v
van de Helicon, aan de Muzen gewijd)
ALLUCIUS zie LUCAEUS
AMARIL (herderin uit Vergilius'
Bucolica, ecloga 1)

B2v, C2v, E1v, 2F3r

AMOR (god van de liefde) zie ook
CUPIDO

D1r

ANTEROS (god der wederliefde)

G1r

APOLLO (god van de kunsten; ‘Iupiters C2v, F3v, 2E2v, 2F2r, 2G1r, 2G1v,2G2r,
wijste soon’, ‘Latonae soon’, ‘Koninck 2G3r
der Poëten’) zie ook PHOEBUS
ARETHUS'(Arethusa: bron op het eiland 2E2v
Ortygia bij Syracuse)
ARION (Griekse dichter die volgens de B2r
legende door een dolfijn van de dood
gered werd)
ASPASIA (vriendin van Perikles)

2

ATHENEN (de stad Athene)

Ajv

E3r

BAUCIS (oude vrouw die bij haar dood F4r
door de goden in een linde veranderd
werd)
BRUTUS (Marcus Iunius Brutus, 85-42 3E1v
v. Chr.)
CAESAR (C. Julius Caesar, 100-44 v.
Chr.)

3

CALLIMACHUS (Griekse dichter, ±
305- ± 240 v. Chr.)

2

CASSIUS (C. Cassius Longinus,
moordenaar van Caesar)

3

CATO (M. Porcius Cato, Romeins
schrijver, 234-149 v. Chr.)

2

CATULLUS (C. Valerius Catullus,
Romeins dichter, ± 84- ± 54 v. Chr.)

2

E1v
H1v
E1v
F3v
F3v
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CERES (godin van het koren) D2r
CHLORIS (herderin uit Horatius'
Carmina II 5, 18)

B2v, 2F3r

3
CLEOPATRA (koningin van Egypte,
E1v
geliefde van Caesar en Marcus Antonius,
69-30 v. Chr.)

CNEMON (hier klaarblijkelijk een
bedachte naam)

2

F2v, 2F3r, 2F3v

2
COMMODUS (L. Aelius Aurelius
H2v
Commodus, keizer van Rome van 180 tot
192)

CORIDON (herder uit Vergilius'
Bucolica, ecloga 2, 1; ecloga 7)

L1r, 2F3r

CORINNA (Grieks lierdichteres,
tijdgenote van Pindarus)

2

E3r

CRAESUS (Croesus: koning van Lydië) 3E1r
CUPIDO (god van de liefde; ‘Venus
kleyne Jonghen’, ‘Venus Soon’, ‘'t
herten-machtig kint’) zie ook AMOR

C4r, D1r, D1v, E1r, E2r, E2v

CYRUS (stichter van het Perzische rijk
± 576-529 v. Chr.)

3

CYTHEREA (op het eiland Cythera
geboren) zie ook VENUS

D1r

DIANA (godin van de vruchtbaarheid)

B2v

E1r
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DIONYS (Dionysius II, tyran van
Syracuse, 367-343 v. Chr.)

3

DORIS (moeder van de Nereïden)

K4v

ECHO (‘Godinne’, ‘Vrou Echo’,
‘Vrou-wedergalm’)

H1v, L2v, L3v, Aij v

ERYNNE (Erinna: Grieks dichteres, 4e
of begin 3e eeuw v. Chr.)

2

EUGENIA(dochter van Philips,
goeverneur van Egypte)

2

FALEONIA (dichteres uit de oudheid?)

2

FAMA (personificatie van het gerucht)

I2v, 2F2r, 2G1v, 2G2r, Aiij r

E1r

E3r
H2v
E3r

FLORA (godin van de bloemen; ‘Flore’, D2r, D2vv
‘Lentes outste dochter’, ‘soete
Bloem-Goddin’, ‘Vrou Flora’)
HELICON (berg in Boeotië waar de bron 2E2v, 2E3r, 2F4v, 2G1r
Hippocrene ontspringt)
HIPPARCHOS (Grieks astronoom, ±
190- ± 125 v. Chr.)

3

G4v

HIPPOCRATES (Grieks arts, ± 460-377 G2r
v. Chr.)
HOEMUS (Haemus: de bergen van de
Balkan in Thracië)

D1v

HOMERUS (Grieks dichter, 8e eeuw v. C3r
Chr.)
IUPIJN (Jupiter, oppergod der Romeinen) B4v
JUNO (echtgenote van Jupiter; ‘d'oude
Gode-moeder’)

D2r, F3v

LATONA (of Leto: moeder van Apollo F3v
en Artemis)
LUCEUS (Allucius: vorst van de
Keltiberiërs)

K1v

LIJAEUS (Bacchus, god van de wijn)

A2v [= K2v]

MARS (Romeinse oorlogsgod)

E2v, Aij r

MARTIALIS (Marcus Valerius Martialis: 2A1r, 3D3v
Romeins epigrammendichter, 40-102)
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MEDUSA (monster met slangen op het E1r, 2E3r
hoofd in plaats van haar;
‘serpenten-harich hoofd’)
MELIBE (Meliboeus: herder uit
Vergilius' Bucolica, eclogae 1 en 7)

2

MERCURIUS (Romeinse god van de
handel)

2

MINERVA (Romeinse godin van de
kunsten; ‘de wijse Const-Goddin’) zie
ook PALLAS

D1v, D2r, Aj v

C1r, 2C1v, 2C2r, 2C2v
E1v, Aj r-, Aiiij v

MOMUS (god van de spot en de schimp) 2F4v
MOPSUS (herder uit Vergilius' Bucolica, L1r
ecloga 5)
MUSA (‘Muzen’, ‘Kunst-Goddinnen’, D1v, D2r, I2r, 2E1r, 2E2v, 2E3r,2F2r, 2G1r
‘driemael drie Gedicht-Goddinnen’,
‘negen Maechden’, ‘Musaes’, ‘Musaeus’)
MYRTIL (Myrtilos: een herder)

B2v

NARCISSUS (schone jongeling, verliefd L3r
op zijn eigen spiegelbeeld)
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NASO (P. Ovidius Naso: Romeins
dichter, 43 v. Chr. - ± 18 n. Chr.)

2

NEPTUNUS (Romeinse god van het
water en de zee; ‘de water-Godt’)

Aij r, Aiij r

D2v

NEREIDES (de 50 dochters van Nereus, L1r
zeenimfen)
NEREUS (Griekse zeegod)

K4v

2
NIOBE (moeder van 7 zoons en 7
E3r
dochters die in een rots werd veranderd)

NUMA (hier klaarblijkelijk een bedachte 2F2v, 2F3r, 2F3v
naam)
ORPHEUS (zanger en citerspeler uit de I2r
Griekse mythologie)
OVIDIUS (zie NASO
PALLAS (Griekse godin van de kunsten) I2r, 2F4r
zie ook MINERVA
PAN (Griekse bos- en herdersgod)

F4r, L2v

PARNAS(SUS) (berg in Griekenland,
gewijd aan Apollo en de Muzen;
‘Parnassus bergh’, ‘Pernas’, ‘Parnassi’,
‘tweehoornigh spits, dat tot de Mane
reyckt’)

2

E3r, 2F2r, 2F4v, 2G4r

PEGASUS (gevleugeld paard dat door 2E2v, 2G4r
zijn hoefslag de Hippocrene-bron deed
ontstaan op de berg Helicon; ‘gevlerckte
Hengst’)
PERSAEUS (Persaios: stoïcijns wijsgeer) 2E2v
PHILEMON (herder, misschien genoemd B2v
naar de man van Baucis?)
PHILIPS (goeverneur van Egypte onder 2H2v
keizer L. Aurelius Commodus)
PHILOMEL (Philomela, de nachtegaal) F4r
PHOEBUS zie ook APOLLO

C2v, D2r, 2E1v, 2E3r, 2G4r, 2H1v, Aiij v

PHYLLIS (een meisjesnaam)

D4v

PLATO (Grieks filosoof, 429-347 v.
Chr.)

G2r, 2E2r

PLINIUS (Plinius de Oudere, Romeins
militair en schrijver, 23-79)

2

D4v
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PYREEUS (de haven van Athene)

2

E2v

PYRENE (Pirene: een bron op de burcht 2E2v
van Korinthe)
SAPPHO (Grieks dichteres, ± 600 v.
Chr.)

2

SEIAMIS (Lucius Aelius Seianus:
gunsteling van Tiberius)

3

E3r
E1v

2
SENECA (Lucius Annaeus Seneca,
E2r
Romeins filosoof, ± 5 v. Chr.-65 n. Chr.)

SULMO (geboorteplaats van Ovidius)

2

TARQUINIUS (Lucius Tarquinius
Superbus: laatste koning van Rome
534-510 v. Chr.)

3

THAIS (prostituée uit de klassieke
oudheid)

2

D2v
E1v

F3r

THALES (Grieks filosoof, ± 624- ± 545 3G4v
v. Chr.)
THALIA (Muze van het blijspel)

L1r
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THETIS (zeenimf, dochter van Nereus
en Doris; ‘Thetys’)

D2v, 3G2r

TITYR (herder uit Vergilius' Bucolica,
ecloga 1; ‘Tytirus’)

L1r, 2C1r, 2C1v, 2C2r, 2C2v

TRITON (Griekse zeegoden; ‘Tritones’, K4v, L1r, Aiij r
‘Trytons’)
TROJEN (de stad Troje)

C2r

TYTIRUS zie TITYR
VENUS (Romeinse godin van de liefde) C4r, D1v, D4v, E1r
zie ook CYTHEREA
VESTA (Romeinse godin van het
haardvuur)

F3v

VIRGILIUS (Publius Vergilius Maro:
Latijns dichter, 70-19 v. Chr.)

2

ZEPHYR(US) (personificatie van de
westenwind; lentebode)

D2r, L1r

C1r
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Index IV: Beginregels van de gedichten
Aertt, gaet na der aerd' gheboghen

Nij r

Al ben ick nu ghequetst, ô wicht! soo sal C1v
ick maecken
Al heeft Ghijs een huys dat nieuw is en
sterck

2

Al 'tgene dat ghy sult oyt nemen by der
hand

3

Alle liefd' die altemet

2

Allenghskens crijgh' ick lijf, in tranen
heel verdroncken

G2v

B2v
D2r
D1r

Als Adam heeft gespit; en Eva molck, en Bj v
span
Als Christi weerde Leer was in haer teere 3F1v
jaren
Als de creupel, leydt den blinden

Nj r

Als de Mey staet voor de deur

Niij r

Als een slaef die boven hopen

E4v

Als Godes vveerde Soon, der menschen
vvaren Hoeder

3

E4v

Als Phyllis op een tijt quam in de spieghel D4v
kijcken
Als 'tvlammich-licht gespan int westen
is ghedoken

E3r

Als van twee ghepaerde schelpen

F2v

Alst huwens tijd zijn sal

3

Altemet ben ick ghewent

3

Ammerensje, breyt de netten

Nj v

B1v
C3v

Artifici distincta manu per vitra Cupido D1rv
Aymy! ick ben so moed! ick kan my nau B4v
bedaren
Binnen Rijswijck, buyten 't Haeghje

Fiiij v

Blaasjen, Heydt zijn blaas verloren

Miiij r

Botte Grollaert, gaet verachten

Nj r
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By 'tleven van haer man was moye May 2B1r
berucht
Claer, op een aensicht verrompelt en out 2B1r
Claesje moet heur Hoffje wyen

Miiij v

Cnemon was seer hooch verheven

2

Coom volck'ren-volck van 't aerdsche
rond

3

F2v
H1r

Coppen, tis niet lang geleden, dat ghy niet 2B3v
veel gelts en hadt
Crol drinckt altijt alleen uyt sijnen eygen 2B1r
beker
D'Aeren van het coren vet

D2r

Daar is ter weerelt niet soo schrickelick
te vinden

3

Daer d'ongevalste min die d'Hemel af
moet komen

A2r [= K2r]

Daer en is niemant in de stadt

2

Dat des menschen leven doet

3

De boose menschen laten af

3

De dese vvert gheroemt, dat hy en
d'Hemels stroomen

2

De Dochter Zions queelt, en sit met
bleycke wanghen

3

De eeuwen, soo't beschrijft 't Poëtisch
pen-ghesangh

2

De gene die de doot vant leven soet
ontbonden

3

De heuckelicke son, die bralt, en climt
om hooch

C2r

De min, die vleesch en bloet verteert

B4r

De Wijse seght hy niet en weet

2

D2r

A1v
D3v
D2r
G4r
F3v
D2v
A1r

C4v
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Dees Honden twee aan twee gaan nevens 2D4r
een ghebonden
Den hemel, end' de lucht verand'ren
steeds haar wesen

2

C4v

Des mensches eerste huys, vvanneer hy G1v
is gheboren
Dewijl de gheen die met my lacchen

2

Dicke Dyeme smockelt dapper

Miiij v

Die goede sack, die goede Jan

2

Die goede wijn, of eenich nat

2

A1r

A2v
D1v

Die meester Geurt, die noyt gepresen was 2A2v
Die meynt dat Fop de Alkumist

2

Die neef die u soo strijct en streelt

2

Die ontijdigh hoopt de dood

3

C4r
B2r
D3r

Die van u kennen wilt, de Liefd' en haer L4r
ghebreken
Dit lieffelijcke Dier, laet vvederomme
klincken

***1v

Doe Elias voer om hoogh

3

Doe gistren Phoebus hadt sijn
aff-ghemende paerden

C2v

E3r

Een cleyne borghery, veel-tijds met vrees G2r
en beven
Een cruys is mijn ghestoelt', mijn traenen G1v
my verbranden
Een Geest van onse tijt heeft onlancx
uyt-ghegeven

A2r

Een groot en fel ghediert', met
langh-ghecrolde tuyten

G4rv

Een hatelicke simm', een bastaerd van 't G2r
gheleerde
Een Herder jong-bejaert

K3r

E Lant-vvijff is verheughd, vvanneer sy Lij r
uyt de Kaeren
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Een leere diemen leert, die anders wel
van deghen

2

Een Rechter die wil hebben prijs

2

D3v
D1r

Een rinck van vele lien, die om een tafel G2v
dringhen
Een slavich, vvoelich diet, noch landsch, G3r
noch zeesch, maer beyde
Een swaren last, maer licht om draghen E2r
Een svvart gehuyde Ghier, doch onder
vvit van buycke

G3r

Een trotsich uyt-ghevvas van stieren en G3v
van rinden
Een vader van de vreuchd', een meester G3r
van de reden
Een vel is al myn lijf, heel vol van blinde G2r
ooghen
Een vvit-ghekleeden hoop van bleeck' en G2r
magher' menschen
Els, out en rijck, trouwt een jong man

2

Elske mors, die vuyle kleuter

Miij r

B2r

Ey, ey wat heeft den Hont, wat mach de K2v
prye letten
Ey, ey, wat misgheval is mijn nouw
overgoten

Kij r

Flenne, loopt staegh om een keuyer

Nij r

Floor ruyct altijt nae mosqueljaet

2

Floor segt dat ick dicht versen sonder
maet

2

A4v
B3r

Fop vrijt, en heeft sijn sin op rijcke Griet 2A4r
gheleght
Fy tongh, die ick altijt geacht heb al te
seer

E2r

Fijntje, zat wat groff en spinde

Nj v

Fijtje, sou wat goelijckx coopen

Miiij r

Gae-by, Gae-by, Gae-by, Men salder gaen Bj r
verveylen
Gauwert, heydt een beurs gesneden

Nj v
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Geertjen, is deurgaens befommelt

Nij r

Geleerde man deur wien Apollo met de
Musen

2

Gelijck de kruyden zijn van aard

2

Ghelijck wanneer men sich wat gaet
vertreden

2

A1r
D1r
E1r

Ghy altijt lustich volck, dat met u gheest C2v
ghewoon
Ghy Basen vol van bloet, ghy groot
gemoede mannen

K2v

Ghij, die de mossel-man hoort roepen,
singhen, kruyen

Liiij v

Ghy, die de Slyper hebt verstaen

Iiiij v

Ghy die de woeste zee doet stormen met E4r
u blasen
Ghy die den Heere wilt sijn eer, end'
dienst betalen

3

Ghy die in u bedrijf wilt leven nae de
reden

2

D1r
C3r

Ghy die int duyster svveeft, omringt van 3B2v
alle kanten
Ghy dvvaesigh aerdsche volck, dat
nieuvvesuchtigh haeckt

Mj v

Ghy heerscher van de zee, Neptun, wilt B2r
nu de baren
Ghy Leser, acht ick, soud wel willen

2

Ghy Moyaert segt en singt vast hier en
daer een gril

2

Ghy segt, wat schrijft ghy dese grillen

2

Ghy seylt nu lustich voort, van wint en
stroom ghedreven

E4r

Ghy Tityr, leght hier plat onder de
beucken-scheem

2

C1r
A2v
A3v

C1r

Ghy vraegt my vvatter schort, dat als ick 2C4r
u ghemoete
Ghy Zeeusen-slyper, Baes en knecht

Iiiij r

Ghy zijt wel proper in al u dinghen

2

B1v
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Godinne, die du plegt in dit groen woud L2v
t'herbergen
Goede Faes, die wil met eeren

Nj v

Gooltje, was belust om trouwen

Miiij v

Hael moslen, die men vangt in Zeeuse
vvater-gronden

Liij r

Heel vierich, heet en sterck, nochtans heel G1v
over-trocken
Het doode hout ick vveck', de aerde gheef G3v
ick leven
Het een is goet, het ander slecht

2

A1v

Het eynde van ghevaer, de ruste van het G2v
vvoelen
Het is een wreed gemoed, een
onbarmhertig mensch

3

Het is eens Konings ampt, die geerne te
vergheven

2

D3v
D4v

Het Nieuvve Jaer is hier; het aertrijck gaet 3G1v
ontsluyten
Het ruyschen vande Zee, het rollen vande 2F3v
Baren
Het schijnt dat Signoor seer sterck moet 2B4v
handelen
Heyme, gaet een lootje waegen

Miiij v

Heyn toont dat hy sterck van geloof is

2

Hier gaet de Nachtegael zijn stem vvat
hoger drayen

**1v

B2r

Hoe Jesu vvaerde Bruyd, hoe zijn dus all' 3F4v
uvv leden
Hoe loos is nu het volck! vvat zijnder
nieuvve vonden!

C3v

Hoe seker is de dood, end wat haar
volghen sal

3

Hoe soud' ick nu met vreuchde plegen

2

D2v
E4r

Hoewel de gansche Schrift van God ons 3E1v
is ghegeven
Hoort aen mijn woorden die met suchten 3B4r
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Hoort Soetje soete kaar, ick sien nouw
deur mijn Buys

Giiij r

Ian Grollaert drijft de spot met alle soete 2C3v
dieren
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Iappe, zit en kreunt, en huyvert

Nj v

Ick ben, schoon Amaril, wat later by
ghecomen

E1v

Ick slype Schaer, en Mess van allerhande Ij r
sné
Ick soeck een soete meysjen naer mijn
sin

2

Ick vinde my beweecht, ick voel in my
een drijven

B3r

Ick weet niet wat het is met onse
Neder-landers

2

Ick vvierd onlangs van u ghevvaer

F2v

Imme, wenst niet meer te leven

Nij r

In grimmicheyt ontsteken

3

In wat een doncker nacht doolt
'tmenschelick verstant

E1v

Ioncker Puyck, en zijn manieren

Miiij r

A3v

D2v

B4v

Ionck-vrou, ghy hebt (tis waer) wat meer B3v
als ick gewogen
Ionck-vrou, ick send u met verlof

Hiiij v

Ionck-vrou weest niet bevreest voor onse B2r
Zeeusche lucht
Ionck-vrouw Anna wilt niet schromen

B3r

Ionge Gijsje, heeft een wegge

Miij r

Ioor, sach lootsman toebac drincken

Miiij v

Isser wel een die niet en suft

2

Iuffrou Dyewer, is behanghen

Miiij r

F4v

Ivyst als ick omje peys, juyst als ick gae D3r
versinnen
Jaeps nicht was cranck, een oude rijcke
vrouw

2

Jck ben heel glat, heel stijf, heel dicht,
heel vvaterschoone

G3v

B3r

Jck bijt' en scheur' van een, dat t'samen G3r
is ghebonden
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Jck liggh' en muyck' en vvrott', in vuyl' G2r
morassche kreken
Jordaen, ghy zijt een harde drijver

2

Jorden reysde naer Amsterdam te mart

2

'k En heb in u gansch geen behaghen

2

'k Hoorde dees voorlede daghen

F1rv

Katrijntje vveyghert noyt, en siet! noch
blijftse maeght

2

Kees laeckt uyt alle macht een hof hem
vvel gheleghen

2

Kent ghy dien dollen droes met dien
gecrolden cop

2

Keyser Commodus van Roomen

2

Kleyne Lijsje, prijst heur leuren

Miij r

Kloen, die wil een kloen ontwarre

Nij r

Kluchtige Slyper, aerdigh gast

Iiij v

Knibbigh Weyntje, 't groensel meysje

Miij v

Kniertje sach heur hayr vergrijsen

Nj v

Kors, verstelt Iorijntjes bouwen

Miij v

Krijntjes neus, gaet aessem druypen

Nij r

A4v
B4r
A3r

C3v
C3v
A3v
H2v

Kijck uyt, alarm, alarm, men hoort hier Gij rv
veel ghesteens
Labbe, wou de broeck aentrecken

Nj v

Laest was ick in een Hoff, maer vonter
geen vermaecken

3

G2r

Laetst als Latonae soon met sijne snelle F3v
peerden
Lauw, doet niet als gorten tellen

Miiij v

Leen, heur tanden zijn vol pijne

Miiij r
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Leeuwerckje soet en altijt bly

D2r

Leuntje, heyt een vuylen droncker

Miiij v

Loff-weerden goeden vrient, belieft ghy Mij v
dit te sien
Lompje, gaet heur voetjes wasse

Miij v

Louvv roemt dat hy sijn vaer ghelijct van 2A4r
handen
Lubbert, wilde paaling steecken

Nj r

Lijn, gaet onvoorsienigh hucken

Nj r

Lijn wenscht met al haer hert te zijn
ghetrouwt

2

Lysje Teunis moye meysje

Bij r

Maer, sy, wien can ick dit meer als my
selven wijten

E3r

B2v

Maer hoe ist mogelick dat in soo corten E1r
stont
Meester Poep, de steenen snyder

Miiij r

Meeus is out tsestich jaer, en gaet een
meysgien trouwen

2

Melssen, gaet vervaerlijck sténen

Nij r

A2r

Men vind hier op der aard veel menschen 3D4v
so vermeten
Met eenen hoogen moet, met
op-gheblasen sinnen

E1r

Met wonder sach ick toe als my daer wert 2F1v
ghegeven
Myn eyghen vier is dood, een ander moet G2v
ick soecken
Mijn lieve Mayke-lief, mocht ick jou toch G4r
believen
Myn Soon mijn reden onderhouw

3

A4v

Myn vel is constich vvit, heel groen uyt G3v
svvart ghecomen
Na dat op eenen tijdt, de Koninck der
Poëten

2

G1r
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Nae dat u weerde naem gereyst heeft vele B1r
daghen
Naedien ghy, Weerde Cats, my sent u
rijcke konst

2

Neusvvijs weet veel van de Kerck te
segghen

2

Nevens die gheluckich leven

C3r

Niesjen, heeft heur bril gebroken

Nj r

F3v
B2v

Niet isser oyt van God soo cleyn en slecht 3C3r
geschapen
Nu comt de soete Lent vernieuwen ons
den tijt

E2v

Nu heb ickt wel gepast, en recht ter
goeder tijt

E2v

Nu houd' ick seker, sonder lieghen

2

Nu wel op, met soete toon

3

O Blyden dach! ô lang ghewensten tijt!

3

O Eeuwich groote God, die een beangst
gemoet

3

A2r
C4r
H3v
C2r

O groote God! ô Heer vol heerlickheden 3C1r
O waterloose wolck! ô mensche weerd
belacht!

2

Ouwe Iubbe, loopt uyt minnen

Nj v

Pier vrijt ons buer-meyt langhe Lijs

2

Pleuntje, wilde vloyen vanghe

Miij v

Plinius een schrijver oud

2

D4v

A2r

D4v

Potsmartel tast nae't mes, en dreyght my 2A4r
te deur-steken
Primus Amor teneris tibi quam sociauerat F2r
annis
Prince, qui maintenez nostre juste defence E4v
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Reyer, heeft een buys gecregen

Miij v

Ritssert, is verander-sinnigh

Miij r

Robijn ghy roemt u seer, en segt met
stijve kaecken

2

A4v

Rijck heeft int dichten groot vermaecken 2B1r
Schraele-nell', en heeft geen watten

Nj r

Seght, waer zijn, off vind'men Vouvven Kj v
Segt ons, ghy Herders van dit lant

B2v

Siet hier, wat spel is dit! wie gaet nu
Honden quellen

Hj r

Slonsje, loopt altijt laveyen

Miiij v

Snachts voor den Meyen-dach, ontrent
den koelen morghen

H1r

Soet, begint ajuyn te foole

Miij r

Soo langh als ick u hiel bedeckt mijn lyen E3v
Soo langh men sijn misdaden gaat

3

D2v

Soo langh myn inghevvand, een svvarte G3r
kuyt, verbrandet
Souckt meysjes; Aeltje mist een steen uyt 2C4r
haren ring
Stroyt gerste voor een hoen, of wat het
liefst sal eten

2

Sybert, ginck een mesje slypen

Miij v

'T Boutsel dat sijn naalde slaat

3

D3v

E1r

Te nacht doe wy vast droncken vol en dol 2A3r
Teeuwen schurckt, en vrijfft zijn handen Miij r
Ten waer niet mogelick voor yemant soo 2B4r
te maken 2B1v
Teun, sat en vertelde met beclach

2B4r

Traege Fop, die kust by daegen

Nj r

Truy, loopt met een Byetje speele

Miij v
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Tsedert den dach dat ghy mijn vryheyt
hebt ghevelt

E3v

Venus Soon dat soete kint

D1v

Vernuftich menschen breyn, by Godes
hant gheschapen

3

Vette Kommer, is bedeghen

Nj r

Volkert, wou den boudt vertille

Miiij r

Vol-oogigh is myn lijff, in zee van zee
ontfanghen

G3v

Vorsse-mossels van Loddijcke

Liij v

Vrecke-rijck lagh om te sterven

Nij r

Vrouw Lierlauvv is heel droevich, en
claegt

2

Vrssel, is reyn opghesneukelt

Miiij r

Waar dat ick keer mijn selfs, of wend

2

Waer is het eel verstant van d'oude nu
ghebleven

G4r

Waer is het Venus-kindt

Hij r

Waerde nichte cloecke maeghd

L1r

Waerom hoor ic Triton blasen

K4v

Waerom verbercht ghy doch soo lang

3

G4r

B3v

D2r

C1v

Waert ghy Raets-heer, sout ghy noch wel 2B3r
geck zijn
Wanneer de maan in ons gesicht

2

Wanneer de menschen aan haar lijf

2

Wanneer den nacht began te schuven en
te scheyen

3

D1v
D3r
H1v
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Wanneer een Jonck-gesel is uyt den dop Gj v
ghesteghen
Wanneer ick heb bestaen, uyt
wijt-beroemde rijcken

Aj r

Wanneer ick sterv' om leegh', vergaen ick G2v
en verblijde
Watter van u is gheschreven

K1r

Wel aen dan, teere Maeghd, Goddinne,
roer mijn snaren

2

VVil yemant groot gheweet met
naersticheyt doorsoecken

Mj r

Wil yemant Liefde sien, off waer zy is
gheseten

Hiij r

Wilssert, loopt al hincke-pincken

Miij v

Wulmer quam opt ijs ghereden

F3v

Zijt welcom Nachtegael

I4r

G4v
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Index V: Wijsaanduidingen
Alemande Spiers

Niij r

Arent Pieter Gijsen, met Mieuwes Iaap, Ij r
en Leen
De Ruyter die stack zijn paert met sporen Liij v
De Winter cout, die ons seer quelde

2

Helaes! Amour wat gaet my aen?

Niij r

l'Orangée

I4r, Hij r

Lof-sang Mariae

3

Ons ghespeel wil enckel trouwen

Fiiij v

Pots honder dousent slapperment

Iiiij r

Psalm 24

3

Psalm 42

2

Vluchtighe Nymphe &c.

2

E4r

B1v

A4v
H2v
F4v, Iiij v

Wanneer ick slaep, voel ick mijns levens 3H3v
vreucht
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Index VI: Illustraties
GRAVURES
Myn Ranck, Myn Ganck, mÿn jueght
mÿn duecht, gevlecht, ge-hecht.

A1v

Cvpido Brille-Man

C3v

Optimvs Est Ivvenilis Amor

F2r

Zeevsche Mey-Clacht. Ofte
Schyn-Kycker

H1r

Principiis Obsta

2

Omnia assentariis quaestus nunc multò
est uberrimus

2

Concordia discors

2

Ex minimis patet ipse Deus

3

Middelbvrgsche Laver-Hof, Ofte
Rust-plaetse, van Mercvrivs

Ajr

Minne-Mall Van Dicke-Leendert, en
Lijsje Teunis, met Ioncker Maerten

Bijr

Blauvve-Scheens-Krakeel, ofte
Boeren-Campien-Om

Gijr

Minne-Coppel

Hjr

Sinnighe Slypers-Liedt

Ijr

Boersche Eyer-Clacht

Kijr

Zeeusche Mossel-Man

Liijr

De lijst van het Tafereel, Genaemt
Sinne-Bommeken

Niijr

C3r
D2r
D4r
C3r

HOUTSNEDES
drukkersmerk Van de Venne

*1 r, *jr

fleuron: beer en twee slangen

*3v, K4r, 3H4r, Niiijv

fleuron: met putto

A4v

fleuron: met het wapen van Midelburg

*iiij v

kopstuk: gezicht op Middelburg

*2r, *ij r

kopstuk: twee mannen, twee honden en K4v
twee slangen

Zeeusche Nachtegael

versierde hoofdletters:

A2r, B1r, B4v, C3v, D3r, F2r, F3v, G1v,
2
A1r, 3A1r, 3B2v
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