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Zeetriomf der Venetianen over de Turken.
Barbaricis Dites spoliis.
DOorluchte waterkoningin
Venetië, die uw galeien,
Tot roem en eer eeu uit eeu in,
Haer vlugge wieken uit laet spreien
Zoo ver de trotsche legermaen
Der wijtuitstrekkende Ottomannen,
De kruiszon komt in 't licht te staen;
Daer zy de vierschaer vast om spannen!
Hoe lust het my uw leeuwsbanier
Door 't Middelantsche zoch te volgen!
Te zien hoe Hokkinkoert vol vier,
En op die waterslang verbolgen,
Den Sabel om het hooft laet gaen.
Terwijl sint Markus leeuw, gedreven
Daer haer bebloede manen staen,
Den Helt komt kracht en moet te geven.
Nu wenscht hy met een leeuwenkracht
En leeuwenhart, gesterkt van boven,
Als in Gomorraes andre nacht,
Dien trotschen hoogmoet uit te dooven.
Nu wenscht hy op de Turxsche zee,
Gelijk een Perseus aengevlogen,
's Lands onderdrukte Andromade
Haer vochte tranen op te droogen.
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De Grootvorst van Byzants, zach uit
Zijn hoog Serrail en marmre vesten,
De Kristnen, gapende na buit,
Elkaar bestooken in haar nesten.
Hy hoorde Hollants waterleeuw,
Hoe sterk beschut van Bontgenooten;
De Vries en onverwonne Zeeuw,
Geprangt van Karels oorlogsvlooten
Den Teems braveren op zijn kil.
Hy zach de Zeine aen eed verbonden,
Zich mengen in dit staetgeschil,
En vloeken Stuarts dolle honden.
Ook wist hy hoe zich Deenmark rept,
Om 't bloedig zwaert op zy te binden.
Hoe Zweden naulijkx adem schept,
In zoo veel oorlogsonweerwinden.
Hoe Spanjen op zijn koning treurt,
En vreest de roe der Portugezen:
Hoe Polen, deerelijk gescheurt,
Licht Lubomirskys proi zal wezen.
Hoe 't fier Germanje werkt, om dra
Een Oceaen van bloet te drinken,
Gelijk weleer toen Attila
Zijn degens aen haer Rijn de blinken.
Dit zach hy van zijn hoftrans aen,
En vleide zich met dees gedachten:
Nu is het tijt mijn klaen te slaen
In merg en bloet der Kristenmachten.
Nu is het tijt mijn oorlogspaert
Te hooren briesschen onder Weenen,
Te rukken met het bloedig zwaert
Door rotzen en gebergten henen.
De Wetvoogt Mahomet bestrael
Terwijl, mijn moedige oorlogstochten,
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En geef my met het heilig stael
Te wreken aen die kruisgedrochten.
't Gaet wel. zy zitten reets verwoet
Met hongerige muil en tanden,
Gezwollen van 't gezwolgen bloet,
Elkaer in huit en ingewanden.
Veneetje alleen staet even trots
Op 't hart der weelderige stroomen,
Te loeren van haer hooge rots,
Om, als 't haer lust my op te komen;
Maer wacht: nu zal ik uit mijn troon
Die valsche Krokodil verrassen,
Op dat zy weer geen stevenkroon
Ga strijken met haer galeassen.
Zoo sprak hy, en verdagvaert voort
Spahyën, en Janissarbenden,
En Sciöbarges, om de moort
En krijg, haer op den hals te schenden.
Flux rukt hy al zijn magt byeen,
Gepropt met Tarters en Sirieren
En Grieken, om nu plat te treên
't Verdeelde heir der kruisbannieren.
Zoo dekt hy 't Adriatisch zout,
Vast brullende onder 't henevaren,
Met roofgaleien, zwaer van hout,
Als hooge rotzen in de baren!
En tart Venedig, dat al lang
Die zeeorkaen op zee zach klimmen;
Maer reets gewent in 't zeegedrang,
Dien waterbeer te hooren grimmen,
Gereet stont om den dwingelant
Vrymoedig op den huit te vallen;
Te schuimen van de kristenstrant
Tot onder Konstantinus wallen.
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Daer staet al 't pekelvelt in brant,
En weerlicht met zijn watervlieten!
De Bosfor schuilt zijn hooft in 't zant,
Verschrikt voor het vervaerlijk schieten.
Venedig beur voortaen haer borst
Met grooter luister uit de stroomen,
En toom dien Aziaenschen vorst,
Wanneer hy holt met ruime toomen.
Vaer voort, doorluchte zeeheldin
Veneetie, laat uw galeassen,
Tot roem en eer, eeu uit eeu in,
De Turxsche heerschappy verrassen.

1666.

Op den oorlog met Engelant.
IS 't bloethol van den Teems met brein noch bloet te stoppen?
Of moet de Fransche vlag, in onze vloot geplant,
Noch eerst haer kruin doen zien aen 't wrokkent krijtestrant;
Of Londens Dwingelant op zijne mont doen kloppen?
Brittanje was belust haer hollen balg te proppen
Met Neerlants schat, of met het heele Nederlant:
Dus schreeuwt zy, heet op roof, de Leeuw legt aen den bant.
Hy slaept gerust. 't is tijt hem nu van kant te schoppen.
(Met list of oorlogsdeugt te winnen, scheelt niet meer.)
't Is tijt (zijn klaeuwen zijn noch stomp van 't Zweets geweer)
Het ondier in zijn nest te worgen, of te branden.
De Leeuw, te lang getergt, was al dit snoeven moe:
Hervatte d'oude kracht, en beet ten laetsten toe;
Dat Londen nimmermeeer zal twijflen aen zijn tanden.
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Maer ach! de Teems legt ons niet fel genoeg en sart:
Al dekt hy d'oceaen met hondert zware kielen,
Gereet om 't al met loot en zwavel te vernielen;
Men driest Westfalen ook in 't harnas, tot onz' smart.
Dat volgt de stormhoet van haer Bisschop Beerenhart,
Ten kost van Stuarts beurs, en opgepreste zielen.
Zoo volgt hy 't Vriesche heir stoutmoedig op de hielen!
Maer blijft in het moeras van Groeningen benart.
Ziet toe. een Leeuw is licht te tergen, niet te sussen.
't Is 't zelve dier dat zich in Spanjens onweêr queet,
En moedig door de huit van 't kopre Zweden beet,
Al wiert haer wapenkroon gestijft van Pool en Russen.
God brantmerke eenmael die schoffeerders in de kaek!
En schaffe ons zijne vree na 't geeslen van zijn wraek.

- Pax una Triumphis
Innumeris potior 1666.

Aen den Hollandschen leeuw.
Belli ferratos rupit Satûrnia postes.
ZOo wort de tempeldeur van Janus opgebroken!
Terwijl de Britten, om het oorlogsvuur te stoken,
Haer havixklauwen in de vrye Zeevaert slaen,
En achten d'algemene een' eigen Oceaen,
Om d'overfiere Leeuw zijn moed te doen ontzinken,
's Lands Hulk in splinteren te morslen, en verdrinken,
En 't bondgenootschap van haer steden, sterk bemant,
Met kracht van een gerukt, te zetten na haer hand.
En alz' in d'ope tuin haer Scepter mogten zwajen,
Hoe smaadlik zou de Brit zijn Buuren overkrajen!
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En sleepten hy den Leeuw uit zijn ontzachlik nest,
Dan vloog hy, heet op buit, van 't lenteblazent west,
Na 't riekent oosten, om den kruidenier te klemmen;
Voorts na het noorden, daer de wreede Beeren zwemmen,
Dan na den Abissijn, gebrandmerkt van de Kreeft,
Om 't al te plonderen wat berg en afgrond heeft.
Maar laat zijn Doggen, eens, ten kotten uitgedreven,
Beproeven wat den Leeuw, als 't gelt kost, eer' en leven,
Zoo onzagt opgewekt, en lang getergt, vermag.
Op Leeuw, scherp uw gebit en scheur haar groote Vlag.
Laat barsche Schot en Ier vervullen hunne kielen,
En Jork, als waterheer, met opgepreste zielen,
Op zijn kampanje staan. geen noot ô Leeuw'. val aan.
Den Hollandschen Matroos zal u ten dienste staan.
Den Vries en dappre Zeeuw geen kost nog moeite sparen,
Maar volgen even kloek den Roem der Wassenaren.
Zoo word de Britze Roos haar bladren afgeplukt!
Zoo worde noit den Leeuw hoe lang gedrukt, verdrukt.

De Teems in brant.
Furit immissis Vulcanus habenis Transtra per & remos, & pictas
abiete puppes.
DE Britze wolven, uitgelaten
In breidelooze razerny,
Verbranden Nêerlands koopvaardy,
En blakren Holland in zijn gaten,
En zetten, tegen krijgsverbant,
't Onnoosle Schelling in een brant,
Die, Engeland om 't hart getroffen,
De Koningstat begraeft in puin,
En blixemt haer verheven kruin
Tot datze in d'asch komt nederploffen:
Noch hoortze na geen Vrêgesprek,
Maar trapt haer buuren op den nek.
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Helt MICHAëL, van edlen toren
Ontstoken, blaekt van ongedult
Om tierannie, zonder schult,
Den armen dorpeling beschoren,
En wenscht, door heldenmoet met lof,
Haer trotsheit neêr te treên in 't stof.
Zoo rukt hy, met een bosch van kielen
Den Teemsstroom op, in 't ingewant
En aengezicht van 's vyands land,
Maer niet ten plaeg van arme zielen:
Dat voegt geen oorlogsleeu vol moet;
Maer winterwolven heet na bloet.
Hy sluit den stroommond zelfs van buiten,
En hout den Watergod in toom.
Daer GENT, die zeemars, sonder schroom,
En van geen drieft gewelt te stuiten,
Het ondier, met ons bloet gemest,
Verworgt en foltert in zijn nest.
Zoo volgt de Boschleeu, opgestoven,
Na lang gedult door wildernis
En wegen daer geen uitvlucht is,
Den Tiger in zijn hol van boven;
Geen woestijnyspelonk hoe naer
Beschermt zijn vyand in gevaer.
d'Aeloudheit juichte op alle straten,
Europe had niet keels genoeg,
Toen Haerlem met getanden boeg
De keten brak van Damiaten,
En rukte, d'Aziaan ten spot,
Gevange Kerstens uit het slot.
Nu zeiltmen over ysre vloeren
En schepen, uit verbaesden moet
Gedompelt in den steilen vloet,
Om hier den Waterleeuw te snoeren,
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Die bruist door duizent kogels voort,
En klampt de Britze magt aen boort.
Nu smookten al haer oorlogschepen
En Strantkasteelen kloek vermant,
En Magazijnen in een brant
Die Londen eeuwig na zal slepen.
De Teems kroop opwaerts na zijn bron,
Beducht of weder Faëton,
Ten zonnewagen opgestegen,
In zulk een onverwachten stont
Hem blakerde op zijn eigen gront.
De Teemsnimf, schreiende en verlegen,
Versmachte op haer gewoone ree
En dompelt haer paruik in zee.
Zoo beefden eertijts d'Italjanen
Toen Hannibal, zijn legermagt
Voor Romen, over d'Alpen bragt.
Met uitgevouwen standertvanen.
Dat heet de zeeslang, trots en dol,
Verwurgen in zijn eigen hol,
Die buiten recht gespat en banden,
Als of de Leeuw van Holland sliep,
Nog flus door al de werelt riep:
*
Wy hebben 't Zeegewelt in handen.
Maer Gy, die in den lichten brand
Uw leven waegt voor 't Vaderlant,
En 's vyands magten durft besnoejen
Als gy hem in den boezem boort,
En op zijn eigen strant versmoort,
Om vrede uit oorlog te doen groejen,
Hoe maektge met uw halsgevaer
Den heelen staet uw schuldenaer!

*

Penes nos imperium Maris.
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Op de goude koppen, vereert aan de Heeren Kornelis de Wit,
Ruwaert van Putten &c. Michaël de Ruiter, en Jozef van Gent.
Crateras magnos statuunt.
SAturnus goudeeuw wort herboren.
De krijgsnaemhaftigheit, in 't velt
Van eere, op haren troon gestelt,
Laet haren loftrompet nu hooren,
Zoo verre d'aerdkloot, daer wy staen,
In d'armen hangt der oceaen.
's Lands helden, die door stael en kogels,
Gesolt in vier en waternoot,
De zeedwang temden met hun vloot,
Die 't velt met afgebrande vlogels
Verloopen, heenendroop vervaert,
Gelijk een weerwolf zonder staert,
Vertellen nu hun heldendaden
Daerze onbekommert by den wijn,
Op 's landstriomffeest vrolijk zijn,
Hoe Asku, van den kolk verraden,
Met zijnen Hulk gedraeit in 't zant,
Zijn zeekasteel zach staen in brant;
Hoe Karel uit zijn hooge transsen,
Noch staende op Londens deerlijk graf,
Een vierstorm op den rijxvloet af
Zag weiden magazijnen, schansen
En battereyen, langs zijn ree
Als boeien van de vrye zee.
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Het hof der vrygevochten Staten,
Nu al de werrerlt door geacht,
Onthaelt de helden met meer pracht
Als oud Kartaeg, toen 't uitgelaten
Op Didoos ongetoomde min,
Ontfong het Troische hofgezin.
Helt RUWAERT, d'eer der Dortenaren,
En RUITER die ten dienst van 't lant
Voert d'oorlogblixems in zijn hand,
Met GENT, die d'onderdrukte baren,
Ten luister van zijn Heldestam,
Den nek gevrijt heeft op Chattam;
Ontfangen, onder hofbanketten,
De koppen, daer de konst in 't gout
Gedreven heeft, hoe fierze en stout
De zeeslang 't bekkeneel verpletten;
Door ketens rukken op den stroom,
En vullen al het rijk met schroom.
Zoo leeren wy d'aeloudheit zwichten,
En schaemroot kloppen op den mont
Die in een eerloos vloekverbont
Hen niet ontzach den voet te lichten,
Gelijk bandijten van den Staet,
Die kort geviert van volk en raet,
Met opgeheven krijgsbannieren
Des vyands heirkracht maekten vlug,
En naebraveerden op den rug,
Bekranst met bloedige lauwrieren,
En niets verkreegen tot hun loon,
Als hofschavotten, ban en hoon.
Toen Xerxes als een vloet in Grieken
Geborsten, op 't geblixemt strant
Neptuin met roeden hielt in bant,
En 't rond bedekte met zijn wieken,
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Sloeg hem Themistokles in 't velt,
En sloopte 't Persiaensch gewelt.
Elk wenscht den Ammirael t'onthalen,
Te voeren tot d'onsterflijkheit;
Dien flus het vrye lant ontzeit,
Gelijk verwaten rijxschandaelen,
De vyant zelf met eer en pais
Feesteert in 't pragtige palais.
Maar hier volgt roem de dapperheden.
Het staatgerecht voert zwaert en kroon,
En geeft een strop of vorstlijk loon
Die d'eer betrachten of vertreden.
Zoo streeftmen moedig opwaerts aen
En laet alle eeuwen achter staen.
Zoo trotstmen Jazons watertochten
En zijn vermeetlen heldenlof,
En lauwers in 't olympisch stof
Den dwingelant om 't hooft gevlochten:
Daer 't spiegelstrijtperk dreunt en waegt
Van 't volk, dat hem ten hemel draegt.
Wy zullen andre Jazons toonen:
Een trotscher Kolchis meer geacht,
Een koninklijker guldevacht,
Waer me wy watergoden kroonen,
En heldendichters op dat werk
Zien zweeten in het letterperk.
Out Memfis gaf haer Vorsten 't leven
In marmerboogen, hoog van trans;
Maer WIT en RUITER staen althans,
Met GENT in 't dankbaer hert geschreven.
En schoon der Burgren gunst verout,
Noch staen hun namen blank in 't gout.
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Bellone aen Bant, Of vrede tusschen Brittanje, en de Vereenigde
Nederlanden.
Opgeoffert aen de E. Achtbare heeren burgermeesters, De
Amsterdamsche vredevaders.
DE Krijgsrol is volspeelt. de dolle Mars geweken
In 's weerelts nacht. nu eens de Vrebazuin gesteken,
De Vrêe gezongen, die, na langen oorlogsbrant,
Brittanje in eeuwige Echt verbint aen Nederlant,
En zoo veel Koningen, die enterbijl en zwaerden
Tot kouters smeden, dekt met haer olijfstandaerden.
Wat Zangheldin zal my de bloedige Ilias
Der oorelogen, afgestrêen op Nereus plas,
En vlooten overmant op eigen kust en haven,
Ontvouwen? 't lustme langs die heirbaen op te draven,
Tot Mavors, 't bekkeneel gekneust in mijn gedicht,
Zijn nachtbanieren strijkt, voor 't helder Vredelicht.
Gy Burgervaders, die, na Vorst Augustus wetten,
De Vreölijf omhelst voor schorre krijgstrompetten,
En ziet uw Waterstad, Europaes oog en pracht,
Geheven boven peil der wereltlijke magt,
Terwijl uw vlaggen met een trits van kruissen waejen,
Zoo ver de starren om den spil des hemels draejen,
Legt eens de staetzorg af, die uwe daegen slijt,
Nu mijne zangeres, in deze vreugdetijt,
Maer schromende ongetooit uw achtbaerheen t'ontmoeten,
Haer vredevaerzen legt voor 't outer van uw voeten.
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De Maecht van Nederlant, Gradivus oorlogsstoel
Voorhenen, stondt de haet des Ibers lang ten doel,
Die haer vergeefs bestookte een bangen reex van jaren.
Al scheen haer maegdom veil voor schennende Barbaren,
Noch kochtze, barstens toe getrappelt met de voet,
D'aeloude Vryheit wêer voor loflijk zweet en bloet.
Haer krijgsleeu, uit den slaep ontsprongen en aen 't brullen,
Rijt bloetplakkaten en kastiliaensche bullen
Vaneen, verdrijft de lantschoffeerders voor zijn magt.
Gelijk de wachthond, als de winterwolf by nacht
Ten schaepstal binnen sluipt, met opgesteken ooren,
Den nachtdief naestuift om zijn roofnest op te spooren;
Daer sneeuspelonk noch rots hem dekken in den noot.
Toen kreeg de burger lucht: zy taklen vloot op vloot
In alle havens toe, bestaen des werelts assen
t'Omzeilen, zonder hulp van graedboog en kompassen
Laveeren door het ys, en varen door gevaer,
Tot daer een zon en nacht de ronde sluit van 't jaer:
Zy drijven klippen en ysbergen op, en leeren
Huishouden onder sneeu, daer grijze winterberen,
Ten grondeloozen kolk uitborlende onder 't ys,
Vervaerlijk grommen, en omsnoffelen na spijs.
Apol ziet nu verbaest hun van zijn fakkel branden,
Die hy flus in het noord zal hooren klappertanden.
Maer och! de staethulk van 't Batavische gewest,
Zoo dier in root ciment van burgerbloet gevest,
Scheen meenigmael gedreigt een krak op zee te lijden;
Daer elk het vrye lant een lit wenschte af te snijden,
En zich met 's nabuurs schâ te mesten rijk en vet,
Indien 't niet telkens zich ontwart had uit het net,
En vlijtich op de wacht, met meer dan Argus oogen,
Door 't mommen heengezien der geblankette loogen;
Afzondrende als een pest de vrienden om gewin.
Geveinsde vriendschap is een dubble vyandin.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

14
De Londenaer, zoo wijt ons in het oog gezeten,
Daer hy de noortzee kan met bei zijn armen meten,
En overreiken, met ontzachelijke hant,
Van zijn krijtrotzen af, op 't Schevelinger strant,
Benyde ons lang, en zocht zijn mogentheit te stijven
Met Neerlants ondergang; dat leer Leicesters drijven:
En trotze Kromwel die, arglistig op dien trant,
De heele weerelt blaekte in fellen oorlogsbrant.
De tweede Karel, in zijn staetgeheimenissen
Bedrogen, meenden mee in recht gety te vissen,
Om 't alles met zijn staf, in een zeeoorlogskans
Te dwingen. Nederlant, gewogen in balans,
Viel na zijn evenaer te zwak voor kroon en degen:
Geen Koningen, indien de waterleeu verlegen,
Het zeil moest zwichten, voor der Londenaeren vlag,
Die hy niet buigen kon door 't Brittenlandsch gezag.
Dies komt hy onverwacht, hem in den schilt gevaeren,
En speelt als watervoogt, zijn roofrol op de baren.
Men wenschte vruchteloos, een haven in te slaen,
Eer 't staetschip deerlik strande, in zulk een zeeorkaen
Gezukkelt; maer vergeefs, de baetzucht stopt haer ooren.
De melkkoe moest om hals, men had haer dood gezwooren.
's Lands Staten vaerdigen, om dien verwoeden brant
Te blussen, eerze kroop door merg en ingewant,
(Maer als gedwongen, en die liefst den krijg ontvlieden)
Haer oorlogsvloten af, om London 't hooft te bieden.
Doorluchte Wassenaer, onwetent van zijn lot,
Streeft met de Leeusbannier, als Hollands watergod;
En, brandende om in zee de legerbyl te dragen,
Wort als een Faëton geblixemt uit de wagen:
Men hange 't zeekasteel, waer in hy is verbarnt,
By Tifys Argo, in het blinkende gestarnt.
De vloot quam eindelijk de lenden binnen slepen,
Als een getrede slang, met klein verlies van schepen.
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De Britze wreetheit, als een losgebroken hond
Toen aen het hollen. 's rijxgevangens in den mond
Der naere kerkers, op het bloedspoor der Barbaren,
Van honger uitgeteert, als vorsteschendenaren,
d'Ostindiaensche vloot, met onwaerdeerbre schat,
Te Bergen ingelant, des Noortschen Konings stat,
Ter haven uitgeëist, en tegen 't recht der Vorsten,
Met haven schennende bannieren ingeborsten,
De kust van Frederik ontveiligt met geschut.
Maer Bitter wacht hun op zijn tanden, tot 's lands nut,
En groetze met kanon, tot zy de gronden peilen,
En storten uiten stroom met opgezwolle zeilen.
Zoo rukte Antoni voort, toen d'Actiaensche slag
Den Nijl bestorven, voor den Tiber duiken zag.
d'Amerikaner, lang benepen in de banden
Der roofharpyen, die van d'Afrikaensche stranden,
Daer Kormantin alre hun vlag ten dienst moest staen,
Ten westen uitgespat, Guineer en Indiaen
Beheerschten zonder recht, en planten hunne vaenen
Op 't zorgloos Kormandel, in 't oog der Aziaenen,
Zach nu de RUYTER, met een magtige oorlogsvloot,
Gelijk een blixem, strantkasteelen stoot op stoot
Verdelgen, vlooten op die riddertocht verzinken,
De Britten Kormantin verlaten op zijn winken,
En al het land getemt voor 's overwinners voet,
't Geen Thetys in het west beknabbelt met haer vloet.
Toen streeft hy langs de Noort, door starreloose nachten
En winterstormen heen, die spillen al haar krachten
Vergeefs. Neptuin beschermt de Zeevoogt met zijn heir,
Stuurt met zijn waterstaf, door 't ongestuime meir
De Vloot den Eemsgod toe, die van zijn glazen wagen,
't Hoogammiraelschap aen den helt zach opgedragen.
Terwijl het zeeverlies van Wassenaer ons drukt,
Schynt al de weerelt tot ons onheil omgerukt.
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De Belt, bevreest zich in de nederlaeg te stellen,
Was overbodig om aen Karels zy te hellen.
De Lelikoning, op zijn mogentheit parmant,
Sloeg onze koopvaerdie in een bepaelder bant.
De Zwedenrijker had tot maetschappy geen ooren,
Genegen, om de twist in haere wieg te smooren.
De Brabander, te zeer met Hollants ramp verkuist,
En Vlaming quinkeleerde en lachte in zijnen vuist:
Nu voelen zy te laet, zieltoogende in hun stuipen,
Die heimelijke wrok zoo scherp in d'ogen druipen.
Germanje stont in roer, en Munster rukte alrêe,
Doch onder 't masker van erfnabuurschap en vrêe,
Gelijk een kuikendief, door 't omgewroete Drente,
Ten platte landen in van Groeningen en Twente,
Ontheisterende met een zaemgedrieschten hoop,
Het schuim van Oostenrijk, wat zijn verwaten loop
Niet stuiten kon. zoo zat de magt van Hun en Gotten,
En wrede Tacers, die met heele legerrotten
Kruisvlegel Attila voor 't heidens moortaltaer
Trou zwoeren, Aquileie en Duitslant in het haer.
De roover, lacchende om de Kristenlandsche ellende,
Zette al de weerelt in een bloetbad overende,
En scheurde trouweloos, met zijn vervloekten staf,
De Kristenheerschappy de grootste slippen af;
Tot hy gedondert, dat de velttent schudde en kraekte,
't Meineedig ingewant met bloetrivieren braekte.
Leer Duitsche Nimroth, hoe geen oorlogsman met recht
Zich van het zwaert bedankt, voor hy het neder legt.
De purpre dageraet rees op haer beurt in 't ooste,
Toen Michaël, die zich het zeegevaer getrooste,
Door zware zorgen in zijn yver onverslapt,
Met een gewenschte wint al d'ankertouwen kapt,
Verzelschapt over zee van gadelooze WITTEN,
Beschermers van den Staet, zeegeeszels voor de Britten,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

17
Oprechte Scevolaes en Brutezen voor 't lant,
Met zee Alciden, die zich wenschen in den brant
Te smoren, of bekranst met scheepskroon en laurieren,
In 't aenzien van de nijt, te helpen zegevieren.
Grootdadige van NES juigt in het krijgsgevaer,
En zwaeit den sabel van het hoog kampanje om 't haer.
Manhafte GENT rukt voort met zijnen waterstander,
En leeft in vuur en smook gelijk een Zalamander.
d'Ervarene EVERTSZOON, die grijze waterleeu,
Gebiet als Amirael den onverschrokken Zeeu.
De strijdbre TJERK wenscht reets, met zijne Vriessche benden,
De Koninglijke vloot te vallen op de lenden,
Met duizent helden, die hem volgen op dien tret.
Driemael dreef d'avontzon haer paerden in het wed,
Driewerven had de maen haer hoorenen volslagen,
Toen Albermarle met zijn zeeslot op quam dagen,
Als of de weerelt en Neptunus ruime plas,
Voor zijne watermagt slegts in te slokken was.
Hem volgen Askueen, en Robberts, en Barklajen,
Al Barbarossen, die den waterscepter zwaejen.
De donder van 't kanon, op fijn en grover stem,
Verstrekt een krijgsmuzijk, en geeft het strijden klem.
't Schijnt dat hier Cykladen en Cyaneesche klippen,
En steile Syrten langs het water heneglippen,
Of dat kasteelen, trots ten Hemel opgebout
Met hooge toorens, zich ontmoeten op het zout.
De zeeklaroen klinkt op: de bloetvlag uitgesteken,
Geeft aen den vloteling wêerzijts het oorlogsteeken.
Men klampter zy aen zy: het marmer staet in brant.
Jupijn, verlegen of Tyföeus uit den bant
Gewrongen, 't zwaer gebergt geschud had van zijn lenden,
En Etne op Osza rolde, om Goden aen te schenden,
Daegde al den Hemel door zijn Schildknaep op de been;
Daer niemant op den last des Donderaers verscheen:
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Verwijfde Bachus zach rinkinkende Bachanten,
Op Yde en Dyndimen, de druifstandaerden planten,
En Moeder Cibyle, op het uitgezopen vat,
Zich krullen met Sileen, in geilheit uitgespat.
Mars weigerde om Jupijn, het zeegedruis te staken:
En docht om Venus, noch haer malsche roozekaken,
Maer op kartouwen, met zalpetervier bevrucht,
En kogels, die een gat rammejen in de lucht.
Neptuin was door zijn kil ten afgront ingekropen.
Sylvanen, Saters en Dryaden 't velt verlopen,
Zoo verre d'Yssel, half verworgt op zijnen gront,
Westfaelsche havikken ten wissen roofdoel stont.
De groote RUITER prest zijn oorlogsvlotelingen,
Om voor haer goet en bloet ten vyant in te dringen,
En Britz Kartage, dat trouloozer als Algeer,
Den draeiboom sluiten wou op 't vrygevochten meir,
De wiek te korten, en te steken na het harte,
Tot haer vermaerden val aeloud Kartage tarte.
Daer gaet het dondren aen, dat, op dit vlak gestuit,
Den heuvel onder my doet davren van 't geluit.
Auroor zach viermael met haer komst den strijt hervatten,
Ten vijfdemael de vloot van Monk voor stroom aen 't spatten
Den Teems voorvlugtig op: de moedige Askué,
Met kloeke tegenstant veroveraert op zee:
Barklai op 't zeetonneel in heldenmoet doorschoten,
Nu met zijn waterslot vervullen onze vloten,
En dartig in die storm genomen, of verbrant.
Hoe schrikte Karel toen? hoe juichte Nederlant!
Daer 't strijdbre Vlissingen de vlam in d'oogen flikkerde,
Kadzande aen d'overzy en 't strant te Breskens blikkerde
Van 't zegevier, gelijk het krijtgebergt, wanneer
De lucht in wêerligt staet by helder zomerwêer.
Of als te Domburg de konijnerijke duinen,
Wen Jovis strenge vuist haer hemelhooge kruinen
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Van boven beukt, en zet den oever slag op slag,
By oogenblikken in een flonkerenden dagh.
De Myterdrager mee wierd feller aengegrepen,
Dies hy, mismoediger dan oit, en hart benepen
Om Karels nederlaeg, van wie hy omgekocht,
Gelijk een roofgriffoen het heir te velde brogt,
Zijn schijnrecht nu niet meer bepleite metten zwaerde,
Maer voor bepluimden helm, het koorgewaet aenvaerde.
Soo wiert allenx de kust gezuivert van gewelt.
Onnoosle Venerijk, gelegen in het velt,
Docht om geen oorlog meer, en liet zijn veltpijp klinken.
Op knapen op, verweit de geiten, datze drinken,
En dryftze totten buik, in malsche klaverblaên.
Geen hongerige wolf zal nu uit roven gaen.
De wolf hond blijve aen band. ik zal uit deze weiden
U volgen met mijn oogh. gy zult het vee geleiden.
De krijg is weggejaegt, wy zullen nu niet meer,
In scherpe bramen en haegdoornen, 't krijgsgeweer
Ontschuilen, en verstikt in zonnelooze gaten,
Genade smeeken aen moetwillige zoldaten.
Wat zaegtge och! Venerijk in uwen ouden dagh!
Of weetge 't niet? dit veld wierd dorder als het plag.
De lauwerier bestorf als vale olijf boomblaeren.
Den wijngaert hing het hooft, en liet den popel varen
Haer egemael, hoe trou verbonden in den echt.
De heersche krekel zweeg: en Veldeling, arm knecht!
Vertrat uit ongedult zijn hardersfluit in stukken,
En sprak, och Venerijk gy zult geen vrugten plukken
Van uwen arbeit. ruim den strooperen het velt.
Nu is het lant geschuimt van ontugt en gewelt,
Op Melker laet uw fluit op dezen driesprong hooren.
De krekels zingen mê, de wijngaerds hebben ooren,
Het lauwerbosch wort groen, en 't klaverland krijgt moet.
De krijg is weggejaegt. het vee vol frisscher bloet
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Sleept d'uier na. de braem zal muskadellen dragen,
De honig vloeien van de distelen en hagen.
Zoo ver de zomerpalm met ongeschoren kruin,
Zich boven 't mankop heft, de scharpe helm in duin,
Het hooft steekt boven mosch en laege violieren,
Zoo ver verwint d'olijf de bloedige laurieren.
Nu zal het wollig vee, dat d'ysselboorden bijt,
Geen plonderaers ontzien in dees gerusten tijt.
Wie kan den schuuren d'oogst benyden, 't land de vruchten,
De kudde 's harders staf? maer zoo de krijgsgeruchten
Eens keeren, zal de schuur ontledigt zijn van graen;
De landen zonder vrugt, 't kamuisde geitje staen
Vrybuiteren ten doel, en bitze wolvetanden.
Gy hoorde uit die vallei, deze omgelegen stranden,
Dees zilvre bronnen, die waranderyen mee,
En gintze boomgaerts, hoe zy riepen om de vree.
Nu is de krijg verjaegt, en hebben mijn gezangen,
(Die d'oude Boschman pleeg te hooren met verlangen,
En sprak voor elk: toen ik de laetste zangprijs streek,
Uw zang ô Veltpoëet, vermaekt my als de beek
Het hart,) een weinig kragts, 'k zal oevers, vlieten, velden,
Doen luistren na den roem der moedige oorlogshelden.
Vorst Maurits zal voor al mijn digtery beslaen,
Ik zal hem volgen by den bruinen Braziljaen,
En zien hem onvertzaegt de wilde zee bevaren,
In andre lucht, by menscheneters en Barbaren.
Dan wort mijn hardersfluit, behaegt hem deze vlyt,
Gehangen aen dien Pijn, en zijnen naem gewyt.
Gewasse geitjes, voort ten berg op van de stranden,
Gy zwelt van waterzucht, gaet scheert de klaverlanden.
Terwijl zich Venerijk dus moede zingt en klaegt,
Baeut hem de berggalm na. de krijg is weggejaegt.
De bloedige oogstmaent, van de vierde zon beslapen,
Zag Amstel, Teems en Maes in arren moet te wapen
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Gerukt, elkander wêer bestrijden op den vloet,
En al de zee geverft met dierbaer kristenbloet.
Doorschote helden van Oostende tot aen Doever,
Gerabraekt van 't kanon, met stukken op den oever
Geslingert, 't lichaem van de Nederlandsche vloot
Gesplitst, en 't grootste deel verstoven zonder noot.
ô Tjerk en Evertzoons, helthaftige zoldaten,
Drie blixems van de zee, helaes! wat zal 't u baten,
Dat gy de watervloek zoo streng de slagpen kort,
Nu gy al vechtende op de doften nederstort?
Men zag u op het dons geen zachte dood verwerven,
Maer op het zeealtaer in 't bloedig harnas sterven,
In 't barsten van 't kortou, en 't snorren van het loot.
Noch zufte d'Amirael en Gent in zulk een stoot
Voor geen gevaer, maer vliegt met d'overige kielen
Ter roofvloot in, om wraek van zoo veel heldezielen.
Eneas eischte dus, in 't heetste van het woên,
Den dollen Turnus op, prins Pallas schim ten zoen.
Zoo zietme in 't vechtperk, als de hooren wort gesteken,
Den Leeu de nêerlaeg van zijn strijtverwanten wreken.
De Britsche Koning, toen verwinnaer in zijn oog,
Brak alle ontzach de nek. geen zee ging hem te hoog.
Nu rukt hy in het Vlie met branders en Galjooten,
En blakert met zijn toorts gelaeden koopvaertvlooten,
En ziet al lachende, uit zijn hoog paleis, den brant
Der rietedaken, op het weerelooze strant,
Afweiden in een oogst. maer d'ontrou heeft haer palen.
Gods geesselroê klimt lang om strenger nêer te dalen.
De boosheit, eenmael uitgebuldert op 't tonneel,
Maekt ruimte voor de wraek en sluit het treurig deel.
Te vinnigen gewelt spat van zich zelf in duigen:
Dat kan 't geblixemt hof der Koningstat getuigen;
Zoo lang de hooge Tour, met haer verzengde kruin;
Zal ooggetuige zijn van Londens smokent puin.
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Al 't ront gewaegde, toen die vierorkaen quam bruizen,
En slokte een langen reex van zesmaelduizent huizen
In 't gulzig ingewant. Apol zach uit zijn trans
Het roostend krijtestrant in vier staen op die glans,
En meende of Pluto wêer, door min gelokt na boven,
Die gloejende Etna met zijn kar was door gestoven;
En liet de vierpoel van den afgront zonder slot.
Brittanje treurt vergeefchs om 't ongenadig lot
Der grootste ryxstat, nu haer heerschappie aen 't gijpen,
Wanhoopte al 's weerelts magt in haren klaeu te grijpen.
De Zwedenrijker zocht allengs het krijgsgewelt
Den voet te ligten, Zeine en havenrijke Belt,
Aen Nederlant in trou door hoogen eed verbonden,
Te zoenen met den Teems, op 't stuivend graf van Londen.
Breda wort eindlijk, op der eedverwanten eis,
Tot een vergaderplaets gekooren van den pais.
Terwijl hier d'Engelschen den vredehandel slepen,
Prest d'onverzufte WIT de vaerdigste oorlogschepen
Te water, om te zien wat zucht de Britten joeg,
En t'ondertasten of de ryxpols onraet sloeg.
De Ridder Michaël en Gent, die door hun daden
Verdoven d'eertrompet der Roomsche krijgsbravaden,
Bestaen een heldenstuk met WITTE, groot van naem,
Dat eeuwig klinken zal in d'ooren van de faem;
En 't eenig strekken, dat den Kartagees mach trotsen,
Die zich een heirbaen vont door ongenaekbre rotsen
En Alpen, altijt grijs van hageljacht en sneeu.
Nu zwichte d'Afrikaen voor Hollands oorlogsleen,
Die, als een zwangre vloet ter ryxstroom ingebroken,
's Lands vyand op zijn kust en haven durft bestoken.
De Brit, op eigen gront dat zarren ongewent,
Zette alle rijken van verbaestheit overent.
De Ruiter zelfs besluit de Teemsmont met zijn vlooten,
Daer GENT en Ruwaert WIT Rochester opgeschoten,
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Charnesze en Quinenburg doen buigen voor haer vlagh:
Die in het aengezicht van Londen dagh aen dagh,
Op 't hooghkasteel geplant, gezwaeit op 's Konings erven,
Den trotsen Jork van spijt deed barsten en besterven.
Geen krijgsgewelt kon nu den waterleen doen staen;
Die vaert op strantkasteel en batteryen aen,
Knarst havenketenen van 't Britsche Damiaten
In flarden. mast aen mast geketent mag niet baten,
Noch dat de diepe vloet met vloten wert gedamt,
Wanneer de Leeu het al met zijn gezicht ontvlamt,
En slingerende de harpuistorts in de kielen,
Door Herkles Brakel al hun zeemacht kan vernielen,
En zet, tot wederwraek van 't Vlie, aen 't Britsche strant,
Geen visschersstulpen, maer ryxvlooten in den brant.
De Teems, Vulkaen alom ziende op zijn vloet gevaren,
Dreef zijn dolfijnen om door d'aerzelende baren.
De blanke Teemsmeermin, met hangende paruik,
Verkoelde 't hooft in zee, en brak haer glazen kruik.
Men zegt dat Proteus, hier gewoon met vee te landen
Uit Vader Oceaen, stont met geheven handen
Te gapen heel den dagh, na 't rijden van de zon,
Om in zijn armen den vermeetlen Faëton,
Indien de blixem hem weer rabraekte uit den wagen,
't Omvangen, en Apol ten troost, aen lant te dragen.
Door zoo veel arbeit wiert de hoogmoet eens geplet!
De kust, van Marrigats tot Olfarnes bezet,
Zag van het Koningsdiep, tot aen de zeeusche Wielen.
Geen vlotten, die den Leeu niet in de mond en vielen.
De vrede op haren troon, aen 's aertryx laetste strant,
Kreeg kondschap door de faem van Londens havenbrant,
En telkens fors in haer verzoeken afgeslagen,
Bestont op 't laetste zelf de vredetocht te wagen:
Zy had de lokken in een krans van palm gevat,
Met paerlen geschakeert en Indus ryksten schat,
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En kon, indienmen maer de tooizel zou bekyken,
De Luchtpostinne met haer regenboog gelijken.
De rechterhand beknelde een scepter van olijf.
Het hagelwit zattijn vloeide ongeploit van 't lijf,
En liet den boezem, noit van veinzery bekropen,
Tot tuige van haer trou, voor vreedzaeme oogen open.
De liefde, oprechtigheit en zeegnende overvloet,
Met jeugt en vrolijkheid, verstrekten haer en stoet:
Z'ontmoete in deze pracht de maegt der Nederlanden,
En moedigtze om Bellone in 't noorden aen te randen.
't Gewapent Nederlant, gemaetschapt met de vree
En haer trouwanten, zet den steven over zee,
En komt de Krijgsgodes in haren zetel trotsen.
Zoo ver de Noortzee breekt op onbewoonde rotsen,
De steile Noortbeer met een klau het juilent strant
Van boven dreigt, de wolf gebroken uit den bant,
Van dollen honger balkt in wilde woestijnye,
Verstrekt de ryxgrens van Bellonaes heerschappye.
Hier kent het stael geen roest: de razernyen gaen
Als trouwantinnen, van haer bloedtroon af en aen.
De muuren der spelonk zijn, door haer eige handen:
Bemaelt met beelden van haer grootste dwingelanden:
Hier slaet de Macedoon de Grieken in de vlucht,
Daer tast hy Porus aen, die voor zijn geessel zucht,
Gints wort Darius, met gestreken veltstandaerden,
Geplondert van zijn schat, en Perziaensche paerden.
Men ziet'er Hannibal, dicht aen Amilkars hant,
Itaelje dwingen, van zijn grooten Olifant,
Die op Romeinen stapt, en afgerukte brokken
Van d'Alpen, daer Afrijke is overheen getrokken.
De strijtbre Julius toomt, aen de Fransche kant
De zeine, in Oostenrijk den Donau, met zijn hant.
Hier zietmen Tamerlan, op zijn vergulden wagen,
En Bajazeth, hem in de kevy naegedragen.
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Van daer, steekt Attila zijn moortblazoen om hoog,
En dreigt ten Hemel in te schieten met zijn boog.
De Tarter Xunchi doet de magt van Sina wijken,
Verovrende in Peking de kroon van dartig rijken:
Men ziet in 't blaeu verschiet, hoe Sinaes dwingelant
In pruimboomschaduw, drijft op zijnen koussebant.
Gints zietmen Mahomet, uit zijn vervloekte schansen,
d'Afuiten beuken van 't belegerde Byzanfen.
Zy heeft' er Scanderbeg in 't harnas by gezet;
Die drijft zijn rossen in het Turksche bloet te wedd',
En trapt de pannen in van Agaes en Vizieren.
Maer Alva, om het hooft betulbant met laurieren,
Staet op haer paviljoen, en zwelgt het burgerbloet,
Met Spaensche bekers in. de bloetraet is zijn stoet.
Dit 's muurtapyt. de vloer licht blank van harrenassen
En wapens. zy schijnt zelfs uit yzer opgewassen,
En draeit den norsen kop in 't roestige gezeet.
Zy vult de moortspelonk met een verbaesde kreet
Zoo dra de vrê genaekt. gescheurde harnasplaten
En holle schilden, op die klok als uitgelaten,
Aen 't wederkryten, dat het dreunde, en al de lucht,
Vergiftigt van die smet, nabaeude met een zucht.
Nu zweeg het al. wanneer de moedige heldinne,
De Nederlantsche maegt haer wrede erfvyandinne
In 't aenzicht snaeude, 't is genoeg mijn burgery
Gemartelt, aertsbeulin, bloetgierige harpy,
Mijn lenden voelen noch het snerpen van uw roeden,
Mijn ingezeten zie ik van uw stramen bloeden,
En noch geen einde van hun plagen. Spanje trat,
Meer dan een halleve eeu, mijn ingewanden plat;
En liet de steden woest, de vestingen verlaten,
Het lant gebrantschat van Maranen en Kröaten:
En had ik niet mijn keel ontladen met de vloet
In d'Oceaen, 'k was lang verzopen in mijn bloet;
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En 't prat Kastilje, dat my zag in zee gedolven,
Had my de waterzucht verweten in de golven.
Maer 'k heb my 't juk ontrukt, en uwe haet ten tros,
De stormen uitgestaen, als een verheve rots.
Mijn vryheit hout haer stant in 't oog van zoo veel spoken.
Nu wil ik zelf de krijg in haer spelonk bestoken:
Zoo spreektze, vliegt haer in, ontruktze uit d'ysre vuist
Den sabel scherp van sné, met burgerbloet begruist:
De menschentalktoorts kletst en slingertz' onder 't vechten
Haer driemael om het hooft, de blaeuwe slangen rechten
't Geschubde lijf om hoog, en biezen slag op slag.
De vrede zelf treet toe, en noopt met haer gezach
De jeugt en vrolijkheit, haer trouste hovelingen,
Om d'oorlogsmoortholwacht vrymoedig te bespringen.
Schuimbekkende Bellone, in dollen overmoet,
Stampt dat de rotsteen dreunt van haer gelaersden voet,
De zon van schrik bezwijmt; verdagvaert al de vloeken
Van Acheron byeen, om noothulp op te zoeken.
Zy rukken 't ondier, dat noch schoorvoet, en zich stug
Om hoog hout, dat het kraekt op zijn metalen rug:
En vleuglen onbeweegt die bloetharpyehanden
Met ketenen, en slaen haer lijfstaffiers in banden;
Die bulderen vergeefsch, met hun verwoeden muil,
En knarssetanden in den onverlichten kuil.
De poort is toegebonst, en duizent grendelslooten
En boomen, houden hun ten kerker ingestooten.
Een frisscher weer verspreit zig al de weerelt door,
Op 't zuivren van die smet. de zon vervolgt haer spoor
Met herelijker glans, de zoele wint van 't westen
Ons toegëademt, veegt de lucht van alle pesten.
De havengoden zien nu overal uit zee,
Gelade kielen, lang verlegen om de vrêe,
Met witte wimpels van de stengen, binnen varen.
Neptuin, beheerscher van d'onmetelijke baren,
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Glipt over 't marmer op zijn hoge zeekaros,
Door ebbe en dyning heen, en geeft den breidel los
Aen 't weelig zeegespan. de Vader onder 't draven
Drijft vast de schepen met zijn drietant in de haven.
Trompetter Triton, 't hooft met lisch bevlochten, steunt
Den watergod; terwijl alom den oever dreunt
Op zeetrompetgeklank, gehoort van duin en toren,
Baeut hy de strantgalm na met zijnen waterhoren,
En lokt de Nimfen, uit haer kil, in open lucht:
Die volgen op 't geluit. Cymodocé, bevrucht
Van Glaukus, streeft vooraen. en daer op al de reien
Der zeegodessen, die in 't ruime zout vermeien.
De schoone Doris en haer dochters, rijk bevracht
Van zeekleinodien, tot sluiers uitgewracht,
Het gele hair gestrikt met gout en paerlesnoeren;
En konstig afgerecht, om herten te beroeren
Van goden, die, op haer bevallicheên verzot,
Vergeefsch ontworstelen hun pijnlik minnelot,
En Galaté, noch in haer Acis doot verslagen.
Zy maken reien om den hobbelenden wagen,
En zwemmen af en aen, in een zeespiegelstrijt.
Elk prijst de vrede: elk heeft de vrede 't hart gewijt.
Waer onder d'Amstelnimf, de schoonste der Najaden,
Met hals en boezem uit de golven steekt in 't baden,
En zingt uit vollen borst in dezen waterdrom.
Elk luistert toe. de wint en Oceaen wort stom.
ô Michaël! vergeef mijn yver onder 't zingen.
Een heldendichter zal u 't zeegewelt zien dwingen,
En vierig worstelen in 't aenzien van de dood;
Tot aerde en hemel schudde, op 't dondren van uw vloot.
Geen Hektor, noch Achil vermoeide zoo veel pennen,
Als op uw dapperheit het witte velt berennen.
Eer vintmen d'oevers bloot van schulp en zeegewas,
Geen levende eb en vloet in Thetis pekelplas,
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Eer zal de kiel het velt, de kouter 't water kloven,
d'Araxes, bruizende ten bergen opgestoven,
Met omgedreven stroom zich domplen in zijn bron,
De Bosfor in d'Eufraet, eer ik, zoo lang de zon
Den Dierenriem doorsnijt, uw oorlogsmoet zal zwijgen.
De Griexe Jason booge op zijne waterkrijgen,
En d'overzeesche vacht, den tempeldraek ontrukt!
Hoe veel Chimeren hebt gy strijdende onderdrukt,
En roofgedrochten, tuk op koopvaerdy vlootschenden.
Nu lacht de vrede ons toe na doorgestrede ellenden.
Gelijk de zuiderzon nae stormen, en een zee
Van regen, schooner gloeit op een gewenschte ree.
Nu weet ik eerst, waerom ik duikeren noch meeuwen
Zag dalen op het strant, en hoordeze onwêer schreeuwen,
In een verbaefde vlugt. 't is overal mooi wêer.
Wy kennen blixemtorts noch donderklooten meer.
Het middagvier, ten trans geklommen in het zuien,
Veegt 's weerelts aengezigt van donkre winterbuien.
Zeehelden takelt nu de kielen toe. gaet heen.
De vrye baren zijn van niemant afgesneen.
Vliegt na den Indiaen met opgespanne doeken.
Een ander ga om winst het koude Noorden zoeken,
Of streve daer de Kreeft het dorstig zuiden barnt:
Wy zullen uwen roem verheffen aen 't gestarnt,
En uwe hulken, rijk geladen, herwerts drijven,
Met lauwerkransen op 't kampanje, en vette olijven
Gevlochten om de stenge, en wimpelrijk toppet.
Maer gy ô knapen! lokt de visschen in het net:
De zee, een zenuwe van 's werelts heerschappyen,
Staet open voor uw buis en haringvisscheryen.
De walvisvanger breek door ysselijke zee,
En sleep een vetten buit van zeegedrochten mee.
Maer zegt, wanneerge vry van plondren en vrybuiten,
De stille baren deelt met kleine visscherschuiten,
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En zet den krommen boeg met rijke vracht na strant;
Dit gaf ons d'Oorlogshelt. En gy die 't Vaderlant
Beschermde, ô Ammirael! hoe zal ik u vergelden
Den dienst, zoo trou volvoert met uwe waterhelden!
'k Wensch u een zegebeelt te bouwen met mijn hant.
Zoo klonk de Macedoon, aen 't Indiaensche strant,
De marmerrotsen af, en boude een zegeteeken,
Dat eeuwig van zijn naem en dapperheit zou spreeken.
Zoo zoekt de Reiziger langs grondelooze zeen,
In 't stuivent puin den gront van Herkules trofeen.
Komt watermaegden, laet ons 't strijdbaer hooft omringen,
En op een hoger trant zijne oorlogsdaden zingen.
Zoo sprakze, en 't wiert van al haer zustren toegestaen.
Die buigen driemael 't hooft. Neptuin heft zelver aen,
En Triton doet het strant op zijn trompetten spreken.
Mits vloog de vlugge faem in alle weerelts streken,
En bragt Venetien, die steiger van de zee,
De blijde boodschap van de Nederlandsche vree,
En 't eeuwige verbont van zoo veel trougenoten.
Dat stoot getrooster met zijn galeassevlooten
d'Erfvyant op het hart, en doet de wimpelmaen
Der Turken, voor den Leeu van Markus ondergaen.
De Kandïer verdronk in zijne vreugdetranen,
En wenschte nu eerlang de Kristenlandsche vanen,
't Besnedendom ten trots, te groeten van zijn strant.
Dan sprong de waterleeu van Kandie uitten bant,
En gaf, al brullende als een onverzaegden wachter,
De vlugtelingen een verwoeden klau van achter;
Dat Mahomet, van dien vervarelijken slag
Verzet, 's ryxstander streek voor d'Europesche vlag.
De kristevredemaer versmolt de razernyen
Van Tarter en Sarmaet, op 't velt van Walachyen.
De Nester stak het hooft uit zijn bebloede vloet.
't Benaeut Podolie, baldadig en verwoet,
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Vertrappelt van den hoef der briesschende oorlogspaerden,
Beplant met bosschen van ontrolde roofstandaerden,
Kreeg moet, zoo Nederlant medogende in haer lot,
De hant wou bieden, zich 't ontslaen van Agars rot.
Soo vliegtze in Poolen, lang gebrantschat van Tartaren,
En rukt door Russie en de wilde noordsche baren
Voorvlugtig op, daer d'een, en d'ander Indiaen
De west, of oosterzon ziet in zijn aspunt staen:
Zy woelen overhoop, om met bevrachte schepen
De speceryoogst van Bengale mê te slepen.
Men scheept aen d'andre kant, in sloten, zwaer van hout,
De schat van Ameryke en voertze door het zout.
Het vruchtbre Pruissen giet met volgeladen kanen,
Den kostelijken oogst van haer voedzame granen
Ten milden Wyssel af, langs Donaustroom en Belt,
En wisselt voor gewasch een rijken schat van gelt.
Zoo woelt de bie, en gaert, tot arbeit uitgelaten,
Uit korzikaenschen Tym een berg van honigraten,
En hangt op zomerroos, en riekende jasmyn:
Men ziet'er in het wasch met kneden bezig zijn:
Een groot gedeelte, lang de velden omgezworven,
Keert vuige bommels van haer honighuis en korven.
De gantsche weerelt juigt op deze vredemaer.
De faem braveerde met haer vrêbazuin, van daer
De strantaraber, uit de blozende oosterkimmen,
De zonnewagen steil ten zuidas op ziet klimmen,
Tot daer Apol in 't west de lange heirbaen kort,
En hygende in de schoot van Thetis nederstort.
De vierstellaedjen nu en teerton aengestoken,
Den zeekortouwen weer de monden opgebroken,
Maer in een andre schijn als flus, toen elke schoot
Een leger zielen dreef na Charons oeverboot.
't Verslindende geweer word aen de wand gehangen:
Matroos bepronkt zijn zael, met wimpelen en stangen
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Of geeftze aen mot en roest te slijten, helm en speer
Valt d'akkerman ten buit, de zwaerden smeetmen weer
Tot kromme zikkels, om den koorenoogst te scheeren.
De huisman mag na zijn verlaten akkers keeren,
En drijven 't kouter door zijn s'moeders ingewant,
Die hem den dienst vergelt met onbekrompen hand.
Astré en overvloet, van 't aerdrijk opgevlogen
In 't woeden van den krijg, verlaten 's hemels bogen
Zoo prachtig met een riem van starren omgezoomt,
En keren weder, nu Saturnus goudeen koomt;
En stort ons in den schoot, den rijkdom aller stranden.
Gelijk de goutvloot quam 't Aziongaber landen,
Toen Judaes stamleeu, in de tijt van Salomon,
Zijn weereltheerschappy bepaelde met de zon.
Kom knaep, breng rozen aen, breng lely en olyven,
't Is nu de rechte stont om vreugde te bedrijven:
De berkemeier schuim van Fransche en Rijnsche vocht.
Gebruik de vrêe: want ze is met dierbaer bloet gekocht.
Dat tuig de Vlaemsche zee, geverft met bloetkoralen.
Dat tuig de zeevoogt, die de lijken neer zag dalen
In zijn verglaesde kil, en dreefze op 't barre strant.
Dat tuige d'oever, die de helden rolde in 't zant,
En uit medoogen, met zijn kouden arm omvatte.
Dat tuig d'alziende zon, die 't bloet in 't aenzicht spatte.
Dit noodlot volgde altijt der Batavieren moet;
Dat hunne vryheit wort bezegelt met hun bloet.
Dat zal d'aeloude stam der Burgerharten spreeken,
Die onverschrikt, toen Rome, uit alle weereltstreeken
Gesterkt, den vryen Rijn wou boejen met gewelt,
Haer rechten met haer hooft verdadigde in het velt.
Maer is uw moet te groot, om in een laffer leven
By uwe haertgôon, 't hart een stille rust te geven,
En hebtge zulk een lust ô helden! om al weer
Door dapperheit te staen na een onsterflijke eer;
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Welaen dan, ziet den Turk, met Saiken, en Tartanen
En roofgaleien, trots beschaduwt van zijn manen,
Kanée en Kandie blokkeeren, uit de golf:
Van daer, den ryxvizier als een getergden wolf,
Of woedent everzwijn, 't benaeut Sefalonye
Met boejen dreigen, van zijn slaefsche heerschappye:
En zwelt wanneer gy 't ziet van edel ongedult.
My dunkt ik hoor alree hoe Hollands zeeleeu brult,
De dikke manen schut, en vierig voortgevaren,
De roofschavotten breekt der middellandsche baren.
Dan zie ik Zoliman gemuilbant in zijn hof.
Dan krijgt mijn heldenzang een ruime zee van stof.
Gy Vredevaders die, door loffelijk regeren,
Ten hoogsten top gevoert, alle eeuwen kont braveren;
Ai belgt u niet, indien mijn zangnimf, laeg van toon,
De wêerglans volgt van uw doorluchte wapenkroon,
Die met haer vier verligt het oog van beide poolen,
En uw matroozen al de weerelt om ziet doolen:
Vergeeft het my, zoo ik d'aeloudheit zwijgen leer,
Den naneef schrikken, wen hy hoort met welk een eer,
Gy, winnende in verlies, hebt Vlooten afgezonden,
Den donder brakende, uit vijfduizent kopre monden.
August, gâ, zet nu 't rond voor uw triomf in roer,
Als gy de vlotten slaet van een Egyptsche hoer.
Maer onze blijdschap barst eerst uit met volle stromen,
Als wy den dollen Mars door uw gezag zien tomen,
De Hydra van 't geschil verdrinken in zijn bloet,
Dan rolt al 's weerelts magt van zelf u te gemoet.
Men zal van Kato GRAEF, en Staetheer WITSEN spreken,
En PANKRAS groot van naem, en REINST een onbezweken
Hanthaever van den Staet, op vaeder Numas wet,
Zoo lang men 't klinken hoort der goude vrêtompet.
Zoo moet ik Amsterdam geduurig zien vergrooten.
Zoo blyve Janus kerk voor eeuwig toegesloten.
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Nederlaeg der Turken,
Onder 't beleit van den Edelen Heere Willem Jozef, Baron van Gent,
Luitenant ammirael &c.
Nec flammas superant undae.
ALgiers, het bloedig roofschavot
Der wilde Middellandsche stroomen,
Wort eindlijk van zijn kroon geknot,
En ziet zijn roofvaerdy betoomen.
De kust van Barbarye waegt
Van zoo vermaerde nederlaege,
Nu GENT de zeestraet heeft gevaegt
Van die gevreesde waterplaege,
Die, dol van roofzucht en verwoet,
Versmoorde in eene zee van gloet.
De zon streefde op haer daghkaros
Ten derdenmaele uit d'oosterkimmen,
En brak de regenwolken los,
En quam met schooner straelen klimmen,
Geheldert door de noordewint,
Toen Hollandsch Ammirael, verbolgen,
Den blooden Turk, ter vlugt gezint,
Dus vrugtloos in zijn zoch te volgen,
Hem aengreep dat hy droop, vervaert,
Gelijk een rekel zonder staert.
Nu, drijft vry af voor wind en stroom
Gy plonderende watervogels,
Bestorven om het hooft van schroom,
En vlucht met uitgespreide vlogels:
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Gy zult dien Jager niet ontgaen
Die u, van allenkant benepen,
Ten trots van uwe halve maen,
Zoekt in zijn vliegent net te sleepen,
Om dit gespuis, van ree tot ree,
Te dryven uit het velt der zee.
Daer beeft al 't Afrikaensche strant.
De Moor ziet zelf zijn verf verbleeken,
Nu d'Oceaen in lichten brant
Een weerlicht spreit op alle streeken,
En rolt den donder van 't kanon
In eene drift Salpeterwolken,
Die stuift in d'oogen van de zon,
En dreunt in Nereus diepe kolken,
Als of Salmoneus met gedruis
Rinkinkte op Elis kopre sluis.
Maer wie zou 't uitstaen tegens GENT,
Gewoon in zee te triomferen,
En uit het oorloogselement
Niet, als met zege, weer te keeren?
De Roofbarbaer kloppe op zijn mont,
Als d'Aemstel dondert met zijn vlooten,
Die stroopers op hun eigen gront
Verguist, en op het hart komt stooten,
En, moedig van den Teems verzelt,
Hun zeestandaerden scheurt en velt.
Daer drie paer kielen, even stout
Om onze koopvaert te bepaelen,
T'ontheisteren het vrye zout,
Bezwyken met hun Ammiraelen:
Verstuiven in den rook en brant,
En dreigen met die zelve roede,
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Al 't roofziek en ongastvry strant,
Noch rookende van Turkschen bloede,
Dat, ziedende en beschaemt van spijt,
Noch hun verbaesde vlugt verwijt.
Gy hebt de heele kristenheit
O Helden! door uw deugt verbonden.
En wiert geen loon voor uw beleit,
Noch dank meer voor uw moet gevonden,
De kristenslaeven, vry gekocht
Met vier, en van 't gewelt ontslaegen,
Verzwijgen noit dien trotzen tocht,
Zy zullen van uw lof gewaegen.
Zoo vaert de Zeeman weêr gerust
Om winst van d'een na d'ander kust.

Zeetriomf
Bevochten in Zomermaent des jaers 1673.
D'aeloutheit mag nu vry met hare krijgslien praelen,
Darius smoore in bloet door Alexanders speer,
Die draei den aerdkloot op zijn duim, en zoek noch meer.
Een Scipio rukke oud Kartage van zijn paelen.
August zie met Antoon de Roomsche vryheit dalen
In d'Aktiaensche slag. wy geven elk zijn eer;
En hangen in 't gestarnt hun triomfant geweer:
Maer al hun roem kan niet by onze helden haelen.
Die zien de bare doot vrymoedig in den mont.
De Ruiter volgt vol viers den vyant op zijn gront,
En komt den vluchteling met Tromp op 't hart gestooten.
Niet haelt by Neêrlands lof; 't geen deerelijk verkracht,
Belegert en gescheurt, noch met geringe magt
Tot tweewerf toe verslaet twee Koninglijke vlooten.
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Oorspronk van 's Lands ongevallen, Aen Joachim Oudaen.
OUDAEN, die mijnen geest voorheen
Zoo heusch genoopt hebt met uw dichten;
Schoon zy zoo stom bleef als een steen,
En zelfs vergat de vriendeplichten:
Vergeef haer 't zwijgen deze mael:
Zy voelt haer lippen open breken.
Nu zalze u zoo veel langer spreken,
En licht vermoeien met haer tael.
En konze noch haer stem verbijten,
De steenen zouden 't haer verwijten.
WAt tuimelgeest beheerscht het land, wat bastaerdy
Valt in ons eigendom, en smet, als een harpy
Tot ons schandael geteelt, met haer vergifte pennen
De gansche lucht, zelf eer wy 't gruwzaem monster kennen?
Dat reukeloos het hooft verheffende als vorstin,
De tael van Neêrland schopt, en dringt'er Vrankrijk in
Met hare bastertspraek en dartele manieren.
Ontaerden wy met recht van d'oude Batavieren?
Zijn dan die helden in zoo schandelijk een naem,
Dat nu de naeneef zich met reden hunner schaem?
En zijn onze ouders, in krijgstochten afgesleten,
Het vreesselijk gewelt van Rome doorgebeten,
En in een later eeuw, door Nassaus krijgsbeleit,
Gewasschen boven reik der Spaensche mogentheit,
Nu waerdig, dat men die vergete als Fransche slaven,
Op hun gebeente spuwe, en trappele op hun graven?
En kan men 't stamhuis van Oranje, dat noch pas
Met zoo veel zorg 't gebouw des Staets leide in tieras,
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En overladen van bevoghte krijgslaurieren,
De blijde zege alom zag volgen haer bannieren,
Verlaten trouweloos in deez' verlegen stant,
Om slaefs te volgen een uitheemschen dwingelant,
Want wie kan 's vyands wijze en tael zoo hoog waerdeeren,
Als die lafhartig zig wil laten overheeren?
Zoo heldden al van ouds de volken, lang geschokt,
Naer hunnen ondergang. noch blijven wy verstokt,
Of van een' dikken mist bezwijmelt en betoogen.
Waekt op: 't is tijt: wrijft eens de dampen uit uwe oogen.
En zoekt niet buiten u, met schandlijke achterdocht,
De bron der nederlaeg waer toe wy zijn gebrogt.
Wy zijn verraders van ons zelven, wy vergeten
Ons zelfs, maer hebben 't liefst aen anderen verweten.
De Fransche weêrhaen kraeide ons lang zijn wetten toe.
Toen ketelde ons zijn stem. nu krimptmen voor de roê
Van zijne schachten en afgrijsselijke spooren.
En dwazen schijnen noch met lust zijn klank te hooren:
Vergapen zich noch aen 't schakeersel van zijn' staert
En wieken, daer hy eerst mee lokt, maer flus vervaert.
Verleidende meermin, daer blinden nae verlangen,
Die gy behendig nu by d'ooren hebt gevangen,
Wat toverzang maekt u behaeglijk in ons land!
Wat ketens zijn 't, die gy zoo fijn en listig spant!
Vervloekte ketens, die wy eerst met vreugde zochten,
Och! was nu 't zoeken uit, was eenmael den gedrochten
Nu 't masker afgerukt, en zagenwe in het licht
Den moortklaeuw root van bloet; het dreigende gezicht,
Daer zich de wreetheit en baldadigheit vermengen;
De droge keel belust om menschenbloet te plengen;
't Blanketsel van den mont verandert in venijn,
En ons alom verrâen door ingebeelden schijn.
De Fransche Circe wist al lang die rol te speelen.
Nu wagen overal noch zoo veel moorttonneelen

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

38
Van hare tieranny. maer wieze trapte op 't hart,
t Was tot hun weêrwil, en zy kropten 't leet met smart:
Om, als de kans zich toonde, eens tevens op te springen.
Gelijk de Siciljaen ons leert den Vesper zingen.
Daer wy den vyant zelfs en zijne wulpsche jeugt
Inhalen, onzen val verhaestende met vreugt.
De weêrgalm van de keur der Fransche geestigheden
En spraek, van ons zoo lang eerbiedig aengebeden,
Klinkt over Hollant heene uit Bodegraves puin,
En Zwadenbugerdam, 't vermaek van onzen tuin
Voorheen, nu smokende asch; ten schouburg uitgekooren
Der wreetheit, die ons leert eens recht de klanken hooren
Van haer muzijk. gaet; lacht de Duitsche tael nu uit,
En dwingt uw voeten naer de toonen van hun fluit.
Trojaenen haelen weêr met reien, zang en snaren,
Het zwangre krijgspaert in; 't geen 's middernachts aen 't baren,
Van oorlogsvolk verlost, dat knot des Konings stam,
En zet tot dankbaerheit al 't rijk in vier en vlam.
De geest van Nero vint'er weêr die zich vermaken,
En zingen Vrankrijk nae; en zingen, onder 't blaken
En deerlijk moortgeschrei van vader, kint, en vrouw.
Daer d'een ten hemel schreeuwt. daer d'ander stikt van rouw.
Nu is met hun gezang de dolheid uitgelaten.
Men trapt den zwangren buik te barste. propt de straten
Met maegdenlijken, eerst ontuchtig geschoffeert,
Gebrant, geblakert, vuil mishandelt en onteert.
De drempels kraken van gekneusde bekkeneelen.
De lijken grijnzen aen de takken van abeelen
En linden, en de moort, die vrouw noch zuigling spaert,
Maekt Alva, Neêrlands vloek en geessel, zacht van aert.
En lust het langer ons noch op zijn Fransch te leven?
Wort groene gal en bloet noch niet in 't hooft gedreven?
Hoe? zien wy noch met vreugd de laffe geilheit aen,
Die ons vervoert, en komt den Staet zoo dier te staen!
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De vlam dreigt ons, en wy verspreiden zelfs de vonken.
Zoo wort uit gouden kop 't vergift met smaek gedronken.
De wisseling van zoo veel dragten en gewaet,
De zotte mommery van treden en gelaet,
En dat verwijft gebaer, waer nae w'ons lichaem dringen,
Op hun gebod, zoo vreemt en vol veranderingen;
Zijn zoo veel vonden lang tot ons verderf gezocht.
Dus hebben wy ons zelf de stroppen opgekocht.
Wat landaert voelde zoo onstuimig zich getreden,
En volgde noch met lust zijn 's wreeden vyands zeden.
Als Pan te driest zijn baert en lokken heeft gebrant,
Vliet hy de vlam, die hem verlokte, met verstant.
De Hoofterfvyant van den Staet der Nederlanden,
Stoof als een weêrwolf voort, indien wy hem verbanden
Met ernst, en met een vloek, gelijk zijn moortlust past.
Vervolgden, daer hy nu in 't bloet der borgren plast.
Dan zag het Hollands hart, herstelt, weer met behagen,
De lantontheistraers in verdiende wraek verslagen.
De Harp ontsnaert, de Roos de doorens afgesneên;
De Lely in haer bol gedoken, of vertreên;
En 't zwijn van Munster fors den slagtant uitgebroken.
Dan vond de nazaet fier zijn oudren bloet gewroken,
Den plonderaer betaelt zijn onverdient gewelt;
En 't Fransch gebeente blonk noch eeuwen lang op 't velt.
Herneemt den ouden moet gy vrygevochte steden.
Verjaegt den vyant, maer verjaegt eerst zijne zeden:
Men koopt den Franschen zwier te duur voor lijf en goet.
Nu wascht die smetten af in 's vyants dartel bloet.
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Op de print van den Nederlandschen zeetriomf, Ter eeren der
dappere Helden, Michaël de Ruiter, en Kornelis Tromp,
Overwinnaers van de Fransche en Engelsche Zeemagten.
NAe vier verwinningen, te water weggedragen,
Is 't eenmael tijt op hun verheven zegewagen
De Helden in Triomf te voeren, elk ten toon.
Out Rome kroonde August met eene Stevenkroon,
En sleepte Anubis en den Nijlstroomgod gebonden
Nae 't Kapitool, omringt van Memfis waterhonden,
Toen hy Antoni velde, ontzinnig door de min,
En sloeg de vlooten van de wulpsche koningin.
Wat kroon zal nu het hooft van onze helden sieren,
Die Watervorsten, die oprechte Batavieren,
Die vierwerf, juichende in 't vervaerlijk krijgsgerucht,
Twee koningsvlooten slaen, en dryvenze op de vlucht?
Daer zee en strant geschokt, en scheurende op den donder
Van 't grof kanon, gelijk in arbeit loeit van onder,
En zucht, om 't torssen van zoo meenig zwaer gevaert.
De Ruiter streeft vooruit, en ziet zijn waterpaert
Op 't bloedig spoor gevolgt van hondert zeegedrochten,
Vol moet en uitgeleert in gruwzame oorlogstochten.
De vlooten van Britanje en Vrankrijk rukken mee
Met meer getal van volk en schepen aen in zee;
Maer moeten t'elkens met schandael het velt verloopen.
Elk oorlogsschip spart hier een Kakus moorthol open,
En dekt met damp en rook het aenschijn van de zon.
Verdiende Alcides, toen hy Kakus overwon,
En rukt den Aventijn en zijn spelonken open,
Den naem van Heiligh, die de Monsters in het stroopen

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

41
Belette, en veiligde al het Italjaensch gewest,
Geviert om 't schuimen van dat eenig plondernest.
Hoe kan dan Neerlant van haer Ammiralen zwygen?
Gy zietze in 't midden van haer trotse Waterkrygen,
Nae 't leven afgebeelt. de Ruiter staet verzelt
Van sterkte, en Wijs beleit, verwinsters van 't Gewelt.
De Nederlantsche Leeu met opgekrulde haren
Aan 't brullen, rijt van een de kluisters van de baren.
De Zeegodinnen, uit alle oorden hier vergaert;
Versieren de Karos, waer op hy henen vaert
Door vryen Oceaen. de Tritons, uitgelaten
Van blijdschap, blazen vast den roem der zeesoldaten
Op hun kinkhoorens uit, van daer het daghlicht zinkt,
Tot daer 't in een festoen van rode rozen blinkt
Des Morgens, als het langs de purpere Oosterkimmen
Vast arbeit met meer gloet ten zuidäs op te klimmen.
De Maegt van Amsterdam volgt Tromp in 't pekelvelt,
Den waerden Nazaet van den groosten Waterhelt.
Hem dekt een paveljoen van vlaggen aen weêrzyden,
Zoo kloek verovert in een trits van waterstryden,
Op een saizoen: daer 't Lant gedeelt en afgeweit,
Maer scheen den veegen geest te slepen, nat beschreit
En troosteloos, en zag, te deerlijk overvallen,
Den gordel scheuren van haer onverwinbre wallen
En sterkten, als een vier, een blixem in der nacht.
Daer Gelderlant, op 't hart getreden en verkracht,
Met Uitrecht zich zoo wreet van Hollant af zagh rukken;
En Overyssels slaefs haer Maegdom gaf te plukken.
Noch is Gods zegen niet verkort, die sterkt de hant
Van Michaël, en blust in zee den oorlogsbrant.
Daer Sweers, en helt de Liefde, ontfonkt van eedlen tooren,
Hun leven liever als hun vryigheit verloren.
Dies eigene de Tijd, vry alles zich ten buit,
In dankbre harten sterft hun glorie nimmer uit.
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Darde zeetriomf Over de twee Koninglijke Vlooten:
Bevochten den 21 van Oogstmaent, 1673.
terna arma movenda; ter leto sternendus erat.
Virg.
NU laete d'oorlogsfaem zich hooren,
Zoo ver de zee, weer schoon gevaegt,
Den aerdkloot in zijn armen draegt.
De plagen, Nederlant beschoren
Door Karel en Louïs aeneen
Zoo vast verbonden tegen reên,
Verstuiven weêr in rook en dampen.
Tot driewerf toe zag Schoonevelt
Het vyandlijke zeegewelt,
Gereet 's lants vloot aen boort te klampen,
Verjagen van het Zeeuwsche strant:
Daer d'oevers wederzyts in brant,
En schuddende op de donderslagen,
Van 't barstende oorlogselement,
Dien toon tot aen de poort van Gent,
En boven Hollands kusten dragen.
Duinkerken zelf, van vrees verrast,
Staet nauwlijx op zijn wortel vast.
Nu spreien Britsche en Fransche vlooten,
Verdreven van de Zeeuwsche ree,
Hun netten verder uit in zee,
En houden Hollants keel gesloten,
Om d'Indiaensche maetschappy
Te plondren van haer kruidery,
En in 't gezicht van 't Vlie te plukken
Ceilons kanneelschat, en de vrucht
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Zoo ver gegroeit in andre lucht,
De paradijsoogst der Molukken.
Maer Hollants zeeleeu brult vol moet,
En rukt, noch druipende van bloet,
Hen in met omgekrulde manen.
Voort rijt de doodschrik door hun lêen.
Zy vluchten nu hy aen komt treen.
Zijn triomferende oorlogsvanen
En Nagels, zwanger van de doot,
Zijn noch bekent in 's Vyants vloot.
De buskruitwolken aen het klimmen,
Bedekken nu den oceaen,
Als met een lamfer onder 't slaen.
De zon besprengt met bloet de kimmen.
Een voorspook van een wreeden dagh.
Noch rijstze vroeger alsze plach,
Om eerder onze vreugt t'aenschouwen:
De Franschen stuiven daer vooruit
Op Bankerts gruwzaem krijgsgeluit
En blixemende zeekortouwen!
Zy zetten by wat helpen mag
En wijken schandlik uit den slach,
Gelijk verbaesde waterhonden.
De groote Tromp, in 't moortgeschreeuw
Braverende op zijn gouden Leeuw,
Spreekt Ridder Sprag uit kopre monden
Met donders aen in vier en vlam.
Men hoort hem buldren t' Amsterdam.
De Ruiter laet zijn zeepaert draven
En sleept een bloetstroom waar hy streeft:
De zee en 't aertrijk scheurt en beeft;
Daer duizenden in 't zout begraven
Vast wentlen, of met naer gezucht
In wêerlicht, vliegen naer de lucht.
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De vreesschelijke waterdraken
Aen 't vlieden, voelen nu met smart
Den Leeu hun trappen op het hart;
En wêer de borst en ribben kraken.
Zy zien de spieren bloot en raeu
Gereten van dien scharpen klaeu:
En wenschten licht hem d'eer t'ontrekken,
Gelijk voorheen, met ydle list,
Indien haer dwaze hoogmoet wist
Die open wonden noch te dekken.
Gaet heen vry. zet nu voet aen lant;
En verft met bloet uw eigen strant.
Doch gy ô Holland! door Gods zegen
Zoo wonderlijk als klaer gered,
Noit keere op u die lastersmet,
Waertoe zoo velen zijn genegen,
Om door een al t'ondankbren haet
Niet elk te loonen naer den staet
Van zijn verdienste en dapperheden.
Laet d'eedle Helden, die zoo fier
Verdadigden uw zeebannier,
Op 't bed van glorie overleden,
Noch leven om hun trotschen moet;
En meng uw tranen met hun bloet.
Gy dappre Sweers, en eer der helden
De Liefde, die zoo onversaegt
U hebt voor 't Vaderlant gewaegt;
Men zal uw groote daden melden.
Zoo strekke uw welverdiende lof
Den heldendichtren lang tot stof.
Terwijl wy op de Vrede wachten,
Die haest uit haer verheven troon
In zonneglans voor elk ten toon,
Zal binden de gedeelde machten
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Van 't worstelende Euroop, te lang
Volhardende in zijn ondergang:
Op zulk een zegen magmen hoopen
Indien zy is met bloet te koopen.

Op de vrede tusschen Vrankryk, en de Vereenigde Nederlanden.
NU eens een vredewijz gczongen,
De milde moeder van de vreugt,
Die 't aerdrijk schenkt een nieuwe jeucht,
Verwellekomt met dankbre tongen,
Nu zy weêr onbepaelt gebiet
Zoo ver de zon haer straelen schiet.
Zoo rijst in 't eind dan weêr de hope
En welvaert, die benaeuwt en veeg,
En uitgeteert ter aerde zeeg,
Van 't bange en worstelende Europe,
Dat uitgelaten en verwoet,
Zich zelfs verdronk in eigen bloet.
Hier trapt de hoef den oogst der landen,
En wentelt in een oogenblik
Den arbeit van een eeuw in 't slik.
Daer zietmen taisteren en brandden,
En steden met haer trotsche kruin
Verdrinken in het gloeiend puin.
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Een oceaen van vier, aen 't bruizen,
Slokt in een afgront vol van gloet,
En aengestookt van Kristenbloet,
Gelijk een stroom door open sluizen
Geborsten, kerken, en gevaert
Van muuren, eeuwen lang gespaert.
De stuivende asch van Bodegraven
Getuigt dit met bestorven mont,
Daer 't ingewant des Staets gewont,
Terwijl drie Leden haer begaven,
Van 't lichaem afgescheurt met kracht,
Scheen in den laetsten noot gebragt,
Die oorlogsroede zagmen wanken,
Gelijk een vierige komeet
Zijn lokken uitspreit wijt en breet,
Nu daer 't de Duitschen zich ontdanken,
De Rijn en Moezel, parssens moê,
Opstuiven naer hun bronnen toe;
Dan daer zich d'Iber voelt benepen,
De Kastiljaen, alom bezet,
Gelicht word van zijn Spaensch genet,
De zee bezet met oorlogsschepen;
Weêrzijts het Britsche en Fransche strant
Verdondert in dien oorlogsbrant.
Sicilie, overal aen 't hollen,
Terwijl Messine zonder noot
Haer wettigh overheer verstoot,
Hoort vast de donderkogels rollen,
Daer Scyllaes honden uit hun kuil
Naebassen met beschuimde muil.
De Noordas hoort die felle slagen,
En schuddende op het krijgsgerucht,
Kaetst dat beneden onze lucht
De Zuidas toe. Alle oorden wagen,
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Van zulk gedruis en oorlogswee:
En d'aerdkloot schokt schier neêr in zee.
Maer nu zijn wy dat leet te boven.
De vrees voor zulk een aerdsgewelt,
Dat zoo veel helden heeft gevelt,
Is onder 's werrelts kim verstooven.
De vredezon licht van om hoog
Die zwarte dampen uit ons oog.
Gelijk wanneer het ys aen 't kraken
En barsten in een' grooten stroom,
Die af komt storten zonder toom,
Te rug sleept wat het kan genaken,
Zich zelven opkruit als een kerk,
Valt rijs en paelwerk veel te sterk,
Stoot in de lenden van de dijken,
En voortgeschoten met gedruis,
Geheele schepen knarst tot gruis,
Daer 't al voor zijn gewelt moet wijken,
En elk 't met dootschrik ziet van ver,
Terwyl het barst van ster in ster.
Maer als het onder 't heenestreven
Verkrijgt een onbekromper vaert,
Allenks d'oploopentheit bedaert,
Daer 't zijne krachten voelt begeven,
En als ten einde van gewelt,
In stil en vreedzaem water smelt.
Zoo loopt die bronaer van elende,
Die, korts gezwollen tot den top,
Zoo meenig over hals en kop
Gedompelt heeft, van zelfs ten ende.
Zy word ten kil toe uitgedroogt,
Nu zich de Zon der vreê vertoogt
Aen 's hemelstop met volle glanssen.
Den Vadren van het Vaderlant
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Geeft nu d'olijf een beter stant,
Als die zich met laurier bekranssen.
Wat zijn triomfen zonder tal
Zoo die de Vreê niet kroonen zal?
De kust van Vrankrijk uit gelaten
Van blijdschap, ziet nu vloot op vloot
Aendrijven in haer rijken schoot,
Het grimmelt op de strant en straten:
Zoo sleept men weder om gewin
Een zee van wijn in Neêrland in.
Al d'Oceaen word omgezworven
Met rust, en Holland, uitgestreên,
Blijft 's werrelts koopschuur als voorheen.
De Turksche Maen, om 't hooft bestorven,
Duikt achter Mechaes vloekaltaer,
En krimpt haer hoorens, op deez' maer.
Bedrieg ik my? of mag men hoopen,
Dat meê de Rijn, de Zont, en Belt,
Noch zuchtende onder 't krijgsgewelt,
Vermoeit van plonderen en stroopen,
En 't Kristendom in een verbant
Zich zal verzoenen hant aen hant?
Dan maelde ik al de heldendaeden,
Te water en te lant verricht,
Nu naeuw gedoodverft in mijn dicht,
Op 't tafereel van mijne bladen.
Wy zien terwijl, op dezen voet,
Zoo groot een zegen te gemoet.
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Bruiloftsgedichten.
Ter bruilofte Van den Hooghgeboren Weledelen Heere Heer
Eustatius, Baron van Bronkhorst, van Batenburg, &c.
En de Hoogedel Geboren Vrouwe Mevrouwe Debora Bake, Vrye
Vrouw van Assumburgh, &c.
IS 't waerheit? en zult gy nae zoo veel minverdrieten
En zorgen, eindelijk uw' schoone Buid genieten;
O BRONKHORST! eedle telg van d'overoude stam
Der Batenburgen, die, gelijk men in de vlam
Het gout beproeft, zich in het oorlogsonweer queeten,
En op gewetendwang en tieranny verbeten,
't Blazoen der Vryheit trouw handhaefden, en vol moet
Hun onverganklijke eer beschreven met hun bloet,
Toen Alva, als quam hy ten afgront uytgeborsten,
Den stamboom snoeide van de Nederlandsche Vorsten
En Baenderheeren, daer hy vast de spruiten knot,
En maekt gantsch Neerland tot een bloedig moortschavot,
De zilvre leeuw, die in uw' schilt nu staet te pronken,
Bleef pal en trots, al scheen hy in zijn bloet verdronken,
Maer munt met grooter glans nu uit in 't roode velt,
Nu d'eedle BAKE, voor het lieflijk mingewelt,
Nae uw' verliefde wensch, in 't einde mee gebogen,
Uw' hoop bezegelt met de lonken van haer oogen;
Die vriendlijke oogen daer nu niet dan liefde uitstraelt.
En gy ô Bruid, die van het oud geslacht gedaelt
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Der BAKEN, om hun deugd gelastert en verdreven,
Toen Spanjes scherpe rôe deed gantsch Europe beven,
Uw edel huis weer aen een edel huis verbint:
Indien 't me vrystaet, 'k zie 't genoegen dat gy vint
In dezen staet, ik zie 't uit uw geheldert wezen;
En schoon gy 't veinst, zelfs uit dat veinzen kan men 't lezen.
Mijn zangeres, nae 't schijnt, gevoelt een grooter vier,
De vaerzen rollen als van zelfs op mijn papier.
'k Weet naeuw wat nieuwe geest 'k voel door mijn ad'ren zweven;
't Gaet vast, Mevrouw, gy geeft mijn zangheldin dit leven:
Want door uw dichten, zoo vol geest, zoo rijk van trant
En Hemelsch vier, gewekt, gevoel ik in deez' stant
My als mijn zelfs ontrukt. wie kan zijn drift bedwingen
Wanneer hy tot uw lof, ô DEBORA! zal zingen?
Die waerdig uwen naem ontleent van die heldin,
En godlijke Amazoon, die 's vyands heirspits in
Gevlogen, trouw verzelt van Baraks veltbannieren,
Gantsch Israël door haer beleit deed zegevieren.
Gy werpt met reden al het afgestreen verdriet
En wanhoop van u af, en denkt nu anders niet
Als om uw Bruid, als om t'omhelzen en te kussen,
En in haer zachten schoot uw' zuiv're vlam te blussen,
Gelukkigh Bruidegom! gedenkt om ampt noch staet,
En 't Zeehof aen de Maes is van uw' wijzen raed
Versteken, zoo lang dus de minne u houd gevangen,
En gy niet hebt bereikt het eind van uw' verlangen.
't Genaekt vast: nu mag 't huis van Assumburg zijn kruin
En zeven toorens ver uitsteeken boven duin,
En zijne schaduwe in de Wykermeersche baeren
Verdubblen, trotser en vervrolijkt op dit paeren.
Terwijl de lantman in het rond zijn arbeid staekt,
In deze bruiloftpracht en staetsie zich vermaekt,
En bruiloft houd in schets. 't word al tot vreugd gedreven:
De boomgaert, na my dunkt, krijgt zelver een nieuw leven.
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Al steekt de Winter 't hooft te Noordas vroeger uit,
Noch schijnt het land rondom door d'oogen van de Bruit
Gezegent en verquikt. de Myrt, hoe teer van bladen,
En die de minste kouw verwelken kon en schaden,
Verheft haer groene kroon noch moedig uit den gront,
En lacht van vreugde met den bloessem in den mont,
Nuz' in de bruiloftzael en 't ledekant zal pronken,
En met haer frisschen geur 't gezegent paer ontvonken.
Zoo zag men Venus met Adoon haer min verzâen
In 't weeligh paviljoen van frissche Myrteblâen.
Komt vlegt festoenen: maer voor al brengt hier laurieren.
Op dat zy op haer beurt nu d'echtkoets helpen sieren,
Die 't hooft der Bruid zoo lang omvlochten met een krans,
Door Febus geschakeert om 't schoonste, en met zijn' glans
Verheerlijkt. maer ik zie reets d'Avontstar aen 't zinken,
Van 't aspunt afgeglêen, en 't Maenlicht flaeuwer blinken.
't Gestarnte in een verbant verschuilt zich meer en meer;
En stort voor over op de morgenkimmen neer.
Gae, Bruidegom, gae heen, daer u de minnegoden
Al lachend, hant aen hant, tot kuische weelde noden,
De Wellust, zonder smet, de Lust, Bevalligheit,
En Blijdschap, hebben zelfs voor u het bed gespreit.
't Is tijd, met eene vreugd, doortintlende al de leden,
En die de geesten smelt in haer aenloklijkheden,
Al 't leet te smooren in deez' allerschoonste nacht.
Met zoo veel ongedult dus lang van u verwacht.
Zoo zien wy, eer de Maen op haeren tijt herboren,
Tot negenmaelen toe verwissele van horen,
Of eer de zonnekloot uit d'Oosteroceaen
Driehondertwerven heb gerolt om 's hemels baen,
Uit deez' gezegende echt, een zoon, die magh volmaken
Uw' wenschen, en verknocht de BRONKHORSTS en de BAKEN.
Zoo bloeye uw oud geslacht ten prijs van Rotterdam:
En Gelderland vier' lang de telgen van uw stam.
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Ter bruilofte Van den Ed: Heer Joan Buysero, Heer van Hulshout
&c. En d'Ed: Jonkvrouw Maria Engels.
MEn ziet den minnaer met meer weelde triomfeeren,
Die, nae veel wederspoet, de kans in 't laetst ziet keeren,
En nae hy vruchteloos lang heeft zijn min vertoont,
Die eindlijk nae zijn wensch met weermin vint gekroont.
Dat bitter ongedult, met lieffelijk verlangen
Getempert, vreeze en hoop, die steets het hart doen hangen
In twijffeling, en vast aengroeiend meer en meer,
De zinnen slingren, als een onrust, heen en weer,
En wat de Liefde meer met zoo veel ongenoegen
Vermengelt, eer zich recht twee zielen samenvoegen,
Verstuiven teffens als een ydle damp en wint,
Als 't minnevier eens plaets in 't hart der Liefste vint.
Zoo Juicht een zeeman, lang op d'ongestuime golven
Gesolt, nu boven 't hooft in 't pekelschuim bedolven,
Nu weer ten hemel uit dien asgront opgevoert;
Terwijl een dolle orkaen braveert, het grondzant roert,
En al den oever schud, aengierende op zijn wieken,
Wanneer matroos, zoo drae de dageraet komt krieken,
En d'oosterkimmen verwt met purper in 't verschiet,
'T gewenschte land ontdekt, vergeet nu zijn verdriet,
En prijst met grooter lof den zachten schoot der haven.
Den Bruigom, menigmael in wanhoop als begraven
Voorheen, ziet met meer glans de vreugd ten oogen uit,
Nu hy een Engel zal omhelzen tot zijn Bruid.
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Die overwinning, met zoo groot een vlyt verkregen
En onvermoeide trouw, is waerlijk hoog te wegen;
En 't is een zege, daer niet yder roem op draegt,
T' ontfangen in een prys een Engel, en een maegd.
Het onweer voelt hy nu bedaert in zijn gedachten;
En denkt met lust te rugge aen zijn gewaekte nachten.
De minnezorg verdwijnt en d' afgestreden rouw,
Wanneer hy nu zich 't zoet verbeelt van zijne trouw;
Die houd met blydschap al zijn zinnen opgetoogen.
Hy ziet zich blint in zijn Mariaes vriendlijke oogen:
Dat zijn twee zonnen, die voor hem noit ondergaen,
Maer onbenevelt aen een heldren hemel staen.
De lonkjes die zy geeft ter sluik, zijn zoo veel straelen,
Die met verquikkend licht tot in zijn harte daelen,
En zetten 't in een gloet, die, als hy streelt en kust;
Ten deele weder op haer lippen wort geblust,
En wederom ontvonkt. noch staet u meer te wachten,
Daer u mijn zangheldin maer volgt met haer gedachten.
De middernacht schiet reets van boven steiler neer,
En al 't gestarnte rolt op 't aspunt van den Beer.
Het Bruiloftledekant, bestrooit met Myrteblaeren,
De Liefde toegewijt, verlangt om u te paeren!
Daer gy zult smelten in uw Engels kuischen schoot,
En sterven, vol van vreugde, aen een verliefde doot,
Zoo wachtenwe, eer de Maen aen 'shemels blaeuwe transsen
Noch negenmaelen zal vernieuwen hare glanssen;
Een Jongen zoon, die om zijn hoope en stam bemint,
'T geslacht van BUYSERO aen ENGELS vaster bint.
Daer 's Grootvaers kloek beleit ten dienst der Zeeusche steden
En Staeten, waer zijn raet en ernst wort aengebeden;
En 's Vaders geest in speelt, en loffelijke deugt.
Zoo deele Zeelant diep in uwe Bruiloftvreugt.
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Ter bruilofte Van den Weledelgeboren Heer Heer Jacob Zas vanden
Bossche, Raed en Vroedschap der Stad Utrecht, &c. En de
Weledelgeboren Jonkvrouw Jonkvrouw Katarina van Alteren. Tot
Jaersveld.
DE Huwlijksliefde, op haer verheven troon gezeten,
Zag door Bellones woede en wreetheyt zich verbeten
Door gansch Europe, een reex van jaren achtereen,
Den oegst der landen afgeweid en plat getreên,
En hare mogentheid, die alle volken eeren,
Als milde Moeder om de weerelt te vermeêren,
Door d' oorlogsrazerny te deerelijk besnoeit,
Die in 't vernielen en den val van 't menschdom groeit.
Dies, in dien overval tot aen het hart verlegen,
Scheenz' aerde en hemel tot meêdogen te bewegen,
En haren standert neêr te strijken voor de magt
Van haere vyandin, die vast de zege wacht!
Maer eindelijk zich zelfs herstellende in haer krachten,
Is zy getroost het al op haren schild te wachten,
En door herstelden moet noch groter dan zy was,
Reikt met haer scepter aen de Zuid en Noorderas.
Zoo ziet men op de kruin van Liban, hoe een Ceder,
Door zwaer gewicht gedrukt en ongestuimigh weder,
In 't eerst zijn telgen neigt, en als voorover helt,
Maer eindlijk duurzaem, en opgroeyende in 't gewelt,
Schoon in die worsteling zijn têerste spruiten knakken,
Het hooft verheft, en vaert ten hemel met zijn takken.
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Den Bruigom luste 't meê te volgen de bannier
Der Liefde, en zich met vreugd te zengen in dat vier;
De schoone KATARYN heeft zijn gemoet verwonnen;
Hy schept geen licht als uit haer oogen, die twee zonnen,
Die tot zijn harteleet bywijlen ondergaen,
En schijnen weer tot zijn vernoeging op te staen,
Maer van een' schoone dagh in 't eind hem door haer stralen
Verzeekeren, en dat zijn Min zal zegepralen.
Waer heeft de Liefde oyt twee geslachten ondereen
Gesmolten; zoo gelijk? want die terug wil trêen,
Zal beide Grootvaêrs, beide ook van de Zeeusche stroomen,
Als Raden, t' Amsterdam zien op het Zeehof komen;
De Vaders allebey, ten dienste van den staet,
Het Recht bewaren, en Geheimen van den Raed:
En d'oude stam weêrzijds, op 't kusschen lang verheven,
Doort 't zwaert zoo wel als raed een loflijk voorbeelt geven.
Wat volgde al juichend Boom, die Burgerheer, een stoet,
o ALTEREN! wanneer hy Medices begroet,
Die groote koningin, die alle drie haer zoonen
Zach wettelijk gehuld op Koninglijke troonen:
Uw JAKOB, volgende op het spoor van zijn geslacht,
Maekte eerst te lande en zee zich in den krijg geacht,
En nu, om ook het ampt van Staetheer te bekleden,
Ziet hem de Zuiderzee het zeepaleis betreden.
Hoe dartelt Jaersveld op dees' blijde bruiloftmaer!
Hoe schiet al 't landvolk toe, om dit gezegent Paer
t' Aenschouwen! en bestrooit, in steê van Myrt en roozen,
Die nu alleen maer op de maegdewangen bloozen
In dit saizoen, den weg, waer langs zy heenetreên,
Met zegewenschen en toejuiching in 't gemeen.
Gy zilvre Lek, die van Vianen voortgeschoten,
Langs Jaersveld schuurt, al houd de winter u besloten,
En stremt uw onlangs vlug en vloeyend kristalijn,
Tot een albaste vloer, noch kunt gy in dien schijn,
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Zoo veel 't de vorst geheugt, uw vreugde niet betomen,
Maer vaert ten reye, al is 't met overwelfde stroomen.
Doch mijn gedicht verdriet al lang den Bruidegom,
Die ziet na 't Bruiloftbed met ongedult vast om.
De flaeuwe maen begint van 't aspunt af te zinken.
De fakkels schijnen met geen glans te willen blinken,
Als voor het ledekant. de stille middernacht
Belooft u d'overvloet van weelde, die gy wacht.
De blonde Citheree bestemt met lonkende oogen
Uw kuische vlam, daer gy, gelijk u zelfs onttogen,
Uw min den teugel viert. gae Bruidegom, gae heen,
En smelt de stam van ZAS en ALTEREN ineen.

Ter bruilofte Van den Hooghedelgeboren Heere, Heer Eustatius
van Bronkhorst, Totten Pollenbering, Vrye Heer van Assumburg,
&c. En de hoogedelgeboren Vrouwe Mevrouw Margareta vanden
Kapelle. Vrouwe van Berkoude en den Achterbroek &c.
DIt 's weer den Huwlijxgod een parel aen zijn kroon!
En hy braveert met recht op d'eer van zijne vlammen;
Die zetten zijn gezach met luister nu ten toon
Door 't onderling verbant van twee doorluchte stammen:
Daer 't Huis van BRONKHORST en KAPELLE smelt ineen
Van ouds zoo edel door hun deugden, als hun wapen:
Gewoon voor 't Vaderland hun zorgen te besteên,
Dat veilig op hun trouw en dapperheit mogt slapen:
't Zy dat in vrede 't regt der burgren wiert bewaert,
Of datze in 't oorlogsvelt, vol moets vooruitgestoven,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

57
De Vryheit onbevlekt hanthaefden met hun zwaert.
Wat maghmen zich niet al uit zulk een Trouw beloven!
Wat juicht in deze vreugde een reex van Heerlijkheên!
Het Huis van Assumburg ziet voor zijn zeven kruinen,
Als of dat groot gevaert nog wilde hooger treen,
De helmen buigen van de Harelemsche duinen.
Maer hoe aenzienlijk 't zich vertoont in staet en pracht,
Al weigert zelfs Berkou de vlagge niet te strijken,
En dat het uit deze Echt een jongen Heer verwacht,
Noch scheen 't, Heer Bruidegom, u niet genoeg te prijken,
Noch scheen 't u te gering, hoe hoog 't zijn toorens stak,
Zoo lang'er een KAPEL, zoo schoon en rijk, ontbrak.

Op het huwelyk Van den Ed. Heere Pieter de Liefde, Ordinaris
Kapitein van het Ed: Mo: Kollegie der gekommitteerde Raden ter
Admiraliteit aen de Maze, En d'Ed. Jonkvrouw Maria vander Does.
ZOuw dan in 's werrelts Oceaen,
Daer ebbe en vloet, en wisselingen
Geduurig 't wezen van de dingen
Veranderen, of zien vergaen,
De Huwlijksmin niet triomfeeren?
Die 't albezielende gezicht
Verheffende in het eeuwig licht,
De vratige eeuwen durft braveeren,
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En ziet haer heerschappy verbreit,
Zoo ver de zon haer stralen spreit.
En schoon van 't een aen 't ander strant
Zich 't oorlogsonweer blijft verheffen,
En 't hart van gantsch Europe treffen,
Geblaekt van dien verwoeden brant,
De Liefde weet van geen bezwyken,
En vest haer' troon noch even vast
In landen, van die plaeg verrast,
En afgeweide koningrijken;
En Venus wist al lang voorheen
Met Mars in een verbont te treen.
De Bruit, zoo vreedzaem van gemoed,
Als minnelijk van aert en oogen,
Wiert door DE LIEFDE mee bewogen,
Die, schoon van kintsbeen opgevoed
In 't donderen der zeekanonnen,
Terwijl de Doot ten reye gaet
Op 't barsten van de hantgranaet,
Zich van een maegt nu voelt verwonnen:
Hy ziet in haer gezicht zich blint,
En overwint, nu zy verwint.
De min, gevest in 't heldenhart,
Ontaert het niet, maer geeft het krachten
Om noch naer hooger lof te trachten,
Zoo voelde Eneas zich gesart,
En Turnus mee van wederzyden,
Om voor Lavinie, in het velt,
Bezet van meenig duizent helt,
Met grooter moed en kracht te stryden.
De liefde, die hun harten brant,
Versterkt meteen hun strijtbre hant.
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Dus heeft de Maes, aen uwen moed
En 's Vaders dienst zoo hoog verbonden,
O Bruigom! daer metaele monden
Niet spreeken als met vlam en gloet,
Noch van uw krijgsdeugd meer te hoopen,
Nu uwe Bruits gedachte en zucht,
In 't hevigste van 't krijgsgerucht,
Uw dapperheit noch aen zal noopen:
Alsz' u, van elk om stryt begroet,
Met een' verliefden kus ontmoet.
Maer 't word eens tijt om toe te treen,
Daer u de blyde Minnegoden
Tot die verborge weelde nooden,
Die twee verknocht en smelt toteen.
De Huwlijksgod komt zelfs verschijnen
Met duizent Lachjes, hant aen hant,
Gae blusch uw' kuischen minnebrant,
Zy openen de bedgordijnen,
En toont datg' in de troukoets mee
Zoo groot een helt zijt, als in zee.
Waerom vertoeft gy, lieve Bruit?
Gy hebt, laet dat u niet versagen,
Maer met DE LIEFDE een' slag te wagen.
Nu ban de bloode schaemte eens uit.
De starren zijn al lang aen 't zinken.
De Mey verwekt den morgenstont
Met roode roozen in den mont.
De flaeuwe maen vergeet te blinken.
Dus wachtenw', o bevalligh paer:
Een' zoon of dochter binnen 't jaer.
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Ter bruilofte Van den zeer Eerwaerdigen, Hooggeleerden Heere
Joannes Vollenhove, Doctor der H. Theologye, en Dienaer des
Godlijken Woords in 's Gravenhage, En Mejuffrouw Katharina
Rozeboom.
WAt kan mijn zanglust toch bedwingen,
Nu ik uw' Hymen op zal zingen,
En teikenen op mijn papier
De myrten onder uw laurier,
O VOLLENHOVE! die gestegen
Ten top van Hollants Helikon,
Ons toevloeit, als een zuivre bron,
En langgewenschte zomerregen.
Al volgt mijn bruiloftdicht een toon,
Die met meer klank schijnt opgeheven,
Als zich de Min heeft voorgeschreven,
Wy zingen voor Apolloos zoon.
Is 't waer? en hoore ik nu de winden
De hooge Vyverbergsche linden,
Zoo lang door hun gewelt bestreên,
Veel zachter schudden dan voorheen?
En is de storm, eens aen 't bedaren,
Nu uitgeblazen buiten aêm?
'T is op het hooren van dien naem,
Die reets den kanker van de jaren
Ontwassen, en alom vermaert,
Zoo ver de Nederlandsche schepen

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

61
Al 's aerdryks schatten overslepen,
Door eigen waerde blijft bewaert.
Zouw ROZEBOOM, zoo eel van zeden,
Zoo vol van kuische aenminnigheden,
En die, als zelf daer toe gewent,
Den rykdom van de wijsheit kent,
Alleen dan blyven onbewogen?
Neen. VOLLENHOVES trouwe min
Staet vast geprent in haren zin.
Hy spiegelt zich in haer schoone oogen,
En zucht vast om haer trouwverbont.
Maer wat zouw hy toch niet bekomen?
De Min heeft meê haer in genomen:
Die zegeltze met hart en mont.
Ontspan dan eindlijk uw gedachten,
Om nu de Liefde eens op te wachten,
O Helt! die zielen kneet, als wasch,
En Kristus kerk legt in tieras,
Als zich de pylers zelfs bewegen,
En 's Gravenhaeg gewaegt in 't ront
Van haer doorluchten Guldemont?
Het zy hy vloeit van 's hemels zegen,
Of blixemt in een eedlen stryt
Den afgront en zijn Razernyen,
En staele harten kan doorsnyen:
Nu eischt de bruiloft meê haer tyt.
Ik zie de goude lievereyen
Der starren, vast gereet te scheyen
En rollende op de kimmen neêr,
Verduistert worden meer en meer,
Als met een nevlig floers omtogen.
De haen slaet zijne wieken uit,
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En kraeit: te bedde met uw Bruit.
De flaeuwe maen ontglipt mijne oogen.
Op uwen arbeit volg nu 't loon!
Laet twee geslachten, waert te loven,
De ROZEBOOMS en VOLLENHOVEN
Vereenen in een' jongen zoon.

Ter bruilofte Van den Eerwaerdigen Heere Kaspar Brand, Dienaer
des Goddelijken Woorts in de Kerke der Remonstranten tot
Warmont, En Mejuffrouw Sara Swaerdekroon.
AL volge ik weer de Bruilofttoon,
Om op dien ouden trant te zingen,
'k Heb nu mijn vaerzen niet te dwingen,
Wy zingen voor Apollôs zoon,
Die, van een kuische vlamme ontstoken,
Hoe lang zijn schoone Daphne deinst
En hare wederminne ontveinst,
Die koele strengheit heeft verbroken:
Zy bied u nu haer zelven aen,
En kroont uw hooft met Myrteblaên.
Hoe wijd' verspreiden die haer geur!
Hoe heerlijk zullenz' uw laurieren,
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Met ongewoone prael versieren!
Nu hebtge 't alles nae uw keur,
Heer Bruidegom, die met verlangen
Uw' SARE, uw' vriendlijke Echtgenoot
Voortaen moogt streelen in uw' schoot,
En kussen 't waes af van haer wangen.
Vier vry den toom aen uwe min:
Deze is uw waere Zanggodin.
Zy zal met haer Muzijk en stem,
In 't konstig heffen en het daelen
Braveerende de Nachtegaelen,
Uw' zangen geven grooter klem.
Zy zal met straelen van haer oogen
Uw geest, hoe hoog, en vlug die zweeft,
En boven 's aerdrijks dampen streeft,
Noch verder maeken opgetogen.
Dan springt van Baerle op uw geluit
Van zelve wel ter grafsteê uit.
En gy, o Bruit! hoe wel te vreên
Zultg' uw Gemael zien redeneeren,
Wanneer hy maeit den oegst des Heeren,
En weet der zielen rots te kneên,
Of komt de boettrompetten steken,
Of giet den balsem in de wond',
Als elk blijft hangen aen zijn mont,
En schijnt hem niet te hooren spreken,
Maer door 's Mans leere en ernst verzet,
Vol vier te dondren met Gods wet.
Dan is zijn ziel niet langer hier,
Maer als op wieken voortgevlogen,
Doorwandelt 's hemels blaeuwe boogen.
Dan spreekt hy niet dan Pinxtervier.
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En, trouwe Stierman, in de baeren
Van 's weerelts zee, bewaert hy 't schip
Hem toevertrout voor zant en klip,
En peilt voorzichtig de gevaeren,
En hoe het onweer brult en roert,
Hy kent het anker, dat hy voert.
Waer sleept my uw geluk niet heen
Gezegent Paer, zoo ongemeten!
Ik heb my zelven schier vergeten;
Maer d'Echtkoets, die uwe zwaricheên
En minnesmarten zal verzachten,
Met zulk een lieffelijk gewoel
Dat niemant kent als door 't gevoel,
Is reets vermoeit van u te wachten.
De nacht ziet d'Oosterkimmen aen,
En nodigt u nae bedd' te gaen.
Wy wachten uit deez' vrolijke Echt
Gewenschte Spruiten, die vertoonen
De BRANDEN en de ZWAERDEKROONEN,
In wijsheit kloek, in doen oprecht,
Beroemde Mannen, die de naemen
En deugden van hun braef geslacht,
Alom als Fenixen geacht
En Letterhelden, noit beschaemen;
Maer laeten door geleerde stof
Alle eeuwen achter haren lof.
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Ter bruilofte Van den Heer Floris Vlamingh, Rechtsgeleerde, En
Juffrouw Kristina van Beek.
ZOuw dan de liefde mooglijk 't veld
Verloopen, en den standert strijken
Voor 't ongestuimig krijgs gewelt?
Die bouwmeesters van alle rijken,
Die zelfs verplicht tot haer gezach
Den op en ondergaenden dagh,
En wie haer zoekt op 't hart te treden,
En by zich zelfs ondankbaer wrokt,
Wat onweer al den aerdkloot schokt,
Haer Majesteit ziet aengebeden.
Zouw dan Bellone met haer zwaert
De pijlen van de liefde keeren?
Neen, die blijft even onvervaert,
Noch laet zich in 't gezicht braveeren.
Schoon d'oorlogszeissen onvermoeit,
Eer naeuwlijks d'oegst van 't menschdom groeit,
Vast arbeit om die af te maeien;
Noch houd die koningin het velt,
Met moet afkeerende al 't gewelt,
Hoe d'oorlogsonweerhaenen kraeien.
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Vrouw Themis bied haer mee de hant,
Schoonze afgeslooft is in krakkeelen,
En daer het vier van tweedracht brant
Den besten rijkdom pleeg te deelen:
Nu hare voesterling, die fier
En onbezweken haer bannier
Gevolgt heeft en de zee der Rechten
Doorvaren, als een kloek piloot,
Het rijk der liefde meê vergroot,
En onder hare vlag zal vechten.
Maer in een aengenamen strijt,
Daer zelfs 't verlies zijn winst doet groeien,
En hem in deez' gewenschten tijt
Een BEEK van wellust toe zal vloeien.
Gy Bruidegom, die nu met lust
KRISTINAES frissche wangen kust,
Noch grooter vreugd verzelt uw paren:
Noch wachtge op aengenamer loon,
Meng vry voortaen uw lauwerkroon,
Met d'eedle geur der myrteblaêren.
Nu denktge op pleiten noch 't gewoel
Der Rolle, maer op vriendlijk kussen;
Al toont de Bruid zich zelfs zoo koel,
Noch zal zy uwe vlammen blusschen.
Waer toeftge VLAMING? 't uur genaekt
Daer gy zoo lang hebt nae gehaekt.
Men opent reets de trougordijnen.
Zoo wachtenwe uit deeze echt een zoon
Die 's Moeders geestigheid vertoon,
En 's Vaders wijsheit uit laet schijnen.
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Ter bruilofte Van den Heere Egbert Edens, En Jonkvrouw Elisabet
de Flines.
DE Min, die aerde en zee braveert,
En, alle heerschappye ontwassen,
Alleen als koningh triomfeert
Aen beyde 's hemels sneeuwende assen,
Vont Edens borst noch onverzet,
Daer zich de Maes met volle stromen
Te spoeden schijnt om haest te bedd'
By vader Oceaen te komen,
En voortgerolt op zijn karos
De Rotte groet in 't heenestreven
Wie, zegt hy, breekt mijn banden los
En weigert nae mijn wet te leven?
Die niet dan weelde in zich besluit
En medelijden en verlangen,
Al 't aerdsch te strijken tot een buit
In 't kussen van twee roozewangen,
Te mengen ziele en ziele ineen,
En, boven 't sterflot opgetogen,
Geen licht te kennen hier beneen
Als zonnen van twee blakende oogen.
Het woort was naeulijks uit zijn mont,
Of EDENS voelt zijn ingewanden
Van een verliefde schicht gewont.
En hem verstrikt in minnebanden.
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Hy wort gedreven naer het Y:
Als of de Maes langs al zijn boorden
En steden, daer hy bruischt voorby,
Geen maeghden had, die hem bekoorden.
Hy viert zijn zinnen vast den toom,
Maer blijft op 't zelve voorwerp hangen,
En leeft, gelijk als in een' droom,
Geduurig vry, en weer gevangen;
En in het magtig Amsterdam,
Hoe volkrijk 't ook zich mag vertoonen,
Schijnt hem, het tonder van zijn vlam,
ELIZABET, alleen te woonen:
Die spoort hy nae, en in de keur
Van zoo veel duizent maegdereyen,
Wenscht hy alleen dat hem gebeur'
Haer op de troukoets te geleijen.
Gelijk een jager, die in 't wout
Een drommel harten komt verrassen,
Een' daedlijk in zijn oogen hout,
En daer geduurig op blijft passen;
Dat volgt hy met zijn jachtgespan
En aengeschonden hazewinden,
En scheit'er niet, als winnaer, van.
Zoo kon de BRUIGOM niemant vinden
Als zijn' de FLINES, die in 't end
Verwonnen van de liefde en smeken,
De min met wedermin erkent.
Nu is al zijne zorg geweken.
Het Bruiloftledekant verwacht,
Terwijl de moede starren daelen,
Uw min te troosten met een nacht,
Waer by geen schoonste dagh kan haelen.
Smelt EDENS stam nu, wel te vreen,
En van de FLINES onder een.
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Ter bruilofte Van den Edelen Heer Antoni Godin, En d'Eedele
Jonkvrouw Elizabet Martens,
't GEluk lacht eindelijk u toe,
O Bruigom, die nae veel verdrieten,
In trouwe liefde nimmer moe,
Nu zult uw' schoone Bruid genieten;
Die, hoe gestreng en fier voorheen,
Ten laetsten wierd tot Min bewoogen,
En luistrende naer uw' gebeên,
Haer hart doet spreken door haer oogen;
Die gunstig toonen haer besluit,
Schoon 't Jaewoort op haer lippen stuit.
Vergeef de zwakheit aen een maegt,
Die in geen zaken onbedreven,
Als hoemen liefde aen mannen draegt,
Haer hart schroomt met haer hant te geven
Te scheiden van haer huisgezin,
Haer broeders en getrouwe magen,
Om aen een Bruidegom haer min
En al haer gunsten op te dragen,
Men scheit geen takken van een tak,
Als met een slag en ongemak.
Doch vrees niet, kuische ELIZABET,
Gy hebt het al in een bekomen.
Maer vind gy u voor eerst verzet,
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En doet de maegdeschaemte u schroomen,
Geep noot; uw' Bruigoms deugt en trouw
Waer door hy konde aen u behagen,
Zal voort u deze tedre rouw
Met volle vreugt van 't harte vagen:
Daer g' u van geene zaek beklaegt,
Als dat gy 't niet hebt eer gewaegt.
De Rijn, die met zijn zilvren vloet
Weer vry door Utrecht heen komt stromen
En van ter zyde uw' wooning groet
In schaduw' van de lindebomen,
Ziet vrolijk hoe gy wort gezocht
Zoo verre van de Zeeusche baren,
En MARTENS aen GODIN verknocht;
Twe brave Stammen, die nu paren,
Door Edelheit en Deugt vermaert,
En wederzijts elkander waert.
't Gaet wel: het vrolijk uur genaekt,
Waer in de Bruigom met verlangen
De vlam zal blusschen, die hem blaekt,
Of telkens nieuwe gloet ontfangen,
En weder blusschen onvermoeit.
Wat weelden zijn hem niet beschooren!
Hem dunkt vast, dat die tijt niet spoeit,
En noit die stont zal zijn gebooren,
Waer in hy al zijn zorg en leet
Met een verliefden kus vergeet.
Maer zijt gerust; die tijt komt aen,
En nadert vast met snelle schreden,
Men ziet reets hoe de flauwe Maen
Komt van het aspunt afgegleden.
De middernacht rolt steiler neer,
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En stort voorover op de kimmen.
De Starren neemen vast haer keer,
Voor 't Morgenlicht dat op zal klimmen.
Dies spoeit na bed, gelukkig Paer,
En wiegt een Zoontje binnen 't Jaer.

Ter bruilofte Van den Heer Henrik Tholinx, Rechtsgeleerde, En
Juffer Maria Kruis.
ALs al het land van blijdschap waegt,
De Vrede, op haren troon verheven
Geen staet van vyant ziet belaegt,
En Mars ter werrelt uitgedreven;
Daer 't al aen volle weelde en vreugt
Den ruimen teugel schijnt te vieren,
Is 't heet gemeen, in frissche jeugt
De triomfeerende bannieren
Der Min te volgen, en zijn trouw
Op t'offren aen een schoone vrouw.
Maer midden in den oorlogsbrant,
Verwoet te lande en zee ontsteken,
Daer 't Fransche heir den standaert plant
Om Hollant teffens in te breken,
En af te weiden, als een stroom
Gezwollen uit zijn kil en boorden,
Te luistren naer den minnetoom,
En 't hart te voegen by de woorden,
Is in zoo zwaer een wederspoet
Het teken van een fier gemoed.
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Noch toont de Bruigom grooter hart;
En boven d'algemeene plagen,
In d'Ilias van 't Recht verwart,
Een last alleen te zwaer om dragen,
Vaert rustig voort; en, als bereit
Om alle ramp voorby te streven,
Met prijslijke edelmoedigheit,
Belooft zich een geruster leven,
En zegen in zijn loflijk huis,
Indien het God voorziet met KRUIS.
't Is u gelukt; uw schoone Bruit
O THOLINX! kreeg eens mededoogen:
Haer lippen smoorden wel 't geluit,
Maer, 'k minne u, sprakze met haer oogen,
Verhael nu op dien lieven mont
De minnesmart van u geleden,
En kust uw quynend hart gezont.
De voornacht is al weggegleden.
Uw Grootvaêr, d'eer van Amsterdam.
Verwacht de wasdom van zijn stam.

Ter bruilofte Van den Heere Nikolaes Bevelot, En Mejoffer Josina
Holwerven. Lux aurea venit.
DE krijgmuzijk der velttrompet,
Noch donderende zeekortouwen,
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Op 's vyands heirspits aengezet,
Daer duizent vloten Thetys bouwen
In eenen Oceaen van gloet,
Zou nu mijn Bruiloftzang verdoven,
Die klonk met grooter luister boven,
Nu BEVELOT zijn leet verzoet,
En zijn JOZINA met verlangen,
Ziet schaemroot van zijn lippen hangen.
Natuur, bezorgt voor Amsterdam,
Dat hare welvaert vest door telen,
En maegschappy van stam aen stam;
En lokt, om rijker winst te deelen,
De kooplie, als een biezwarm, aen
Uit alle land- en zeegewesten,
Tot vulling van haer ruime vesten,
Zach HOLWERF vast de min versmaên,
En, niet meer denkende aen het trouwen,
D'eenzame weduwkamer houwen.
Hoe, sprakze, zal zoo schoon een bloem,
Wel waerdig van een God te plukken,
Verslensen zonder naem en roem?
Zal zy des minnaers ziel verrukken,
En zelve, doof voor Venus wet,
Na minneklacht noch zuchten horen?
En zal haer niemant weer bekoren
Om op het riekent Bruiloftbed,
In haere blanke en poezele armen
Een lieven Bruigom te verwarmen?
Mits sloeg zy 't oog na d'Amstelgront,
Daer BEVELOT, om hoog getogen,
Uit Reinst, dien grooten Katoos mond
Vast dronk met onverzade tóógen

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

74
De weereltwijsheit, en een schat
Van staetoraklen, goude spreuken,
Door dolle haet noch tijt te kreuken,
Ten steun van Gijsbrechts waeterstat,
En stort hem, eer hy 't kan geloven,
Een kuische minzucht in van boven.
Hoe dikmael zach hem toen een stoet
Van blanke zuiderzeemeerminnen,
Staroogen in ontvonkten moet,
Van verre na zijn Heroos tinnen,
En 't Harderwijksche Sestos toe.
Gelijk Leander door de baeren
Quam op zijn armen aengevaeren,
In liefdeplichten nimmer moe,
En volgde, in al zijn leet en pogen,
De Noortstar van twee blinkende oogen.
Hoe dikmaels wiert zijn min beloert
Van Veluwnimfen en Najaden,
Als hy, door yver aengevoert,
Zich op een velttapijt van blaeden
Neerstrekte in 't lommerrijke wout,
En wekte, op alle vlakte en daelen,
Den wedergalm der nachtegaelen,
Die zijn gedachten onderhout,
En Tereus, noch gewoon t'ontvluchten,
Medoogende antwoort op zijn zuchten.
Maer nu is hy zijn zorgen quijt.
Geen stroomgod zal hem meer, verbolgen
Uit vruchtelooze minnenijt,
Van 't Amstellansche Abydos volgen.
Tree toe dan Bruigom, kus dien mont,
En kus die malsche rozelippen,
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Die eindlik 't jawoort lieten slippen,
En maekten uwe ziel gezont.
Jupijn heeft zelfs noit meer verkregen,
Schoon hy in gout quam neêrgezegen.
't Gaet wel: 't gestarnt valt steiler neêr
De midnacht ronkt op stille naeven,
En stort op 't aspunt van den Beer:
Die wenst vergeefsch zijn dorst te laeven,
Eer Febus rijst met gout gehult.
Ga voort. men opent d'echtgordijnen,
De haeven van uw minnepijnen.
Zoo zie ik haest mijn wensch vervult,
En u een jonge zoon gewonnen,
Voor 't rollen van driehondert zonnen.

Maykrans Ter Bruilofte van Tomas Teiler, en Fransina de Waale.
DE Mayzon lonkte met veel lieffelijker straelen
De rode kimmen toe, geboomte, berg en daelen
Verquikten, al het velt door 't konstige penseel
Van vrou Natuur bemaelt, gelijk een tafereel,
En tot een bloemtapijt door hare hant geweven,
Scheen een vioolendaeu ten lippen uit te geven.
De droeve nachtegael vergat nu eens haer klagt,
En vloekte Tereus niet om zijne zusterkracht:
Zy zong een zoeter toon, dan alsze, dol van tooren,
Den echtschoffeerder daegt, en noopt de wraek met spooren.
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Toen Jonkvrou May, het hooft gehuldigt met een kroon
Van geele boterbloem, narfis en hofadoon,
Dus Citheree begroete, op haren lentewagen:
Idalische Godin, die, met uw welbehagen,
Ons d'eer vergunde, om in uw dienst te zijn gewijt,
Gy ziet hoe trou ik my in uw geboden quijt;
Hoe 't alles met den knoop der Liefde zich laet binden,
Nu wy, gekoestert van de warme westewinden,
En met een schooner glans, geheldert van de zon,
Al 't aardrijk openen, en eene volle bron
Van min haer aderen en takken uit zien spreien.
Nu is geen doffer van zijn ringelduif te scheien.
De zonne zelf, van min tot in het hart gewont,
Omhelst de borst der aerde, en streelt haer frisschen mont,
Zy ziet den Bruigom aen, die heerlijk uitgestreeken
Met hemelsch diamant, haer' boezem wenscht t'ontsteken
Met wederliefde, en och, wie zou de min weêrstaen!
Zy voelt den zelven brant, zijn vlamme steekt 'er aen.
De gansche werrelt strekt de minnevonk voor tonder.
Uw magt wint velt, en brengt de huwlixhaeters onder.
De duinbeek vrijt den beemt en bleekwarande uit zucht
En kuissche minnetocht, het water en de lucht
Versterken uw gebiet: maer 't menschdom, boven allen,
Komt u eerbiediger als oit te voet gevallen.
De lentemaent, die met mijn' naem op 't voorhooft praelt,
En zoo genadig wort van uwe gunst bestraelt,
Verrijkt uw hoog altaer, versiert met myrtfestonnen
En d'eedle roos, geplukt aen Ciprus waterbronnen,
Door eenen rijken oogst van zielen, die geraekt
Van uwen minnepijl, vast quijnen; yder blaekt;
Maer TEILER, krachtiger getroffen met de schichten
Van uwen minnezoon, door lenden en gewrichten,
Heeft nu geen noort star, als de hoope van zijn min,
En 't schoon gezicht van zijn beminde vyandin,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

77
En levende op gena der schoone, die haer ooren
Voor zijn gebeden stopt, en van geen min wil hooren,
Ziet niemant williger zich geven onder 't juk,
Maer duizent boven hem verheven in geluk.
Hy slijt al treurende zijn ongeslaepen nachten,
En smeekt de minnegoôn met vruchtelooze klagten.
Wy horen dikmaels, hoe de boschgalm, zelve moê,
Hem kaetste al staemlende zijn eigen zuchten toe.
Waer vint de minnaer eens verligting in zijn smarte?
Zoo ik, meêdoogende, niet neem zijn rou ter harte,
En u o koningin! beweege; om met uw magt,
Waer voor het al bezwijkt, die niemant heeft veracht
Als tot zijn eigen straf, de koele te beweegen,
Vervreemt van Liefde, en nu tot eenzaemheit genegen,
Op datze met haer gunst bekroone zijne trou.
Nu, noemze my; wie is die schoone en wreede vrou,
Die niet wort omgezet door traenen noch gebeden?
Dus vraegt de Minvoogdes: z'is u gelijk van leden,
Een zelve deftigheit blinkt uit in haer gelaet,
Godin, hervat de May: de lasterende haet
Is stom voor hare deugt, en wil zy iets verwijten,
Tis min, als Momus u te schamper toe dorst bijten,
Om 't kraeken van de muil, op Thetys hemelfeest.
Haer schoonte en wijsheit schoeit op een verheeven leest.
Het spoor der reden is de richtsnoer van haer leven.
Een onbekrompen hant, een rustigheit in 't geven,
Ver van verquisting en berisplijke overdaet,
Houd hare miltheit in de gulde middelmaet.
Gelijk hy mee, voor wienwe uw godheit komen smeeken,
Vervreemt van eigenbaet, de wortel der gebreken,
Dat roofgedrocht vervloekt, haer giftige adem vliet,
En door 't blanketzel haer mismaekte troni ziet.
Vrou Venus kende voort de Bruit uit deze reden.
Hoe, zal FRANSINA, die my korts heeft aengebeden,
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Voor mijne huwlijxwet gebogen, nu voortaen
Onze oppermogentheit en scepter tegenstaen!
Riep d'Acidalische Vorstin, wy zullen 't weren,
Wy weten met een wenk die luimen om te keeren.
Natuur lei zoo veel geest en schoonheit niet dus milt
Aen haer te koste, om die onnut te zien gespilt.
Dit sprakze naulix, of de Bruit, in 't hart bewoogen,
Begroet den Bruidegom met vriendelijker oogen.
De wolk van strengheit smelt en glipt uit haer gezicht.
Zoo heeft mijn zangnimf stof om in een bruiloftsdicht.
Te loven uwe keur, uw vreugde in top te haelen,
O Bruidegom! die vast de flauwe zonnestraelen,
Met vreugt ter westkimme af ziet struikelen in zee.
De vrolijke Avontstar verheft zijn hooft alree,
En schijnt tot uwen dienst de briesschende genetten
Den toom te vieren, en zijn loop meer voort te zetten;
Zy rooken onder hun garreelen, 't montstuk, wit
En drijvende van schuim, toont hoeze zijn verhit.
Nu wort het tijt de vrucht van uwe min te plukken.
't Gestarnte zelve ziet vernoegt uw wensch gelukken.
De schone Cypris heeft het bruiloftsbed bereit
Met hare hant, en met haer rozengaert bespreit,
En geur van kassie en kaneel, aen Ganges stroomen,
Den Fenix van zijn hoog kaneelaltaer ontnomen.
De minnegoden staen gereet, om hant aen hant
De Bruit te leiden naer de huwlijxledekant.
Nu Bruigom, nu is 't tijt, de roozen van haer wangen
Te kussen, klevende om den blanken hals te hangen,
Twee zielen ondereen te mengen tot een kroost.
Hoe ist? bedrieg ik my FRANSINA, dunktme bloost,
Van eedle schaemte, en schijnt te spreken, 'k wil uw pijnen
Mijn TEILER, zalven, kom, maer achter d'echtgordijnen.
Gaet heen gelukkig paer, en eer noch eens de May
De vruchtbre velden kleet met hare bloemlivrey,
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Eer 't Twelingteeken weêr u vriendlijk leert omhelzen,
Het Haerelemmer bosch de takken van zijn elzen
Met weelig mayloof kroont, en 't Spaeren aen zijn' kant
En zilvren waterstroom den breeden mayboom plant,
Zie ik een' jongen zoon uw zorgen rijk betaelen,
En mengen in een stam de TEILERS, en de WAELEN.

Ter bruilofte van Jan Kopyn, en Magdalena Vriezenburg.
Gnatam egregio Genero, dignisque Hymenaeis Dat Pater.
DE Min won eindelijk het velt;
En moedig in het triomfeeren,
Kon met een aengenaem gewelt
Twee zielen door haer magt verheeren,
Die 't al, wat woelt beneen de Maen,
Ziet onder haere wetten staen.
En hebt gy mee, gelukkig paer,
Voor Venus scepter 't hooft geboogen?
Geen noot: elk wort haer magt gewaer,
En kent haer goddelijk vermogen:
Die neerlaeg strekt u tot geen schae,
Maer overstroomt u met genae.
Hy wint, die hier den strijt verliest,
En heeft een hert ten buit verkregen,
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Dat hem voor zijn verwinnaer kiest,
En blijft hem even zeer genegen,
Schoon 't wederwaerdig lot, verwoet,
Hem plondert van zijn haeve en goet.
Al steekt een strom de vinnen op,
En stort, gebroken uit de kimmen,
Van booven loeiende uit den top;
Al ziet hy 't bijster onweer klimmen,
En schuuren over velt en zee,
Het steurt zijn ziel niet in haer vree.
Dat welgenoegt gemoet kent niet
Het geen zijn stilte kan verstooren,
Het acht alle onheil en verdriet
Ver buiten zich; zijne uitverkooren,
Zijn tweede ziel versmelt den rou,
Door hare deugdelijke trou.
Nu Bruidegom hy hebt alree
De voorsmaek van dat zoet genooten,
Gy ziet uw fiere Bruid gedwee,
En meenigmael voor 't hooft gestooten,
En streng uw trouwe liefde onzeit,
Bedankt nu haer geneegenheit.
De Zeeusche stroomen heugen meer,
Als gy, van uw verliefde klagten,
Zy galmden op uw zuchten weer,
En susten 't onweer der gedachten,
Daer gy, verrukt met ziel en zin,
Vast quynde aen eene koorts der min.
Wat raet? gy drijft al verder voort;
Een oosterkoelte voert u heene,
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Daer niets nu meer uw hert bekoort.
Gy roept vergeefs uw MAGDALEENE;
Zy hoort niet meer, en wat gy wacht,
Z'is doof voor uwe minneklacht.
Men zegt, dat Venus, hier geteelt
In 't midden van de zoute baeren,
'T geweer, waer mee zy herten streelt,
Gebruikte, om in de bloem der jaeren
De Bruid, op 's Bruidegoms gebed,
Te buigen voor de minnewet.
Zy hoort u nu meedoogende aen,
En wil uw lusten niet bepaelen.
Tree toe dan Bruigom, want de Maen
Begint allenxkens neer te daelen,
En steiler rollende uit den trans,
Vast in te krimpen haeren glans.
De naenacht rukt de starren neer.
Een rei van kuische Bruiloftgoden,
Gewaepent met het mingeweer,
Schijnt u op 't Huwlijksbed te nooden.
Zoo toon', voor 't jaer, een jonge spruit,
De vrucht van 't huwelijks besluit.

Zang: Courante la bare.
DE liefde, 't albezielend zout,
Bewaert het al, wat woelt en leeft op aerde,
In zijn gewenschten stant en waerde,
Zy is het die geslachten onderhout,
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En, opgewasschen tegen druk,
Ontworstelt eindelijk alle ongeluk;
Zy staet, gelijk een rots in wilde baeren,
Die 't zeenat keert,
En zoo veel jaeren
D'Oceaen braveert.
D'Amerikaensche paerelschat,
De kostlijke oegst der kruidige Molukken,
En watz' in Paradijzen plukken,
Die 't Indisch meir met zijnen arm omvat,
De flonkerende diamant,
En 't rijk gesteent gegaert aen Ganges strant,
Is by de trou noch liefde te gelijken;
Die kan alleen,
'T gemoet verrijken
Met haer kostlijkhêen.
Deez' onvervalschte min verbint,
Getrouwe twee, ook uw stantvaste zielen,
Die mette tijt noch ramp vernielen,
Maer maeken dat zy 't alles overwint.
Dan zal geen honingh van Hijmet
Verdooven 't zoet van uw gezeegend bed.
Dan zal geen schat by uwen rijkdom haelen;
En geene tijt
Uw vreugd' bepaelen,
Voor uw leven slijt.
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De haven. voor Jacob van Mollem, en Maria Zydervelt.
Jam vos portus habet.
TErwijl Bellone d'oorlogszwaerden,
Verdronken in een zee van bloet,
Ziet neêrgetreden met den voet,
En haer zeeschennende standaerden
Vernielt, zoo ver we om west en oost
De dolle golven zijn getroost:
Terwijl de vredezon haer glanssen
Laet flikren door des oorlogsnacht,
Houd Citherée de minnewacht:
En loert uit Amathuntes transsen,
Om harten onder haer bannier
Te smelten in het minnevier.
Zy ziet aen 't wijdvermaerde Sparen,
Dat moedig op zijn waterbijl,
De havenketens aen den Nijl
In stukken bruiste door de baren,
Van MOLLEM dwalen zonder min,
En vliegt hem met haer toortsen in.
Een heimelijke gloet aen 't blaken
Kruipt dieper in zijn ingewant,
En zet den Minnaer in een brant,
Die op zijn Egaes roozekaken
Alleen geblust wort sonder smet
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In 't weelerige bruiloftsbed.
Nu komen zijn gewaekte nachten
En afgestreden minnepijn
Hem weder voor, in andren schijn
En triomferende gedachten,
Daer hy met eenen kus het leet
Van zijn geschokte zorg vergeet.
Zoo zachme Andromade voorhenen,
Door Perseus onversaegde hant
Verlost van het moortdadig strant,
In 't midden van haer vreugden weenen,
Als ofze noch op Nereus gront,
Ten doel der zeegedrochten stont:
Maer flux in minneweelde dronken
Den helt, haer toevlugt in den noot,
Vrymoedih streelen in haer schoot
En stoven met verliefde lonken.
Geniet nu meê by uw MARY
Des huwlix waerdste lekkerny.
Gelukkig paer, verliefde harten,
Gy smyt dan vrolik 't anker neer!
En vreest geen bui noch winterweer,
Als die, ten einde van uw smarten,
De zeegevaeren doorgezeilt,
Nu eerst de Haven hebt gepeilt.
Doch wy, die van verwoede orkaenenGeslingert op de minnezee,
Geen veilig strant noch zien of rêe,
Onzeker waer wy onze vaenen
Eens neder strijken, en wat kust
Een toevlucht strekke nae ons lust:
Benijden geenzins uw vermaken,
Maer wenschen nae dien zelfden trant
Te zijn gedreven op het strant
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En van een kuische vlam te blaken.
Zoo waerlijk bloei uw huwlixstaet
Te schooner, in 't gezicht der haet.
Zoo moetmenze al bedrogen vinden,
En hun zien kloppen op de mont,
Die aen verschillen, zonder gront,
De Huwlixeendracht willen binden,
Als of een nevelwolk de zon
Der heilige echt, bezwalken kon.
Gelijk het onderscheit van stemmen,
Waer op de zangkonst rolt en speelt,
Geen strijd in lekkere ooren teelt
Die op dien klank in weelde zwemmen,
En 't hoog het niet van 't laeger wint
Indien de kunst de toonen bint.
Zoo hecht de min hun aen elkander
Die, ongeschokt in schijnverschil,
Nu zaemgesmolten tot een wil
In schaduw volgen van haer stander,
En oorelogen met meer lof
Als helden in 't Olympisch stof,
En Krijgsliê die het leven wagen
Gesolt door waternoot en vier
Om eens met kransen van laurier,
Ten starrenhemel ingedragen,
Te zweven met een ydle naem
Op wieken van d'ondankbre faem.
Maer 't morgenlicht allenx aen 't klimmen
Op haer verheven dagkaros,
Breekt met haer toorts de wolken los,
Die stuiven onder 's aertrijks kimmen,
En al 't gestarnte in een verbont
Rolt steil voorover nae den gront.
Gae heen uw uur is reets gekomen,
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Vrou Venus wacht het vrolijk Paer.
Gae geeft op 't heilig minaltaer
Uw liefde d'onbekrompe toomen,
Die binnen 't jaer een Spruitje geev'
Waer in zijn Grootvaers wezen leev'.

Ter bruilofte van Vinsent Petersz. en Elizabet Van Veen.
HY blijft in zijne keur vernoegt,
Die, als hy in den echt wil treeden,
Voorzichtiglijk zijn zinnen voegt,
En luistert na 't gebod der reeden,
Zich schikkende na haeren raed,
Niet na den dwang van eigenbaet.
Een onbesprooken huwlijksband
Vereischt een eenigheid van harten,
Daer waere min de kroon in spant,
Die ramp en oorlog uit durft tarten.
Zo dit geschied, is 't huwelijk
Meer t' achten als een koningrijk.
Maer als een losse en wulpsche min
Een leedig hert heeft ingenomen,
Doet zy den minnaer in 't begin
Niet als van vreugde en zoetheid droomen:
En glipt de Troudag maer voorby
't Wort gal in plaets van lekkerny.
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Alleen de reeden kan den weg,
Waer langsmen na dit eind moet streeven,
Na een bezaedigt overleg,
Stantvastigen te kennen geeven,
En wijzen elk den dwaelweg aen,
Die wijslijk dient voorby gegaen.
VINSENT, gy zijt dit heilig spoor
Der reeden moedig ingeslagen,
Toen gy voordachtiglijk, het oor
Niet leenende aen de valsche laegen,
En strikken voor elks hart gespreid,
Te raed ging met voorzichtigheid.
Zy ried u, en gy deed haer zin,
Uw hart op zulk een plaets te zetten,
Daer 't u verstrekte tot gewin,
Te buigen voor de minnewetten
Van eene Maegd, wiens kloek verstand
De koudste harten zet in brand.
Gelukkig is hy die een Vrouw,
Die melk der Wijsheid heeft gezoogen,
Verkrijgt door onverbreekbre trouw,
En niet alleen uit twee schoone oogen
Het voedsel zijner liefde zuigt,
Schoon al de weereld daer voor buigt.
En gy, van VEEN bedank het lot,
Dat u een man heeft toebeschooren,
Die liever wil na 't wijs gebod
Der reên, als dwaeze liefde hooren;
Hy heeft door deeze keur getoont,
Dat deugd en kennis by hem woont.
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En zonder dat, hy had uw hart
Noit tot zijn weedermin bewoogen,
Maer in het midden van zijn smart
Zich deerlijk in zijn hoop bedroogen,
Indien 't begrijp van zijnen geest
Geen voorspraek had voor hem geweest.
Gezeegend Paer, men kan het zoet,
Dat gy in 't huwlijk hebt te wachten,
Door zulk een eenheid van gemoed,
Zich niet verbeelden met gedachten.
Een ieder tracht na d'echtestaet,
Maer weinige die 't zo beslaet.
't Geluktme uw eersten Bruiloftsdag
Met mijne wenschen in te wyen,
Die, zo mijn voorbee iets vermag,
Niet zullen als tot heil gedyen,
Van 't jonge Paer, dat heeden is
Getreên in d'echtgeheimenis.
Maer ziet, de stille middernacht
Op Vleermuisvleuglen aengedragen,
Rolt steil voorover, en verwacht
De Zonne op haren morgenwagen;
Zy noodt u om den kuisschen brant
Te blusschen op de ledekant.
Ga Bruidegom, geniet het zoet
Der zuivre trou en uw verlangen,
De Bruid vint nu uw wenschen goet,
Ga zuig het rozebloet der wangen.
Zoo geeve u God een jonge spruit
Eer 't Maenlicht vijf paer ronden sluit.
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Ter bruilofte van Daniel de Neufville, en Aeltje Bruin.
Zang, Courante la bare.
Imperio jam nunc assuesce jugali.
't GEluk is grooter na verdriet.
De zonne spreit, naer ongestuime buiën,
Een heerelijker glans in 't zuiën,
En verft de lucht met purper in 't verschiet.
Zoo wort, na hopeloos gedult,
Des minnaers hert met grooter vreucht vervult,
Wanneer zijn lief, bewoogen onder 't vrijen,
Nu onbevreest, het jae laet glijen,
En zijn leet geneest.
Dan zijn de muskadellen wrang
By roozen, die in 't zoetste van haer bloeien
Op malsche maegdelippen gloeien,
Vermengelt met de leli op de wang.
Geen gout, met zweet en zorg behaelt,
Noch honig die op Hyblaes toppen daelt,
Is met het zoet der liefde 't evenaren,
Die, onverzeert, door zoo veel jaeren,
Aerde en zee regeert.
Onsterffelijke huwlixmin,
Die, onbeweegt in 's werrelts onweerlagen,
Gelijk een Ceder, meer kont dragen!
Hoe strengelt gy twee zielen in een zin!
De ramp besnoeit haer liefde niet,
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Zy steekt haer hooft intop wat haer geschiet.
Gelijk den Adelaer, door 's hemels boogen,
In schemerlicht, om hoog gevlogen,
Voor geen nevel zwicht.
Geen oorlogsramp of ongeval,
Noch moordend oog van woedende tierannen,
Kan oit de huwlijxlust verbannen.
Die reikt met haren septer overal.
De zee voelt zelfs aen 't noorder strant,
Haer zeegedrochten blaken in dien brant.
En Febus, nu met groter gloet aen 't klimmen,
Ziet al de lucht, uit zijne kimmen,
Van de min bevrucht.
Wy wenschen u, bevallig paer,
Geen overvloet van grooten schat en staten,
Die haer bezitters flus verlaten,
En vorsten zelf niet redden in 't gevaer;
Maer dat gy, in vernoegden staet,
Eer 't zonnevier door vijfpaer teikens gaet,
Of eer de maen tien ronden heeft voltogen,
Een spruitje teelt, dat onder d'oogen
Van zijn ouders speelt.
De bron der wenschelijke vree,
Daer onlust wort in ballingschap verstooten,
Zy op uw huwlijk uitgegooten,
En sleep een reex van deugd en zegen me.
ALIDE volg uw DANIëL,
Op 't heilig spoor van 't Goddelijk bevel.
Zoo geev' d'almogentheit u, na dit sterven,
In 's hemels troon, voor deze t'erven
Rijker bruiloftskroon.

Vivite concordes: Et quae modò vota canendo
Dicimus, in Myrti cortice scribat amor.
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Ter bruilofte, Van den Heere Joannes Fenwyk, En Mejuffer Sara
Bormans.
WY zien uw Feestdagh dan verschijnen,
En 't vrolijk uur, zoo lang verwacht,
Staet in geboorte dezen nacht,
Welke al uw zorg zal doen verdwijnen,
O FENWYK! die na lang gedult,
Nu eens uw wenschen ziet vervult:
Uw BORMANS luistert na uw klachten,
Al wat gy wilt neemt zy in 't goê;
Zy zal met lust uw smart verzachten,
En reikt u bey haer armen toe.
Pigmalion, door min gedreven,
Daer al zijn hart en zin op speelt,
Ontvonkte 't ongevoelig beelt,
En gaf het koude marmer leven,
Hy kust het lichaem, zonder vlek,
Blijft hangen om den blanken nek,
En streelende de zuivre leden,
Ziet tot belooning van zijn min,
Het beelt, begaeft met ziel en reden,
Herschapen tot zijn gemalin.
Niet anders was uw Bruid voorheenen
Gevoeleloos en kout als steen
Voor minnaers en al hun gebeên,
Zy achte op klagten noch op weenen,
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Het hart en 't lichaem street om prijs,
Om koel en blank te zijn als Ys.
De koelheit hebt gy weggenomen,
Uw liefde en hare is even groot,
Geniet uw wensch nu zonder schroomen.
Zy gunt u haren blanken schoot.
Hoe kunt gy schooner tijt verhopen,
Voor uw gewenschte huwlijksbant?
De Vree verquikt alom het lant,
De dolle Krijg is doot gelopen.
De Welvaert, die op sterven lag,
Springt weder vrolijk voor den dagh.
Het lacht u alles toe in 't paren,
't Ontbreekt aen schoonheit, stam, noch deugt,
En d'eedle lente van uw jaeren
Belooft u anders niet als vreugt.
Nu aen het kussen en omvangen;
Elke oogenblik is nu gewin,
Ontvonk de Starren zelfs tot min.
Zy bied u hare rozewangen,
Kus het verlangend hart gezont,
Aen haer bekoorelijke mont.
De Muskadel, hoe versch getrokken,
Hoe schoon zy toelacht aen uw lust,
Heeft niets het geen u kan verlokken,
Als gy die frissche lippen kust.
De zonnetoorts is aen 't verdwijnen.
De nacht verjaegt het deizend licht,
En dekt reets 's weerelts aengezicht
Met haere donkere gordijnen.
De Maen steekt hare hoorens op,
En al 't gestarnte stijgt intop.
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Gae, pluk de vruchten van uw vryen,
En eer de Zon zich weer vertoon'
Om door den Kreeft of Leeuw te ryen,
Verwachten wy een' jongen Zoon.
Leeft lang gelukkig met elkanderen.
De Twist, het boost vergift en kruis,
Zy eeuwig balling uit uw huis.
Zoo moete uw liefde noit veranderen,
Als datze tot uw rust en eer
Geduurig aengroey' meer en meer,
En 't geen de Tijt van uwe dagen
Allenks zal snoeyen na zijn zin,
En heimelijk uw beide ontdragen,
Vervult dat weer met trouwe Min.

Ter bruilofte Van Henderyk Popta, En Anna Ter Gouw.
't VLoeit alles toe van zelfs, om uwe Trouw te kronen,
O POPTA! Mars komt zich in 't Lentekleet vertonen,
De wenschelijke Vreê lacht ons uyt Londen toe,
En stuit het dreigement van Vrankrijks oorlogsroe.
Geen zegen scheen u van den Hemel meer t'ontbreken,
Als ANNAES boezem tot uw liefde mee t'ontsteken;
Dat is u nu gelukt: dus krijgtge een schoone vrouw,
Door haar geboortenaam en deugden u GETROUW.
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Ter bruilofte Van den Heer Kornelis Nolthenius, En Juffer Agatha
Van Wesel.
INdien bevalligheit van wezen en van zeden
Den band des huwlijks meer verknocht, en lieflijk maekt;
Is dat de minnetoorts, die echte zielen blaekt,
En 't hoog altaer, waer op de Min word aengebeden,
Die van de Trouw verzelt, alle onlust kan vertreden,
Wiens innerlijke rust van stormen ongeraekt
En ongeschokt, door vreugd noch onspoet word gestaekt,
Zoo zie ik 't Huwlijk hier volmaekt in al zijn leden.
Gy Bruigom, dien met recht belooft word zulk een trouw,
Gae, maek uw AGATHA ten eersten tot een vrouw.
Alle uitstel is verlies. zy acht u boven allen,
En gaf u met haer hant haer lichaem en gemoet.
Wat kunt gy wenschen van den Hemel grooter spoet!
De GOETHEIT zelve komt u in den schoot gevallen.

Zang: Belle Iris.
NU genaekt de vrolike uur,
Die de twee verliefde harten
Zal genezen van haer smarten,
Nae de wetten der natuur.
Hymen laet zijn toortzen lichten
Tot een teeken van haer brant,
En geleitze met zijn dichten
Op het huwlixledekant.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

95
Zoo zach d'Italjaensche jeugt
Vorst Antoon met Kleopatre
Trouwen op d'Egyptze watren.
Die weergalmden op zijn vreugt.
Hy versmolt in minneweelde,
En versmeet de Roomsche kroon,
Toen hy hare schoonheid streelde
Op Astartes bruiloftstroon.
Zoo zag 't moedig Griekenlant
Den verwonnen Alexander
Buigen voor de minnestander,
In 't gezicht van 't legerstrant.
Ach, wie kan de min ontlopen!
Die heel Azïen voorheen
Zag vernielen van Europe,
Om de liefde van Heleen.
Als de Zonn' de strenge kou
Heeft ter werelt uitgedreven,
Krijgt gebergte en bosschen leven:
Dan komt d'aengename trou
Met haer kruin ten hemel dringen,
En doorwont met zoete pijn
'T ingewant der trouwelingen,
Die haer onderworpen zijn.
Nu kan zelf een boschleeuwin,
In Hyrcynsche wilde wouden,
Haren leeuw gevleugelt houden
Door de banden van de min.
D'aerde ontsluit de teere kruiden
Uit haer zwangren schoot met lust,
Nu de lentezonne in 't zuiden
Haer bevochte wangen kust.
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Bruidegom treé toe, wel aen,
Pluk de vruchten van uw vryen;
Want de starren zijn aen 't glyen,
En de dagh verjaegt de Maen.
Laet geen klim verknochter hangen
Om den hogen populier,
Alsg' op KATARYNES wangen,
Aengestoken van u vier.
Wy verwachten, zoete Twee,
Eer de Maen aen 's hemelstransen
Negenmael haer zilvre glansen
Toe zal sluiten op uw bee:
Eer de Zonn' driehondertwerven
Aen de westerkimmen blaek,
Eene Spruit die, nae uw sterven,
Uw geslacht onsterflik maek.

Ter bruilofte Van Joannes Ketelhoet, En Sara Emans.
Vicit amor.
d' ALvoedende natuur, uit zucht
Tot haer verdeelde voesterlingen,
Sloeg d'oogen over al de lucht,
En wat beneên de zonnekringen
Eerbiedig voor haer septer zwicht,
Bepalende in haer gunst zijn hope;
Maer eindlik vest zy het gezicht
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Op 't onverzoenelijk Europe,
Dat, dol van heerschzucht en verwoet,
Noch droop van dierbaer burgerbloet.
Zy zag hoe Vlaendren half verworgt
En Brabant op de tanden knarsten:
Hoe Vrankrijk, trots en onbezorgt,
Hen trad het ingewant te barsten,
En al de kristenheit gesplist
In 't harnas, grimmen op elkander;
Een vreeschelijke orkaen van twist
Aendrieschen stander tegen stander,
En onder zoo veel oorlogssmart
De trou verbannen uit elx hart.
Toen schutze driemael 't hooft van rou.
Al 't aertrijk schokte op dat bewegen,
En riep driemael luitskeels de trou:
Die was gevlucht, ter doot verlegen.
Gaet heene sprakze, blaekt en brant
Met teelzucht en haer vlamgenooten,
Al wat zich met mijn wetten kant
En u verwaent dreigt uit te stooten.
Wie keert de tijt die 't al verslint,
Indien de trou geen velt meer wint?
Al wort de zee geverft met bloet,
Haer kil gedamt met heldelijken
In dollen oorlogsovermoet;
De teelzucht kan die scha verrijken,
Ten trots van 't onverzade graf,
En fokken rijker oogst van zielen,
Als onlangs voor Bellones staf
En ysre heirbyl nedervielen:
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De trou ontlook gelijk een roos
En kreeg op elke wang een bloos.
Zy zwaeit de tortsen om het hooft,
De lucht scheen zelf van min te blaken,
Die 't aerdrijk met zijn vlammen stooft,
Verlieft op haer bedaude kaken,
Waeruit de minnaer Nektar zuigt,
En komt haer kouden schoot verwarmen,
Warneer hy 't hooft voorover buigt,
En laetze rusten in zijn armen.
De Bruigom voelde meé dien gloet,
Gedrongen in zijn hartebloet.
De Rijn, die ongedwonge vliet,
Van daer hy krimpt in nauwer bochten,
En bruizende onder Emrik schiet,
Verschaft het einde aen zijne tochten;
Een SARA, die hem 't hart ontvonkt,
En met een rijk gestarnt van spreuken,
Terwijlze vriendlijk op hem lonkt,
Het staetig voorhooft kan ontkreuken,
En wort zijn Noortstar en Kompas
In 's weerelds zorgelijke plas.
Hy sla JOANNES kruisspoor in,
Zy zal hem tot een SARA strekken,
Die, blakende van kuische min,
Zijn huwlijxweelde wil voltrekken;
Maer 't jonge Paer is met geen zang
Verkuist, neen zeker! en met reden.
Ik zing mijn bruiloftsliet te lang.
Zy wenschen bey' de moede leden
Te rusten, achter d'echtsgordijn,
Het einde van hun minnepijn.
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De Bruidegom volmaek na my,
Zoo ik te kort schiet met mijn snaren:
Hy heeft de Zee der Poëzy,
Die Goddelijke drift, bevaren
Voor heen, met onbekrompen loop.
Nu vint hy andre stof tot dichten.
Zoo moet, een jonge zoon vol hoop
De vaderlijke zorg verlichten,
Gelijk wel eer de Troysche Askaen,
Voor 't zinken van de tiende maen.

Ter bruilofte van Michiel Komans, en Katharina Ritzert.
't IS KOMANS niet genoeg door weergaeloos geschrift
Al wat de schrijfpen voert de kroon van 't hooft te strijken.
Hy voelt zich zelven nu genoopt van andre drift,
En wil in kuische liefde ook voor geen minnaers wijken.
De letters die hy zaeit op 't velt van zijn papier,
Die d'eeuwigheit alree zijn fenixschacht beloven,
Wanneerze konstig weid met een volmaekte zwier,
Gaen zoo verre in sieraet al ander schrift te boven,
Als zijne kuische Bruid de kroon der Maegden spant:
Die heerscht met volle magt alleen in zijn gedachten.
Gelukt hem alles nu zoo wel, als zijne hand,
Zoo magmen binnen 't Jaer een jongen Zoon verwachten.
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Ter bruilofte Van Meester Govert Bidloo, En Juffrouw Hendryne
Kiskes.
Mutua cura duos & amor socialis habebit.
ZOo zien wy 't vrolijk uur gebooren,
Waer in HENDRYNE uw kuischen brant
Zal blusschen op de ledekant,
En teffens weêr uw lust bekooren,
En weêr vernoegen, nóit verzaet!
Dan steekt de Lentedageraet
Het hooft te spader uit de kimmen,
Geverft met bloozende saffraen,
Om niet uw minne in 't licht te staen,
En, zooze quam te schielijk klimmen,
O Bruigom, nimmer moê gekust,
Te stooren uw verliefde rust.
't Schijnt al de minnetael te spreken,
De Zon zoo lang in hooger trans
Gebannen, komt met schooner glans
De borst der Aerde weêr ontsteken
En stoven, die nu vruchtbaer zwelt
En ziet, hoe haeren Minnaer helt
Voorover uit zijn gouden wagen,
En kust aen haer' bedaeuden mont
En malsche kaken 't hart gezond.
De lucht bestemt die minnevlagen,
En volgt de luim van die hy mint,
Nu streng en straf, dan wel gezint.
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Maer u ontrusten geen meer buien,
O Bruigom! 't gaet u al voor ty,
Gy zeilt nu klip en bank voor by,
Al stroomt het Noorden tegen 't Zuien,
En dreigt met een verwoede orkaen,
De haven kan u niet ontstaen.
HENDRYNE zal uw leet verzachten,
En trouwe gezellin in noot,
U koestren in haer' kuische schoot.
Zoo durft gy 't moedig al verwachten,
En keeren op den schilt van d'echt
Wat uwe huwlijks vreê bevegt.
Kroont nu 't geluk mijn wensch met zegen,
Zoo zal, eer Mars in 't Lentekleet
De zon weêr onder d'oogen treet
En dreigt den Winter met zijn degen,
Die, struiklende en verbaest voor straf,
Vast rolt van 's werrelts klimmen af;
Of eer men Janus weêr ziet hechten
Den schakel van het nieuwejaer,
Een jonge zoon, het lieve Paer
Verblijden, en hun zorgen slechten,
Om zulk een overwinst, de vreugt
Van hunne trouw en frissche jeugt.
Bekragtig zelf mijn wensch, gae henen
O Bruidegom! de middernacht
Rolt vast van 't hooftpunt neêr. de wacht
Der starren is reets doof geschenen.
De blijde Morgenstar alleen
Wil eerst u zien na d'echtkoets treén.
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Ter bruilofte Van den Heere Peter de Wit, En Jonkvrou Helene
Koning.
VEel heils, oprechte spruit van 't Amsterdamsche bloet,
*
De WIT, die met zijn doot een weldaet heeft geboet,
Toen 't razend oproer brulde, en Amsterdam voordezen,
In twijffel hing, of 't noch aen Spanje trou zou wezen.
Men woed en raest, en valt den Burgermeester aen:
Maer zijn gezach hielt kort de muitelingen staen,
En 't stont den vromen man in 't einde op bloet en 't leven,
Dat hy 't gulhartig had den Burgervoogt gegeven.
Veel heils; dewijl Fortuin u al haer schat ontsluit;
Nuze u in d'armen leit van zulk een lieve BRUIT,
Die, schoonze roemen mach met recht op schoone leden,
Alleen 't gemoet waerdeert, en sierlijkheid van zeden.
Gy kunt geen grooter loon verwachten van uw min,
Als een HELENE, en die een Maegt, en KONINGIN.

*

P.C. Hooft Nederl. Histor. v. boek blad 179. 180.
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Ter bruilofte van Denys van der Schuuren, en Marie Noppen.
IK zing de Liefde, die de kroon der deugden spant,
En hechter als een knoop van blinkend diamant,
De zielen houd verknocht in vaste maetschappye,
Te scheuren door gewelt noch oorlogsrazernye.
Gewaerdig u het oor te leenen aen mijn dicht,
O Bruidegom, schoon gy door hooger geest verlicht,
En lange ervarentheit van tienmael zeven jaeren
En een, en 't deftig hooft besneeut met zilvre haeren,
De Liefde nader peilde, en doorzagt in den gront.
Wy teiknen u alleen den lof van 't Echtverbont
In blinde schaduwe; om die levende af te maelen,
Behoefde ik hemelvier, en 't gout der zonnestraelen.
Het menschdom lag noch diep begraeven in zijn nacht,
En lang was 't aertrijk tot zijn baiert weer gebragt,
En ruwe mengeling van stoffe en elementen,
Bleef God niet elk een merk van minne in 't herte prenten;
Gelijk in Edens Hof de grootste Hovenier
Den mensch bootzeerde, en blaekte in heilig minnevier.
Die zucht verspreide voort in alle kunne en staeten.
Men zag den doffer, op den hoogen Olm verlaeten,
De wieken klappen, en met opgeheven kuif
Toejuichen in 't gemoet zijn blanke ringelduif.
Al 't wout kreeg leven, en de torts der minnetochten
Versmolt de wreetheit van verslindende gedrochten.
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Maer onder al wat woelt beneen den kring der Maen,
Is niets de minnestaf en scepter onderdaen,
Of z' is verzelschapt van de Teelzucht, en 't Genieten.
De mensch kan zonder die alleen het wit beschieten
Der Liefde, en onbesnoeit, wanneer zijn keure op deugt
En 't rijk gemoet gegront, de tochten van de jeugt
Met d'oogbekoorlijkheit, door eedler lust ontwassen,
Twee zuivre zielen mengt die op elkandren passen,
In hun bespiegeling verheven boven d'aerd,
Door woeker noch een zucht tot vuig gewin ontaert;
Een smet, die d'ouderdom het naest pleeg aen te kleven,
Als 't meest bezorgt, wanneer zy 't minste heeft te leven.
't Is waer de huwlijksmin, die noit een naezaet wacht,
Schijnt veelen doot, en wordt te reukeloos veracht.
Want schoon wy leven in het zaet van onze stammen,
Gelijk een Fenix 't hooft verheft uit 's vaders vlammen
Op 't hoog kanneelaltaer; noch heeft die reine min
Een onberispelijke, en ware zoetheit in.
Men vraeg 't den Bruidegom, die rijp in beide ervaeren,
Nu weder, aen den boord van 't ketenbrijzlend Sparen,
Het trouverbont voltrekt: de vriendelijke Bruid
Ziet haer bestemming mee ten zedige oogen uit.
Ja 't schijnt de Hemel zelf die tijt heeft uit gekooren
Tot uwe Trou, waerin gy beide wiert gebooren,
Gaet nu, vernoegde twee, en viert gerust en bly,
Op uwe Feest, den dagh van beider jaergety.
En ziet gy eens te rug nae 't lang verloop der daegen,
Die zijn u heimelijk als in een droom ontdraegen,
En 't geen u overschiet, in dees gerusten stant,
Schijnt een nieu leven, en gewoekert uit den brant.
En gy vrou Bruid, die met een opgeheldert wezen,
Uw's Bruigoms handel, noit als van de haet misprezen,
Die zelf haer eigen borst en boezem knaegt en rijt,
En 's mans opreghtigheit, gekreukt om gunst noch nijt.
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Erinnert, maekt u zelf nu een beschermer eigen,
Die zoo veel menschen door zijn boetbazuin kon neigen,
En stieren, eene reex van vijfmael negen jaer,
Het weerloos Kristendom verstrekken een pilaer,
Een kruisverdaediger, getrouwe harten kneden
En buigen als het wasch, met kerne en kracht van reden.
Vergeeft het my, verg ik te veel aen uw gedult
O VAN DER SCHUURE! ik was van uwen lof vervult.
Maer uwe zedigheit toont daer de grootste krachten,
Dat zy verdienden roem grootmoedig kan verachten.
Des Hemels zegen blijv' voortaen uw Huwlijk by.
Hy kroone uw jaeren noch met een gewenschte ry:
Tot dat gy moe geleeft, ziet uwen disch omringen
Met een Godvruchte kroon van erfnakomelingen,
En Neven uit uw Stam, en 't eeuwig Vaderlant
Uit 's werelts ballingschap u heffe in beter stant.

Ter bruilofte van Antonis Timmerman, en Anna Timmerman.
Nullus amor tali conjunxit foedere amantes.
VRou Venus, met haer halve mannen,
Zy uit mijn Trougedicht verbannen
En hare wulpze Minnezoon.
Het lust ons op een hooger toon
Dees Bruiloftstaetzie in te wyen.
Ik hate Apollôs razernyen:
Maer wensche voor mijn Helikon
Een druppel uit de rijke bron
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De Paradijsbron van de Minne,
Die Adam dronk, toen zijn Manninne
Uit zijne lenden opgestaen,
Hem smolt op 't ledekant van blaên.
De Huwlixliefde boven allen
Aen God den Schepper welbevallen,
Den Hovenier in Edens hof,
Geeft zoo veel stervelingen stof,
Die in de schaduw van haer pennen
De stilte en eenzaemheit ontwennen,
Om eeuwig, als het lijf vergaet,
Te leven in haer lendenzaet.
Zy treft de Ziel uit maegdenoogen;
En houd den Minnaer opgetoogen
Die altijt na zijn Egae helt,
Geketent van een zoet gewelt.
Zoo weet de zeilsteen, meêgenomen
Door zoo veel grondeloze stroomen,
En Oost, en Westerpekelplas
Te zweven na het Noorderas.
Maer vaster zijn de Liefdekoorden,
Als dat den zeilsteen bind aen 't Noorden:
Schoon veele trots den Echt vertreên
Van hart en ooren onbesneên,
En als de Saters, vrouweplagen,
Van geilen gloet om 't hart geslagen:
Maer zy staet even fier, en pal
In 't wederwaerdige geval.
Zoo blijft de Huwlixbant in waerde
Schoon alles eens versterft op aerde.
Zy mengt het zuure met het zoet.
De last, te zwaer voor een gemoet
En om de schouders in te drukken,
Breekt zy gevoegelijk in stukken.
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Indien de rou zijn Egaê knelt,
De Man verduurtze met gewelt,
En deelt groothartig in haer plagen,
Voor twee gemakkelijk te dragen.
Zoo zet de Gemalinne weer
De ramp van haer Gemael ter neer.
Schoon dan tierannen zamenzweren,
En d'afgunst komt haer huis braveren,
En 't onweer, schielijk voortgebragt,
Gelijk een dollen storm by nacht
In barningen en zeegevaren,
Hun slingert op de weerelts baren.
Zy staen in alle water weé,
Gelijk een steenrotze in de Zeé.
De liefde diez' elkander dragen
Stuit op het Echtschilt alle plagen:
De standertschaduw van de Trou
Bedekt en smoort hun hartenrou.
Wie wenscht dan niet eer lange jaren
Het hooft en kinn' met gryze haren
Besneeuwen, en de winkbraeu 't oog
Benevele als een duistre boog
Van overhangende gewelven.
Wie wenscht niet in de jeugt zich zelven
Te zengen in het vuur der min?
Zoo bouwt men huis en huisgezin.
Zoo vind Natuur, door aen te teelen,
Haer oogst in alle weereltdeelen.
Dit dacht de Bruigom eindlijk nae,
En vleit en strookt zijn Wederga
Tot zy, bewoogen van ontfarmen,
Hem koestert in haer sneeuwitte armen.
Zijn ANNA wort op 't laest vermant,
En noemt de Trou geen meer een bant.
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Maer medelijden en verlangen:
Hy blijft haer op de lippen hangen
En streeltze met zijn onderhoud.
Gelijk in 't schaduwrijke woud
De Ringeldoffer aengevlogen,
Zich blind ziet in zijn ringduifs oogen,
En zy met liefde wort bekoort,
Zoo draeze zijne wieken hoort.
Wel aen Gy, die om d'Echt te vieren
De liefde volgt in haer banieren,
Vergun noit rampen d'overhant,
Maer vleugeltze met d'Echtenbant.
Zoo storte een Hemeldaeu van zegen,
Gelijk een milde zomerregen,
Met vrede en onbezweet gewin
Geduurig in uw huisgezin.
Zoo koom' noit wolk van huiskrakelen
Uw Huwliksvreede te verdelen,
Zoo erftg' als ziel en lichaem scheit,
De kroone der onsterslijkheit.

Ter bruilofte van Abraham van den Bogaert, en Kataryne van
Asperen.
Par amor est illis.
't GAet wel: nae zoo veel onweerbuien,
Zeilt eens uw onbevlekte min
Voor wint en stroom de haeven in.
De zon van uwe liefde, in 't zuien
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Gestegen, stooft uw ingewant
Nu met een aengenaemer brant.
Niet anders zietmen reizenaeren,
Schipbreukelingen doot van kou,
Omhelzen hun bekreeten vrou;
Daerz' omgeslingert op de baeren,
Haer vaderlijke stad en gront
Begroeten met bestorven mont.
Een schat met zweet en bloet bevochten,
De stedenkroon door stael en vuur
Behaelt, van 's vyants legermuur,
In twijffelachtige oorlogstochten
Is duurder, dan die buiten noot
Wort toegeworpen in den schoot.
De liefde groeit in zwarigheden:
En blijft gelijk een strantklip staen,
In 't barnen van den Oceaen
En golven van de wint bestreden,
Die met vervaerelijk geklots
Te barste storten op de rots.
God zelf, de Hovenier in Eden,
Gaf d'eerstelingen van de min
In paradijslucht een begin,
Daer 't jonge paer vooruitgetreden
In galeryen, die de zon
Niet uit zijn trans doorstraelen kon,
Hun kusjes drukte op malsche kaeken,
Met roos en lely ondereen
Gemengt, en liefelijk besneen:
Als ringeldoffers, die aen 't blaeken,
Veel liever met hun nestgezin
Den dag verwenschten, als de min.
En gy stantvaste Trougenoten,
Gy triomfeert dan zonder schroom,
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En geeft uw min den vollen toom!
Terwijl wy, van 't geluk verstoten,
In grondelooze minnezee
Omzuklen zonder strant of ree;
Maer in uw blijdschap opgetogen,
Meé wenschen zulk een rijken loon
t'Ontfangen, voor de huwlixtroon,
En voor het minaltaer gebogen,
De vryheid, die ons 't meest behaegt,
Op t'offren aen een jonge maegt.
Nu hebben Damasceensche hoven,
Bekent door Atalantes zucht
In 't grijpen van de goude vrucht;
Terwijl de minnaer, voortgestoven
In 't worstelperk, zijn Bruit geniet,
Daer zoo veel jeugt het leven liet;
Adonis hofwaranderyen,
Zoo duur bepurpert met gebloemt,
Waerop d'aeloutheit trotst en roemt,
En Cezars boomgaertlekkernyen,
In d'ogen van de kuische BRUIT
By haeren BOGAERT eeuwig uit.
Hy zelf verkoos voor zulk een leven,
Gematigt met een lieven brant,
Geen koninklijken tullebant,
Noch tronen boven 't volk verheven,
En grootheit, die vervult banket
Met doodlijk Akonijt besmet.
Zoo waerlijk stort des hemels zegen
Op 't lentsaizoen van hunne trou,
Gelijk een frisschen morgendou,
Of onverwachte zomerregen,
En maeke u Vader, eer de maen
Noch tienmael in haer kring zal staen.
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Ter bruilofte van Michiel Komans, en Elizabeth vander Maersch.
Pariles in amoribus ambo.
GElooven wy 't? en wort dan eenmael d'uur geboren,
Dat gy ELIZABETH uw lief, uw uitverkoren,
Na zoo veel tuimeling van jaren ondereen,
En wederwaerdigheit, kloekhertig doorgestreen,
Als gemaelin omhelst? van daer zy was geweken
In 't vruchtbre Beverwijk, aen Hollands smalste streken,
Dat met zijn groenen kruin gedoken onder 't zant,
Haer kuische zinnen rust verschafte op 't eenzaem land,
Die, opgetogen in haer Godbespiegelingen,
Toeleiden, met meer vrucht ten hemel in te dringen.
Wat huwlixgodheit heeft, ten voordeel van uw min,
Dus 't wilt geval den voet gebreidelt na uw zin?
Om Vander MAERSCH, die dus haer vryheit wou beschermen,
Op 't derde Bruilofsbed te leiden in uw armen!
Stantvaste Bruigom, die van hooger geest verlicht,
Het aerds versmaet met een Sokratisch aengezicht,
En zoo veel hooger vliegt in ernstige gedachten,
Als uwe fenixveer den roem van alle schachten
Voorby streeft in zijn zwier: gelijk een arentsvlucht,
Als in slagorde 't hooft vooruitsteekt in de lucht,
Alle andre voglen, als de morgen op komt krieken,
Vergeefsch braveren op onafgerichte wieken,
Dat tuige 't Kapitool in Gysbrechts Waterstad,
Zoo rijk bezaeit met uw vergulde letterschat.
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En gy stantvaster Bruit, die eindlik 't zeil moest swichten
Voor uwen MICHAëL en zijn verliefde schichten,
Als of de Hemel, door d'orakels van zijn mond,
Zelf had gezworen in uw loflijk trouverbond:
Wat zultge een vier in hem zien groeien met de jaeren,
Om 's weerelds onweer en gevaeren doorgevaeren,
Terwijl een wilde zee van oorlog woelt en barnt,
't Eerwaerdig aengezicht te heffen na 't gestarnt.
Bedrieg ik my? of word ik reets om hoog getoogen,
En schijnt een schooner dagh voor mijn verwonderde oogen,
En zijn mijn voeten vlug? uw yver voert my aen
O Bruigom! boven zon en wisselbare maen:
Wy treden op uw trant de wolken met de voeten.
Zoo moete uw huwlixrust alle ongemak verzoeten,
Zoo groeie uw luister aen, en uwen ouderdom
Maek jongelingen, door haer blakende yver stom.

Ter bruilofte van Antoni Timmerman, en Aukenia Jajes Koopman.
DE Trouknoop is gelegt. de Bruit in 't harte ontstoken
Van min, heeft eindelijk haer fier gemoet verbroken,
Dat trager onder 't juk van liefde nederboog,
En groet den Bruidegom met vriendelijker oog.
Hy ziet zich zelven blint in 't stralen van de lonken
En gaven, haer zoo milt van vrou natuur geschonken.
Hy ziet'er omgekeert, en twijffelt of hy 't ziet.
Gelijk een Schipper, na doorstreden zeeverdriet,
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Geschokt van onweer en getuimel op de baren;
Wanneer hy nu gerust de haven in komt varen,
't Bekende strant begreet met een bestorven mond,
En twijffelt of hy nu noch vast staet op den gront,
En kan zijn oogen en gedachten nau gelooven.
Maer 'k zie des Bruigoms vrees vast meer en meer verstoven,
Hoe nader hem de loon van zijne min genaekt.
Nu voelt hy hoe hem 't hert van kuissche liefde blaekt,
Geen wulpsche venustocht, wiens dartele venijnen,
Het bloet vergiftigen met geile minnepijnen.
Gy speelgenootjes volgt den Bruigom op dien trant,
Die d'eer verdadigt van den zoeten huwlijxbant,
En nu ten tweedemael, van zuivre min bewogen,
Komt onder d'echtbannier vrywillig oorelogen
In eene veltslag, die op 't huwlijxdons van twee
Verliefde wort beslecht met ongeveinsde vre,
En eeuwig echtverbont. o! heilige echtebanden,
Die zielen zamensmelt, die huizen bouwt, en landen
En rijken overstroomt met zegen, uit uw schoot.
Gy breekt den yzren staf en heirbyl van de doot.
Gy strekt ons tot een schets, door 't schaeklen van geslachten
En eeuwen achtereen, der vreugde die wy wachten
In 't onbepaelde rijk van 's hemels Majesteit.
Wie buigt niet willig neer voor uwe mogentheit?
Al heb ik voor uw kroon noch noit het hooft gebogen,
Ik wensch my haest vermant te zien van uw vermogen.
Zoo waerlijk zegen' God den Bruigom in zijn min;
En maek hem met zijn Bruit tot eene ziel en zin.
Zoo kome een jonge Zoon, gesproten uit dit paren,
Eer Ceres tweemael snijt haer rijpe korenaeren.
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Ter bruilofte van Adriaen van Mollem, en Sybille van Halmael.
Aen de Speelgenootjes.
Vos mihi Musae.

Zang: Belle Iris.
I.
't ZOnnenooge, lang bedekt
Van gestrenge wintervlagen,
Pronkt veel schooner op zijn wagen
Als de nevelwolk vertrekt.
Zoo is meê des Bruigoms wezen
Opgeheldert met meer gloet,
Nu hy alle minnevrezen
Heeft getreden met de voet.

II.
Rome spelde in tijts haer druk,
En voorzag de staetgeschillen
Uit d'oraklen der SYBILLEN:
Maer zy brengen hier geluk.
Hier wort alle rou verbannen
Op een wenk van haer gezicht,
Zorge en onrust; twee tierannen,
Weggedreven uit het licht.

III.
ADRIAEN kleeft aen de mont
Van SIBYLLE, in liefde ontstoken,
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Zy, gelijk een rooze ontloken,
Kust zijn quijnend hart gezont.
Zoo wierd Peleus opgetogen
Toen hy ruste in Thetis schoot,
En zich blind zag in haer oogen;
Die hy met zijn kusjes sloot.

IV.
Zoo vergaept de Nachtegael
Zich aen zijne gade in 't vryen,
En doet velt en woestynyen
Galmen op zijn minnetael.
Bosch en berg gevoelt de tochten
Op haer beurten van de mins
Zy doet wildernis gedrochten
Zorgen voor haer nestgezin.

V.
SPEELGENOOTJES, die zoo fier
Noch trotzeert vrou Venus krachten,
Leert die magt niet meer verachten,
Die het al zengt met haer vier.
Dit heeft zelf Jupijn bevonden,
Toen hy in een gulden Zee
Droop door lijfstaffiers en ronden
Op de koets van Danaë.

VI.
Maer de nacht aen 't overslaen,
En de schaduwen aen 't dalen,
Nooden uit de Bruiloftszalen
't Jonge Paer na bed te gaen.
Dooft de toortzen die noch schijnen:
SPEELGENOOTS verlaet de BRUIT.
Daer meê schuift men de gordijnen,
En de Dichter heeft hier uit.
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Zang:
Kourante la bare.
I.
DE schoonheit van een zacht gemoed
Dat opgescherpt in puik van eedle zeden,
Ten doel heeft wijs beleit en reden,
Van hemelspijs, die zielen sterkt, gevoed:
Is waerder dan het mild korael
Van roozelippen, zoet op minnetael,
Of poeslig leliwit, of wondende oogen,
Waer door het hert
Blijft opgetoogen
In de minnesmert.

II.
Die heerlijkheit is zonder duur.
Een nevel kan haer gloeientheén verderven,
Gelijk de lucht de waterverven,
Maer 't zielen schoon is Godlik van natuur:
Haer luister volgt in 't ondergaen
De Zomerzonne om schooner op te staen,
Die haer van geene schaduw laet bevlekken.
Zoo zal de deugt
Ter glori strekken
Aen de schoone jeugt.
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Ter bruilofte van Dionys vander Schuuren, en Anna Marie Lups.
Felices ter, & amplius
Quos irrupta tenet Copula. Nec. &c. Horat.
DE noit verzaede Tijt, die 't alles kan verteren,
Spilt, op de ware min, vergeefs zijn taeje kracht.
Ik zal van Pafoswicht, noch vlugge Duiveveren
Niet reppen. Ik veracht kupidoos groote magt
'K spreek van geen Liefde, die uit geilheit voortgesproten,
Wiert met het masker, van vrouw Venus wil bedekt.
Maer huwlijxminne, die van boven ingegoten
Een kuisch geliefde Maegt, tot wedermin verwekt.
Die houd vrymoedig stant, en tart het spits der eeuwen.
Op zulken Liefde rust de gantsche wereltkloot:
Die toomt het toomloos Ros, en aengehitste Leeuwen.
Den Tiger, hoe verwoet valt in zijn Egaes schoot.
Het boschzwijn, voelt zich ook genoopt van liefdesporen,
Wanneer 't in kreupelbosch zijn weêrpartuur verzelt.
De Ringduif doet haer kracht door trekkebekken hooren.
De norse Stier buigt zelfs zijn nek voor haer gewelt.
In 't yzich Scytïe, wert ook haer vier gevonden:
En, daer de Russ', in 't bont, van winterkouw verstijft.
De wijngaert, als hy aen den ollem wort gebonden,
Groeit weeliger, dan als hy ongevlochten, blijft.
De bant, die twee in een, onscheidlijk, komt te strengelen,
En zamen hecht als met een diamante knoop.
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Pleeg, veeltijts, nut met zoet, en goet met roet te mengelen.
Veranderlijk, door een naturelijk beloop.
Die onverbreekbre bant, verbint ook Van der SCHUUREN,
Aen zijn beminde LUPS. geen dartle minnelust
Bestookt haer boezem, neen! die kan niet blijven duuren.
De Liefde, uit dartelheit geteelt wort haest geblust.
Een reine vlamme, van d'Almachtige ingegeven,
Maekt hem tot Bruidegom, en haer tot zijne Bruit.
Soo vallen zy de Min, waerdoor wy alle leven,
Vrywilliglijk te voete, en volgen haer besluit!
Nu kan hy, wel vernoegt, zijn halfgewaekte nachten,
De liefdetochten, en de zorg van zijn gemoet
Herhalen met zijn LUPS, in vrolijke gedachten.
Voorlede zwaricheit t'erinneren, valt zoet.
Ik wensche, dat haer God bedaeuwe met zijn zegen,
Dat haer de Vrede, die de huwlijxstaet volmaekt,
Bestrale met haer glans, geen huiskrakkeel bewege
Haer boezemen tot haet, die wort van elk gewraekt.
Haer Ziel zy wederzijts vervult met Liefdevonken.
Zoo zie ik binnen 't jaer de vruchten van haer Trouw!
Een spruit, die met een lach zijn grotevaêr belonke,
En aen zijn ouderen een vreugt zy in haer rouw,
Die zich al vroeg gewent, de heirbaen op te streven
Die na de deugden leit. die offre hy zijn Min.
Dat dan haer vordre tijt, die zy gehuwt beleven,
Haer steets zoo zoet zy, als haer huwelijx begin.

Turba ruunt, & Hymen clamant, Hymen ea frequentant cinctáque adest
Virgo &c.

Zang: Lalande.
I.
LIefde, gesproten
Uit een oogbekoorlijkheit,
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Wort weer daedlijk omgestoten
Als haer oorspronk nederleit,
Maer die, voortgeteelt uit deugt,
Op den middagstont der Jeugt,
Van de Minnaer wort genoten,
Is de ware huwlijxvreugt.

II.
Die niet wilt Paren,
En met Katoos barsch gezicht,
Venus in haer Schilt durft varen,
Die geen huwlijxhaters zwigt,
Zie eens hoe de Bruiloftslast
Aen VERSCHUURE en 't BRUITJE past.
Hoe zy nu geen vreugden sparen
Want de Min heeft haer verrast.

III.
Bruiloftsgenooden,
Die al meé de Minnepijl,
Meerendeels niet zijt ontvloden,
Kom verheug u voor een wijl,
By gepijnde voegt gequijn.
Vrolijkheit by Bruiloftswijn.
Niemant is om rouw' ontboden:
Maer om wel verheugt te zijn.

IV.
Wie durft vertragen?
Nu hem LUPS de voortogt maekt?
Als Apol begint t'ontdagen,
Vliet het al dat nevel maekt.
Nu de BRUIT de rouw verzet
Volg haer yder op die tret.
Maer ik durf geen praet meer wagen,
Want de BRUIGOM wil nae Bed.
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Ter bruilofte van P.S. en A.T.v.D.
Mutua cura duos, & amor socîalis habebit. Ovid.
SChoon 't oorlogsonweêr stormt van alle vier de winden
Tot 's werelts middelpunt; noch kan de Min iets vinden
Daer in zy zich verheugt en op volmaeker hoopt,
Wanneer haer Houwlixband twee zielen zamen knoopt.
My lust (den BRUIDEGOM begunstige mijn snaren.
Hy heeft weleer de zee der Poëzy bevaren.)
Te zingen hoe de Trouw, dat zuivre hemelkind,
Den stervenden aen een onsterflik voorrecht bind,
Op dat de toomloosheit der wulpsche wereltlingen,
Een onderweze ziel meer in haer zelf doe dringen
En veiligen den nek van dat baldadig Juk,
't Welk, voor geluk geschat, een bronaêr is van druk.
Al holt de werelt thans op onbestuurde wielen,
Godlooslik afgericht op grijpen en vernielen:
Al gespt de dolle Mars het bloedig harnas aen,
En doet de schrik zijns naems om bey de póólen gaen,
Om 't alles oost en west te buiten en te deelen:
De Trouw, die alles wenscht te voeden en te heelen,
Steekt echter in 't gezicht der bulderende nijt
Haer hooft vrymoedig op, en past op geen verwijt.
De Godsdienst, meest alom verbeten en gebannen,
Zag d'aerdkloot overheert van gierige tierannen,
En 't razend ongediert, als lammeren in schijn,
Met wolven, dol op roof, der schapen meesters zijn:
En was de Trouw haer niet ontmoet met lachende oogen
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Zy waer licht uur op uur ten hemel opgevlogen.
Hoe, sprak zy, lacht gy in dit algemeen verdriet?
Of weet gy d'Ilias van onze rampen niet?
Wat bergspelonk zal my het krijgsrumoer ontrukken!
Men drukte my weleer, nu komt het op verdrukken.
Verzel my zusterlief in ballingschap. kom voort.
Waar heeft de Godsdienst plaets? waer wort haer stem gehoort?
Het menschdom volgt zijn drift in moorden en verpletten.
'k Zie broeders op elkaer het bloedig lemmer wetten.
Men vloekt het ongeloof op 't grofste met de mond,
En al hun woelen is op ongeloof gegront.
De Trouw vertroost 'er dus: mijn Zuster staek uw klachten.
Ontstel u niet. gy kunt van my veel heil verwachten.
Ik zal noit buigen voor het wankelbaer geval.
De dreunende trompet, noch 't oreloogs geschal
Belet mijn aenwas niet. ik zal u noit bezwijken.
Wy zien een rijken oogst te moet uit alle rijken.
De barsche winter zelf belooft ons overvloet:
Want schoon ons menig durft verschoppen met de voet,
Men ziet ons evenwel van meerder noch begeeren.
En die de Trouw begeert kan geene Godsdienst weeren.
't Gaat wel. een dubble magt verzekert nu ons rijk.
Komt herwaerts, twijffelt gy? de waerheit hoeft geen blijk.
Ziet PETER met zijn BRUIT haer voor mijn wetten buigen.
Zoo waerlik spat het rijk des oorloogs voort in duigen!
Zoo waerlik hou de Trouw en Godsdienst overhand!
Hy zal, wy staen u borg, zich quijten met verstant,
En zijn een stuurman in deez, worstelende baren,
Voor jonkheit driest en dom, in 't varen onervaren.
Zijn BRUITJE volgt zijn tret en maekt zich hem gelijk.
Zoo stutten zy met hals en schouderen ons rijk!
Dus sprak zy, en vertrok. de ruige winterwinden
Ontdroegen my haer stem in hooggetopte linden.
God zegen onderwijl des BRUIGOMS artzeny.
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Hy maek hem een Apol, voor alle laster vry.
Hy strijk' de lauwerhoet van Eskulaep in 't heelen.
Zijn Egaê zal met vreugt in eer en welvaert deelen.
Geen wrevel, smaet noch schaê ontstelt haer houwlixrust.
En als haer levenslamp in 't einde wert geblust,
Ontfang'haer God om hoog, op dat zy, na dit trouwen,
In d'onbegrepen vreugt oneindig bruiloft houwen,

Zang: De doot van Faëton. Of: Ik drink de nieuwe most.
I.
IN 't zoetste van de jeugt,
Met onbekreunde vreugt,
Van steurnis vry, en al waer ramp uit spruit,
Met een Egade die zijn zijde sluit:
Vol van gezielt vermaek
Na d'overwinning der gewenschte zaek;
Nochtans, bedaert te zijn en deftig
Onder al dit zoet
Komt uit een wijs gemoet.

II.
Een lichaem, schoon van leest,
Daer in noch schooner Geest,
Die reden weet, en zeden is gewent
En puik van deugden diep heeft ingeprent;
Die wijslik alle plicht
Met vrolik' oogen vriendelik verricht,
Verlokt, die zoo een heeft verkooren
Voor zijn wederpaer,
Tot blijdschap jaer op jaer.

III.
Geen trouwverdriet breekt in
Daer zoo een zyvriendinn'
Den toegank stopt voor druk en wederwil,
Gebooren uit verderflik huisverschil.
Maer liefde hout'er steê,
Die baert een allerzoetste Houwlixvreê;
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En deez' een hert dat opgetogen
Is in dankbaerheit
Aen d'Oppermajesteit.

IV.
Uw tijd vloey zachjes heen.
En schoon dat in 't gemeen
d'Opmerking wert gestijft in tegenspoet,
Den vromen, echter, dient het al tot goet,
Daer weelde, zonder tucht,
En onspoet ongelovig wert bezucht,
Daer mist men 't spoor, 't welk ons te reden,
Die noit af en dwaelt,
Ten besten, heeft bepaelt.

V.
Nu gy te zamen weet
't Gebruik van lief en leet,
d'Een zy altijt des anders hulp en stut,
Zoo strekk' u allerley geval te nut.
In deez' betrachting leit
Uw hoop gevestigt op d'onsterslikheit.
Gelukkig paar! die hier na streven
Wilt, tot elk verwin.
God zegen uw begin.

1664.

Troutoorts, Aengesteken voor Izak vander Stralen, En Katarine
Meulenaer.
HEt lustme uw Bruiloftsfeest al juichende op te zingen,
Gezegent Paer: de pen is naulijx te bedwingen,
Als haer geen stof ontbreekt, mijn pen ontbreekt geen stof,
't Zy zich mijn zangeres behage in uwe lof,
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Het zy zy, geparruikt met groene myrteblaren,
Die, doorgestrikt met Goud, zich krullen om de haren,
Het Bruiloftsnut verheffe; ô brave KATARYN,
En gy VERSTRATE! doet mijn zanglust moedig zijn.
Vrou Venus had al lang, in haere ziel verbeten,
De Bruit, toen noch een Maegt, haer koeligheit verweten,
Zieldwingster, sprakze, maekt uw schoonheit u zoo stout,
Dat gy, vermeetle Maegt, de wet niet onderhoud
Die mijne duiveschacht heeft in elks hart geschreven?
Zoo is het mingeweer mijn zoon vergeefsch gegeven:
Zoo voelt zich elk vergeefsch geketent van mijn hand.
Wie heeft uw boezem, van de toorts der minnebrant,
Beveiligt? neen. gy zult al meê mijn kracht gevoelen.
Zoo sprekende, gebiet zy haren Zoon te doelen
Op KATARYN. hy rekt zijn taje boogpeeze uit,
En kromt het walvischbeen. wort nu een jonge Bruit,
In plaets van jonge Maegt, en leer mijn glory achten;
Zoo spreekt hy en wringt voort, vrymoedig op zijn krachten,
Haer zijne liefdeschicht ter boezem in, en zent
Haer vander STRATEN toe, ervaren en gewent
Het voetspoor van de deugt godsdienstig te betreden.
Zoo wort het ledenschoon verknochr aen schooner zeden.
Zoo wort de minnekracht herboren in dees twee.
Dat nu de hemelvoogt, dit is mijn wensch en bee,
Haer uit zijn eeuwig hof verryke met zijn zeegen.
De huwlijxvrede, die het alles weet te wegen,
Te wikken na zijn aert, de feilen overslaet,
Beschijn' haer gunstig met het voordeel van haer staet.

1666.
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Het huwelyk Van den Eed. Heere Theodoor Kerkring, En d'Ed.
Jonkvrouw Klara, Maria van den Enden.
IK voel mijn aedren van een grooter vier ontsteken,
Dat arbeit met meer kracht en luister door te breken.
Gewislijk Venus zelf noopt haren dichter aen.
Ik zie de Minvoogdes met scherpe myrteblaen
Om 't schoone hooft bekranst. zy komt mijn veder stieren
En aemt een geur van liefde op 't velt van mijn papieren.
Vrou Venus had vergeefsch 't onwinnelijk gemoet
Van KERKRING lang bestreen met toortze, schicht en gloet.
Kupido, in een rei van dartle minnegoden,
Quam hopeloos weer in zijn's moeders schoot gevloden,
Die streelt hem 't hooft, noch root van eedle schaemte en spijt.
d'Albaste hant, die langs zijn gloeient aenschijn glijt,
Gelijkt een Leli die, van labberkoelt gedreven,
Komt over rozeblaen en hofpeony zweven:
Ach! zegt hy, 't is gedaen. mijn krachteloos geweer
Heeft uitgedient. ik leg de toorts voor eeuwig neer
Wat helpt het of ik al de goden heb verslagen,
Zoo Febus morgen op den steilen zonnewagen,
Aenstuivende, tot wraek van zijn verdienden val,
Den hemelteeknen en gestarnten overal,
Van d'eene aen d'andre kim, geschaert op hare wachten,
Mijn neerlaeg spelt, en my verguist in mijne klagten?
't Vergift der pijl, die ik hem toedreef in het hart,
Na zijn bravade, knaegt zijn boezem noch met smart.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

126
Hy kan om 't hoog Parnas niet met den Lauwer prijken
Of denkt op Dafne, en wie haer dwong zijn min t'ontwijken.
Nu geeft hem mijn schandael den blixem in de hant.
Bedriege ik my? of hore ik Boreas aen strant
Met vroolijker gedruis uitgieren op zijn veren.
't Gaet vast. hy me zal in mijn rampen triomferen.
d'Ontschaker van de blanke Orithiy vergeet
Mijn dienst, en klapt verwaent de wieken in mijn leet.
Want toenge uit Pafos en Idalische lantdouwen,
My op de vleugelen belaste lucht te bouwen,
Nae 't prachtich Amsterdam dat alle watren peilt,
En als een zeevorstinne om beide poolen zeilt,
Quam ik in 't boekzalet van KLARA ingesloopen
Met mijn gevolg, die alle op d'overwinning hoopen;
Maer zy gewaerdigt zich niet eens dat schoon gezicht
Op my te slaen. haer geest van hooger drift verlicht
Boort door de wolken hene en alle starretransen.
De kamer was vervult van ongemeene glansen.
Ik zach'er Pallas zelve en d'eige kracht en zwier
Van wezen, vyant en tieran van 't minnevier.
'k Beproeve vruchteloos in 't einde met mijn reien,
Hare opgetogen ziele allenxkens te verleien:
Mijn hofwacht, Zuchter, bootst met mommelent geluit,
Een droeven minnaer nae, versteken van zijn buit.
Heer Vleienaer, gespitst om zielen te bekooren,
Betoovert met zijn stem die alte zedige ooren.
Al 't minnegodendom, gestrengelt hant aen hant,
Verbeelt haer 't zoet genot der kuissche minnebrant.
Ik stont terwijl gereet, om, eerze 't kon beseffen,
Door borst en ribben haer in 't ingewant te treffen;
Maer zy bleef pal, en gaf den boezem nimmer bloot.
Een schans van boeken keert de pijlen die ik schoot.
En hoe ik poogde met mijn schichten door te breken,
Ik zagze lillende in papieren blyven steken.
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My dunkt ik hore alree hoe Momus nu braveert,
Dat een papiereschilt mijn laffe pylen keert.
Toen vliege ik KERKRING in, noch in het hart verbolgen,
'K verbie mijn Hofgezin uit schaemte my te volgen,
Om, zoome weer de zege ontviel, geen tuigen meer
Te hebben, als my zelf van mijn vernietigde eer.
De kamer stont vol vier. ik zag de vlammen spelen
En zwieren met de tonge uit blakende ovenkelen.
De vluchtige Merkuur, gegeesselt van den gloet,
Kromp nu van smart, verhief dan weer zijn trotschen moet,
En arbeide om door 't glas in d'ope lucht te dringen,
En wierd een Proteus in gestaltewisselingen.
Saturnus, altijt blaeu van kou, wiert in dit vier
Zoo root als karmozijn. zelf Febus vonde ik hier
Gelijck een Koning met een kroon van goude stralen.
Terwijl mijn oogen in die wonderen verdwalen:
Vond ik mijn minnetoorts gesmolten, en het wasch
Van 't hongrig vier verteert. daer lag mijn hoop in d'asch.
Noch volge ik hem, daer hy mijn flitze zocht t'ontwyken;
Maer 'k voel mijn benen noch van koude schrik bezwyken:
Die zael was met tapijt noch schilderkunst versiert;
Maer bekkeneelen en geraemten van gediert
En mensch. de bleke doot had daer haer plaets genomen.
't Scherminkelleger scheen onstelt, toen 't my zag komen.
De knoklen, wervels, borst en ribben slaen geluit
En dryven my, bezweet van schrik, dat kerkhof uit.
Och! 'k heb te reukeloos te driest, een helt bestreden
Voor wien de dooden, op zijn wenk, in 't harnas treden!
De schone Cytheree vertroost hem, en beveelt,
Dat iemant van zijn volk, 't gewaet van Pallas steelt.
Hoort zegtze, die Minerf den beuklaer kan ontdragen,
En haer gepluimden helm, zal mijnen minnewagen
Drie zonnen achtereen gebruiken onbelet,
En stellen al den sleep der minnegoon de wet.
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Het hangt'er aen. ik weet en hebze doen verspieden
Dat zy voor langen tijt gezelschap zal ontvlieden.
Zy schrijft een Ilias van wonderen, tot lof
Van KERKRING, en verdrinkt in zulk een zee van stof,
En hout zich ongetoit in kleen vertrek verborgen.
Gaet heen. gy weet genoeg. men stelt 'et aen uw zorgen.
Elk maekt zich vaerdig, en verlangt na zulk een buit.
Toen opent zy haer zoon 't geheim van 't groot besluit.
Zy wil zich mommen en met Pallas hulzel prijken,
Om door dat masker best MARIA uit te stryken,
En onverdacht de maegt te naken als 't haer lust;
Maer noch hielt d'eerste schrik den minnegod ontrust.
Die spoken maelden noch in d'onrust der gedachten.
Dit merkte de Godes, en sprak, nu weeg uw krachten.
't Gespens dat u verschrikte en deze neerlaeg gaf,
Zal zelf de minnekracht trompetten uit zijn graf.
'k Wil d'eige wapenen, waer voor u eer moest duiken,
Met grooter voordeel weer tot uw triomf gebruiken.
Of weet gy 't niet? dat been, die schenkels, door zijn vlijt
Met heele lijken aen d'onsterflijkheit gewijt;
Geen zantmumyen, zwart geblakert door de golven,
Van 't zant, en uit den buik der heien opgedolven;
Maer 't eeuwig hooft alleen, met balsem geblanket,
Als of een frissche maegt vast sluimerde op haer bed,
Zijn beelden, door 't bestier van uwe hant gegoten.
Maer daer 's uw stoet. wie heeft het harnas aengeschooten?
Wie draegt dus welig den ontzachbren slangeschilt?
Wie dekt zijn hooft en hals met dezen helm, dus milt?
Zy quamen onderwijl op 't schielijkst aengeronnen.
Elk stofte op zijn beleit. elk had den prijs gewonnen.
d'Idalische Vorstin bedanktze hooft voor hooft,
En staeft op nieuw het woort, en 't geen hun was belooft.

Het einde ontbreekt.
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Verjaergedichten.
Verjaergedicht Aen Mevrouw Mevrouw Buisero, Vrouw van
Heeraertsheiningen &c.
OM mijn genegentheit en blijdschap te vertoonen,
Kom ik, Mevrouw, u op uw Jaergety bekroonen;
Maer met geen kranssen van gebloemt, en watmen meer,
Met Myrt en Lauwerier te mengen pleeg, tot eer.
Het Noorden heeft nu plaets genomen voor het Zuiden,
En 't vochtig herfstsaizoen verdort de bloem en kruiden.
Derhalven, wyl ik dus niet kan voldoen mijn plicht,
Genaek ik u verheugt met een verjaergedicht:
Nu Wijnmaent, die vast staet gereet om weg te varen,
U kroont met eene reex van twee en twintig jaren.
Dat nu de Hemel lang u in gezontheit spaer,
En ik noch menigwerf nae dezen u verjaer.
Dat uw Gemael, wanneer hy rust van zwaerder zaken,
Noch lang zich in uw deugt en schoonheit mag vermaken.
En als uw 's levensdraet in 't eind wort afgesneen,
Een rey van Englen u omhoog voer' van beneen.
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Op het verjaergetyde Van den weledelen gestrengen Heere, De
r
Heer en M . Joan Kievit, Ridder, Baronnet, en Burgermeester der
Stad Rotterdam, Advocaet Fiskael van d'Edele Mog: Zeeraet op
de Maze, Hoogheemraet van den Hove van Schielant, Bewintheere
der Oostindische Maetschapie &c.
AL bloeit uw Jaergetijde in 't midden van de sneeuw
En sluit uw dagen meer dan met een halleve eeuw,
Daer 't guure Noorden, met de hagel om zijn ooren,
Byna natuur herschept als wasze uit ys geboren:
Noch straelt van uw verstant zoo aengenaem een licht,
Dat maer de Lente alleen moest pralen in mijn dicht.
En uw geboorte tijt kan my zoo zeer vermaken,
Dat my de winter zelfs van ver niet derf genaken.
Doorluchte man! zoo hoog intop van eer gevoert;
Die, als de staetorkaen gantsch Neerlant had beroert,
En 't schip van 't Vaderland, geschokt aen alle zijden,
U, in dat onweer meê uitheemsch deed schipbreuk lijden,
In 't midden van 't gevaer en barnen van dien vloet,
De storm in d'oogen zaegt met onbezweken moet.
God, die u by die ramp heeft lijdzaemheit gegeven,
En, naer uw wenschen, weer tot alles opgeheven,
Gun dat ik lang met vreugt mag vieren dezen dagh;
En voer, wanneer gy moê van eere en aerdsgezag,
De Zon uw 's levens aen de westkim ziet verdwijnen,
Uw ziel op met triomf in 't licht der Serafijnen.
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Geboortedicht Voor Jonkheer Laurens Buisero, Zoon van den
Weled: Heer Heer Didrik Buisero, Heer van Heeraertsheininge &c.
Deken der Kollegiale kerke van Sint Katarine in Eindhoven. Raet
en Sekretaris tot Vlissinghen.
KLein knaepje, groot van stam, van grooter hoop gebooren,
Hoe schreitge dus? ik koom uw ruste niet verstooren:
Maer aen uw 's Vaders gunst en heuscheit hoog verplicht,
U groeten in uw wieg met een geboortedicht.
Bedriege ik my? of zie ik reets de traentjes droogen,
En is die vochte wolk geweeken uit u oogen?
Hoe vriendelijk lacht gy Mevrouw uw Moeder toe!
Die ziet zich blint, en is dat lief gezicht noit moe:
Haer schoonheit vint zy net gedommelt in uw wezen,
En komt van uwen mont haer eigen roosjes leezen;
En eigen nektar die van uwe lipjes vloeit.
Uw Vader, die, van zorg ten dienst des lants vermoeit,
Zijn geest met Poëzy gelukkig weer kan wekken,
En my altijt tot een Apollo zal verstrekken,
Ziet uit dat bly gelaet uw deugden te gemoet.
En zoo een droeve vlaeg zomwijl uw tranen voed,
Of heimelijke smert bevochtigt uwe wangen,
Hy zal u streelen met muzijk van zijn gezangen.
En gy, zoo drae gy voelt hoe veel die hulp vermag,
Zult hem bedanken weer met een onnooslen lach.
Gelukkige, zoo gy kunt uw geluk waerderen!
Die, stil en zonder erg, wat Vorsten zamenzweren,
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En hoe het lant rontom van oorlogsonweer waegt,
Geen kommer kent, noch wort van staetbelang geplaegt:
Maer slapende inden storm, waer van 's lants hulk gedreven,
In woesten oceaen, nu wort om hoog geheven,
Nu weer ten afgront schijnt te zinken, ongesteurt,
Uw zelf vermaekt, of slechts uw eigen leet betreurt.
Indien mijn wensch gelukt, dan zult gy al uw dagen
Zien eindigen met dat volkomen welbehagen.
Dan zal de roede van den oorlog, voort verbrant,
En roof en moortzucht, in het harnas nu gekant,
Verdwijnen, en de krijg ter werrelt uitgebannen,
Geen Koningen voortaen herscheppen in tierannen.
Dan wijde BUISERO zijn weergalooze luit
De vrede toe, en zing den lof van 't vrebesluit.
En Vlissingen, door uw geboorte meer verheven,
Vier lang uw Jaergetijde, en roeme uw loflijk leven.

Op het jaergetyde, Van Mevr. A. Buisero, Vrouw van
Heeraertsheininghe, &c.
TErwijl nu weer de dagh verjaert van uw verjaren,
Mevrouw, en Slachtmaent ons, eer dat we 't zijn gewent,
De Vorst verdaghvaert, die het kruit en bloemen schent,
Wat krans zal ik dan best u passen op de haren?
Of zal ik uwen lof met mijne wenschen paeren?
Z' is waerlijk in mijn hart wel vast genoeg geprent;
Maer mijn verjaergedicht dat bleef dan zonder end,
En noch onmagtig die naer waerden te verklaeren.
Ik blijf dan by mijn wensch. en zoo 't u daer na gaet,
Zult gy in 't minste niet verwenschen aen uw staet,
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En vieren dikmaels noch uw Jaerty met genoegen.
't Is wel een kleene gave, al is ze groot, een wensch.
Maer zelfs de Hemel eischt niet anders van een mensch,
Als dat zich by den mont het dankbaer hart komt voegen.

Op het verjaergetyde, Van den weleedelen gestrengen Heere. Heer.
Gerbrand Zas van den Bossche, Ridder, Baronet &c. Sekretaris
in het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteyt op de Maze.
'k BEhoev' geen kransen van gebloemte u op te zoeken
Noch kruitfestonnen van uitstekende waerdy
Om u te kroonen op uw vrolyk Jaergety,
O Ridder! want gy vint die levende in uw boeken.
Uw groote geest, gevoert van boven 's weerelts hoeken.
En latende in haer vaert de zon' en maen in ly
Streeft in ervarentheit alle anderen voorby,
Daer geen Justiniaen uw wijsheit zouw verkloeken.
Ik offere evenwel, tot teiken van mijn plicht,
Dit loofwerk; geschakeert tot een Geboortedicht.
De Hemel, die u dus voorspoedig wouw bewaeren,
Ten dienste van het lant, den Raed, en uw geslacht,
Zoo zeer door U, als uw vooroudren hooggeacht,
Voeg' lang meer schakels aen den keten van uw Jaeren.
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Verjaergroete Aen de weledelgeboren Vrouw, Mevrouw Anna
Boom, Vrye Vrouwe van Jaersveld.
DE Hemel, die nu aen den keten van uw dagen
MEVROUW, op Nieuw weêrom een schakel heeft geslagen,
En 't achtenveerstigste met noch een Jaer bekroont,
En overal zoo mild u zijne gunst betoont,
Zal, zoo het nae mijn wensch gelukt, tot zijner eeren,
Uw Jaren alzoo wel als uw geluk vermeeren.
Opdat, dewijl geen licht hier zonder schaduw blinkt,
Gy 't eeuwig erft, wanneer de zon uw 's levens zinkt.

Geboortedicht, Voor Jonkvrouw Elisabet Klara Buisero. Aen
Mevrouw Anna Velters.
HOe komt de Zon zoo vroeg gebroken uit de kimmen,
Met zulk een nieuwem glans nu teffens op te klimmen,
Die lang te pruilen scheen, en eerst op dezen dagh
Begroet al 't aertrijk met een vriendelijken lach.
Indien de May op 't velt haer bloemen zou vertoonen,
En 't edelste geboomt met keur van bloesems kroonen,
Moest hare Bruidegom vertoogen zijn gezicht,
En zy zich bakren in dat alverquikkent licht
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Dat alles leven geeft. noch zouze 't zich getroosten,
Al rees de zonnekloot met flaeuwer vier in 't oosten,
Al stont zy zonder kroon en bloemen in den mont,
Zooze uw ELIZABET, in 's levens morgenstont,
Met een geboortekrans na waerde kon begroeten,
Mevrouw, en hare smart door haren dienst verzoeten.
Bedriege ik my? of bloeit het alles op dat woort,
En brengt het land een schat van veltviolen voort
En riekenden narsis, verquikt met versche beken,
En Venus bloem noch met Adonis bloet bestreken?
Zoo ist. de May ziet u met duizent lonken aen,
Klein Maegdeken, en gy, als of gy 't kon verstaen,
Weet dat bevallig mondje en wezen me te trekken
Tot lachen, en als blijde uw armtjes uit te rekken,
Te zwieren vol van lust; daer 't alles aen u leeft,
En hoe gy u beweegt, alree zijn welstant heeft.
De Hemel, die zoo vroeg zich toont tot u genegen,
Wil uw geboorte zelf niet laten zonder zegen,
De vrede, die u eerst de rust heeft voorbereit,
Zit zelver aen de wiege, en zust u alsge schreit.
Slaep nu gerust, ey slaep. de donder der kartouwen
Afrollende op het strant, zal u niet wakker houwen
Of stooren, als de vaek al zacht uw geesten dooft
En zijne wieken dicht komt sluiten om uw hooft.
Hoe zoud gy in uw slaep met ongeruste vlagen
Geduurig schrikken, en 't benaeude hartje jagen,
Zoo 's vyands oorlogsvloot noch wekte 't gantsche land,
En blixemde weerzyts op 't Zeeusche en Vlaemsche strant.
Nu leg de goude bel, al schijntg'er toegenegen,
Ter neder, 't voegt u een olijfkrans te bewegen,
Of jeugdige Laurier. die bladen kraken me,
En zijn de zege toegeheiligt en de vre.
Ook heeft de frissche kleur iets om het oog te strelen,
Neen, sluit uw oogjes toe, zy zullen harten stelen,
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En hebben reets een vonk van dat vermogent vier
't Geen alles blaekt, maer met een aengename zwier.
Wat zultge slaven noch van uwe schoonheit maken!
Wat zult gy fiere maegt, al jongelingen blaken,
Met een verliefde vlam op uw vrou Moeders spoor!
Dan krijgt noit Man, als die uw Vader volgt, gehoor,
Zoo eerlyk van gemoet, zoo rustig en rechtschapen,
Meer edel door zijn deugt en wijsheit, als zijn wapen.
Dan zal uw Moeders schoonte, u ryklyk megedeelt,
(Doch die nu onvolmaekt maer in uw wezen speelt)
Met heerelyker glans in KLARA weder stralen,
En schijnen haer verlies met winst weer in te halen.
Want ongevoelig plukt de tyt, die duuren haet,
De Bloem der Schoonheit af en schenkt die aen haer zaet.
Ook is het schoonst saizoen van 't jaer voor u verkooren:
Want Venus zelve is me als gy, in Mai gebooren.
De Hemel, die zoo milt tot uw geluk zich toont,
Die uw gezegende Echt met zulk een dochter kroont,
Late u met uw gemael, noch lang die vreugt beleven
MEVROUW, tot uwe KLARE, uit kuische zucht gedreven,
Haer brave stam verryke; en tele u neven aen,
Die op het loflyk spoor van hunne Grootvaêr gaen.

Verjaerwensch Aen den Heere Jakob Zas van den Bossche,
Zeeraed in haer Ed. Mog. Vergaderinge aen de Maze.
DE Maes ziet dan met vreugt uw Jaergety herboren;
En 't darde kruis by u volmaekt op dezen dagh,
Waer in 't mijn zangnimf lust haer blijdschap te doen hooren
Weleedle ZAS, die hier het loflijk zeegezach
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Aen d'eedle Maesstroom zult ter goeder uur bekleeden.
My dunkt ik zie hoe hy zijn golven minder jaegt,
Geruster als voorheen komt door zijn wedd' gereden,
En liefelijk alleen zijn oevers kust en vaegt,
Om me, na 't schijnt, nu uw geboortestont te vieren.
De Hemel deele u lang zijn milden zegen uit!
Dat Mars, als hy zich komt in 't lentekleed versieren,
Noch vele schakels aen uw 's levens keten sluit.
En zoo het u mag na mijn wenschen wedervaren,
Moete ik noch menigmael u vrolijk zien verjaren.

Op het verjaergetyde Van Jonkvrouw Machtilde Zas, van den
Bossche,
HEt nieuwe jaer dat u ter weerelt bragt,
Tot vreugde en eer van uw geslacht,
MACHTILDE, waerd der maegden kroon te strijken,
Heeft met een wonder willen prijken:
Want zelden heeft een mensch in een verbant
De schoonheit, deugden en verstant.
Maer dat u weer bewaert heeft in het leven
Heeft noch veel grooter proef gegeven:
Dat heeft alleen een ruwe schets gemaelt,
Van zoo veel lof waer meê gy praelt;
Maer dit stelt ons in vollen glans te vooren
De wijsheit en 't beleit u aengeboren.
Zoo ver de vrucht de bloessem overtreft
De bloem met recht zich boven 't zaet verheft,
En boven d'ent men boomen ziet waerdeeren,
Zoo ver heeft meê dit jaer te triomferen.
Ik breng by u geen bloemfestonnen aen,
Een wensch kan by de Goden zelfs volstaen.
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Indien die nu gelukt nae mijn behagen,
Zie ik noch lang uitbreiden uwe dagen,
En u, eer weer het nieuwe jaer verschijn,
Nae wensch gepaert, en blijde Moeder zijn.

Verjaergedicht Voor den Heere J. v. Vondel, Toen zijn E. tachtig
Jaer geworden was.
Aen zijnen geboorteheilig.
Vocem animumque Deo similis.
GEboorteheilig van den Fenix der Poëten,
Die zoo lang 't grijze hooft bestraelt hebt met uw licht;
Ik offer vrolijk op uw outer dit gedicht,
Nu gy uw dichter noch een jaer hebt toegemeten:
Schoon d'alverslindende eeuw zoo menig heeft verbeten;
Terwijl uw voesterling 't bespieglende gezicht
Ten Hemel heft, en leert den ongodist zijn plicht,
Of tast met boetgezang de schijndeugt in 't geweten.
En gy, doorwijze Man, maekt d'oude dichters stom
Met zulk een wakkerheit in zulk een ouderdom.
Dat dus uw Jaergety my altijt heilig blijve.
Zoo stap het negende noch 't achtste kruis voorby!
Zoo schende tijt noch ramp uw heldenpoëzy!
Tewijl ik achter u op wassche vleugels drijve.

1667.
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Op het jaergetyde, Van den Heer en M . Kasper Henrik Selkart,
Rentmeester en Geheimschrijver van Schielant.
LAet de Berkemeier schuimen,
En hy blink met schooner glans
Als hy praelt met zulk een krans.
Zorgen wilt deez'k amer ruimen.
Elk om strijt zy even bly
Op dit vrolijk Jaergety.
Schieland me, van vreugt gedreven,
Wenscht haer Rentemeester heil,
Die, voor gunst noch gaven veil,
Na iets groters tracht te streven,
En, met een voorzichtig oog,
Zijnen woeker zoekt om hoog.
Zoo mijn wenschen iets vermogen,
SELKART, lang van my geëert,
Zal'er niets, wat gy begeert,
Hier vernietigen uw poogen,
En gy lang by d'eelste wijn,
Op uw Jaerfeest vrolijk zijn.
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Verjaergroete aen Juff . K. v. Berg.
HEt jaer heeft weer zijn kring voltogen.
De Lentezonne aen 's Hemels bogen,
Breekt vroeger door de kimmen heen;
Verjaegt den donker van beneen,
En rolt, ten dienst der tegenvolken,
Min steil voorover in de wolken,
Nu Lentemaent, voor 't jonge kruit,
Des aerdrijks harden schoot ontsluit.
Ik heb voorhene met verlangen,
Uw Jaerdagh in geboortezangen
Geheiligt, en met vreugt gewijt;
Nu treft my weer de zelfde tijt:
Nu mag de Lentemaent weer roemen
Op telen van haer maegdebloemen,
Op roozelippen en den mont
Die minnaers frisch maekt en gezont,
En Leliën, zoo onbesprooken
In Katarinae 's jeugt ontloken.
Maer gy aenminnelijke maegt,
Die 't lievende ooge meer behaegt
Dan verschen daeu de flaeuwe kruiden;
Gy ziet, wanneer het warme zuiden
Voor 't noorden en de winter wijkt,
Hoe alle bloem het hart bezwijkt
En laet het hooft ter zijden hangen,
Met dorre en ingevalle wangen.
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Gedenk dan dat u jeugt al me
Zal onderzinken in de zee
Der jaren, die gelijk de stroomen,
Geduurig op elkander komen.
Aldus zie Mars uw tijt besteet
Wanneer hy keert in 't lentekleet.

1665.

Aen den Heer Martinus Martens, Tot Sluis in Vlaendren, Op zijn
verjaring.
HEt eerste jaer stapt nu het tweede kruis voorby
Van uwen ouderdom. de tijden glippen henen,
En zijn byna zoo ras verlopen als verschenen.
Maer deugt en wijsheit toomt der eewen razerny.
Dies zoo gy hier gerust; en na uw doot wilt leven,
Moetge onder haer bannier uw zelve in dienst begeven.

Verjaerwensch, Aen Mijn Vader.
d' ALmagtige, die weer gerekt heeft uwe Jaren,
O! Vader, en verleent een bloeiende ouderdom,
Daerge in verstant en kracht maekt jonge lieden stom,
Wil u noch lang tot ons vermaek, gezond bewaren,
En zegenen met heil. zoo geef de Hemel my
Dat ik noch lang met vreugt vier uw verjaergety.

1664.
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Lofdichten.
Op den tweeden druk der korenbloemen, Van den Edelen
gestrengen Heer Konstantyn Huigens, Ridder, Heer van Zuilichem
&c.
WY zullen dan dien onwaerdeerbren schat,
Op nieuw verrijkt met keur van dichtjuweelen,
De werrelt afgemaelt op yder blat,
Weer zien in 't licht? en in dien rijkdom deelen!
De faem droeg lang den naem van Konstantyn
Den aerdkloot om; zy leeft op alle tongen:
Van haer gewaegt de Tiber, Teems en Ryn
En Seine, die van hem voorby gezongen,
Een vaster zwier van dichten heeft geleert.
Maer welk een land zou Huigens naem niet hooren,
Die noit genoeg gelezen, en geëert,
Spreekt overal gelijk een ingebooren.
Noch is dat voor zijn glorie te gering,
Al zingt hy na elks wensch in alle talen,
Al smaekt hy elk in zijn bespiegeling.
Het lust hem me d'aeloutheit t'achterhalen,
De Grieken na te stappen op hun trant,
En Martiael te wekken uit zijn asschen.
My dunkt ik zie de trekken van zijn hant,
Een snelheit en gedachten die hem passen.
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Hier vloeit een zee van wijsheit overal.
Hier springt een bron met overvloet van straelen,
En bruischt gelijk een steile waterval,
Die 't aengezicht der omgelege dalen
Opheldert, en den blijden akker voed
Met levent kristalijn en zilvre stroomen.
Hier 's nektar voor 't aendachtige gemoet,
Uit 's werrelts mist ten Hemel ingenomen.
O bloemprieel, zoo konstig geschakeert,
Hoe wensche ik weer uw perken in te treden!
Het heugt u, hoe ik u heb gewaerdeert,
En nedrig, en verwondert aengebeden.
O rijkdom van orakels, vol van geest,
En Pinkstervier, hoe zal de naneef hooren,
En hoe zal hy gelooven, die u leest,
Dat gy zijt in 't gewoel van 't hof gebooren?
In 't barnen van den krijg, en 't oorlogsvelt,
In 't barsten van granaten en kortouwen,
In 't dreigen van het Arragons gewelt,
En menigmael in andere landsdouwen
Uitheemsch, en ver van uw bekende lucht.
Noch komt gy u zoo heerelijk vertoonen,
En drijft zoo wijt op wieken van 't gerucht,
't Geen met onsterflijke eer uwe dienst zal kroonen:
Dat zelf de nijt, maer tot haer hartenleet,
En bittre smert, het kostelijke leven
Van Konstantyn, moet achten wel besteet,
Al had hy niet als zulk een werk geschreven.
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Op den Bouw en bestiering der Schepen, Beschreven Door den
Weleden wijzen Heer Nikolaes Witsen, raet van Amsterdam.
d' AEloutheit lag gesmoort in 't stof van hare steden,
En rijken, deerlijk van d'onwetenheit vertreden,
Nu menig duistere eeuw en jaren achtereen:
Haer kostelijk gewaet, zoo konstelijk besneen,
En rijklijk geschakeert, wierd met den voet gestooten:
Zy zelf hield, doot van schaemte en spijt, den mont geslooten,
En wenscht dat eens een heir van letterhelden velt
Mag winnen, en haer eer, weer op den troon gestelt,
Uitflonkren door den mist en nevels der Barbaren
En woestheit, zoo ontaert haer in de kroon gevaren.
Nu troost u Moeder en getrouwe voestervrouw,
Der wijsheit, troost u, en verzet dien bittren rouw.
Uw zon begint alree ten kimmen uit te gloeien,
Terwijl haer heilig vier, nu meer en meer aen 't groeien,
Vast d'oostkimme achter laet, en stijgende in den trans,
Spreit over onze lucht in 't eind' haer vollen glans.
Een deel der wijzen leert uw loofwerk, en de merken
Der diepe Beeldespraek, d'oraklen van uw Kerken,
De wichleryen, en 't geschrei der vogelvlucht.
Een deel, opvliegende ver boven zonne en lucht
In hun gedachten, spoort uit Hermes goude spreuken
Uw godgeleertheit nae; of moede 't hooft te kreuken
In 't openen van zijn geheimen, schept het vreugt,
't Olympisch renperk, en de worstelplaets der jeugt
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Weer op te graven uit hun asschen, en te hooren
Wat oeffning Memfis en Atheenen heeft verkooren,
Wat spiegelstrijden Troje en Latium bemint.
Gyraldus en Doleet doorsnuflen het bewint
Der ouden, en de magt van hun verdwene vlooten,
Hun speelfazeelen, en geschilderde oorlogsbooten:
Maer ruw, en zelve van een donkre wolk 't verstant
Benevelt, daerze uit schroom noch tasten met de hant
Naer blinde schaduwen, gelijkze lichtlyk missen,
Die d'eerste durven zien in zulke duisternissen.
Nu weet een lid der Raet van 't magtig Amsterdam,
Een hoofttelg van de gryze en onbesproke stam
Der WITSENS, afgeslooft in Burgermeesterschappen,
En loflijk staetbewint, d'aeloutheit na te stappen
Met een gelijke tret, hy groeit in haren lof,
En zweet gelukkig in die heerelijke stof.
Hy maelt ons, op 't panneel van zijn geleerde blaren,
Na 't leven, hoe Egypte en Rome door de baren,
Quam streven met de boeg, en 't hoog kampanje stont
Versiert met beelden van gedrochten, en den hont
Anubis, Pollux en zijn broeder, die van verre
Matroozen toestraelt, en begunsticht met zijn starre.
Wy zien hier Argo weer, Minerve toegewyt,
En Xerxes vloot, zoo lang verslonden van den tyt;
En leeren hoe de krygsgalei pleeg voort te glyen
Op 't slaen der riemen, die, in drie en hooger ryen
Verdeelt, verwarden noch beletten in den vaert.
Maer 't is aen WITSEN niet genoeg, dus hoog vermaert,
Der Ouden Scheepvaert op te visschen, uit de blyken
Van taefereelen en beschimmelde kronyken:
Zijn geest weit ruimer uit. nu toont hy, vol van vier,
Hoe Vrankryk kielen bouwt op 't bouwspoor van Fournier,
Hoe d'Italjaen braveert met oorlogsgaleassen,
En lichte gondels, die den snellen stroom verrassen:
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Nu hout hy Dudleis spoor, en ziet aen 't krytestrant
Getoogen, welk een kroon Brittanje in 't bouwen spant.
Of 't lust hem 't groot gevaert der Portugeesche kraken
t' Ontleden, en te zien, hoe d'Italjaen, in 't blaken
Der steile zomerzon, die met haer fellen gloet
Hem smelt uit 's Hemels trans, in Jonk en Praeuw den vloet
Blijft kruissen, en om koelte en frissche lucht laveren.
Dan komt hy Nederlant haer' eigen Scheepsbouw leeren,
En gaert een rijken schat van woorden, op de leest
Der Bouwkonst net geschoeit. zijn ouverzufte geest
Vliegt me ten hemel, als zy d'Amsterdamsche vlooten,
Zoo trots volwrocht, de kruin ziet aen de wolken stooten,
En vaert ten starren in langs mars op mars, gebouwt
Op watertorens, die spanseeren door het zout
Des wilden oceaens, en breken vast de gronden.
Gy hebt gantsch Neerlant, door dit werkstuk, dier verbonden,
Gelijk uw vaderstad door uwe zorg en raet,
O WITSEN! zoo het nu na mijne wensch beslaet,
Zal uwe naem zoo verre om beide Poolen klinken,
En daer het zwoegent West de zonne in zee ziet zinken,
En daer de dageraet, opluikende in het Oost
Met eenen nuchtren daeuw door 't floers der wolken bloost,
Als zich de kielen, door uw fenixpen beschreven,
Voort aen vermaerder door uw werk, in zee begeven,
En stooren alle vier de winden in hun rijk.
Noch is die naem met uw verdiensten ongelijk.
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Op het uitgeven der werken Van wijlen den Eerwaerdigen
Godvruchtigen Heere Johannes de Mey, Dienaer des Goddelijken
Woords tot Middelburg.
Intaminates Fulget honoribus.
ZOo zieuw' u weer verrezen en herboren,
Al stopt de zark uw goddelijken mond,
Wy schijnen u noch levende aen te hooren,
En zien uw hart, als eertijts, in den gront.
De MEY! die van een hemelsch vier ontstoken,
Uw leven net deed schoeien op uw leer,
Al heeft de haet in beide u stout besproken,
Gy volgde maer het kruisspoor van uw Heer,
Die zelfs niet vry van vuile lastermonden,
En 't schenden van geveinsde Farizeen,
Braverende op hun menschelijke vonden,
Van harten en van ooren onbesneen,
Door weldoen wist die vlekken uit te wasschen.
Uw faem zoo rein als 't ongekreukt gemoet,
Was zilverklaer geheldert in de plassen
Van waer berouw en Kristus dierbaer bloet.
Maer schoon de doot uw tong verbiet te spreken,
Die gulde tong zoo vol van heilig vier,
Zy weet met kracht die banden los te breken,
En sprekende met monden van papier
En boven peil van 't sterflot opgevaren,
Verheft haer stem met goddelijk geluit,
Zoo ver de zee met wentelende baren,
Het aerdrijk kust en in hare armen sluit.
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Wat duiktge 't hooft, ô Zeeland! in uw stroomen,
En staet verbaest met ongevlochten haer?
Of is 't om dat de MEY u is ontnomen?
't Is waer, die is de Lente van het jaer;
Maer nu die is te zijner tijt veerdwenen,
Gelijk het een saizoen het ander jaegt,
En dat die zon heeft haren kring volschenen,
Is 't eenmael tijt dat gy geen rouw meer draegt.
Een zomeroogst, een herfsttijt staet te wachten,
Waervan gy hier de kostelijke vrucht,
Genieten moogt met dankbare gedachten:
U komtze toe, als zijnde in uwe lucht,
In uwen schoot ontfangen en geboren.
Hier is een schat orakelen by een.
Hier kuntge kracht van Godgeleertheit hooren,
Dit 's een tapijt van boven tot beneen
Met kunst zoo wel, als rijke stof, volweven.
Nu worde ik door de schorre boettrompet,
Van 't zachte dons der zonden voortgedreven,
En stae op zulk een kerkmuzijk verzet,
Die, uitgerolt door zoo veel tempelboogen
En kooren, van geen daken meer gestuit,
Nu eerst terdeeg zal toonen haer vermogen,
En steenen zelfs doen kennen haer geluit.
Dan hoore ik weer de lofbazuinen steken,
En zie natuur, gelijk in Edens hof,
(Zoo schoon, zoo groot, wort hier haer stant bekeken!)
Verschijnen ten tooneel, tot 's Heeren lof,
Hier is de toom van 't dwalende geweten,
Dat, schoon de zonde uit dartlen overmoet,
Het op den mont geklopt heeft en verbeten,
Weer keert op 't spoor van achterdocht en boet.
Hoe hoor ik hier weêr Paulus redeneeren,
't Zy dat hy als gezant komt aengetreen
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Om 't heidendom te stichten en bekeeren,
Of Leeraert zijn herborene Hebreen.
'k Zie Salomon zich zelfs voor my vertoonen;
Maer niet, daer hy vervoert van dulle min,
Ten eeuwigen schandael van zijne kroonen,
Te voet valt een bloetschandige afgodin.
Maer even eens als hy, ten troon geklommen,
De Leeuwsbannier van Juda heft omhoog,
Al 't aerdrijk voor zijn wijsheit doet verstommen,
En 't alles peilt met straelen van zijn oog.
Volgt dit kompas en d'aengewezen streken,
Al die gerolt op 's werrelts oceaen,
Schijnt t'elkens, als van alle hulp versteken,
In 't gapen van dien afgront te vergaen.
Dees graedboog zal u fix de Noortstar schieten,
En voeren u op d'ongestuime plas,
Gelukkig en ontslagen van verdrieten,
Al waer 't u lust, van d'eene aen d'andere as.
Zoo steekt de deugt het hooft geduurig boven!
Al vliegt de nijt haer in het aengezicht,
En zoektze van haer luister te berooven,
't Is vruchteloos: want zy is enkel licht,
Dat, hoe geheim gedompelt en versteken,
En onder 't floers begraven van de nacht,
Weet in triomf door zarken heen te breken,
En spreit zich uit met grooter glans en kracht.
Zoo zweeft uw faem op ongefnuikte wieken
Al voort en voort. Godvruchtige de MEY,
Van daer de dagh ten kimmen op komt krieken
Tot daer de nacht die kleet in haer lievrei;
Die is de roest der eeuwen al ontvlogen.
Kalvinus ziel eet manne uit deze blaen,
En wenkt met haer gestarnte ons uit den hogen:
Terwijl gy zult met hem ten reye gaen.
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Wy zaemlen, als een bie, de honigraten,
Die zoo vol keur in dezen lusthof zijn,
Daer wy 't gebroet van spinnen zwellen laten
En barsten aen hun doodelijk venijn.
Scheen Zeelant eerst u maer intop te haelen
Uw lof leeft nu alom en kent geen paelen.

Op de kundschappen van parnas, Door den Romein Trajaen
Bokkaliin, Beschreven; En nu in 't Nederlantsch gedrukt by Hero
Galama.
TRAJAEN, de Roomschen Adelaer,
Uit 's werrelts mist omhoog gevlogen,
Ziet elk met zijn doordringende oogen
In 't harte, en groeiende in 't gevaer,
Het geenmen zelden ziet ontvlien,
Die van een hooger geest gedreven
De staetzucht weten na te streven,
En in 't geheim der Prinsen zien;
Geeft al de rijken haer waerdy,
En weegt den aerdkloot op zijn pennen.
Hy leert een Vorst zich zelven kennen,
En 't rechte merk der heerschappy.
Nu strijkt hy neder op Parnas;
Daer alle volken zich vertoonen
Voor Febus en der Muzen troonen,
Van 's werrelts eene en andere as.
Hier is APOLS orakelkoor,
De goude Drievoet en Laurieren:
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Hier vest de wijsheit haer bannieren;
En schroomt niet moedernaekt recht door
Te streven, zonder hare leen
Met praelgewaden te bedekken;
Al die kleinoodjen achtze vlekken,
En voor haer schoonheit te gemeen.
Maer gy doorluchte BOKKALIIN,
Verheven ziel! die hier beneden
Het hart der Vorsten dorst ontleden,
En 't wezen schiften van de schijn;
Al heeft de moortpriem u gevelt,
Door een vervloekten nachtverrader,
Die mooglijk zelf zijn ouden Vader
De strot had uitgesneen om gelt:
Uw glorie boet den val van 't lijf,
En klinkt aen alle vier de winden.
In Neerlant wasze schaers te vinden,
En had by weinigen verblijf.
Tot GALAMA, uit eedle zucht,
Dien schat alleen benijde aen Romen,
En over zoo veel land en stroomen,
Uw werken voerde in onze lucht.
Dat staetjuweel, zoo net in 't gout
Der Nederlandsche tael gegrepen,
Hoeft om geen nieuwen glans herslepen,
Dewijl 't zoo braef zijn proef behout.
Bedank dien Harlingschen Plantijn
Die uwe spreuken me laet hooren
In Frieslant, dun genoeg van ooren,
Om haer te schatten zooze zijn.
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Op de bibelstof Van den Heer Laurens Bake van Wulvenhorst.
WIe zal voortaen de Poëzy,
Een hemelgaef van God geschonken,
Verachten als een razerny
Die niemants lust behoort t'ontvonken,
Omdat ze op een verheven trant,
En van een grooter vier gedreven,
Voorby streeft het gemeen verstant,
Dat laeg by d'aerde neer blijft zweven,
Daer zy d'onsterflijkheit geniet
En onder haer de starren ziet.
Dan geeft de Hartog der Hebreen
Den hemel en het aerdrijk ooren,
De rotsen splijten zelf vaneen,
De honig wort uit hun geboren,
En olie vloeit ten klippen uit.
Dan voelt zich 't hart der zee verstijven
Op 't goddelijk triomfgeluit,
Toen Faro, met zijn heir aen 't drijven,
Als drenkeling, de voeten spoelt,
Daer Israël geen water voelt.
Men ziet het Hemelsche tapijt
Ontrolt in Gods gewijde bladen,
Alöm met zoo veel konst en vlijt,
Verheerelijkt met dichtsieraden,
Niet in den zoom en buitenkant;
Maer in den inslag zelfs geweven
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Als beelden van volmaekten stant,
Die 't gantsche werkstuk luister geven.
Zoo gloeit by paerlen aen een kroon,
Een Diamant noch eens zoo schoon.
Dit wekte, ô BAKE, uw eedlen geest,
Om in dat heiligdom te treden,
Te schoeien op een duitsche leest
Zoo veel gezangen, die met reden
Van yder werden aengebeên,
Als vloeiende uit een hemelsche ader.
Ik ken geen schooner Hippokreen,
En noit zag ik den zangberg nader.
Hier laeve ik, uit een volle borst.
Aen heilig water mijnen dorst.
Gy, opgevlogen als een Zwaen,
Zet u op Libans toppen neder,
Terwijl de spelende Jordaen
De schaduw van zoo menig Ceder,
Verdubblen ziet in zijn kristal.
Zy willen hare vreugt vertoonen,
En, spieglende in zijn waterval,
Verheffen hooger hare kroonen,
Nu gy, op Salomons geluit,
Den lof zingt der vergode Bruit.
Welaen, ô dichter, net van zwier,
Laet ons uw zuivre klanken hooren.
De wierook van uw kuisch papier
Wil zelfs het hemelschdom bekoren.
De dichtkunst zal dat schoon juweel,
Zoo waerdig om haer hals gehangen,
Waerdeeren als haer beste deel,
Tot glory van uw bibelzangen.
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De kunst zoek' elders enklen lof;
Men prijs' die hier ook om de stof.

Aen den Heere Hendrik Tholinx, Op zijn bevordering tot der rechten
docter. Laureâ Donandus.
VRouw Themis, aen wiens borst gy lang zijt opgetoogen,
En onder haer banier ten oorloge uitgerust,
Daer Vorst Justiniaen der landen tweedragt blust,
O THOLINX! toonde aen u noit vriendelijker oogen,
Als nuze uw Jaergety zoo gunstig koomt versieren,
En overwonnen door uw geest, met zoet gewelt,
Voor u voortaen de rolle en vierschaer open stelt,
En kroont uw hooft met hare en met Apol's Laurieren.
Die uw geboortendagh zoo groot een eer aendoet,
Toont dat zy uw geboorte ook vrolijk heeft begroet.

Aen den Heer Jeremias Oxfort, Toen hy van de wisseling der
schulden redenkavelde.
DE wisseling van schulden tegen schulden,
Geeft OXFORT nu een rijke zee van stof;
Terwijl hy haest zal pralen met dien lof,
Dat Themis hem zal tot haer voorspraek hulden.
Maer hoe betaelt hy dan die glorie, hem vereert?
Als hy verdrukkers toomt, en fier het recht beweert.
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Op de inwydinge Van den Heere Joannes de Witte, Tot der
medicynen doctor.
Multa tulit fecisque puer.
't GAet wel: uw onvermoeide vlijt,
Om uit een wijde zee van boeken
Het pit der artzeny te zoeken,
Wort nu verheerlijkt op zijn tijt.
De zonnestad der Batavieren
Bekranst u met Apol's Laurieren.
My dnukt ik zie in uwen lof
De geest van Hippokraet verblijden,
Die zulk een langen reex van tijden
Verschafte aen d'artzen rijke stof,
Om forsscher als 't geslacht der Reuzen,
De doot het bekkeneel te kneuzen.
O WITTE wijk. het spook schiet toe;
Maer breekt op uwen schilt zijn schichten.
De doot moet voor geleertheit zwichten:
Die slijt Saturnus ysre roe,
En, aengebeen by alle volken,
Treet met haer voeten op de wolken.
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Aan den Heer David van Hoogstraten, Toen hy in de Hooge Schoole
van Leiden der Medicijne Doctor wiert ingewijt.
HOOGSTRATEN, 't is u te gemeen
Zoo diep in Febus gunst te deelen,
Als gy het dichtperk in wilt trêen,
Om Vondels toonen nae te speelen,
Dien Duitschen Fenix en Homeer,
Zoo hoog uit 's werrelts mist gestegen,
Te volgen op het spoor van eer,
En na te vorschen zijne wegen.
Al heeft schier niemand zich dien last
Als zonder voordeel onderwonden,
En vruchtloos op zijn hoofd gepast
Een Lauwerkrans, te dor bevonden;
Noch streeft uw geest na andre lof;
En om uw' kruin naer eisch te sieren,
Te beuren uit het aerdsche stof,
Behoeft gy dubbele Lauwrieren.
Maer schoon u het Bataefsch Atheen
Bereid staet plechtig in te wyen,
Als die, gelukkig doorgestreên
In 't worstelzant der artzenyen,
Den loon van onvermoeide vlijt,
Van nuchtre en ongeslapen nachten,
En van uwe uitgekochten tijd
Met reden eindlijk moogt verwachten;
Noch staet u voor het laetste om prijs
In 't open velt een slag te wagen,
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Op dat d'onzydige uitkomst wijz',
Of gy den Lauwer weg zult dragen.
My dunkt, ik zie u, als een Leeuw,
Die van de jagers aengesprongen,
In 't hitsen van het jachtgeschreeuw,
Van vore en achter word gedrongen:
Maer nergens van zich zelfs ontaert,
Daer 't edel bloet zied in zijne aêren,
De maenen opkrult en den staert,
En brullend hen komt ingevaren,
Rijt al de netten los als ragh,
Schut d'yzre schichten op zijn' tanden,
En 't hoofd opstekende in den dagh,
Vind niemand, die hem aen durf randen.
De Maes verwacht in zulk een schijn,
Ten troost van kranken, die verlangen,
Zijn voesterling weêr van den Rijn
In zijn geboortestad te ontfangen.
Daer zy voortaen uw Hippokreen.
Daer doe d' Ervarenheid u wezen
Een Hippokraet, en een Galeen.
Zoo worde uw' artzeny geprezen.

Op de Anatomische Wonderheden Van Govard Bidlo.
HIer streeft de konst natuur voorby;
Die kan de leden maer bootzeren
En schikken in gepasten ry,
Maer haren ondergang niet weren,
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Wanneer de tijt met snellen voet
Vooruit gestoven onder 't draven,
Den draet des levens kerft verwoet,
En geeft de lijken aen de graven,
En stort met een verwaten hant
De glorie van natuur in 't zant.
Maer BIDLO van een edel vier
Ontsteken, en door lust gedreven,
Weerstaet dien trotschen vyant fier,
En schenkt de dooden zelfs het leven.
Hy breekt den zeisen van de tijt
Op bleek geraemte in ingewanden,
Nu reets den grafworm toegewijt,
En vreest de doot niet aen te randen,
Voor haer grimmas noch schicht vervaert
Zijn snijmes passende op haer zwaert.
Ontledingkonst! hoe is uw lof
Door dezen held in top gestegen!
En gy natuur wat hebtge stof
Om hem te danken voor den zegen,
Die u behout in scherpen roest
En wreeden kanker van de jaren,
Die dertel al uw pracht verwoest:
Hy kanze voor 't verderf bewaren;
En 't geen gy 't leven gaeft uit gunst,
Vereeuwigen door zijne kunst.
Hoe schijnt dat hart my zoo gezont
En in zijn vliezen hecht beslooten!
'k Doorzie het hier tot in zijn gront:
En hoe het bloet rontom gegoten,
Door aders en hartaders vloeit,
't Lazuur gelijk en bloetkoralen;
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Of stralen die de zon, vermoeit
Aen 't hemelsche gewelf te pralen,
Langs d'avontkimmen schiet uit zee,
Als lucht en winden zijn in vree.
De long en lever even schoon
Is d'onverderflijkheid beschooren:
Zy staen zoo levent hier ten toon
Als warenze nu nieuw gebooren;
De vruchtbare akker van het zaet,
't Geen al het menschdom bragt in wezen,
Lacht hier u aen met bly gelaet,
En heeft geen kou noch lucht te vreezen,
De bloem des maegdoms, teer van aert,
Is hier voor alle smet bewaert.
Al die voortaen, door uw beleit,
Zich zelven beter leeren kennen,
Bespieglende Gods Majesteit:
Hoe nedrig moet gy u gewennen,
Nu aen het menschdom niet ontbreekt,
Te werden hooger opgenomen,
Wanneer d'ontledingkonste spreekt,
En leert u tot uw zelven komen,
En, met gebogen hert en knien,
De Godheit dienen en ontzien!

Aan den Heere H. Goutappel, Toen hy tot der Medecijne Doctor
wiert ingewijd.
VRouw Themis en Apollo lang in strijt,
Wie van uw beide 't meeste kon bekooren
Onthaelden u met onvermoeide vlijt,
Erinnerden haer lessen voor uw ooren,
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Zoo zeer alöm by 't menschendom geacht,
En zetten haer welsprekenheit in kracht.
Elk quam een schat van wijsheit u ontvouwen.
Maer Febus won in uwe ziel het velt:
Want daer hy zorgt om levens te behouwen,
Weet zy alleen te waken voor het gelt.
Maer 't leven woeg u zwaerder dan het gout,
Hoe zeer men 't in waerdie, en aenzien hout.
Gy bruischte in 't eind met lust de haven in,
O HENDRIK! door een zee van artzenyen:
Apol heeft u verwaerdigt met zijn min,
En vorderde uw geleertheit met verblijen.
Hy bood u zelf den GOUDEN APPEL aen,
En kroonde uw hooft met zijne lauwerblaên.
Nu zien wy u met vreugt ten top gestegen,
Terwijl de doot te minder triomfeert.
De zwarte gal, en vege koorts, verlegen,
Met spijt bekent dat konst de doot braveert.
Zoo zeegne God uw heilzame artzeny,
En make u van ondankbre laster vry.

Op de inwydinge Van den Heere Moesman Dop, Tot der medecynen
docter.
GElijk een stroom met kracht aen 't bruizen,
Ten monde uitbreekt van dam en sluizen,
Sleept akkerlanden, vee en stal,
In zijnen steilen waterval,
En weet met arbeit door te schuuren,
't Gebit van opgeworpen muuren;
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Zoo streeft geleertheit op dat spoor
Met lust alle ongemakken door,
Die in de zee der artzenijen
Den leerling storm op storm bestryën:
Zy hakt met Alexanders sne
De Gordiaensche knoop in twee.
Apollo zach uit 's Hemels streken,
DOP, met een heilig vier ontsteken,
In artzenykunde al zijn tijt
Besteen met onvermoeide vlijt;
En sprak, ga voort mijn welbehagen,
Mijn Zoon, gy zult den lauwer dragen:
De doot treet achterwaerts vol schroom,
Nu gy haer houden zult in toom,
En schutten d'onvermuruwde pijlen:
't Bataefsch Atheen zet zulke stijlen,
Hoe fel begrimt van nijt en haet,
By mijn Galeen en Hippokraet.
Uit had hy, en wiert uit mijne oogen,
Van zijn klinkvoeten opgetoogen,
Die kloofden met hun voeten 't stof,
En vulden Neerlant met uw lof.

Op de geestelyke gedichten van Hieronimus Zweerts.
GEweldenaers, die kuische zanggodinnen
Zoo onbesuist mishandelt en onteert,
En hen, in 't oog van yder geschoffeert,
Noch vergt om hulp in uw ontuchtig minnen;
Als haddenze, in bordeelen opgevoet,
Een druppel van dat geile en eerloos bloet.
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Koom leert van ZWEERTS, door eedlen geest gedreven,
Geen oren meer te schenden door uw dicht.
Noemt geen vermaek als 't geen ons t'evens sticht,
En onderwyst de plichten van het leven.
Wie anders in de dichtkunst zich gewent,
Heeft noit het wit dier hemelgaef gekent.

Aen K. Kalf, Op haer Gedichten.
NU weet ik eerst hoe waerlijk gy het nat
Gedronken hebt uit Febus watervat!
Uw schrandre ziel, van wijsheitsbachus dronken,
Kan, door haer kracht, mijn Klio doen ontvonken.
Ontvonken? ja. de gloet is groot genoeg,
Dat niet den damp de vlammen overwoeg.
Gy zingt ons als een andre Sempronye,
Of Saffo, maer herschept in een Thalye,
Van 't zuideras tot onder 't beergestarnt
Daer 't noorden sneeuwt, of 't heete Lesbos barnt.
Moet ik my nu verblijden of benijden,
Of zetten liefst dat allebei ter zijden,
En staen bedeest in zulk een wonderstuk?
't Is uit met ons. het nijdige geluk
Schept mannen brein in teere maegdeleeden,
En doet een Vrouw in Febus renbaen treden,
Daer haer gedicht een yder achterlaet,
Die niet alree aen 't eind der loopbaen staet.
Zoo komt een maegt, aen Pallas borst gezogen,
Door 't groote heir der dichters heen gevlogen,
In 't binnekoor van Febus groote Kerk,
En doet onze eeuw braveren op haer werk.
Ga voort, en noop mijn zanglust dus met sporen.
Dan zal de faem uw groote geest doen hooren,
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Zoo ver 't verstant van maegden wert geroemt.
En wiert mijn naem dan eens met u genoemt,
Dan vloog mijn dicht op uwe zwanewieken,
Van daer al vroeg het oosten op komt krieken
Tot daer het west de zonnepaerden spoelt.
Maer ach! ik heb te hoogen wit gedoelt.
Mijn keel bezwijkt in 't midden van het zingen;
Vergeef my dat mijn stem niet door kan dringen.
Uw loftrompet rukt mijn gedachten me:
Nu reize ik al met uw gedicht op zee.
Nu wil ik, daer maer duitschen zijn geweken
KORNELIA, in vaerzen hooren spreken!
De tijd ontdek, zoo klaer aen elk als my,
Dat ik u roem; maer zonder vleyery.

1665.

Aen E. v. Limborg, Toen hare E. my de eer vergunde van eenige
vaerzen, uyt Luciaen vertaelt, uit te schrijven.
Acceptissime semper
Munera sunt donaris quae pretiosa facit.
EEn gierige acht de gift na 't voordeel datze heeft:
Zijn lust bestaet alleen in goude en zilverlingen,
Een schat die wel een schijn; maer geen vernoeging geeft,
Nochtans 't gemeen beloop en stant der aersche dingen.
Zy toonen, als de fuik, een' klare en ruime baen
Van voren; maer zie toe, verdwaelde reukeloozen,
Al schijnt die weg, aen 't oog, bequaem om in te slaen,
Daer leggen doorenen verborgen onder roozen.
Die edelmoedig streeft vermy dat steeklig pad,
En zie op voordeel van de kunst en hare gaven.
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Het dom gepeupel kent geen gave als die haer schat
En beurs verrijkt, daer hun de ziel in legt begraven.
De wijsheit praelt, die met meer kracht wort ingestort,
Wanneer ze sierlijk vloeit in onbedwonge dichten.
't Misstaet de spijs niet datze in goude schotels wort
Ter tafel opgedischt by ryke fakkellichten.
Zoo wert de wijsheit nutst gedient in Poëzy.
Dit weet van LIMBORG, 't puik der Amstelsche minerven,
Dies schenkt zy aen mijn oog en oor de lekkerny
Van Grieksche Luciaen, bekleet met duitsche verven.
Een gift die wel vernoegt; maer nimmermeer verzaet.
Zoo klimtme op Helikon! en d'altijtgroene toppen
Van 't schaduwrijk Parnas, de rijmgods Berg. zoo gaet
Een fiere maegderei by groenbekranste koppen.
Streef gy mijn zanglust voor, gezusters van Apol,
Bedaeuw mijn lippen uit de hengstebron en beken
Van 't groen kastaliën: zoo zal mijn yver vol
Van uwe geestigheit, u volgen in die streken.
Uw rijmtrant volgen? ach! dat woort is veel te vroeg
Mijn losse tonge ontslipt. ik ken mijn onvermogen.
De wille ontbreekt my niet; maer kracht. 't isme eers genoeg,
Dat ik uw stappen maer van verre mag beöogen.

1664.
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Lyk en grafdichten.
Op d'aenkomst in 't vaderlant, Van het lijk van wijlen den Ed.
t
Manhaften Heere Michaël de Ruiter, Ridder, &c. L . Ammirael van
Hollant en Westvrieslant, Aen de Edele Mogende heeren
De Heeren Gekommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maze.
MYn Zangheldin neemt deel in d'algemeene rouw,
En durft het groote lijk met een gedicht begroeten,
Het geenze eerbiedig komt opoffren aen uw voeten,
Zeeraeden aen de Maes, getuigen van de trouw
En deugt des Mans, die tot een Ammirael geboren,
En tot verdadiging van uwe vlag gekooren,
Uw zeerecht heeft beweert met ongekreukten moet,
Zoo ver de wereltkloot bespoelt wort van de baren,
En zijne daeden afgemaelt heeft met zijn bloet
Op tafereelen, al zoo duurzaem als de jaren.
't Mishage u niet, dat u mijn dicht wort toegewijd,
Die 't lijk hebt ingehaelt met zulk een eer en vlijt.
GY komt dan 't Vaderland nu t'huis in zulk een staet,
O groote RUITER! die, van daer de dageraet
De kim met roozen kroont en gloeyende robijnen,
Tot daer de zon vermoeit het aerdrijk t'overschijnen,
Haer stralen krimpt, en zich verkoelt in Thetijs bron,
Den donder hooren liet van uw gevreest kanon.
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Die, zwevende in den gloet der barstende granaten
En in een vierpoel, als ten afgront uitgelaten,
Van buskruit en harpuis, vergiftigt met achy,
Noit wiert gezengt, maer steets 't geluk had op uw 'zy.
Gy komt: maer niet gelijkge uit zoo veel watertochten
En zeetriomfen, by Barbaren en gedrochten,
En Turken overal zeehaftig zijt gekeert:
Noch zoo, gelijk toen 't land, alom schier overheert
Van vyanden, de keel en afgeteerde longen
Van hunnen havixklaeuw geparst en toegewrongen,
Verwachtende in den hals nu reets de laetste snêe,
Door uw beleit en moet weer adem schiep uit zee:
Daer gy, ten dans gaende op 't muzijk der donderklooten,
Tot vierwerf overwont twee Koninglijke Vlooten.
Noch komt gy evenwel als een die zegepraelt,
Maer met zijn dierbaer bloet heeft zijn Triomf betaelt.
Aldus voltoide, naer een reex van Heldendaden,
Epaminondas eerst zijn kroon van lauwerbladen,
Toen hy, getroffen in het hevigst van den slag,
Den schicht liet steken, tot hy zich verwinnaer zag;
Maer in een stroom van bloet uitvaeren liet zijn leven,
Zoo drae zijn vyant uit het velt was weggedreven.
Het Y, zoo menigwerf gezegent door uw hand,
Gelijk een parel aen de kroon van 't Vaderlant,
Verwacht het Heldenlijk; dat van de Maes ontfangen
Met dankbre erkentenis, en met den rouw behangen,
Die 't waerdig overschot van zulk een krijgshelt past,
Uit Zee wort toegevoert: daer 't naer zoo zwaer een last
Van staetbekommering en oorlogsdapperheden,
Waermêe 's Mans krijgsdeugt zelf heeft d'eeuwen afgestreden,
In 't marmer grafgewelf de rust verwacht in 't end,
De zoete rust, hem in zijn leven onbekent.
De kruiderijen, die het lijk, door zoo veel baren
En stormen hier gesleept, noch van 't verderf bewaren,
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Weerstaen 't gewelt der tijd met minder tegenweer,
Als d'eedle balsemgeur van zijn onsterflijke eer;
Die heeft in fellen brant van oorlog, t'allerwegen
Geloutert en beproeft, een duurzaemheit verkregen.
Gelijk de Fenix, als nu allermeest zijn stam
Ten einde schijnt, zich door de riekende outervlam
Van Nardus en Kanneel vereeuwigt met meer glanssen.
Met welk een kroon zult gy 't eerwaerdig hooft bekranssen,
O Amsterdam! die d'eer geniet van 't groote lijk
In 't graf te zinken, tot een eeuwig Heldenblijk?
Wat stevenkroon zult gy nu op zijn haeren passen,
Die hy niet lang voorheên veroverde op de plassen,
In allerhande lucht? met welk een keur en pracht
Van Vlaggen wort hy best ter aerde nu gebragt.
Daer nergens Schepen op de Zee met wimpels prijken,
Die hy niet voor zijn magt eerbiedig heeft zien strijken?
Al 's werrelts vlaggen dan, en d'eer van 't zeegezagh
Geveiligt en gestaeft, bestaen in zijne vlag:
Die zy zijn lijksipres, die mag alleen hem kroonen.
Maer hoe zal 't Vaderlant zijn dankbaerheit betoonen!
Is 't in die Lijktombe op te sieren tot zijn lof?
Hoe heerelijk men die voltrekke in konst en stof,
Noch bouwen schooner graf in hun gedachtenissen
Die hem waerdeeren eerst, nu zy zijn daden missen.
De Nijt, hoe wrevel, heeft toch met het leven uit,
En voelt dat haer gebit, op dootgeraemte stuit.
Noch was 't genoeg den naem maer op de zark te lezen,
Voor zijnen lof. wie kan daer van onwetend wezen?
In welk gewest is toch zijn sabel niet vermaert,
En blinkt veel verder als Orions oorlogszwaert;
Maer 't was onze eeuw noit van den nazaet te vergeven,
Dien 't lusten zal hem ook in marmer te zien leven.
Een enig graf was voor dien Held ook veel te kleen.
Het noootlot wilde 't aen zijn glorie al besteen.
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Het Vaderlant door hem in meer dan veertigh slagen
Verdadight, daer hy heeft de zege weggedragen,
Bewaert het lijk met meer eerbiedigheit en zucht,
Dan 't onderaerdsche Rome in menig grafgehucht
Het heilige gebeent der oude Kristenhelden,
Die tegen Neroos haet en Antonijn zich stelden.
'T oproerige Siçilje, och ons te wel bekent
Door zijn vermaerde doot, daer 't schuimende element
Van dootschrik tegen ty en stroom scheen aen te wrijten,
En Etnaes oven tot den afgront op te splijten,
Heeft in haer vruchtbren schoot het dierbaer ingewant
Als met een voorspook, juist aen 't Sirakuzer strant.
Niet anders, dan of die beveiliger der baren
By Archimedes graf, nae zulk een reex van jaren,
Ten deele mee een plaets most hebben, in hun daet
Elkandren zoo gelijk; die red den vegen staet,
Door wiskonst, en hy weet de vyandlijke kielen
Door zijne spiegels en hun vlammen te vernielen.
*
Dees als hy blixemt met zijn Spiegel, waer hy streeft,
Ziet hoe de zee tot op het grontzant scheurt en beeft,
Waer op de donder, met een weerbarst aen geronnen,
Aerdbeving schept, en voert de doot uit zijn kanonnen
Ten reye; of als hy op zijn hoogh kampanje in vier
En weerlicht voort gerukt, met Hollands zeebannier,
De waterschenders komt bestoken en braveeren,
En zietze al vlugtende en verbaest hun spiegels keeren.
De zee, zoo wel zijn graf van eere, als velt van moet,
Heeft d'eedle droppelen van zijn doorluchtigh bloet,
Dat kostlijk heiligdom, herschept in bloetkoraelen.
Dus kan de werrelt zelfs zijn grafstee naeu bepaelen.
Nu stel vry Amsterdam haer konst in 't werk, en eer'
Met een gedachtenis, die d'eeuwen lang braveer',
Het lichaem, en vertoon in marmre tafereelen

*

De naem van het Schip, voor dezen meermalen by den Ammirael gevoert.
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Zijn daden, uitgevoert in alle werrelts deelen:
Op dat zijn deugt, gelijk een vonk in tonder vat
En zich verspreit, het bloet der helden in haer stad
Te meer ontsteke, en wekke alom de Batavieren
Het harte, om mee hun hooft met zulk een kroon te sieren;
En dwing den vyand in te toomen zijn gewelt,
Als hy hoort noemen dien ontzachelijksten Held.

Uitvaert Van den Ed. Manhaften Heere Heer Michael de Ruiter,
t
Ridder &c. L . Ammirael van Holl. en Westvrieslant &c.
ZOo legt helaes! die waterhelt,
De schrik der vyandlijke vlooten,
De groote RUITER, neergevelt!
Sicilje heeft haer verw verschoten
Van schrik op zulk een zwaren val.
Maer Neêrlant treft het boven al,
Dat in zoo veel vermaerde slagen
De zeetriomf heeft weggedragen
Door 's Mans voorzichtigste beleit,
En onverwonnen dapperheit.
O Siciljaensche kust! o stroomen!
Is ons die Zeemars dan benomen!
Trinakrië, met al uw steên,
Hoe stont gy voor het hooft geslagen,
Wat dootschrik reed'er door uw leên?
Toen MICHAëL, voor uitgedragen
Op 't briesschend waterpaert, vol vier,
De Nederlandsche zeebannier
Aenvoerde, en in de Fransche vlooten,
Op 't barsten van de donderklooten,
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En gruwzaeme oorelogsmuzijk
Der zeekortouwen, viel, gelijk
Een adelaer met klaeuw en veder,
Stort op een vlucht van gieren neder.
Scheen 't u niet, of Tyfoëus weer,
Daer Etne vast staet op zijn lenden,
En schiet op hem haer wortels neer,
Met arbeit zich zocht om te wenden?
En braekte met een helsch geluit
Een zee van vier ten schoorsteen uit:
En wentelde de stuivende asschen
Tot in de Middellantsche plassen,
En glas en steenen, half verbrant,
En brokken van zijn ingewant?
Terwijl al d'oever schijnt te gloeien,
En schud en davert op zijn loeien.
Scheent gy niet van uw' wortel af
Te schokken, op den fellen donder
Des Ammiraels, hier op zijn graf
Noch strijdende als een waterwonder?
De buskruitwolken dekken 't strant.
De roode haen kraeit moort en brant.
De zee scheurt open tot den navel;
En Scylle ontduikt de vlam der zwavel.
In zulk een storm en oorlogsgloet,
Ten koste van het Fransche bloet,
In zulk een onweer op de baeren,
Moest MICHAëL ten hemel vaeren.
't Bedroefde Neêrlant, plat getreên.
En afgepijnt door ooreloogen,
Heeft noch geen grooter ramp geleên,
En schreit vergeefs met bloedige oogen
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Op 't heldenlijk, dat in dees' noot
Te vroeg ten roof viel aen de Doot:
Indien hy anders is gestorven,
Die zoo veel glorie heeft verworven,
En in het eeuwig diamant
Met zijn rapier en strijtbre hant
Zijn eigen daden heeft gedreven.
En met zijn bloet zijn lof geschreven.
Wat werreltsdeel weet van zijn deugt
Niet met een vollen mont te spreken,
Zelfs in het bloeien van zijn jeugt?
't Zy hy in 't Oosten door quam breken:
Of schuimde d'Afrikaensche kust,
En Amerijke stelde in rust.
Of tot den Bosfor opgevaren,
Verdelgde Turken en Barbaren,
Verdadiger der vrye zee.
Of ankerde voor Chattams ree.
Of temde witte en zwarte Mooren.
Als was 't geluk hem aengebooren.
Messyne trek vry 't rouwkleet aen.
Hem, die haer quam van 't juk bevrijden,
Zoo verre uit onzen Oceaen,
Bezwijkt zijn been, in 't hevig strijden,
Maer niet de moet, die onverzeert
De Doot in haer gezicht braveert.
Nu sier vry alle drie u kaepen,
Sicilje, met het heldenwapen
Van Neêrlants grooten Ammirael.
Terwijl het lijk met staet en prael
Wort in het Vaderlant ontfangen,
En 't slagzwaert in 't gestarnt gehangen.
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t

Op de lykstatie Van den Helt Michaël de Ruiter, L . Ammirael, &c.
AEnschouwers, die met zoo aenzienelijk een prael
Het Lijk geleiden ziet van Hollands Ammirael,
Den grooten RUITER, dien verdadiger der baren,
Die meer de vryheit dan zijn leven wouw bewaren;
Waerom vergaeptge u aen den omslag van die pracht,
En viert het heldengraf daer hy de rust verwacht,
Na zoo zeel krijgstrofeen en bloedige oorelogen?
Verlies niet meer uw tijt, om door zijn deugt bewogen,
Het graf uw achting toe te wijden. hy ontslaet
U zelfs van zulk een plicht, die nu hem nergens baet:
Want zoo veel vyanden, gesneuvelt voor zijn degen,
Zoo ver men d'oceaen om 't aerdrijk ziet bewegen,
Zijn offerhanden voor zijne asschen, die om strijt
Zijn lof trompetten, en zijn graf zijn toegewijd.

t

Grafschrift Op den L . Ammirael Michaël de Ruiter, Door een
quetzuur aen zijn voet overleden.
DE doot ontzag het hart van RUITER, om zijn moet.
Zy mikte wel; maer gaf weer strax den moet verloren,
Als juist haer 't voorbeelt van Achilles quam te voren:
Dit 's me Achilles, sprakze, en trof hem in de voet.
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Lykgedicht, Op den Weledelen Heer, Heer Laurens Buisero, Ridder,
&c. Heere van Dussen, Muilkerke, &c. Raed en Sekretaris van zijn
Hoogheit.
DE werrelt heeft geen rust. het menschelijke leven
Wort op en neder, als 't gety in zee, gedreven;
Nu stroomt het alles toe van zelfs, gelijk de vloet,
Dan rukt het d'ebbe weg van zwaren tegenspoet;
Maer trouwe diensten aen het Vaderland bewezen,
Staen pal, en hebben geen gevaer noch storm te vreezen;
Die maken edel, en het stamhuis van een heer
Die dus zich queet, groeit aen in waerdigheit en eer.
Dies schoon uw sterflijk deel wort in het graf gezonken,
Daer uw bedroefde vrouw en al 't geslacht verdronken
In tranen, het verlies des grooten mans beschreit,
O edel heer! uw ziel, die hier d'onsterflijkheit
Al zuchte te gemoet, om van den last ontslagen
Des lichaems, weêr by God te worden opgedragen,
Waer van z'er oorsprong nam, laet zulk een strael van licht
En onbesproken glans noch na in elks gezicht;
Dat zy geen glorie by den naneef zal ontbeeren,
Zoo lang men trouw en deugd op 't aerdrijk kan waerdeeren.
De dappre Maurits, die geen Alexander week,
Daer Arragon voor zijn vernuft, en moed bezweek,
Zag in uw jeugt alreê, gelijk met arents oogen,
Uw zuiver oordeel, zoo volmaekt, en opgetogen,
En zulk een helderheit van zinnen en verstant,
Dat hy u Frederijk naliet ten rechterhant;
By wien gy u zoo kloek en vlijtig hebt gequeten,
Dat mijne Zangheldin, te zwak dit uit te meten
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Naer waerde, liever hier haer onmagt stelt ten toon,
Dan datze uw deugden met te slecht een lauwer kroon.
Doorluchtigste Amelye, ei laet u niet mishagen;
Zoo ik uw Hoogheit na zijn dienst en zorg durf vragen;
Gy kunt getuigen van zijn onvermoeiden vlijt.
Gy hebt hem overal verdadigt voor de nijt,
En weêr met vreugd gezien, hoe dat hy onbezweeken,
Geduurig voor het recht dorst van Oranje spreken.
Hy offerde gerust zijn ziel den hemel op,
Nu hy Prins Wilhem zag gevoert ten hoogsten top
Van Staetbewint, herstelt in alle waerdigheden,
Die zijn geslacht van ouds gewoon was te bekleeden,
Hem trooste dat hy 't Land, zoo na aen 't ondergaen,
En deerelijk geschokt door een verwoede orkaen
Van oorelog, die scheen het al te zullen breken,
Door 's Princen krijgsbeleit; weêr 't hooft om hoog zag steken,
En triomfeeren met ontzag te lande en zee,
't Geen Engeland volmaekt door een gewenschte Vreê.
Ook scheen 't het einde van zijn wenschen te bekroonen,
Dat in Oranjes dienst, en ampten hy zijn zoonen
Had ingevoert, als drie kolommen van zijn' Staet,
En Erfgenamen van hun Vaders wijzen raed.
Mevrouw laet af uw man zijn vreugde te benijden,
Het langer leven was maer rekking van zijn lijden.
Gy steurt den Fenix in zijn asschen op 't altaer.
Hy juigt om hoog, en kent geen klachten noch misbaer.
De werrelt heeft niet hem, maer hy heeft haer verlaten.
Die zijn verlies beschreit, schijnt zijn geluk te haten.
Al trokt gy met gebeên, noch sterker trok hem God,
Daer hy 't verganklijk ruilt, voor 't eeuwig heilgenot.
Geen laster zal nu zijn verdiende glorie smooren,
Die barst ter grafzerk uit, en laet alom zich hooren
Al stopt de zwarte nijt het oor voor dat geluit.
Dus blies de Hemel maer de lamp zijns levens uit,
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Op dat hy zoude om hoog in 't gout der zonnestralen;
En hemels diamant met vollen luister pralen.

Ter uitvaert Van de Hoog Edelgeboren Mevrouw, Vrouw Elizabet
van Oudshoorn, Weduwe wijlen den Hoogedelen Heere, Heer
Laurens Buisero, Ridder, Heere van Dussen, Muilkerke, &c. Raet
en Secretaris van zijne Hoogheit.
SChoon u de Doot heeft neêrgevelt
ELIZABET, zoo wel geboren,
Uit d'oude stamme van OUDSHOOREN,
Schoon gy bezweekt voor haer gewelt;
Zy heeft u echter niet verwonnen;
Gy trapte, in ongekreukten moet,
Haar scherpe pijlen met de voet;
En toen het spook quam aengeronnen,
En zag u staen, als een heldin,
Bezweek 't, en hield zijn stappen in.
Geen wonder, want het is gewoon
Door schrik en angst te triomfeeren,
Daer gy 't dorst in 't gezicht braveeren,
En achte 't voor geen straf, maer loon;
Om, van alle aerdsche zorge ontslagen,
Op vaste wieken van gedult
En Hoop, die uwen wensch vervult,
Ten starren te zijn ingedragen,
Als g' opgevoert van trans tot trans
Deelt in dien ongenaekbren glans.
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't Verganklijk was u niet meêr waert,
Zoo heerlijk waren uw gedachten,
Dat gy het zelver kond verachten,
En was uw lichaem noch op d'aerd,
Uw ziel, van hemelsch vier gedreven;
Geloutert door d'oprechte leer,
En 't heilig voorbeelt van uw Heer,
Moest boven lucht, en wolken zweven,
En schenken aen 't gerust gemoet
De voorsmaek van 't oneindig goet.
Dus zonder vrees voor 's doots grimmas,
En onbelaen van bange Jaren,
Ontzeilt gy veilig 's werrelts baren,
En neemt het kruis voor uw kompas.
Wy volgen 't Lijk vast met gedachten,
Daer gy, van al uw Stam beweent,
Rust by uw Egemaels gebeent',
Om 't Godlijk oordeel af te wachten,
Als 't weêr verrijst uit 's aerdrijks schoot.
Zoo erftmen 't leven uit de Doot.

Uitvaert Van den Heere Joost vanden Vondel agrippyner, Vader
der Nederduitsche Dichtkunst.
Nomenque erit indelebile.
ZOo weeft de tijt in 't eind' de webb' uw 's levens af,
En gy, wort niet gesleept, maer zinkt van zelfs in 't graf,
Daer gy zoo eerelijk gekroont met zilvre haeren,
Een ring besluit van meer dan tienmael negen jaeren,
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O VONDEL! die zoo hoog gestegen op Parnas,
De Nederlandsche tael van d'een aen d'andere as
Uitbreide, en veiligde de dichtkunst, schier verbannen
Van bygeloof, en drieste onwetenheit, tierannen,
Dien alle kunsten en geleertheit staen in 't licht.
Gy sloegt de laetste hant aen Nederduitsch gedicht:
Dies noeme ik u met recht, al wiert het my verweten
Uit zwarte nijt, den Vorst en Vader der Poëeten.
Maer zal ik nu de baer door zulk een drommel heen
Van menschen, die bedrukt met hem ten grave treên,
Naervolgen met geschrei? en mijne tranen storten
Op 't groote Lijk? ô neen! dat zouw zijn lof verkorten;
En zijn geluk: want daer schier elk na 't graf gerukt,
Van d'eigen aerde meê zijn glorie voelt gedrukt,
Die zijn gebeente dekt, heeft hem geen lust tot leven,
Maer hy heeft juichende en vernoegt die zelfs begeven;
En zijne faem, aen bey de poolen omgesluit,
Barst met meer heerlijkheit als oit ten grafzarke uit.
Die Fenix moest vol glans verrijzen uit zijne asschen.
Maer zoo een menschelijk bewegen my mogt passen
In dit geval, 't zou zijn, dat ik de laetste plicht
Niet nae mijn schult, en zijn verdiensten heb verricht:
Ten minsten had ik meê die eere dan genoten,
Dat ik den grijzen helt zijne oogen had gesloten,
En mogelijk noch eens het aengename woort
Van Zoon, al stamelende uit 's vegen mont gehoort.
Wie ziet nu 't vier van die doordringende arendsoogen
Als met een' zwarten nacht en wolken overtogen,
En dien verheven geest geblust en uitgestraelt,
Die uit den Hemel scheen in hem alleen gedaelt,
Die van verwondring niet verstomt staet en verslagen,
En ziet, en ziet het niet, en 't zijn gezicht moet vragen?
Gelijk een vreemdling, die de zeestreek ongewent,
Indien hy zich begeeft op 't schuimende element,
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Als in een storm by nacht, de boeg in 't henevaren
Aenstootende op het zoch der steigerende baren,
Rondom al 't water zet in vlam; en als hy zinkt,
Zelfs om 't beloop van 't schip by nae geen sprankel blinkt,
Niet weet, of hy dien gloet uit zee heeft op zien klimmen,
Of dat zijn oogen maer beguichelt zijn van schimmen.
Gy dichtkunst, die van trap tot trap in Nederlant
Zijt opgehemelt tot zoo heerelijk een stant,
Och wat verliestge aen hem! want van de letterhelden
Die loffelijk voor u zich in de bresse stelden,
't Gebouw ontwierpen, elk gelijk zijn oordeel was,
Wist hy alleen het vast te leggen in tieras.
Hy is de bronaêr, die, als uit Parnas ontsprongen,
Met eeuwigvloeyend nat verfrischt der dichtren tongen,
En schoon hy rijklijk elk nae zijnen wensch verzaet,
Een lieffelijke lust en naedorst na zich laet.
Hy is die vloet, die, uit zijn bron aen 't overstroomen,
En overgapende met kracht zijn wijde zoomen,
Vooruitstreeft waer 't hem lust, de kroon der vloeden strijkt,
Durft alles onderstaen, en nergens in bezwijkt.
Hy is de zwaen, die aen zijn zuiverheit te kennen,
Elk naelaet in zijn vlucht met onvermoeide pennen.
Wat zet hy ons een schat van dichtorakels by!
Hoe weelig weid zijn geest in keur van Poëzy!
Het zy hy God, zoo hoog in d'ongenaekbre lichten
Gezeten op zijn troon, eerbiedig in gedichten
Bespiegelt, en verstomt op yder wonderwerk
Der schepslen, dat erkent gelijk een godlijk merk;
Zoo veel bewegingen van zoo veel hemelklooten,
En hoe de blixem als een schicht komt voortgeschoten,
En wat den donder doet rumoeren in de lucht,
En hoe de wint verwekt zoo zwaer een stormgerucht.
Het zy hy onderzoekt den oorsprong der rivieren,
Die onder 't aerdrijk, of in 't oog der zonne zwieren
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Met zoo veel aders, totze aen 't einde van hun baen,
Neerschieten met gedruis in vollen oceaen.
Opdat het menschdom dus zich zelven zouw gewennen,
Den waren schepper door 't geschapen recht te kennen.
Of dat hy, vol van vier, volgt van den breden kant
Der heilige Jordaen den grooten boet gezant:
Daer 't kruislam in de vont van zijnen stroom gewasschen,
Zijn naem vereeuwigt heeft om zijn gedoopte plassen;
Tot daer Herodias op 't dronken hofbanket
Het hooft des woestijniers ten schimp op tafel zet.
Of dat hy opzingt de geheimen der altaren,
En tracht de heerlykheit der Kerke t'openbaren.
Of doopt zyn Fenixpen in zuiver maegdebloet,
Daer d'eene martlares met vreugde d'ander groet.
Maer welk een drift voele ik door al mijn adren zweven,
Als hy de helden in zyn vaerzen doet herleven?
Al 't aerdryk zweet van angst, natuur, in barens noot,
Stryt met den blixem, en kartouw, en donderkloot.
Al d'oevers loeyen. zee en elementen schreyen,
Om Tromp in zulk gedruis ten hemel te geleyen.
Of als hy Fredrik volgt in 't bloedig oorlogsvelt,
En zingt de daden van dien onverwonnen Helt.
Zoo zagmen Scipio door grooter moed gedreven,
Om dat zyn krygsdeugt wiert door Ennius beschreven:
Waerom diens beelt, na 't fier Kartage lach te gront,
Als in triomfe op 't graf des Afrikaners stont.
Lukul, die veltheer, om zyn daden zoo verheven,
Die Mitridates dwong, en Pontus heeft doen beven,
En zulk een waterzege aen Tenedos bevocht,
Hadde Archias tot zyn getuige op yder tocht.
Zoo staert zyn dichtkonst op den standert van Oranje,
Daer die op zynen schilt de gantsche macht van Spanje
Durft keeren, heiren plet met zynen oorlogsstaf,
Scheurt sterke steden trots der vesten gordel af,
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En uitgeleert, en zelfs gelukkig boven hope,
Het vrye Neêrlant maekt de krijgsschool van Europe.
Dan spelt zijn zangheldin den val van Agars maen,
't Zy 't moedig Kandiën de Turken heeft weerstaen,
Of dat de Raäb zwelt van die vervloekte lijken.
Of dat Serini weêr gaet met de zege strijken.
En Neerlant reis op reis hun dolle hoogmoet plet,
En steekt den bezem voor Algiers op 't hoog toppet.
't Zy dat hy, om het hart van eedlen angst benepen,
Den krijgsman daegt te velt, de zee bevloert met schepen,
En dreigt gantsch Kristenrijk den allerlaetsten slag,
Zoo 't rijk van Mahomet meer aengroeit in gezag,
En hy door Hongarye, en langs den Donau heenen
Geborsten, zijnen hengst hoort briesschen binnen Weenen.
Wat stort hy tranen op het lijk van Kandie uit,
Wanneer het eindlijk den aertsvyant valt ten buit!
Nu zingt hy David nae; en overal ervaren,
Past zijnen Citer op die koninglijke snaren.
Dan baldert zijn papier van buskruit, brant en moort,
Daer 't dondren van kanon en kogels wort gehoort.
Maer zijne zangnimf blinkt met onbevlekter stralen,
Als hy de vrede op haer triomfkoets in mag halen.
Zijn Lier is even schoon op alle stof gestelt.
Hy weet zelfs een Parnas te stichten aen de Belt.
De Noortstar hoort na hem, daerze uit des hemels transen
Haer licht met weerglans ziet op 't glas der yszee dansen.
De Wijssel schiet niet af, hy rolt maer na zijn wedd',
Wanneer hy Dantzich, en zijn vruchtbaerheit trompet.
Dan volgt hy op den trom den grooten Mars van Zweden,
Als die in Pruissen rukt, en Lijflant plat komt treden,
Verdrinkt het vruchtbaer velt van Wallachye in bloet,
En schent den Gotschen leeuw, gezwollen van zijn moet,
Op 's Keizers adelaer. de Rijn, dus fel besprongen,
Komt tegen zijne bron van dootschrik opgedrongen.
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Welk een getijde van hartstochten, slag op slag,
Beroert den Schouburg, als hy voorkomt in den dagh!
En zonder weergaê siert die kroon der schoutonneelen
Met een kleinoot van meer dan dartig treurjuweelen.
Helt Palamedes, door doortrapte Ulysses haet,
En Kalchas schelmery beticht met lantverraet,
En overal gehoont, en deerelijk bestreden,
Komt op zijn ontschult trots, de doot in d'oogen treden.
Verwaende Lucifer, braveerende Gods magt,
Sleept al zijn muitgespan met zich in 's afgronts nacht.
De diamante spil des hemels schijnt haer pannen
Ontwrikt, als Michaël dien wrevlen komt verbannen,
Hem met den blixem en Gods wrake in d'oogen barnt,
En temt in eenen slag 't oproerige gestarnt.
Verlegen David vlucht in woestenyspelonken
Voor Absolon, die door verwaten weelde dronken,
Zijn eigen vader 't rijk doet ruimen met gewelt;
Maer die wort heerlijk, na zijn wrede doot herstelt.
Adonias, vergeefs van staetzucht aengedreven,
Geeft voor het outer, zelfs aen 's broeders zwaert het leven.
Het huis van Saul dat op zeven pijlers stont,
Gebroeders uit zijn stam, stort teffens in den gront.
De wraek van Samson, met het broeinest van zijn lokken
Aen 't groeyen, barst eens uit, na 't onverduldig wrokken,
Hy morzelt Dagons kerk op 't dodelijk geween
Van duizenden, en drukt haer grof geraemte in een.
De geile Kapito, door Neroos macht gesteven,
Verdrukt den Batavier, in ballingschap gedreven.
Nae Rome, rooft en moort, breekt Cezars out verbont,
En staeft een dwinglandye op Duitslants vryen gront.
Men doet den krijgsraed en een valsche vierschaer spannen;
Bataefsche broeders hier gedagvaert voor tierannen,
Verdadigen vergeefs hun onschult, daer de moort
Den eenen plet in 't bosch, terwijl zich d'ander voort
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Geketent, als een staef, na Rome moet begeven,
Om daer voor Neroos troon te pleiten om zijn leven.
Een trits van speelen toont ons Josefs levens loop.
De kuil van Dothan stelt den jongeling te koop.
Egypte toetst hem, om d'onkuisheit te betomen,
Het hof toont d'uitkomst klaer van zijn verborgen dromen.
De Roos van Schotlant duikt voor Londens strenge bijl.
De Leeuw van Juda viert den kerkhont van de Nijl,
En grijzen Salomon gaet zoo de min ter harte,
Dat hy de wierook toe komt zwaeyen aen Astarte.
Vermetle Faëton ten zonnewagen op
Gestegen, en gevoert tot in des hemels top,
Roost nu het aerdrijk met zijn gloeiende gareelen,
Smelt dan de starren zelfs, die met verbrande keelen
Om aemtocht hijgen, steekt de regenboog in brant,
En zengt de Goden: tot Jupijn met strenge hant
Hem blixemt; daer hy uit de zonnekoets geklonken,
Van boven stort, en legt in d'Eridaen verdronken.
Het vrolijk Leenwendael zwemt in een volle zee
Van vreugde, op 't sluiten van de langgewenschte vree.
Maer springt mijn lijkgedicht hier buiten zijne palen,
'T is d'achting tot 's mans werk die my dus om doet dwalen.
Nu wacht hy eerst zijn loon in 't zalig zielenvelt,
Daer een doorluchte rey van dichtren hem verzelt.
Virgijl komt eerst, en voor al d'andren aengedrongen,
Om dat hy hem zoo kloek in 't duitsch heeft naegezongen,
Hy kan zich niet genoeg verzaden in 't gezicht
Des mans, die hem alleen gelijk is in gedicht.
De wrede ballingschap is Nazo nu vergeten:
Hy welkomt hem, als d'eer van Neêrlants hooftpoëeten.
De Getische oude tael blaest hem een yver in,
Om van het Neerduitsch mee het rechte pit en zin
Te weeten; en op welk een toon hy wist te zingen
Het godlijk werkstuk van zijn vormverwisselingen.
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De venuzijner zwaen, meê om zijn komst te vreên,
Klapt vrolijk allebey zijn wieken tegeneen.
De Grieken willen meê niet wijken voor Latijnen,
Men zietze elk om het eerste in dat gedrang verschijnen.
Homeer, de vader, tast al blindling naer hem om.
Euripides staet op zijn goude vaerzen stom.
En Sofokles, wanneer Elektra raest van tooren,
Getuigt, dat hy zich zelfs, geen weergalm schijnt te hooren.
Zijn tijtgenoten, hier vergaert aen alle kant,
Omhelzen hem, en elk reikt hem de rechterhant.
Men ziet'er Spiegel weêr zijn' ouden vrient ontmoeten,
Met Roemer, en verheugt van Mander hem begroeten,
Met Koster, Viktorijn, en die den naem verdooft
Der dichtren zijner eeuw, de noit volprezen Hooft,
Hier is hy vrolijk in 't getal der heldezielen,
En nyt noch afgunst volgt hem vorder op de hielen.
'K zal dan voortaen niet meer u hangen op de zy,
En leeren uit uw mont den gront der dichtery;
Maer als een krekel, van den zomerdaeuw versteken,
Mijn leet beklagen, nu gy dus my zyt ontweken.
'K zal mijn Apol niet meer bezoeken, daer zyn geest
Niet langer schoeiende op een menschelyke leest,
Maer als geloutert, en van 't aerdsche stof ontslagen,
Op hare vleugels wiert ten starren ingedragen.
Gy sult my nimmer weêr vertellen, met wat vlyt
Gy 't overschot quaemt uit te woekren van uw tyt,
Noch met wat zucht gy by geleerden pleegt te leven.
Maer in uw dichten hebtge uw zelven best beschreven,
Die zijn getuigen van uw wysheit, en een blyk
Van 't vroom en kuisch gemoet, zich zelfs alom gelyk.
De huichlery heeft noit een scharper roê gevonden.
Elk woort gaf slagen, en de slagen wierden wonden;
En kon hy noch met zulk een geessel niet volstaen,
Dan moest'er de Harpoen en yzre Roskam aen.
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Hy gaf d'onwetenheit, vervoert van eedlen tooren,
Dus meenigmael een klaeuw tot in het hart van vooren;
Maer edelmoedig, en steets even welgezint:
Hielt hy een minnaer van de dichtkunst voor zijn vrint.
'T was hem vermaekelijk de misslag aen te wijzen,
Maer hy had groter lust d'uitstekenthêen te prijzen.
Hy bluste noit de geest, al was hy niet voldaen,
(Want wie gelijkt hem?) maer hy stak met lust die aen.
Heel averechtsch als zy, die dodelijk verbolgen,
Om hun onmachtigheit en nijt de konst vervolgen,
Zulck een gebroet, 't welk als de rekels, die vervaert
Wegsluipende in hun hol met ingetrokken staert,
Geen edeler party het hooft zouw durven bieden,
Kon meê die grootste helt der dichtkunst niet ontvlieden,
Zoïl braveerde aldus Homeers vergoden toon.
Dus stak een Marsyas Apollo nae de kroon.
Maer wat de laster van zijn eeuwig werk kan zeggen,
'T is niet dan wiltzang, die zich zelfs komt wederleggen.
De schoone Cithereé heeft iets dat haer mismaekt,
Zoo by geval de schoen maer eens in 't dansen kraekt.
Hy heeft zijn letters met geen spietsen te verweeren,
Zy zijn gehert. niets kan zijn regimenten deeren.
'T is hier al gout, geen schuim. elk woort weegt hier een pont.
Dit 's een gebouw, gevest op onverwrikbren gront.
'T staet even pal, en ziet niets van zijn stant verdwijnen,
Al zoektmen 't onbeschaemt of listig t'ondermijnen;
Het loofwerk, kapiteel en buitenste sieraet,
Zy iemant in de weg, schoon nergens iets misstaet.
Men schreeuwe, als of men schier gebergten zouw verzetten,
Hier volgt hy in 't gebouw, noch in de roijing wetten,
Daer heeft de gevel zelfs een misstant, en de gront
Ontzinkt hem, en wat meer zweemt naer een gaeuwe vont,
Om in een schoon gelaet een sproet of vlek te zoeken.
Maer zet eens voet by 't stuk; en toont uit uwe boeken,
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Waerge ergens tot dien top van glorie zijt geraekt,
Dat gy van VONDEL maer een flaeuwe schaduw maekt.
Hy volgde 't rechte spoor der ouden, en met reden:
Want hy geen oorzaek vond om van een weg te treden,
Die effen, vol sieraet, en zonder doolpat leit
Naer Pindus, en geeft die hem treên, d'onsterflijkheit.
Hy was naeuwkeurig elks gedachten aen te hooren.
En noopte weder, op zijn beurt, hun geest met spooren,
Die hy vermetel, noch dier gunst onwaerdigh vont.
De grijze Chiron bont Achil dus aen zijn mont.
De groote Amilkar vormde aldus de teedre jaren
Van Hannibal, die door dat onderwijs ervaren,
Betoont heeft, dat hy niet vergeefs het had geleert.
Wanneer hy Rome hier in 't aengezicht trotseert.
Maer hy, ô grote ziel! die nu de hierarchyeu,
De starren, magten, en geduchte heerschappyen,
En serafinnen, net geschildert in 't verschiet;
Op uw geleerde blaên, van dichte by beziet,
Gy leeft nu in 't muzijk der hemelsche koraelen,
Daer lust het u het hart vol blijdschap op te halen,
En 't geenge in schaduw schreeft voorheenen, met uw oog,
In 't wezen te bezien, dwaelstarren, regenboog,
De hemelgordels, en de wisslende aengezichten
Der mane, met de zon, de bronaer aller lichten.
Van daer ziet gy gerust hun reukeloosheit aen,
Die hunne tanden in uw glorie durven slaen,
En uit een wanhoop, om oit tot dien top te stijgen,
U schenden, om voor 't minst aldus een naem te krijgen.
Daer triomfeert gy in het diamanten slot
Als een Jupijn, die met Salmoneus dolheit spot,
En hem, zoo drae 't hem lust dien hoogmoet te doen zinken,
Ten donderwagen met den blixem uit kan klinken.
O Rijn, geboortestroom des Dichters, die soo fier
Uw zilvre hoorens heeft gekroont met zijn laurier,
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Die aengenamer vloeit langs 't velt van zijne blaêren,
Als daer gy bruisschend komt ten alpen uit gevaren;
Wiens helder stroomkristal zoo zuiver nergens blinkt,
Als daer gy stroomt met noit verderffelijken inkt.
Beny het niet, als gy langs Keulen af komt dalen,
Dat gy niet moogt met d'eer van zijne grafsteê pralen,
Gy hebt Erasmus lijk de Maze ontrukt, en kust
Dat heilige geraemt, daer 't noch te Bazel rust.
Zoo gingt gy voor: en schijnt het nu uw recht te krenken,
Dat u een ander eens het zelfde toe komt schenken,
En datmen op zijn tijt u 't ongelijk betaelt?
'T is eers genoeg dat gy met zijn geboorte praelt.
Want schoon hem Keulen eerst heeft in haer schoot ontfangen,
Het Y was evenwel zijn uiterste verlangen:
Dat heeft hem opgevoet, en aen dien rijken gront
Gaf hem de zanggodin den honing in den mont.
'T is waer, gy hebt hem eerst zien snakken nae het leven,
Maer 't is hem waerlijk' aen den Ystroom eerst gegeven;
Die zal zijn dierbare asch ook houden aen zijn vloet,
En als hy Amsterdam in 't heenestroomen groet,
Steets wenschen (nu hy mag het overschot bewaren
Van zulken man) dat hem geen grafzerk mag bezwaren,
En d'aerde licht valle aen 't gebeente, daer het wacht
Een eindelozen dagh uit zulk een langen nacht.
Wat grafgewelf zal ik den Aertspoëet nu bouwen?
Waer vinde ik volk, om al het marmer uit te houwen?
Want stichte ik hem nae zijn verdienste en naem een graf,
Gelijk hy levende reets aen zich zelven gaf,
'T geen met de grootheit van zijn faem zoude evenaren,
Zoo moest het rusten op twee trotse pronkpilaren,
Kolossen niet van erts gevormt, noch door de hant
Geklonken, maer gegroeit uit eeuwig diamant.
'T zouw van de noortpool af tot aen de zuidas raken,
En al de weerelt dus dien man zijn grafsteê maeken,
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En Febus overal hem groeten, daer hy 't hooft
Ter kimme uitsteekt, en daer hy weer zijn fakkel dooft.
Zoo lang men Neêrduitsch dicht verstaet, en hout in waerde,
Zal meer en meer zijn lof zich spreyen over d'aerde.

Aen den Eerwaerdigen Heere Gregorius Mees, Bedienaer des
Goddelijken Woorts tot Rotterdam.
Op het overlijden van zijne Gemaelinne Rudolpha Allaerts
Santvoort.
WAt queeltg' een eeuwig lijkgezang,
En treurt de gansche nachten lang
O MEES! tot in het hert verslagen
Om 't sterflot van uw waerde Vrouw,
Herroep uw moet: verduur den rouw,
Die lichter wort door 't manlijk dragen.
Al kreet gy beide uw oogen uit,
Al wort alreets uw treurgeluit,
Zoo hemelsch, en zoo waert te hooren,
Dus verre buiten onze lucht
Gevoert op wieken van 't gerucht:
De harde grafzerk heeft geen ooren.
En schoon uw Gemaelin vol moet
Gevolgt hadde op Alcestis voet
Die voor haer' Man Admeet dorst sneven,
Het onverzoenbaer spook, de Doot,
Had haer gerukt uit uwen schoot,
En met zijn schicht in 't graf gedreven.
Uw werk; daer ing' een laetste blijk
Van liefde toont aen t' koude lijk,
(Waer op de koorgalm en de bogen
Des Tempels, vol gepropt van volk,
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Weergalmden met een dankbre wolk
Van zuchten en bekreten oogen.)
Al overtrof het Orfeus Lier
In hemelval en Godlijk vier,
't Kan van uw kuische trouw getuigen,
Maer om tot troosting van uw wee
Te wekken uwe Euridice,
Is 't straffe nootlot noit te buigen.
Noch leeft en flikkert tot uw troost
Des Moeders wezen in haer kroost:
En is haer Ziel voor uitgevaren
Al juichende nae 's Hemels as,
Gy volgt de streek van haer Kompas,
En zeilt door 's Werelts woeste baeren.
Terwijl gy ziet hoe 't al vergaet,
En 't andren leeraert in dees' staet,
Wat krabt gy noch uw' wonden open?
Zy licht u reets gelijk een Sterr',
En wenkt u met de hant vanver
Naer 't Vaderlant, waerop wy hopen.

Habderszang. Dafnis, Op de doot van den Heere J. Gimmenig,
Hoogleermeester der Welsprekentheit en Grieksche tale, tot
Vlissingen.
DE Morgenzon versmolt op 't vrugtbaer velt alree
Den zilvren daeu, en steeg ten wolken in uit zee,
Als Egon zijn gezang en hardersfluit liet hooren.
Hy zong hoe Amaril zijn oogen kon bekooren;
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En schilderde op haer wang de Lelie en de Roos.
Nu wiert zy zelve bleek, of kreeg om 't hooft een bloos,
Naer hem de minnetocht vervoerde in zijn gedachten.
Wanneer Dameet hem steurt met zijn bedroefde klachten
En bootschapt Dafnis doot, och Dafnis, zegt hy, d'eer
En liefde van al 't vlek, och Dafnis legt ter neer.
Laet nu de bokken vry, ik kanze nu ontberen,
De jonge druif en 't loof van mijnen wijngaert scheren,
Als maer de Lijksipres blijft groeien als voorheen.
Mijn schapen wijkt; gy zoud de kruiden licht vertreen,
En schaên den Rozelaer en Heulbloem, wijkt ter zijde
Mijn Geitjes, want ik die aen 't graf van Dafnis wijde.
Bezie de Beek, noch korts zoo helder als kristal,
Nu isze me beroert; de zuivre waterval,
Die moedig met een schat van paerlen pleeg te bruisschen,
Zinkt neer zoo zwaer als loof, en smoort zijn lieflijk ruisschen.
Hoe zoekt het vee zoo ver het nat ter slinkerhant?
't Is door mijn tranen brak geworden aen dees kant.
'k Zal nu niet meer helaes! met hartelyk verlangen,
Aen uw Geleerden mont en lippen blijven hangen
En hooren, hoege een knaep, en op uw jonkheit stout,
Uw leven hebt uitheemsch in veel gevaer betrout,
Te water en te lande in velden en woestynen,
En daer de stroomen staen geboort met Rynsche wynen,
En daer de Seine u zach gelegen aen zyn zoom,
En hiel op uw gezang de golven kort in toom:
De Seine tot ons leet nu tevens uitgelaten,
Die onze hutten dreigt met woedende Soldaten,
En weid moortdadig 't lant met vier en vlammen af.
Dies zoo ons iets, naer gy gedaelt zyt in het graf,
Vertroosten kon, dit zou 't alleen ô Dafnis wezen
Dat gy geen rampen voelt, noch grooter hebt te vrezen.
Maer ach! met u is al myn vreugde en leven uit.
Nu draeg deze olm voortaen myn uitgediende fluit.
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Toen antwoort Egon; gy hebt mooglijk noch zijne oogen
Geslooten, en die met uw lippen konnen droogen,
En zijnen veegen geest gevangen in uw mont.
Maer ik (en ik stont me met hem in naeu verbont,
Hy hielt my me voor vrient) hebt mooglijk toen gezeten
Aen rijkelijken disch, en al mijn zorg vergeten.
O wreede hemel die my Dafnis hebt ontrukt!
Mijn ooft blijve op den boom voortaen vry ongeplukt.
Voor hem alleen pleeg ik de Muskadel te snoeien,
Voor hem liet ik de keur van guldelingen groeien.
En toen my Galatee korts vrijde met een lonk,
Om dry paer Pruimen, dat zoo sierlijk hing te pronk
Aen dezen boom, heb ik haer koeltjes afgeslagen,
Hoewelze waerdig scheen dat puikooft weg te dragen.
Het wachte op Dafnis komst, en had ik d'eer gehad,
Het waer hem in den mont gevallen waer hy trat.
Wast om dit ongeluk te spellen, dat de schapen
Dus blaetten, en de Stier zoo vroeg my steurde in 't slapen
En 't Kalf den uiër liet en loeide door den stal;
Ik vreesde wel; maer niet voor zulk een ongeval.
Nu schreit het al met my. de kruiden leeren schreien,
En schudden, daermen 't ziet, hun tranen op de weien.
De Beek stort tranen, duin en dalen galmen weer,
En zelf mijn boom uit rouw, stort al zijn pruimen neer.
Hoe wil dit Damons harte ontsteken, en hem knagen,
O Dafnis! want gy waert zijn liefde en welbehagen,
Die groote Harder, zoo van 't Godendom bemint;
En Woutheer, die dit lant aen zijne wetten bint,
Zal op een hooger klank uw lof en wijsheit zingen.
Dan zal de kudde zich van hupplen niet bedwingen;
Dan wil de Nachtegael, die nu een rouwtoon slaet,
Het orgel van zijn keel doen klinken naer zijn maet.
Nu staet de kudde stom. de zwaen die pleeg te bruizen,
Voor stroom, begint van druk zijn pluimen uit te pluizen.
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De zeevlam neemt den boom zijn bloesem en sieraet.
De Noordewint verzengt de roos. de hagel slaet
Het kooren, uwe doot al onze vreugt ter neder.
De blijde lentezon verpoost het winterweder.
Het herfstsaizoen deelt mild de vrucht des zomers uit;
Maer ach! wanneer de doot ons eenmael d'oogen sluit
Komt niemant weer. vertrouwt op deugt en eedle gaven,
En bloeiende ouderdom. zie. Dafnis is begraven.
Dus zongen Egon en Dameet, by beurte om stryt,
Wanneer de schaduw aen het krimpen, hun de tyt
Besnoeide, en riet het vee ten beemden in te jagen,
Om 's avonts Dafnis doot geruster te beklagen.

Op het afsterven Van den Eerwaerdigen en Hooggeleerden Heere
Gerard Brant, Dienaer des Goddelijken Woorts in de Gemeente
der Remonstranten tot Rotterdam. Aen des zelfs vader.
HOe zie ik u met rouw behangen,
En zoo veel traenen langs de wangen
Af bigglen, als een' zilten daen!
En zou 'k niet deelen in uw lijden?
ô BRANT! mijn vrient van lange tijden,
't Zy verr', die bant is al te naeu:
Dies zultge wel met gunst gehengen,
Dat w'onze traenen samenmengen.
't Is waer; gy hebt een zoon verloren,
Die van den Hemel uitgekoren
Gelijk een andre boetgezant,
De zielen zuiver wist te wassen,
Jordaen, niet in uw zilvre plassen,
Maer Kristus bloet, onze offerhand';
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Die, van Gods yver aengesteken,
Niet kon dan boetorakels spreken.
Maer schoong' op aerde waert zijn Vader,
Noch gaet u zijn verlies niet nader
Als zoo veel zoonen, die zijn mont,
Zijn ernst en onbesproken leven
Als uit het graf heeft opgeheven,
En ingelijft in 't heilverbont.
Laet die nu met bedrukte reien
Dien Vader op zijn graf beschreien.
Of zouw de Doot, van Nijt ontsteken,
Dien eernaem mooglijk wederspreken?
Die onbarmhertig en verwoet,
Daer eerst zijn Jeucht scheen opgeloken,
Zijn levensdraet heeft afgebroken.
De Deucht, die voor verderf behoet,
De Wijsheit, hem ten erf gegeven,
Heeft langh hem tot die eer verheven.
Zoo zietmen op de parkementen
Der Kerke in goude letters prenten,
En aen d'onsterflijkheit gewijt
Een rey van onbevlekte maegden,
Heldinnen, die vroeg God behaegden,
Kruishelden, die gereet ten strijt,
En jong gewoon te triomfeeren,
Den afgront in 't gezicht braveeren.
Al wort 's mans lijk bestulpt met aerde;
Zijn glorie leeft, en blijft in waerde.
't Geen viel, is maer zijn minste deel.
De grafworm knaeg vry zijn gebeente,
Het dankbre hart van zijn gemeente
Behout dien Helt noch in 't geheel.
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Zijn trouw, in alle noot gebleken,
Zal met zijn doode tong noch spreken.
De ziel, van 's weerelts last ontslagen,
Ziet nu omhoog haer welbehagen,
En al het Kristendom in rust:
Dat hier, gescheurt door kerkkrakkeelen,
Noch twist om Kristus rok te deelen:
Terwijl de Turk hier door vol lust,
En met gansch Azië opgezworen,
Europe dreigt in bloet te smooren.
Indien nu mogt zijn wensch gelukken,
Dat elk was vyant van verdrukken,
En vaste vreê de kerken bont;
Dan had hy eerst zijn hoop verworven,
Dan was hy niet te vroeg gestorven.
Gy Maes, erken uw' Vredemont,
Laet noit, al is hy u ontnomen,
Zijn lessen in vergeting komen.
Kond' gy, ô BRANT! een Lijkdicht zingen,
Uw' stem stont verder door te dringen,
Gy zongt als Vader, en Poëet.
Maer droef heit, buiten maet geklommen,
Kon Davids geesten zelfs verstommen;
Uw harp is meê met rouw bekleet,
En, nu hy dus u is ontwrongen,
Zijn al de snaeren afgesprongen.
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Aen de Edele Jonkvrouw Maghtilde, Op de Dood van haer Zuster
Joanna Barbara Zas vanden Bossche.
WAt schreitge beide uwe oogen uit,
En vult al 't huis met rougeluit?
Hoe ziet men op die lieve wangen
Een zilvren dauw van tranen hangen?
MAGHTILDE, schoone en wijze Maegt,
Die 't alles wikt na eisch van reden,
Waertoe uw Zuster zoo beklaegt,
En hare ziel te rug gebeden?
Zy is ontslagen van verdriet,
En hoort voortaen uw zuchten niet.
Toen 't lichaem, smeltende als het wasch,
In arbeit ging, om weer tot asch
En eigen element te keeren,
Konze uw medogen niet ontbeeren:
Uw BARBARA, uw halsvriendin,
Zag toen met vreugt, maer stervende oogen,
De zuivre teikens van uw min;
Daer gy, tot in uw hart bewogen,
Geen troosteres meer scheent te zijn,
Maer zelfs te dragen al haer pijn.
Nu, vry van aerdsche damp en stof,
Ziet ze in triomf het hemelsch hof;
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Daer haer de Cherubijnen groeten,
En treet de wolken met haer voeten.
Nu schijnt de gantsche wereltkloot
Haer slegts een enkle stip te wezen,
En ze is uit deze korte doot,
Gelijk een Fenix opgerezen,
Om eeuwig, zonder perk of uur,
Te juichen in 't gestarnt lazuur.
Daer 't al onwrikbaer blijft in stant,
Is waerlijk 't rechte Vaderlant,
Hier sukkelenwe in veel gevaren
Op 's werelts ongestuime baren;
Nu sleept de vloet, nu d'ebbe ons mee,
En als in 't pekelschuim begraven,
Is 't overal ontrouwe zee,
En nergens een geruste haven.
Nu denk eens, of hy iets verliest,
Die 't veilig voor 't onveilig kiest.
Herroep dan weder als voorheen
De krachten van uw geest byeen,
Die eedle geest, die zoo verheven,
U boven het geslagt doet streven
Der vrouwen, die gy achterlaet,
En komt met lust geduurig nader
(Het blijk voor al in dezen staet)
Het groot verstant van uw Heer Vader:
En denk, zoo dikwils alsge schreit,
Zy heeft me maer de weg bereit.
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Op het verongelukken van Hopman Simon Blok, Onder de
Zeemacht van Michaël de Ruiter, in brant geschooten. Ostendunt
terris hunc tantum fata.
DE zeeplaeg aen den Teems, het hooft der zeetierannen,
Zocht Nederland, verwoed, uit d'oceaen te bannen,
En 't pekelvelt alleen te bouwen na zijn lust.
Des prest hy overal aen d'Iersche en Schotze kust,
Zijn zeegewelt byeen, om ons de vrye baren
t'Ontveiligen, zoo verwe om bey de Polen varen.
Dit speet de strijdbre BLOK. zal Londen dan de zee
Beheerschen als Vorstin, dus sprak hy, en wy me
Niet deelen in den buit, wy zeil noch kielen reppen,
Dwing met het zelfde recht ons ook geen lucht te scheppen.
Wy hebben eertijts voor de vryheit, goet en bloet,
In 't aenzicht van uw Teems gelaten vol van moet,
En Nederlant is noit om moedloosheit gelastert.
Of meentge dat wy nu ontaert zijn, en verbastert,
Dat Zeelant u den voet zal kussen als haer heer?
O neen! zoo lang als BLOK het loflijk wreekgeweer
Kan gespen op de zijde, en MICHAëL 's bannieren
Vervullen voor uw kust, die vol van wilde dieren
En plonderaers, haer balg met buurenroof verkropt,
Maer niet verzaet, daer dit die honger niet en stopt.
Ik heb voor 't Vaderland weleer om eer gevochten:
Nu strijden wy getercht met Londens zeegedrochten,
Die als harpiën, in des oorlogs overmoet,
Hun dronken zwelgen aen het bontgenooten bloet.
Zy treen ons op de nek. genoeg, genoeg gezwegen.
Ik zal het zeerecht fier bepleiten met den degen.
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Zoo sprak den Helt, en schoot het harnas rustig aen;
Maer ach! indien hy dus de Turksche halvemaen,
Had mogen dempen voor de vest der Bizantynen,
Men had haer horenen na dezen noit zien schijnen
Met zulken glans. dat tuig de Middellantsche zee,
Daer hy de Turken heeft geslagen op haer ree,
En 't roofnest Tripoli doen schrikken voor zijn Zeeuwen,
Altzamen onverzaegt als strydbre waterleeuwen.
Noch was hem d'eer gering na zulken overhant,
Zoo lang den Londenaer, d'Amerikaensche strant
Brantschatte, en rijk van roof der Westerindianen,
Den Teems quam ingezeilt met opgerechte vanen.
Hy valt manhaftig die roofvogels op de huit,
En schenkt de vryheit op haer vryaltaer den buit.
Ach had hem 't ongeluk, terwijl hy onverdrooten,
Gelijk een adelaer ter roofvlote in quam stooten,
Niet in het midden van zijn krijgsmoet onderdrukt,
Hy had zijn Vaderlant de slavernye ontrukt.
Hy had de Zeeusche naem in eindelooze jaren,
Doen klinken boven 't perk van Herkules pilaren.
Men giet' den krijgsman in metael noch koper af.
Hy hoeft geen grafbeelt. heel de weerelt is zijn graf.

1666.

Op het afsterven van den Heer Joan de Haen, Weesheer,
Kerkmeester en Burgermeester tot Kortryk,
ZOo heeft de doot uw mont en oogen toegeloken,
De droefheit ons de mont en oogen opgebroken,
O Weesheer! zoo verlaet gy ons, en vaert omhoog
Daer gy het sterflot tart met een onsterflijk oog.
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Laet nu de doot haer zege in uwe neerlaeg stellen,
Omdat haer straffe vuist dien braven neer kon vellen.
Geen noot. uw romp alleen viel voor haer moortgeweer,
De ziel, die meest den mensch volmaekt, bleef zonder zeer.
Het sterven is doch eens den sterveling beschoren.
Natuur bereit zichzelf zoo dra wy zijn geboren,
Om weer na 't graf te gaen. zoo bros zijn wy van aert!
Zoo kort de schakelring! ja elke zonnevaert
Geeft woeker aen de doot ten koste van ons leven.
Tot eindelijk de rente en hooftzomme uitgegeven,
Haer onverzade hant den gever zelver eist.
Dan is de reiziger voor eeuwig uitgereist.
Dit treft elk beurt om beurt. hout mate in 't pijnlijk treuren.
Of zoektge uw Vaders graf door kermen op te scheuren?
O weezen! 't is vergeefsch Godvruchtigen beklaegt.
Haer deugt wort in geen graf benepen. neen, zy draegt
Na 't sterven haere lof ten toon op alle tongen.
Zijn Godvrucht heeft de doot haer yzre staf ontwrongen,
En dringt van d'aerde alree ten starrenhemel in.
Gelijk de wakkre HAEN op 't lant, het huisgezin,
Zoo dra de zon verrijst, tot arbeit roept door kraeien,
Daer yder zich bereit tot akkeren en zaeien:
Zoo wees ook onze HAEN, des morgens voor den dagh,
Tot dat de moede Apol in 't warme westen plach
Te zinken, aen elkeen de ware rust en haven,
Waerin zich deze uit lust, die uit beschaemtheit gaven;
Maer schaemte en lust was beide een spoor tot eeuwig goet.
Zoo straelde van zijn licht een licht in elks gemoet.
Bedroefde weesjes, breng geen bloemen noch festoenen
Om met een ydle pracht uw Grootvaers graf te groenen,
Te pronken met sieraet dat onbestendig is.
Zijn ootmoet achte dat als 't glinsterent vernis.
Hy zocht met eer en roem meer andre te vermaken
Als dat hy aen zichzelf zijn ergen lof liet smaken.
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Kortrijkers tuigt nu van zijn vroomheit: want hy heeft
Zijn leven in uw dienst gesleten, en geleeft,
Als of hy was gestelt om andre nut te wezen.
Dat sprak zijn trouwe zorg voor ouderlooze weezen!
Maer waerom my zoo lang in zijne lof gepijnt,
Of hoeft de zonne een kaers alsse op haer middag schijnt?

Op de dood van van den Heere L. Buisero, Heer van Ginhoven,
Raed en Sekretaris van zijn Hoogheit, &c.
IS zoo ontijdig dan GINHOVEN weggerukt?
En wort die bloem in 't best des levens afgeplukt,
Die waerdige erfgenaem zoo wel van 's Vaders zeden
En deugden, als zijn faem en ampt en waerdigheden.
Die, in 't gewoel van 't hof gewiegt en opgevoet,
Geen hoofsche vlekken voede in 't ongeveinst gemoet,
En 't ongestadig lot, dat meest de hovelingen
Pleeg onvoorziens gelijk een nachtstorm te bespringen,
Ontwassen, en van elk bemint en hooggeschat,
Zijn 's Prinsen gunst behield, zoo lang hy adem had.
Die zich geduurig, met een ongekreukt geweten,
Trouw voor zijn Vorst, trouw heeft voor 't Vaderlant gequeten.
En temprende zijn zucht tot rust en zorg van staet,
Geen menschen haette, en van geen' menschen wierd gehaet;
En laet een voorbeelt nae dat, om oprecht te leven,
't Niet nodig is altijt zich uit het Hof te geven.
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Op het afsterven Van den Heer Peter de Wit, Aen zijn Zoon Peter
de Wit. Nemo lachrimis faxit neque funera fletu. Enn.
GY hebt vergeefsch ô WITTE uw oogen uigekreten,
Op uw Heer Vaders graf. hy hoort uw zuchten niet.
Hy kent geen droefheit meer die niet als vreugde ziet,
Een vreugt die hem bestraelt in 't eeuwige ongemeten.
Hy heeft voor 't aerdsche nu het hemelsche verkooren.
Het tranenleger zelf had weedom in zijn smart.
Zijn rouw heeft uit. en zit de nawee u in 't hart,
Die weet dat hy ook om te sterven, wiert gebooren?
't Is waer de bant is nauw die Vader bind en zoonen.
Geen lid wort zonder smart van andere afgerukt;
Maer als kloekmoedigheit van rampen wort gedrukt,
Is 't eerst de rechte tijt om haer gedult te toonen.
De droefheit, ik bekent, valt lastig op te kroppen,
En 't volle hart moet zich zomwijl door 't ooge ontlaen.
De tranen doen zomwijl de droefheit overgaen;
Maer wacht, de tijt zal best die zilte regen stoppen.
U leeren, is het zand op hooge duinen kruyen.
Zwijg dichter, zwijg uw vrient behoeft geen troostgedicht.
Hy kent de maet van rouw en volgt die als zijn plicht.
Geen wijzen stuurman staet zoo vast in wind en buyen.

1665.
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Op het Afsterven Van den Vryestaetbeminnaer Hendrik van Zittert.
Decus addite Divis.
DE Vryheit zach haer Ammirael gevallen.
En ach! met hem zijn vrygeboude wallen
Verdelgt, door een nootzakelik besluit!
Des hulde zy haer ongetoide haren,
Al weenende, met lijkcipresseblaren,
En storte in 't einde aldus haer krop eens uit:
(De smerte deed haer oogrivieren vlieten
Met stroomen die ten wangen nederschieten,
Gelijk de Nijl zijn killen overbruist.]
Wie, sprakze, zal nu 't Vaderlant ten nutte
Mijn gijpent Rijk met Herkles schouders stutten,
Nu ZITTERT na 't oneindige is verhuist?
Een ander wort vernietigt in zijn streven,
Zijn naem vergaet by yder met zijn leven,
De Zark bestulpt ook zijn gedachtenis:
Maer hy, onslaperig in 's weerelts droomen,
Heeft maer zijn' hand d'ondankbre Ploeg ontnomen,
Om uit te zien waer 't Rijk der Vryheit is;
Daer onvertzaegt voor 's Lands geluk te spreken
Niet met de nek wort schamper aengekeken:
Daer hovaerdy geen meesterrolle speelt.
Indien de lust de ziel komt aen te kleven,
En na de doot gedachten zijn gegeven,
Hy heeft alree zijn burgerstaet verdeelt.
Ik zie gewelt en opperhooftschappye,
Gelijk een dolle en grijpende Harpye,
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De voet gelicht, ter vryburge uytgejaagt;
En hem met smaek uit zijn gevryde slooten
Belachen 't streng gebiet der weereltgrooten,
Dat noch met roem haer naem op 't voorhooft draegt.
Mijn voesterling zocht hier mijn' vrybannieren
Vergeefsch by wilde en toomelooze dieren
Te hechten, onder vryigheits blazoen.
Hy trat vergeefsch de grootschheit op de toonen,
Daer slaverny verheven wort op troonen.
Men dek zijn graf met bloem en graffestoen.
Ik wensch alleen een Fenix uit zijn asschen
Die 't burgerrecht in rijpen oogst doe wassen,
En queeke 't kint dat hy heeft toebereit.
Zijn vrystat moete in toeloop aller volken;
Haer hooge kruin bepalen met de wolken.
Zoo moet zijn Asch noch groenen daerze leit!

Grafschrift, Voor Hopman Adriaen de Haze.
Ostendent terris hunc tantum fata.
DE HAZE, een fiere Leeuw in 't Britsche zeegevecht,
Stont pal in 't woeden der gepreste waterhonden,
Tot hem een kogel heeft vooruit na God gezonden
Om wraekte vordren van 't geschonden waterrecht.
Sta vreemdeling; en zeg, tot glorie van de Zeeuwen,
Dat hier de HAZEN zelf veranderen in Leeuwen.
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Grafschrift, Voor den Manhaften Zeehelt Jan van Aemstel.
VAn AEMSTEL, die den zweed op Funen dorst bestoken,
Drie zeeslagorden van de Britten heeft verbroken;
En zelve d'eelste telg van 't edelste geslacht,
Die dappre helt, befaemt by Indiaen en Mooren,
Rust hier in 't marmergraf, door eedler doot verkracht,
Tot rouw van 't lant, dat meest heeft aen 's mans dienst verloren.
De grafworm maele vry het kout gebeent tot stof.
Zijn deugt hout stant: en vult den aertkloot met zijn lof.

Grafschrift, Voor den Heere Kornelis van Alderwerelt, overleden
Tot Londen.
VErtrou op jeugt noch frissche lêen.
Van beide mogt hy zich beroemen,
Die sluimert onder dezen steen.
De schoonste zijn de teerste bloemen.
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Grafschrift, Voor Myn moeder.
HIer rust het lijk van MAGDALEEN,
Bestulpt met dezen zwaren steen:
Het lijk, dat uitgeteert ten leste
De ziel den Hemel gaf ten beste;
En juichende opsteeg naer omhoog,
Verboven lucht en regenboog:
Zy gaf die over met veel smarte
En weedom, aen het zwoegent harte:
Om dat in 's hemels hof te meer,
Nu hier haer sterre zonk ter neer,
Haer zon, wanneerze door quam breken,
Op zoo veel luister af zou steken.

1672.

Grafschrift, Voor een gissende filozoof.
TRee zachtjes, wandelaer; neen, tree vrymoedig aen.
Gy hebt geen noot van hem te wekken:
Want of hy schoon u hoorde op zijne grafstee gaen,
Hy zou het doch in twijffel trekken.
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Mengeldicht.
Aen den Heere Gerard Brandt, Op zijn Verzoekt Dat ik mijn
gedichten weer uit zou geven.
WAerhenen kan u d' overmaet
Van uw genegentheit verrukken,
O BRANT! dat gy my ernstig raet
Mijn dichten weer te laten drukken,
En haer het licht te laten zien,
Die hare feilen dat verbiên.
Laet andre, van meer geest gedreven,
En, aengestookt van hemels vier,
Zichzelfs, na 't einde van dit leven,
Vereeuwigen door hun papier,
En, boven 's weerelts mist gedragen,
Al 't land zien van hun lof gewagen.
Aldus zal Vondels krijgstrompet
Gehoort aen beide 's weerelts assen,
De dood doen luistren na haer wet,
En, alle tijd en perk ontwasschen,
De vratige eeuwen, door 't geluit,
Ontweldigen dien rijken buit.
De grafzerk houd zijn mond gesloten:
Maer zijn muzijk, zoo rijk van trant,
Gerolt op onvervalschte noten,
Blijft overal aen d'overhand.
De Faem, al spreektze uit duizent monden,
Blijft aen zijn glory vast gebonden.
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Maer ik die volge in schemerlicht,
Dat my van ver maer op komt krieken;
Zal ik, vertrouwend' mijn gezicht,
En, drijvende op mijn wassche wieken,
Mee doopen, om een ydle Faem,
Een Oceaen na mijnen naem?
Zal ik, gewoon op stille stroomen
Te speelemeien met een boot,
In zee geen dolle orkanen schromen,
En reukloos worstlen met de dood?
Daer moet een Palinuur voor waken,
Die alle golven zijn een baken.
En schoon ik kende dat gevaer;
'K moet eerst mijn eigen krachten wegen.
Zoo voelt in 't perk een worstelaer
Zich al te spâ ter dood verlegen,
Indien hy, driest en onbedacht,
Zich durf verlaten op zijn kracht,
Als hem een sterker aen komt randen:
Als Milo een gemeenen stier
Hem op den rug plant met zijn handen;
Wanneer Alcides, vol van vier,
En, gloeiende om het hooft van toren,
Breekt Acheloüs slinker horen.
Onze eeuw, nauwkeurig boven reên,
Is t'hans meer vruchtbaer in het baren
Van zwijnen die op roozen treen,
Als ongeveinsde kunstenaren.
En steekt maer iemant uit in lof
De wangunst heeft een zee van stof.
De schaduw durft de zon braveren.
De haet wint velt. de kunst neemt af.
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Zoïlen tarten weer Homeren.
De dood vint zelf geen rust in 't graf.
Men spuwt, baldadig en vermeten,
Op heilige asschen der Poëten.
Noch zijn de keuren zoo verdeelt,
Dat d' een niet wil dan oorlogsklanken;
Een ander dat men vleit en streelt:
Die, dat geduurig roeden wanken.
Een derde geeft geen dichter lof
Als om 't verandren van zijn stof.
Zoo zietmen tafels, tafereelen,
Hier tot den Hemel opgebeurt,
En daer de glory der penseelen
De schoone verwen toegekeurt.
Dies, hoemen 't wille in zijn gedachten,
Volkomen eere is noit te wachten.
Gy groote zielen, die voorheen
Zoo hoog ten zangberg opgestegen,
Den aerdkloot dryven ziet beneen;
En schoon de Hemel kon bewegen
En draeien uit zijn panne en spil,
Het aenzien zoud, gerust en stil;
Het zy g' ons toestraelde uit Athenen
Of Rome, en in uw Dicht bevat,
't Geene, uit den Hemel u verschenen,
D' Orakels toont van zonnestad,
De nijd, al zijt ge haer ontwassen,
Ontziet zich niet u aen te bassen.
Hoe? stelt niet meenig al zijn lust
In marmers van de tijd gesleten,
In munt en beelden, die met rust
Zoo lang zijn van de roest gegeten?
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Heeft Scaliger niet Flakkus lier,
Zoo goddelijk van klank en zwier,
Beschuldigt van vervalschte snaren?
En wort niet Nazoos eedle geest
Gebrantmerkt, als ofze onervaren,
Te los en welig was geweest?
Wie zoekt zich dan in 't licht te geven,
Word dit die Helden aengewreven?
Dies duik ik veiligst onder 't loof,
In bruine schaduw neergedoken,
Daer 't schemerlicht my lieflijk stoof,
En mijne dichtlust, onbesproken,
My zelfs verstrekke een stil vermaek,
Als dat de middagzon my blaek'
En rooste, als die, in 't licht gestegen,
Mijn oog zie scheemren voor dien gloet
En ik, met Faëton verlegen,
Te spa beklaeg mijn trotsen moet.
Hy heeft geen hoogen val te vreezen,
Die by zichzelfs vernoegt kan wezen.

Lof der Geleertheit. Aen den Heere Johannes Georgius Grevius,
Hoogleeraer der Historïen en Welsprekentheit tot Utrecht.
VAn welk een yver word mijn Zangheldin gedreven,
Om in uw schaduwe u van verre nae te streven,
Doorluchte GREVIUS! die, van een God geroert,
En boven het gespan der wolken opgevoert,
Gelijk een arend drijft op onvermoeide wieken,
Zoo loflijk achterhaelt den Fenix van de Grieken.
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Gewaerdig u noch eens, gelijk gy pleegt voorheen,
Uwe oogen neêr te slaen op haer, die hier beneen
Vast kruipende langs d'aerde, en machtloos op te stygen,
Als met de wil alleen, schijnt grooter vaert te krygen,
En durft vermetel mee iets hoopen van de faem,
Nu zy zich dient van uw' onsterfelijken naem.
Gelijk de Donau, daer hy eerst komt voortgeschoten
Aen 't steil gebergte, wort in enger kil besloten,
En vaert met zachten stroom; tot dat hy aengevoed
Van smeltend bergsneeuw, en verrijkt met menig vloed
En dwalende ader, die hy inslorpt in zijn plassen,
En eindelijk zijn peil en oever verre ontwassen,
Den toom der golven viert, en schuurende over veld
En akkers heen, daer 't al verdrinkt in zijn gewelt,
En vee en landman in zijn kolken word bedolven,
Komt als een zee in zee aenbruischen met zijn golven.
Niet anders klomtge mee geduurig meer en meer
O GREVIUS, en wint gelukkig aen in eer.
Eerst wierd Heziodus, door uwe konst herboren,
Gehuldicht in zijn erf, het geen hy had verloren,
En van den roest des tijts geheldert, daer hy 't lant
En velden zegent met zijn dicht, en boomen plant
In Askraes vruchtbaer dal: of 's werelts mist ontvloden,
Speelt op zijn luit de stramregisters van de Goden.
Maer nu hersteltge in een' het gantsche Helikon,
In een' Homeer, die onuitputtelijke bron
Der wysheit, dien Monarch en vader der poeëten;
Die boven op den troon van 't hoog Parnas gezeten
In 't eeuwig zonnelicht, geen aerdsche dampen kent.
Noch had de vratige eeuw, die alles slijt en schent,
Zijn eeuwig heldendicht mee in haer klaeuw gegrepen,
En wist het heimelijk haer misslag aen te strepen:
Dat leed uw yver niet, die wrijft die smetten uit,
En onderscheit in die muzijk het valsch geluit.
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Nu laet zijn krijgstrompet op nieu zich weder hooren,
En blaest met zuivren toon, Achilles strengen tooren.
Hoe weelig weid uw geest! hoe klapt gy als een zwaen
Uw vleugelen! en streeft dien aedlaer achter aen,
En schijnt in uwen ernst, hem, boven 's hemels boogen
En vast gestarnte, daer hy blinkt, voor by gevlogen,
Wanneer gy d'Ilias, die schoone diamant,
Geslepen naer den eisch, en zuiver van zijn zant,
Weer hebt in konstig gout gevat, en voor Latijnen,
Met heerelijken glans de straelen mee laet schijnen,
Hoe staptge Achilles nae in 't bloedig oorlogsvelt!
Wat voeltge een vier, wanneer hy Agamemnon scheld,
Of uitgelaeten om Patroklus doot te wreken,
Gelijk een blixem ten slagorden in komt breken;
Rukt ros en ruiter in verwoeden moet ter neer,
En schud de hooge muur van Troye met zijn speer.
Of stoppende met bloet de keel van Xantus plassen,
Sleept Hektor in triomf aen zijne rookende assen,
En kneust het bloedig lijk. hoe hangt den Grieken 't hooft!
Wanneer verbolge spijt hem knaegt, en hy berooft
Van zijn Brizëis, zit in d'oorlogstent gescholen,
Als Hektor met zijn toorts die kielen legt in koolen:
Daer Ajax pas hem stuit, en zijne schichten spilt,
Vooruitgetreden met zijn zevenvoudig schilt.
Gy kunt uw zelven van verwondring niet betoomen,
Als gy Ulysses volgt langs zoo veel land en stromen,
Van 's hemels scherpe roê vervolgt en voortgestouwt:
't Zy hy zijn ooren dicht met wasch gesloten hout
Voor meereminnezang, en mijt haer valsche lagen,
Of deerlijk omgesolt door dootsgevaer en plagen,
In 't naerste van den nacht moet zien, hoe schip by schip
Stampt uit zijn naden op de Kafareesche klip;
Daer Palamedes doot zoo bitter wierd gewroken.
't Zy dat hy Circe dwingt, haer toverye en spooken
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Verydelt, en ontvlucht die dochter van de Zon,
Die hem door dreigement noch beeden houden kon.
Of Polifeem bezoekt in Etnaes bergspelonken;
Die tast zijn makkers aen, verscheurt gebeente en schonken
Al lillende van een, en sloktze levende op,
Dat brein en bloet hem spat al rookende om den kop:
't Geen hem Ulysses deed met zijn gezicht betaelen.
Of dat hy eindelijk ontslagen van het dwaelen,
Zijn Ithaka genaekt, en 't voorbeelt van de trouw
Vind in Penelope, zijn onbesproken vrouw:
Die in haer eigen hof verweldigt, en besloten
Van wulpsche minnaers, elk groothartig heeft verstoten.
Maer Grieken is alleen niet aen uw konst verplicht,
Nu gy, naer dat ge hebt Suetonius verlicht,
En mee Justijn met uw verbeetring uitgegeven,
De tong van Rome doet in Cicero herleven:
De ware guldemont, wanneer hy streelt en vleit
En lieflijk 't bugerschap van Archias bepleit;
En prijst den ouderdom; of leert ons 't leven richten
Naer zijne orakelen der onderlinge plchten.
Of schuimt en toetst met zorg het gout der Roomsche tael,
En weegt den aertkloot in zijn brieven op een schael.
Maer welk een donder scheurt den stoel en marmer boogen
Van 't kapitool, als hy in Katilinaes oogen,
Het vloekverbont ontdekt, en door zijn kloeken raet
De muitelingen dempt, en red den veegen staet.
Of als hy, om het spoor van Demostheen te volgen,
Antoni blixemt, die te doodelijk verbolgen
Door zijne moordenaers hem na het leven dong,
En dreef zijn guichelspel met d' uitgesneden tong
Des grooten Mans, die door zijn doot te klaer deed blijken,
*
Dat meest de tabbert voor de wapens heeft te wijken,

*

Cedant arma togae, Cic.
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Nu wacht geheel Europe, en moedigt vast u aen,
Om eens weer zuiver hem te hooren en verstaen.
Nu GREVIUS, nu eens uw geesten ingespannen.
Verlos dien Heilig van d'onweetende tierannen,
En red hem op 't gewijde autaer voor elk ten toon.
Dat kostelijk kleinoot ontbreekt noch aen uw kroon.
Dus laete uw glorie zich van perk noch tijd bepaelen,
Zoo lang de rijkdom der Latijnsche en Grieksche taelen
Bekent blijft, en in haer d'aeloudheit word geviert;
Die vruchteloos begrimt van 't nijdig ongediert,
Noch triomfeert, en zal geduurig triomfeeren,
Zoo lang men wijsheit op het aertrijk kan waerdeeren.
Dus wort de Hooge school van Utrecht weer gesticht
Op nieuw, en schept een glans en weerschijn van uw licht,
Dat af zal schitteren met noit bevlekte straelen.
Van haer gezegent hooft. zoo magze eens adem haelen,
En rijzen schooner nae haer jammerlijken val:
Toen hare stem bezweek voor Vrankrijks krijgsgeschal,
En d'overwonne Rijn, hier in zijn kil gedooken,
Zach bei zijn hoorens tot aen 't voorhooft afgebroken.
Vaer voort, en schoon gy door onafgesloofde vlijt
Reets van d'onsterflijkheit genoeg verzekert zijt,
Zoo zelfs de Woestheit met haer uitgelaeten benden
Weer 't aerdrijk overstroomde, en onderstont te schenden
Al wat de wijsheit eert als haer geheimen schat,
En dat de mot en 't vier den oegst der boeken at:
En schoon uw Naem, noch by den naeneef meer verheven,
(Als die door afgunst noch genegentheit gedreven,
De Lauwren uitdeelt nae verdienste.) in volle kracht
Zal 't hooft verheffen, by geleerden hooggeacht:
Noch mogen meer zich dat van hun verstant beloven.
Al gaet dat grooot geluk schier yders hoop te boven,
Maer 't is een voorrecht, daer g' alleen nu moogt nae staen,
Te zitten in den rang der wijzen bovenaen.
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Geluk, Aen den Eedlen grootachtbaren Burgermeester, Hendrik
Hooft.
HOe vrolik ziet u 't Y ten derdemael verheven
Op 's Burgermeesters stoel, bekleet van uw geslacht,
Dat lang het leven min dan vryheit heeft geacht,
Doorluchte HOOFT! me door die eedle zucht gedreven.
Met welk een recht is u die groote naem gegeven!
Hoe braef zet d'uitkomst die nu weder in haer kracht!
Hoe grooter waerdigheit, hoe minder onverwacht!
Uw wieg beloofde een HOOFT dat moedig voort zou streven.
Een MAN die tegen zorg van 't lant was opgegroeit,
Voorzichtig in zijn raet, in weldoen onvermoeit.
Als van der jeugt in konst van lantbestier ervaren.
Verheug u Amsterdam! hoe 't alles woelt en keert,
't Ontbreekt u aen geen HOOFT, in staetkunde uitgeleert,
Dien d'Almacht wil tot heil van stad en staet bewaren.

Op den Hof, genaemt Ymont, Van den Edelen achtbaren Heere
Joan Six, Heer van Vroonmade &c. Schepen tot Amsterdam.
O YMONT! die, voorheene in laeg moeras gedooken,
Zoo moedig uit het riet nu 't hooft hebt opgestoken,
Wat goet geval heeft u met zulk een gonst verplicht!
Hoe welig speelt nu uw verwonderent gezicht!
Alleen gewoon te zien den zeedijk, en de weien,
Die 't mêer bezoomen, dat den diemerweg quam scheien,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

214
Toen 't Y gegeesselt van zijn roede, het noortwest,
Den ringdijk scheurde tot den gordel, en geprest
Van 't loeiende onweer, in dien boezem quam gevaren,
En dreigde u me ten proi te geven aen zijn baren.
Nu ziet gy onbevreest dien grootvorst in den mont;
Die zelve schijnt verlieft op uwen vruchtbren gront,
En niet dan vreedzaem door de dyksluis in komt streven.
Hier zal uw Heer zomwijl zijn rust den teugel geven,
Wanneer hy op de rol en vierschaer afgeslaeft,
Gerust zijn zorgen in uwe eenzaemheit begraeft.
De Muiderberg van ver zal zijn Parnas verstrekken,
De zanggodinnen hem zijn eigen tafel dekken,
Door zijne miltheit op den hoogsten top gebout,
Voor elk, die van dien trans zich spiegelt in het zout
En 't glas der zuiderzee. hoe vlijtig zult gy hooren
Na keur van hemelval, in uwen schoot gebooren,
Gedichten, blinkent van onsterffelijken inkt
En nektar, daer zijn geest gelukkig in verdrinkt.
Uw diepe stilte zal den dichter noit beletten.
Het zy hy moedig steekt de treurtooneeltrompetten,
Een hemelsche muzijk van zedewetten zingt,
Of uit uw Paelen in out Romen overspringt,
En volgt de zwanen van den Tiber niet zijn pennen.
Nu is 't uw plicht die gonst met dankbaerheit t'erkennen,
En eenen ryken oogst van vrolijk kruit en ooft.
Gy zult, indien de zon misschien 't eerwaerdig Hooft
Komt steken, als zy uit den Kreeft of Leeu zal stralen,
Met koele schaduwen des Landheers vlijt betalen,
En koestren met uw luwte, in 't buldren van den wint,
Die hier zichzelf verliest, en hier zichzelven vint,
In beide, boven d'aerd gestegen met gedachten.
Terwijl wy me met hoop naer uwen wasdom wachten,
Om hier zomtijts dien Heer te hangen aen de zy,
Mijn dichtlust met dat manne en schat van lekkerny,
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Uit zijnen mont gevloeit, te wekken, en gelegen
In 't kruit, vrymoedig al den zangrei op te wegen,
Te wikken in 't geheim hoe zwaer elk weegt of licht.
Dit strekke u onderwijl tot een geboortedicht.

1672.

Lof der eenzaemheit.
Aen den Heere Henderyk van Solingen, Ervaren Arts en Filozoof.
TErwijl ik weder van de Schelde, en Zeeusche stroomen,
En Vlaendrens zoete lucht ben aen de Maes gekomen,
Daer die Erasmus wiege eerbiedig viert en kust:
Al schijnt de glorie van dien Heilig uitgeblust
In zijn geboortestad; daer hy in 't laetst verstooten,
En zijn gedenkbeelt, met zoo groot een konst gegoten,
Verschoven in een hoek uit averechtsen nijt,
De Landgenooten hun ondankbaerheit verwijt
Met zijn metale tong; terwijl ik met genoegen
En volle weelde hier my weer tot rust kan voegen,
En d'eenzaemheit mijn geest zoo lieflijk wekt en voed,
En eene Godheit roert mijn zinnen en mijn bloet,
Komt gy, van SOLINGEN, my allereerst te vooren.
Gy kunt mijn Zangheldin tot dichten weer bekooren;
Zy volgt u aen den Rijn, die op den Stichtsen gront
Het Fransch gebit weer heeft geworpen uit den mont;
En nu met vryen hals komt langs uw woning vaeren,
En dartelen nae 't schijnt met weeleriger baren.
My dunkt, ik zie u neergezeten in den hof,
Of in uw hofvertrek, vast weiden in den lof
Van een gerust gemoet en onbekommert leven:
Daer gy van hovaerdy noch staetzucht aengedreven,
Noch hoop van vluchtige eer en adelijken wint,
In stilte en in uw zelfs alleen vernoeging vint.
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Hoe lust het my den lof der eenzaemheit te zingen,
En u te volgen in uw rustbespiegelingen!
Want nu ik lang ben voortgeslingert heen en weer,
Bevinde ik dat ik meest dat schoon kleinoot waerdeer.
Zoo roemt een zeeman best den zachten schoot der haven,
Als hy in 't noorden, nu in 't pekelschuim begraven,
Van boven stort, en ziet den afgront in den muil;
Die vast van ondren loeit en davert met gehuil:
Dan weer ten hemel uit dien poel komt opgeschoten
Zoo steil, en met zijn kruin schijnt aen 't gestarnt te stooten;
Wanneer een winterstorm, opstuivende in den nacht,
Den waterbreidel breekt, maekt op de golven jacht,
En geesselt al het strant, de zeelien bleek bestorven.
Zien nu des doots grimmas, en 't enden aem gezworven,
Vervloeken met gekrysch de trouwelooze zee,
En wenschen al te spade om een geruste ree.
Maer schoon ik, sedert ik u t' Utrecht quam bezoeken,
Daer gy gebolwerkt zat in 't midden van uw boeken,
En koost u zelfs een sel, zoo sierelijk als stil,
Mijn dagen taemlijk heb versleten nae mijn wil,
Noch zoude ik, op uw spoor, voor dat gewoel verkiezen
In rust en ongesteurt mijn zelven te verliezen,
Ver boven d'aerde in mijn gedachten opgevoert,
En als van 't aspunt aen te zien, hoe 't al zich roert
En afslooft hier beneen, van ydle hoop gedreven,
Zoo onstantvastig en voorvluchtig als het leven.
'k Heb evenwel mijn tyt, als 't was in mijne magt,
Niet t'eenemael onnut noch ledig doorgebracht.
't Zy ik in Walcheren, en zijn vermaerde steden,
Den gantschen aerdkloot door gevreest en aengebeden,
My op het lant vermaekte, en vond een rijke stof,
Omdat al 't Eiland schijnt beplant tot eenen hof,
De steden in dien hof gesticht tot lustpaleizen.
Het zy 't me luste naer Zuidbevelant te reizen,
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De Zeeusche koorenschuur, en vrolijk met mijn hant
Den oogst te plukken in mijn vruchtbaer vaderlant.
Of dat ik onderstont, door d'ongestuime baeren
En steile Paerdemarkt naer Vlaenderen te vaeren,
Het sterke Sluis te zien, en Aerdenburg, vermaert
Door kloekheit, dat de grens van Zeelant heeft bewaert,
Met onverschrokken moet, en schielijk overvallen,
En niet gewapent als met onbemande wallen,
Een hantvol helden zag, onquetsbaer door hun moet,
Haer vesten verwen met het vyandlijke bloet,
En sterken dus haer schans. kloekhartigste gemeente!
Gy hoeft geen krijgstrofeen, zoo lang het Fransch gebeente
En wit geraemte legt te bleeken op uw velt,
En gy het kerkhof zijt van 't reukeloos gewelt.
Dan vaere ik op naer Brugge, en zie vast onderwegen
Weerzijds meer steden, maer van minder naem gelegen.
Daer vinde ik mijn vermaek in kerken zonder tal;
En overweeg met ernst het werreltlijk geval,
En zie hoe laeg het daelt 't geen 't hoogste scheen gerezen.
Zy, die de stapel pleeg van Nederlant te wezen,
En 's werreltskimmen om te zeilen met haer vlag,
Zwaeit naeulijks buiten zich den staf van haer gezach,
En knaegt den breidel, kort haer in den mont gewrongen,
Terwijl haer koopmanschap smoort aen verstopte longen.
Indien niet Karel, spruit der koninklijke stam
Van Arragon, haer ramp en leet ter herten nam,
Die dreigt haer Sas, en wil dat niets haer kan bepaelen,
En zy zelfs by Oostende in zee zal adem haelen.
Nu zie ik 't magtig Gent, de trotze bakermat
Van Karel, die op 't hart van gantsch Europe trad,
En noch te klein met zoo veel magt en heerschapye,
De Turksche Poort rammeide, en temde Barbarye.
En had de Fransche nijt hem niet die eer berooft,
De Grieksche tulbant had geblonken op zijn hooft,
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Nu staet zijn beelt, 't welk schijnt van louter gout gedreven,
Tot eeuwige eer zoo hoog op een kolom verheven,
Als wilde 't nu noch al den aerdkloot overzien,
Die hy van zijnen troon gehoopt had te gebien.
Noch buigen met ontzagh vijf vloeden voor zijn voeten,
Die, stroomende in de stad, zijn beeld om strijt begroeten.
Indien ik my getroost den wachter van het scheld,
Den hont, te hooren, als hy baft, en met gewelt
De Zeeusche banken schuurt, en onder 't vreeslijk gieren,
Geen Scylle wijkt, noch haer verwoede waterdieren;
Dan zeile ik nae mijn wensch uw schoone haven in,
Antwerpen, nu een uitgediende koopvorstin,
Voorheen Europes oog; en stae om hoog getogen,
En kan mijn zelven naeuw gelooven noch mijn oogen,
Als ik uw wallen zie, geklonken uit arduin,
Die met een bosch zoo breet bekronen hunne kruin,
Uw huizen, altemael paleizen, uwe kerken,
Uw hoogen tooren, een van 's werrelts wonderwerken,
En veilige rivier, die u alom verbreit,
Gedachtenissen van uw oude mogentheit,
Waeruit nu Amsterdam, gelijk zich zelfs ontwassen,
Rijst als een Fenixstad veel schooner uit uwe asschen.
Dus streve ik hooger op naer Brussel, 't paradys
En hof van Brabant, dat met recht verdient den prys
Van onbepaelde weelde en schoonheit weg te dragen.
't Zy my het koorenrijk gebergte kan behagen,
Of 't wilt Sonnïen wout, of 't schaduwrijke dal,
Rivieren, bronnen of fonteinen van kristal,
Die steil opschietende, als de zonnestraelen brallen,
En voort in zilvren daeuw en paerlen nedervallen,
Of droppelen van vier, en smelten weer ineen.
't Zy ik de lustwarande, of hofberg op wil treen,
En vind mijn Tempe daer, en schooner watervlieten,
Als Aganippe ten Parnastop af kan gieten.
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't Zy my het Prinsenhof, Oranjes erf, behaegt,
Dat om dien ouden naem te grooter luister draegt;
En schoon de blixem, met een dondersteen aen 't rukken,
Het veel heeft afgeweit, en 't zwaer gevaert aen stukken
Gemorzelt, daer 't noch half van zijn parruik berooft,
Smeekt om een nieuw sieraet voor zijn onthuldigt hooft,
Noch mag het overschot met reden triomfeeren.
Nu geeft my Loven stof, om in haer school te leeren
Al wat in wetenschap ons meer volmaekt en wekt,
Terwijl haer Pallas elk een milde voester strekt.
Het zinlijk Mechelen schijnt mee my toe te wenken.
Maer 't wort ten laetsten tijt eens om mijn rust te denken:
Want hoe verandring, nae het schijnt, de zinnen vleit,
Noch haeltze niet by 't zoet vermaek der eenzaemheit.
Geleerde SOLINGEN, ei wilt het my vergeven,
Indien mijn zangnimf, van te groot een vier gedreven,
U al te ver heeft in haer uitreis heengevoert;
Zy laet met voordacht noch veel steden ongeroert.
Door zoo veel onrust heeftze eens waerlijk konnen leeren,
Den rijkdom, die gy kiest, gerustigheit waerdeeren.
Het heugt my noch, hoe dat ik hangende aen uw zy,
d'Oraklen hoorde van uw veilige artseny:
Als my de hooge school van Utrecht, zoo genegen,
Haer gaven schonk, en meer dan eene zomerregen
Het dorstig kruid verquikt, mijn lust heeft aengeteelt,
En milt Apolloos konst en rijkdom meegedeelt.
Dan hebtge u menigwerf gewaerdigt my te wekken,
En in die woeste zee een noortstar te verstrekken,
Een Palinuur te zijn, die my de klippen wees,
En wat ik mijden moest, en waer ik zonder vrees
Mogt streven met mijn kiel en buiten noot van stranden.
Gelukkige! die vry van alle slaefsche banden,
En ongemakken, die de staet en wellust geeft,
Met uw' doorluchten geest zoo hoog ten hemel zweeft,
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En konnende alle pracht met fieren moet verachten,
Al 't wenschlijk vint in uw verhevene gedachten.
Als gy natuure in haer geheimen achterhaelt,
En wikt, waer Epikuur, waer Zeno heeft gedwaelt,
Waer Aristoteles de waerheit kan doorgronden,
En of Deskartes heeft een nader weg gevonden.
't Zy u de strengheit der Stöyken tegenstaet
Ten deele, en wel gevalt, getempert nae de maet.
't Zy gy uw zelven hebt in Plato uitgelaten,
Die lieflijk vloeit, en voed, en druipt van honigraten.
Of spoort voorzichtig nae met uw ervaren hant,
Den blinden doolhof van het menschlijk ingewant:
En onderzoekt hoe 't hart, de schatkist van het leven,
Een eindelooze bron van bloet voelt voortgedreven
In zijnen boezem, daer bezielt naer zijnen aert,
En als ten spongie uitgewrongen, weer zijn vaert
In 't gantsche lichaem neemt, en komt met vrye toomen
Door duizent aders en hartaders heenestroomen.
Wat Milt, wat Lever werkt, wat kracht de Long gevoelt,
Wanneerze zwelt, en als een blaesbalg 't hert verkoelt.
Wat heimelijke vlam, te zijner tijt ontstoken,
De Maeg d'ontfangen spijs verteeren doet en koken;
En door wat deelen die, nu zijnde net bereit,
Geschift wort en geschuimt, en eindelijk verspreit,
Met zulk een wijze keur, tot voedzel van de leden
En geesten, of wort afgedreven naer beneden,
En door 't gedarmt gelost, als een onnutten last.
Zoo volgtze na wat ampt elk deel aen 't lichaem past:
En of het oog, 't gezicht door uitgeschoten straelen
Ontfangt, dan of dat ongevoelig zelfs komt daelen
En zich vertoonen in der oogen kristalijn,
En spiegelglas, en daer afschildren zijnen schijn.
Of 't hart, dan of de milt een oorsprong is te noemen
Det adren, dan of zich geen lit dat mag beroemen.
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Of 't brein zich merkelijk beweegt, en rijst of daelt.
Hoe in het klein begrip der herssens, zijn bepaelt
Zoo veel verbeeldingen, verwisling van gedachten,
En redeneering, en die wonderbaere krachten,
Waerdoormen weer herdenkt, het geen men eerst vergat,
Of zijn geheugenis verrijkt met nieuwen schat.
Gy staet verstomt, als gy de geesten nae durft sporen,
Die in het brein, als uit een hemelsch zaet gebooren,
En door de zenuwen zich spreiend reis op reis,
De leden sterken, en bewegen naer den eisch.
Dus laet zich uwe zucht tot wijsheit niet bepaelen,
Wanneer 't u lust, 't geheim van bergerts en metaelen
Te weten, en wat kracht natuur daer in besloot,
t' Ontdekken door het vier; om kranken in hun noot
Te redden, en de doot groothartig te braveeren.
't Zy gy Saturn, het loot, in Morfeus doet verkeeren,
En hondert vormen schept tot nut der artseny,
En wekt de ziel van 't log metael, en maektze vry
Van d'aerde en grove stof, waerin zy lag gescholen.
Men ziet den yzren staf van Mars, nu in uw koolen
Gesmolten, en hervormt in allerlei gelaet.
Dan temt gy Draken zelfs en Leeuwen in dien staet,
En d'Antimoni wort berooft van zijn venijnen.
De Zwavel voelt zijn leên versmelten en verdwijnen,
Gelijk zich Acis zag tot een rivier gestroomt.
Nu moet Merkuur, dat vlug quikzilver, eens getoomt.
't Zy gy hem nederstort, of 't helmglas op doet klimmen,
En teert zijn lichaem uit tot olie, zout, en schimmen:
Of hem met andren van zijn vyanden vermengt;
Dien wrevlen muilbant, en door tucht tot reden brengt.
De kruithof geeft u mee geleerde bezigheden,
Als gy der kruiden aert en krachten wilt ontleden.
Hoe Munt de zwakke maeg, Bruinagie 't hart versterkt.
De bloem van Rosmarijn op vochte harssens werkt.
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De Byvoet en Poley de Moeder in kan toomen.
Door Wijnruit het vergif de krachten wort benomen,
En door de Safferaen ten leden uitgejaegt.
Hoe Duivekervel 't bloet van zijn onreinheit vaegt.
Wat eigenschappen in den Vlierboom zijn te vinden;
Wat quaelen zijne bloem en bezien ontbinden,
Wat in zijn wortel, loof, en merg en schorssen schuilt.
Hoe 't kruipende Aerdveil, als de nieren zijn vervuilt
Van pijnelijk graveel, die zachtjes weet te vegen.
Waerom de Heulbloem ons tot slapen kan bewegen.
Dus heeft en kruit en bloem en zaet dat u bekoort,
Daerge yders hitte of kou schokkeert in zijne soort:
En dringt met uw begrip, gelijk met arendsoogen,
Tot in de wondren van uitheemsch gesteente en droogen,
Die d'Arabier ons zent uit zijn gezegent lant,
Of d'Indiaen in 't oost en westen gaert, en plant.
Dan legtge uwe oeffening in 't werk, en dooft de toortsen
Der vege pesten en besmettelijke koortsen!
Weerstaet de Teering, die, zoo gulzig als een vraet,
Met bloet en vleesch tot op 't gebeente strijken gaet;
Temt Bloetloop, Waterzucht, en Slaepziekte, en doet wijken
't Gevaerlijk Zijdewee, en vlymende kolijken.
Of haelt uit zijn spelonk dien Kakus voor den dagh,
Dien Duizentvoet, die stout met zoo veel klaeuwen plag
Te kruipen in het hooft, en spreide zijne takken
Door neus en wangen heen met deerlijke ongemakken;
Misschiep al 't aenzicht, dat men naeulijks 't wezen vont,
En vlocht zijn ranken in 't gehemelt van de mont;
En duizent Monsters meer, tot menscheplaeg gebooren,
Die gy gelukkig dwingt naer uw bevel te hooren.
Of gy verlicht, in 't zwaer beroep der artzeny,
Zomwijl den doffen geest, en leest de poezy
Der brave dichteren, met liefde en welbehagen.
Dit wort, ô SOLINGEN! terwijl u opgedragen.
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Niet dat mijn dicht het spoor zoo ver te buiten loopt,
Dat dit uwe achting om zijn eigen waerde hoopt.
Het heeft zijn eind bereikt, zoo gy 't zoo hoog wilt kroonen,
Dat dit een dankbaer blijk van vriendschap mag vertoonen.

Bossenburg, Aen Mevrouw Lamsins, Tot Vlissingen,
TErwijl de Lentezon allenxkens door komt breken,
En met haer stralen weer de borst der Aerde ontsteken,
Die ongevoelig smelt in een verliefden gloet;
En met een vrolijk oog haer lieven Bruigom groet:
Kome ik, Mevrouwe, u mee met een gedicht genaken,
En neem vrymoedig een gedeelte in uw vermaken,
Nu 't schoone Bossenburg u uitlokt op het lant,
Daer gy met lust zomwijl uw geesten eens ontspant,
Of, opgetogen in natuurbespiegelingen,
Ziet door de schaduw heen tot in het hart der dingen,
Op Kartes spoor; of vint uw grootste lekkerny,
By beurte, in Oeffening van Heldenpoëzy,
Of overweegt met keur, de Godgeleerde blaêren,
En leest d'Orakels nae van langverlopen jaeren.
Hier is het alles stom. de wint is zelfs gereet
Te zwijgen, om u niet te stooren, daer gy treet!
Het stae my vry terwijl een zuivre schets te malen:
Want geene schildery kan by uw' Lusthof haelen.
Daer leeft Natuurs penseel, met aengenamer zwier
Als doode verwen, op het velt van mijn papier.
Gy staet rondom bekroont met aengename dreven,
Die langs den vyverkant een koele schaduw geven,
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Terwijl de Nachtegael van tak in takken springt
En al 't gevogelte verstomt, wanneer hy zingt.
Van waer zal ik uw lof dan allereerst ontvouwen,
O Bossenburg! van uw gezegende Landsdouwen
En weien daer gy 't hooft aen uwen westerkant
Zoo heerlijk uit verheft, of dat uw koorenlant
Zoo prachtig zich vertoont; wanneer de Zon komt blaken
Uit zijnen hemelleeu, als of het met gout laken
Bekleet was, daer de wint van 't zuiden ruischt en speelt,
De zwellende aeren kust en met zijn adem streelt:
Of dat ge wederzijts ziet twee vermaerde steden,
Noit vanden vyand, als tot zijn verderf, bestreden;
Hier Vlissingen, dat als een steiger in de Zee,
Zoo menigmael die schoon gevaegt heeft van zijn ree,
Daer 't kooprijk Middelburg, de stoel der Zeeusche Staten.
Maer zoo 't aen geene streek u lust het oog te laten,
Uitweiden in het rond, daer 't woedende element
Des Noortschen Oceaens de stranden beukt en schend,
En 't Schelde met zijn hont al blaffende aen komt streven,
Dan ziet gy 't witte duin allenxkens, hoe verheven,
Ontglippen het gezicht, en in het blaeuw verschiet
Met zijn gehelmden kruin verdwijnen, daer gy 't ziet.
Uw Elzeboschje, 't geen zich spiegelt in het water
Des breden vyvers, die met aengenaem geklater
Rontom de hofstee ruischt, gelijk een zilvrebron,
Bedekt Mevrouw voor 't vier der steile zuiderzon,
Wanneerze in lommer van dat paviljoen geweken,
Den ganschen Hof beschouwt, en zelfs niet wort bekeken.
De Visschen, die in 't nat des vyvers tot uw lust
Als starren, weemlen en verschieten zonder rust,
Verschaffen dubble vreugd, nu, met ze te beklagen;
Dan alsmenze ten disch gulhartig op ziet dragen,
Daer karper, baers en snoek gezoden en gebraên,
Eerst onzen honger wette, en dan die kan verzaên

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

225
Het bloemperk wederzijds, daer Flora op mag roemen,
Verschaft in hun saizoen een rijke keur van bloemen:
De blaeuwende Viool, de Tulp, zoo schoon gegloeit,
En die het aenschijn van de Zon volgt onvermoeit;
De geurige eglantier, de simbals, aquileyen
En roos en lelien, die wijt haer geur verspreien.
Maer als 't u lust, Mevrouw, uw zelven by geval
Te spieglen in het klaer en levendig kristal
Des vyvers, ziet g' altijt de lelien en roozen,
Gedommelt ondereen op beide uw wangen bloozen,
Met levendiger glans, en zach Narcis u aen,
Hy zouw nu om zich zelfs niet meer van min vergaen.
Uw lusttuin lacht u toe met karssen en moerellen;
En vrolijk ooft, 't geen hier zoo weelderig wil zwellen,
Als wierd het op dees' stee gestooft in zoeter lucht.
'T vermaeklijk Bossenburg, hier naetst, zoo milt bevrucht,
Van Persikken, die in al 't land geen weergae vinden,
Geregent schijnende uit de lucht aen hun gelinden,
Legt hier zoo dicht dat maer de naem het scheit vaneen.
Maer 't word nu eindlijk tijt uw Landhuis in te trêen,
Of liefst uw Lantkasteel, met zijn verheven tooren,
Van waermen met meer lust nu 't ruischen aen kan hooren
Der golven, als een storm opstuwende langs 't strant,
Op zijne pennen giert, zet al de kust in brant,
En spoelt de dijken en de hoofden in het woeden
Van hunne wortels af, en dompeltze in de vloeden.
Als toen Britanje, met Louis in een verbont,
Met hunne vlooten hier braveerde op onzen gront.
Of toen een dootschrik al het eiland had benepen,
Als Neerlants Zeeleeu, meer van moet voorzien als schepen,
Twee Koningsvlooten sloeg, daer 't vyandlijke bloet
Tot tweemael heeft geverft het aenzicht vanden vloet.
Met welk een vreugde zietmen LAMSING triomferen,
Als hy zijn schepen ziet met rijke lading keeren
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Uit zee, van deze hoogte, en ziet voor zich met lust,
De schat van Suriname aenzeilen langs dees' kust.
Dan treetmen weer beneên, daer g' in uw ruime zaelen
Uw vrienden zijt gewoon met gunst en zucht t'onthaelen,
En spaert, op dat de vreugde in alles vol zouw zijn,
Uw openhartigheit zoo weinig als uw wijn.
Maer alwaer Bosschenburg zoo heerlijk op mag boogen,
Al wat met zulk vermaek zich op doet voor onze ogen,
Al wat ik hier in roem, Mevrouw, heeft in der daet
Van uwe schoonheit het uitnemenste sieraet.

Op het vertrek en de gewenschte wederkomste van zijn Excellentie
Hendrik, Uit den Graeffelijken huize van Sidney;
t
Vertrekkende uit zijn Gezantschap, wegens zijne Maj . den Koning
van groot Brittanje, by haere Ho. Mog. bekleet; en te rugge gewacht
wordende, als Opperhooft over d'Engelsche en Schotsche benden,
in dienst zijnde van dezen Staet.
ZOo gaetge wederom u dan op zee begeven!
Om nae uw Koning en Brittanje heen te streven,
Doorluchte SIDNEY, gy onkreukbare Afgezant,
Zoo wel de Liefde van den Staet, als van uw lant,
En machtige Monarch, die d'onbezwalkte glanssen
Van zijn drie kroonen spreid door alle weerelttranssen,
Van daer het morgenroot al d'Oosterkimmen vult,
Tot daer zich d'Avondstar met goude straelen hult,
En ziet de zon, die nu 't oprijden komt verveelen,
Neerstorten in de zee met rokende garreelen,
En kleden 't Westen met scharlaken, waermen ziet.
Gae heen, weerhouw den loop van uw verlangen niet,
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Eool belooft voor u zijn worstelende winden
En muiters strenger in hun kerkers vast te binden.
Maer dat op uwe wenk een oosterkoelte uit zee
Het vorstlijk Jacht, nae wensch, zal brengen op de ree.
De blonde Doris met haer waterkamenieren
Komt met haer eigen hant van achtren 't schip bestieren.
Maer wacht noch beter spoet zoo drae Gy wederkeert,
Daer uwe komst met zulk verlangen wort begeert.
Al komt de breede Teems op zijnen glazen wagen
Gestegen, U, als in Triomf, tot Londen draegen,
En boord wêerzijts, gelijk verheugt om dit geval,
Zijn grazige oevers met veel levender kristal,
En 't hof te Withal, daer 't van verre u aen ziet komen,
Zijn schaduw verder schijnt te werpen in de stroomen,
En 't Listervelt, zoo lang by uwe stam bewoont,
En met paleizen aen paleis alom bekroont,
Veel trotser 't hooft verheft met zijne kapiteelen,
Noch hoopt haest Nederlant in dat geluk te deelen:
En schoon g' in 't algemeen van elk begunstigt werd,
Gy legt inzonderheit Oranje nae aen 't hert.
't Verstant en deugt geeft op de zielen uw vermogen,
En schoon gy wel met recht moogt op uw stamhuis boogen,
Op mannen, ongequetst door doornen van 't gerecht,
Op helden, noit versaecht in 't barnen van 't gevecht,
Getrouw hun vorsten, en hun' vorsten bontgenoten,
Gy hebt uw glorie met geen andre te vergrooten:
'k Stelde anders levendig FLIP SIDNEY hier ten toon,
Die groote Elisabeth een parel aen haer kroon
Verstrekte, en Afgezant, den Keizer van Germanje,
Den dappren Rudolph ging begroeten voor Brittanje,
Toen Maximiliaen, Augustus ware zoon,
Hem naeliet, erfgenaem der Roomsche weereltkroon.
En hoe geëert hy quam voor Kasimier verschijnen,
Toen eerst de Palts hem met Keurvorstelijke armijnen
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Verheerelijkte, en hoe hy meer en meer bemint,
Een Man vertoonde, die zijn weêrgae zelden vint.
'k Zwijg' ook, hoe, om uw Stam haer diensten te vereeren,
Haer 't rijk van Yrlant is gegeven te regeeren,
En hoe haer naem zoo wel in 't vorstlijk parkement,
Als in het dankbaer hart der burgren staet geprent.
Maer Neêrlant bovenal blijft aen uw Huis verbonden.
Daer SIDNEY, neergestort met eerelijke wonden,
Noch 't een' en 't ander ros besteigert vol van moet,
Als kreeg hy grooter kracht door 't plengen van zijn bloet.
Gelijk een Leeuw, die van een Moorsche pijl getroffen
In 't ingewant, vooreerst ter aerde neer komt ploffen,
Maer straks zijn gramschap weer vergadrende, en vervult
Van edel vier, de staert en lange maenen krult,
En uit den dootslaep en zijn zwijmling opgevlogen,
Blaest donders uit zijn keel, schiet blixems uit zijn oogen,
En schoon door ongelijk gewelt getreen in 't stof,
Sterft onbevreest, en schrijft met eigen bloet zijn lof.
Niet anders zagh hem 't velt voor Zutfen, door de benden
Der Spaensche ingeboort, alom met moort zich wenden,
En hoe hy nader aen zijn einde schijnt geraekt,
Hoe grooter nederlaeg hy in den vyant maekt,
Tot hem het leven maer de moet niet heeft onschoten.
Zijn Lijk, met traenen van helt Dudley overgoten,
En 't gantsche Neêrlant, is van Koningen geviert,
En met een grafdicht door de Schotten Vorst gesiert.
O groote ziel, 'k weet naeuw wat meest van u moet wegen,
De rijkdom van uw geest, of fierheit van uw degen!
Dat toon' d' Arkadia, die blijven zal bemint,
Zoo verr' men kenners van vergode schriften vint.
Gy hebt die Liefde meê tot Holland niet verstoten
O Rijksgezant! uit zulk een brave Stam gesproten,
Waeraen de Batavier gedenken zal met lust,
Zoo lang het aerdrijk in den arm van 't water rust,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

229
Zoo lang het krijtgebergt met zijn verheven kruinen,
Toelonken zal van verr' de Nederlandsche duinen:
Nae zoo veel proeven van uw geest in Staetbeleit,
Wat daden wachten wy van uwe dapperheit?
Wat wondren zult gy ons van SIDNEY weer doen hooren?
Nu gy, ter goeder uur, tot Krijgshooft zijt gekoren
Der Britten, ons tot hulp gezonden, en die bly
En juichend wachten naer u oorelogsvoogdy.
My dunkt ik zie, quam Mars de bloetklaroen te steken,
U door de heirspits en slagordens heenebreken
Des Vyants, maeyen hem een oegst van lijken af;
En ruimen 't Krijgsvelt in, maer niet als tot zijn graf.
Gy zoud' Oranje voor een andren arm verstrekken,
En in geen oorlogsnoot u zijnen dienst onttrekken,
Maer strijden te gelijk met loosheit en gewelt,
En zijn pluimaedje zoude uw standert zijn in 't Velt.
Nu keer toch haest weêrom, en even als voor dezen
De Helden uit uw Stam, als zuilen zijn geprezen
En hooftkolommen, daer de Vrijheit van den Staet,
Op ruste, en door hun zwaerd zoo wel als wijzen raet,
Slagveeren strekten aen des eersten Willems vleuglen,
En Maurits, als gewoon de moetwil kort te teuglen;
Zoo kome uw krijgsdeugt meê den Nazaet, groot van naem,
En 't Lant te stade, en vulle alle eeuwen met uw faem.

Geluk, Aen den Heere Hendrik Koning, Met zijne Hofstede in
Akendam.
NU met de Lentezonne een vlucht van Nachtegalen
U komt in AKENDAM met veltmuzijk onthalen,
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Daer al 't geboomte u juicht van verre te gemoet,
Met hondert orgels, en vol vreugt haer KONING groet
Met neêrgeboogen kroon, kom ik u me genaken,
En mijne zangnimf neemt haer deel in uw vermaken,
O HENRYK, 't zy gy u verlustigt langs den boort
Van 't zilvre Sparen, 't zy het duin uw oog bekoort,
Of dat gy achter 't kruit gedoken, met gedachten
Weegt al de wondren van natuure en hare krachten.
De bloemhof schept verschiet van kleuren even schoon
Gedommelt ondereen. hier is de goude kroon,
Die tintelt in het vier en gout der zonnestralen.
Augustus zietmen in het gloeient purper pralen;
Scharlaken, hoe het bloost van hoovaerdye om 't hooft,
Ziet door de roos en tulp zijn glansen uitgedooft.
Alsge aen natuurs penseel, zoo geestig in 't schakeeren,
Van zoo veel verwen die elkander nergens deeren,
Hoe 't karmozijn schijnt af te steken op het groen,
Lavendel op het wit, het blaeuw op vermiljoen,
U zelfs hebt blint gezien, en zijt belust te keuren
Het wonderbaer verscheel van allerhande geuren,
Zich spreiende uit de roos, der bloemen koningin,
Narcis en hyacinth, bekent door Febus min,
En simbel en jasmijn, dan staet gy opgetoogen,
En vint niet meer natuur maer goddelijk vermogen.
d'Abeel en welige yp, die met een breede laen
Uw Lusthof siert, en ziet haer telgen hooger staen,
Dan wat de boomgaert teelt van kers en abrikoozen,
En persikken, hoe schoon alree haer knoppen bloozen,
Geeft u bespiegeling van 't werreltsche geval.
Geen grootheit stut de bijl die eens haer treffen zal.
Als een orkaen haer schokt, van 't noorden opgebroken,
Staen kleene boomen in haer lommer neergedoken
Met vroolijk loofwerk en den boesem in den mont.
Dan past gy 't toe. en ziet op welk een lossen gront
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En steilte, grooten zich vertrouwen, die verheven
Van daeg, al 't aertrijk doen voor hare wetten beven,
En flus geblixemt, vast met struikelende voet
Neerploffen, en zichzelfs verdrinken in hun bloet.
Dus tempert wijsheit steets uw lust en sinlijkheden.
Zoo moet gy lang met vreugt uw schoonen hof betreden,
En in uw lantpaleis, zoo heerlijk opgebout,
De zorg verpoozen die uw handel wakker hout,
Als gy, in ebbe en vloet der koopmanschap ervaren,
En 't los gety der Beurs, u uit die wilde baren
Voorzichtig red, en van die onrust vry geraekt,
U in de haven van uw AKENDAM vermaekt.

Den 1. van Bloeimaent, 1674.
R

Tweede burgermeesterschap. Van den Heere M . Lambert Reinst.
Deus nobis haec otia fecit.
DE Keizerin der watersteden,
Van alle Vorsten aengebeden,
Draegt nu met grooter glans ten toon,
Zoo ver de wilde baren bruissen,
De Keizerlijke wapenkroon,
Beladen met een trits van kruissen,
En paerlen, door een milde hant
Haer toegevoert van Ganges strant;
Nu REINST, onafgemat in 't waken,
En weer van heilig vier aen 't blaken,
Op 't keurbesluit der wijzen raet,
Het Roer der stedehulk zal stieren,
Die zich op zijn beleit verlaet,
Hoe vreeslik onweerwinden gieren,
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En winterstormen krak op krak,
Afgrijslik dondren over 't vlak.
Schoon Eool zwart om 't hooft gezwollen
De golven zwaerder neer doet rollen,
Noch mag de stad haer macht gewis
Op zulk een stuurman vast betrouwen,
Wiens noortstar hare welvaert is,
Waerop hy moedig zee durft bouwen;
Terwijl de gruwelijke nyt
Op zijn gezach haer tanden slyt.
Sloot Gysbrecht eenmael d'oogen open,
Zoo lang van d'ysre slaep bekroopen,
En zach een Koninklijke stad
Verrezen uit zijn lage venen,
Moerassen in een zee van schat,
En 'r riet verkeert in marmersteenen,
En al de werrelt om gewin
Den Ystroom varen uit en in:
En REINST, ter eerster plaets verheven,
Op 't Kapitool de wetten geven,
Geviert by Moor en Indiaen,
Zoo ver matroozen op laveren
Door grondeloozen Oceaen,
In 't grimmende oog der Noortsche beren
Hoe vrolik hief hy, op die lof,
't Eerwaerdig aenzicht uit het stof!
Hoe zou hy zulk een vreugt bedwngen?
Als hy zijn erfnakomelingen
En neven, uit zijn grijze stam,
Verzien met Burgermeesterschappen,
In 't werreltdwingende Amsterdam,
Ten marmren Raethuize op zach stappen,
Dat flus, ten luister van het Y,
Zich beet door Londens slaverny:
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En nu, die zeeplaeg lang ontwassen,
Den kruin verheft tot 's hemels assen.
Oud Rome zelf had minder glans,
Schoon 't, loerende van zeven bergen,
De heele werrelt uit haer trans,
Als opperheerschapin dorst tergen.
Geen arentstandaerden zoo fier
Braveren onze leeuwsbannier.
Maer dan krijgt eerst den tabbert waerde
Die alle haet verduurt op aerde,
Als onbezoedelde eer en trouw
De pracht van bondelen en bylen
Onzijdig volgt in vreugt en rouw.
Een Staet, op zulke onwrikbre stijlen
Gegrontvest, staet gelijk een rots
In 't Adriatisch zeegeklots.
Die zulke deugden uit laet schijnen,
Wijkt geenen Staetheer der Sabynen,
Noch Roomsche helt, die met de hand,
Zelf van zijn felste hatelingen,
Gehaelt wiert van het eenzaem land
Om Rijken met zijn staf te dwingen.
Dan wijkt hy Grachus noch Trajaen
In altijt recht deur zee te gaen.
Dan wort een gouden eeu gebooren,
De wreede wolf geleit by d' ooren,
Verslindende ongedierten tam,
En dolle woestynygedrochten
Verzellen 't onbeschadigt lam,
Die flus 't onnozel vee bevochten.
Dan wenscht mijn zangheldin vol moet,
In schaduw van den vredehoet,
Met konst omvlochten van olijven,
Op 's Mantuaners trant te schrijven,
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Hoe REINSTEN, ongeschokt in noot
De brant des oorlogs hielpen blussen,
En liefde, sterker dan de doot,
Hun opvoerde op 't gekruiste kussen,
Van daer, als Markus groote geest,
Meer aengebeden dan gevreest.
Mijn zangnimf treet vrymoedig nader,
En groet den grooten Burgervader.
Dus streve ik moedig op zijn faem,
Zoo ver van nederduitsche tongen,
's Mans onbesproken stam en naem,
Een eeuwige eer wort toegezongen.
Zoo overleev' zijn kloek beleit,
Als Numaes deugt, de sterflijkheit.

Marsyas, satyr.
Aen Joan Pluimer.
PLUIMER, die van yver blaekt,
Om den zangberg op te streven,
En reets, loflijk voortgedreven,
Zijt tot zulk een top geraekt,
Dat gy als een Adelaer,
Op uw pennen voort gaet strijken,
En, ontziende geen gevaer,
Andre voglen na laet kijken.
'k Durf my vleien dat mijn dicht
U niet zal geheel mishagen,
Schoon 't niet kon de toets verdragen
Van uw oordeel en gezicht.
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Al wat aen de konst ontbreekt
Zal de vrientschap liht volmaken,
Die altijt ten besten spreekt,
Schuw van lasteren en laken.
't was mijn tijtverdrijf op 't lant.
'k Stel het nu in uwe hant,

Marsyas, satyr.
Provocat & Phoebum: Phoebo superante pependit.
Caesa recesserunt à cute membra sua.
Ovid. Fastor. lib. VI.
MInerf, van hooger geest en yver aengedreven
Had nu de fluit, die zy eerst had geluit doen geven,
En uitgevonden, weggeworpen in den vliet.
Want alsze bygeval haer wangen zwellen ziet
In 't zuiver spiegelglas van 't water, met verbazen,
En haren schoonen mont vol plooien, onder 't blazen,
Weg zegtze, weg van hier gy fluit, mijn eigen vont,
En lust voorheen, zoo lang 't misbruik my niet misstont.
Maer 'k schatte u zoo veel niet dat ik om u mijn wezen
Dat maer een Trooische wulp heeft, tot zijn val, mispresen,
Mismaken zouw; en werpt die toornig in den stroom.
De Sater Marsyas, hier achter eenen boom
In 't bloeient waterlisch en biezen weggescholen,
Komt voort op haer vertrek gekropen uit zijn hoolen.
Hy ziet rontom, verbaest op 't ruisschen van een blat,
Uit vreeze of zy misschien die kostelijken schat
Weerhalen mochte, en hem van dat kleinoot berooven.
Nu durft hy zich verwaent een grooten naem belooven.
Nu zal hy zijn gezang, dat onbeschaeft geluit,
Vermengen met den klank van haer verworpen fluit.
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Nu zal hyze alle, die niet voor zijn zangen zwegen,
Met zijne waerdigheit en konst verre overwegen,
Of overschreeuwen met zijn onbeschaemden toon,
En zetten op zijn hooft Apollo's lauwerkroon.
Van dees verwaentheit dus tot barstens opgeblazen,
En zwellende als een padde, of kikvorsch, die aen 't razen,
Nu in haer schor gekrijt de hoogste wellust vint,
En steekt twee blazen op vol damp en ydlen wint,
Laet hy zich overal op velt en driesprong hooren,
En leit met blijtschap bei zijn onbesneden ooren
Ten dans en reie op dat erbarmelijk muzijk.
Waer vintmen, zegt hy by zichzelven, mijns gelijk?
Wie zal by Marsyas niet wenschen te verkeeren?
Om uit mijn eigen mont zoo groot een konst te leeren,
Die niemant zich verstaet, als ik, als ik alleen.
En schoon ik maek die nu aen anderen gemeen;
Noch zal het my tot een doorluchte glorie strekken,
Dat ik de Meester ben in dat geheim t' ontdekken,
En d' overste, die heb den zangrei aengevoert.
My dunkt ik zie nu elk alree den mont gesnoert,
Die ooit vermetel my zouw durven tegenspreken,
En hun gestraft die na mijn zangkroon durven steken.
Ten minsten zal ik by mijn Saters hooggeacht,
En mijne Nymfen hier van allerlei geslacht,
Al wieme in 't licht durft staen, haest weten klein te maken,
Met bitter en vol nijt by elk hun konst te laken.
Zoo blijft de glorie als in eigendom verpant
Aen my, en hun die my navolgende op dien trant,
Zich onder mijn bannier in 't velt van eer begeven;
En weten, dat men maer moet willen, om te streven
Ten steilte van een konst, daer zoo veel lof aen kleeft.
Nae dat hy by zichzelfs dit vast beslooten heeft,
En zwoegt en rookt alree van onbesuisden yver,
Treet hy vol moets in 't velt, en spant zijn kaken styver
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Dan oit, en blaest en zingt, dat al het lant in 't ront
Daer van gewaegt, en galmt hem nae. men ziet terstont
De Saters hem, met opgesteken ooren, naeken,
Zichzelfs verwondren, hem navolgen, teffens blaken
Van liefde; om me van hem te leeren zulk een konst,
En overal zijn drift involgen, om zijn gonst.
De Faunen, die zich in het Frigisch bosch onthouwen,
En d'ossedryvers daer rontom in die lantsdouwen,
Staen stom en gapen op zijn onbekent geschal.
De Nymfjes hooren 't by den steilen waterval,
Die door het kreupelbosch en ruigte heen komt stromen.
Maer meest van allen zijn de Saters ingenomen,
Zijn broeders, hem gelijk in drift en onverstant,
Maer niet in konst, waer van hy ver de kroon noch spant.
Men speelde nu om strijt, of 't wiert zoo uitgemeten:
Elk scheen op 't heerlijkst van den zanggeest hier bezeten,
Als was zy hem (noch in het speelen even blint)
Of aengeërft, of toegeblazen van den wint.
Men vont'er die de konst zich waenden aengebooren,
En andren die uit lust alleen hun quamen hooren,
Of uit gewoonte, en van hun eerzucht niet vervoert.
Maer nu een hooger toon in mijn gedicht geroert.
Nu Febus zangtriomf gezongen, en de pijnen
Des trotsen Saters, die alleen wouw meester schijnen.
De Boxvoet, by zijn dom gevolg in groten naem,
Verbeelt zich, tot de konst is hy alleen bequaem.
Hy daegt elk even stout om tegen hem te spelen.
En komt'er een; zijn konstgenootschap spart hun kelen
Al tevens open, schreeut hem voor verwinnaer uit,
En dat hy best verstaet de wetten van de fluit.
Dies waegt hy 't eindlijk om Apol zelfs uit te dagen.
Die kan niet langer dees vermetelheit verdragen,
En neemt de speelstrijt aen. de faem verbreit het voort.
Des komt het al by een wat garen zingen hoort.
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De tijt is vast gestelt, het speelperk uitgekooren
In 't ronde, om best het spel en zang te konnen hooren.
Men stelt de voorwaerde in van 't ongelijk geding;
Dat die de zege wint, den overwonneling
Mach straffen na begeerte. elk wacht nu met verlangen
Wie d' eerkrans zal in dit vermaert geschil ontfangen.
Zy kiezen wederzyts de rechters van den stryt.
Apol uit zijn gevolg, die, zonder zucht of nyt,
Onzydig, hem die 't wint den lauwer zullen geven,
Alsamen konstenaers in die muzyk bedreven.
De Boxvoet had gelijk getal van zijn gebroet.
Dus quamenze aengetreên. den Sater scheen de moet
't Ontzinken, want met zach hem om het hooft verbleeken
Tot aen zijn horens toe. nu zou hy 't laten steken
Indien hy kon. maer t' is besloten, en moet voort.
Men vlyt zich neder op zijn plaetze, elk zwygt en hoort.
In 't midden hangt de krans om 's winnaers hooft te kroonen,
Als Marsyas met schorre en ongelijke toonen,
Begon te blazen en te bulken, dat het kreet,
De gruwende ooren quetste, en door het harte sneet.
Men ziet hem op de fluit zomtyts de vingers roeren;
Terwyl hy zingt de straf der Lyciaensche boeren
En hoeze door Latone in vorsschen zijn verkeert,
Om datze de Godin, hoe ernstich zy begeert,
Een hant vol water, noch met schelden zelfs, ontzeggen;
Maer hy weet noch zijn stem noch klanken te beleggen,
Hy hapert reis op reis, en breekt met veel geschals
En wiltzang zonder konst, zijn vorsschezang den hals.
Hier op begint Apol, tot yders vergenoegen,
Zijn lieffelijke stem by zijne konst te voegen;
Hy lokt de zielen, als verlieft, ten ooren uit,
Terwyl zy danssen, op zijne goddelik geluit.
Hy zingt hoe Niobe gestraft wert door zyn schichten,
Toen zy vermetel voor geen godheit wilde zwichten,
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En al haer huis tot aen den gront toe uitgeroeit,
En door zijn eedle wraek haer hovaerdy besnoeit.
Rampsaelge Marsyas begint nu reets te beven,
Te poplen, want Apol de Zangkroon wort gegeven.
Hy buigt nu vruchteloos zijn horens neêr in 't stof,
Kermt om genade, en geeft hem zijn verdienden lof.
Apollo grijpt hem aen, die krijsschende en verlegen
Uit doodelijken angst, om hulp ziet t'allerwegen.
Hy grijnst vergeefsch, en spalkt twee blikken op vol gloet
En vier, en schreit, en zweet uit doodschrik, stremment bloet
En etter. altemael de Saters aen het huilen,
Gaen zich uit schaemte en vrees, voor d'eige straf verschuilen.
Hy wort met touwen vast gevleugelt aen en boom,
En levendig gevilt. terwijl hy in dien schroom
Afgrijslijk schreeut. helaes wie kan dees pijn verdragen!
Vervloekte hoogmoet gy bescheert my deze plagen.
Ik moet mijn lastering en schelden, zonder maet,
Uitwisschen met mijn bloet. hoe scheurtge in dezen staet
My van mijn zelven af! 't beroutme. och staek dit snijden!
De fluit is my niet waert zoo veel om haer te lijden.
Maer Febus luistert niet: en vilt van ondren op,
En haelt de ruige huit hem over zijnen kop
En ooren heenen, dat gewricht en ribben kraken.
De spieren volgen nae. hy schijnt met root scharlaken
Van top tot teen geverft. het bloet guist van zijn leên.
Men ziet de zenuwen en aders doorgesneên,
En 't zwoegende ingewant zich krimpen en bewegen.
Hy balkt luitskeels. tot hy van flauwte neêrgezegen,
De kracht verliest, en sterft een pijnnelijke doot.
Die andren toe leert zien, om niemant meer zoo snoot
Te schenden, en alleen de vlag te willen voeren,
En aerde en hemel tot zijn dwaesheit te beroeren.
De Saters schreiden om zijn gruwzaem ongeval,
En vulden bosschen en gebergt met rougeschal.
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Voornamelijk Liceet, die vreesde me gebonden
Te worden, want hy had een Vorstenbruit geschonden
Voorheen, hoe zeer zy kermde, en deerelijk verkracht.
En Forbas, die van hem altijt was groot geacht,
En best naer hem geleek. het bloet, in 't zant gedropen,
Was in een boezem weer beneên byeen geloopen,
En daer met anderen vergadert en vergroot,
Quam eindlik bruisschen uit des aertrijks diepen schoot,
En vloeit door Frygien, als een der klaerste beken
Me Marsya genoemt, en laeft die vruchtbre streken,
En laet een zegen nae waer datze henen stroomt:
Want die gestrenge straf zijn lastren heeft betoomt.
Maer noch zijn veel te klein, hoe groot en ruim, zijn plassen,
Om zijne smetten van verwaentheit af te wasschen.

In magnâ civitate hoc quoque genus invenitur, qui meliores obtrectare malint, quam
imitari: & quorum similitudinem desperent, eorundem affectent simultatem: Scilicet
uti qui suo nomine obscuri sunt, meo innotescant. L. Apul. Florid. lib. 1.
dat is.
In een groote stad wort ook zulk een ruigte van menschen gevonden, die veel liever,
ervarender dan zy, willen lasteren als navolgen: en zoeken in hun eer te beledigen,
die gene, die zy wanhopen gelijk te worden. Op dat zy, die duister en onbekent zijn
door hun eigen naem, door mijne vermaert zouden worden. Apuleus, in zijne
bloemtjes, het eerste deel.
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Aen den Heere Peter Francius, Toen hy in de doorluchtige Schoole
van Amsterdam, na dat hy zijn gedicht op de Vrede uitgesproken
hadde, tot Professor wiert verkooren.
Mota manus procerum est; & quid facundia possit Re patuit.
Ovid.
OP uw verdiende faem volgt eindlijk meê het loon,
Geleerde FRANCIUS, Apols bemindste zoon;
Nu gy, ter goeder uur, ten tabbaert uitverkoren,
Zult van het hoog gestoelte uw lessen laten hooren,
En aengemoedigt door een eedle zucht van lof,
Den diepen rijkdom der Romeinen uit het stof
Ophaelen, daer de jeugt aen uwe stem blijft hangen,
Door uw welsprekentheit, en zuivre tael gevangen.
Hoe zal 't uw yver aen doen groeien, die alreê
Zoo moedig heeft gepeilt de grondelooze zee
Der letterhelden, in Latijnsche en Grieksche spraken,
Alsge in uw reden denkt, hoe eertijts deze daken,
En wanden galmden op d'orakels, van 't kleinoot
Der wijsheit, Vossius en Heins, die trots de doot
Braveeren, en door vlijt langs d'ongebaende wegen
Der wijze aeloutheit, hier d'onsterflijkheit verkregen.
Dan dunktme barsten vloer en muuren op 't geluit
Van uw verheven stem vaneen, die moet'er uit,
En niet vernoegt te zijn in 't vaderlant geprezen,
Wil door geheel Europe, en verder, ruchtbaer wezen.
Daer banen tot uw dienst en glorie nimmer moê,
De zanggodinnen u met vreugd de heirbaen toe,
De zanggodinnen, die nu klaer aen elk betoonen,
Met welk een tedre gunst zy uwe vaerzen kroonen:
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Het zy gy lieflijk vloeit, gelijk een Amstelzwaen,
Die vlak voor stroom de wint laet door haer wieken gaen,
En met haer roeiers speelt en dartelt in de baren.
'k Hoor dan den wedergalm van Nazoos eedle snaren,
Het zy een hooger geest in uw gedichten leeft,
En gy met vollen zwier gelijk de Donau streeft,
Of breede Rijn, die bruischt als koning van de stroomen,
En vint niet groot genoeg om zijnen loop te toomen:
Dan voert gy my om hoog, tot gyme nederzet.
Dan hoor ik Maro zelf, en zijne krijgstrompet.
't Gaet wel: 't heeft u aen geen Meceenen meê ontbroken,
De groote Valkenier, tot uwe gunst ontstoken,
Om uwe waerde, ziet vernoegt, dat hy u draegt,
Hoe zijn volmaekte keur den gantschen Raed behaegt.
Schep moed nu Poëzy, uw luister wort herboren.
Gy moogt in Amsterdam u weder laten hooren;
Maer gy alleen met vrucht, die rijk van zin en spraek,
Verstandigen zoo wel tot nut strekt, als vermaek.
Nu eens uw rijke geest den vollen toom gegeven,
O FRANCIUS! wel aen! nu lust het my te leven,
Te hangen aen uw zijde, en leeren uit uw mont
Historiewijsheit, en der talen waren gront.
Nu staet een oceaen van eere voor u open.
Vaer voort. maer mijn gedicht behoeft u niet te nopen.
Gy wort door eigen zucht toch sterk genoeg geleit,
Dies strek dit maer een blijk van mijn genegentheit.
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Het verbont der Deensche Majest: en haer Hoog: Mog: Aen den
Heere George Hoyer, Kommissaris &c. Nu Agent in 's Gravenhage.
Coeunt in Foedera dextre.
HOe trots zal 't strijdbre Koppenhagen,
Die koninklijke Zeevorstin,
Haer koninkskroon ten hemel dragen!
Nu zoo veel Vorsten, eens van zin,
In bontgenootschap zamenspannen,
Om zeegewelderie en haet,
Te vier en zwaerde te verbannen,
Ten zenuw van den vryen staet.
Hoe zal de Zont zijn ruime stroomen
Doen spelevaren in d'Oostzee!
Wanneer hy Holland op ziet komen,
En streven langs zijn rugge en ree
Met hondert koopvaerdykasteelen,
Om west- en oosterkoorenschat
Haer bondgebuuren mê te deelen,
Terwijl de Britten, afgemat
Van schepenbranden, havenschenden
En dolle landontheistery,
Hun wrok in trouverbonden enden,
Door zoo veel Vorsten maetschappy.
Dan mag in deze vreugdeblijken
Het afgefoltert Kroonenborg.
Zijn ramp en blijdschap vergelijken,
Erinnerende d'oude zorg:
Hoe Zweden, met een bosch van schepen,
't Benaeude Funen worgde en sloot,
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En Koppenhage, om 't hart benepen,
In 't ongezienste van de noot,
De Nederlanders op zach dagen,
En blixemen aen 't Baltisch strant
De waterschenders, zeevaertplagen,
Tot zy verstoven en verbrant,
In 't midden der zalpeterwolken
Ontslopen, in d'ontslote Zont.
GEORGE, die het recht der volken
Verdadigt met uw wijze mond,
(Waer op de Belt zijn oeverboorden
Met weeleriger baren schaeft,
Als hy bezwangert uit den noorden
Met opgezwollen hoorens draeft)
Krimp eens uw staetbekommeringen.
Terwijl mijn zangnimf vierig blaekt,
En in uw schaduw wenscht te zingen,
Hoe trouw gy voor uw Koning waekt,
Die onder woeste krijgsorkanen
En kroongeschillen onverzeert,
Zijn vorstelijke leeuwevanen
En trouw, den batavier vereert.
Uw staetzorg maekt hem buiten vreezen,
Als hy van hof beswaernis vry
Pleeg staetorakelen te lezen
Uit Vondels heldenpoëzy.
Daer Klingenberg, aen 't roer gezeten.
Der Deensche rijxhulk, 't krijgsgewelt
Helpt sluiten aen een stalen keten,
Tot heil der havenrijke Belt.
Hoe wenscht heer HOYER hem te stijven
In 't vredesluiten te Breda,
En Mars ter weerelt uit te drijven
In vloek en eeuwige ongenâ.
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Dan zie ik d'yzere eeuw verkeeren.
Het fier Brittanje hand aen hand
Met zoo veel rijken zamenzweren:
De Schotten van 't bevrozen strant
Gemaetschapt met bevredigde Yeren
En Duitschen, uit het bloedig haer
Afrukken hunne krijgslauwrieren,
En offerenze op 't vredealtaer:
Het rijkverwoestende Byzansen,
Hoe trots op zijn gekroonde kruin,
In 't aengezicht der Griexe schansen
Getrapt in bloetciment en puin:
De vastvereende Kristennvorsten,
Gelijk een zwellende Oceaen
Ter Turxe rijxgrens ingeborsten,
De hoornen van haer legermaen
Besnoejen, eerze zamenhorten
En als een blixemgloet by nacht,
Europe op 't harte nederstorten
Dat zich verdelgt door eigen macht,
En quijnende aen onstelde longen,
Ten zy de vredeolijf dit keer,
Ligt van een teering wort besprongen
Die 't smeltende ingewant verzweer.
Ach! dat my d'eerste zon liet hooren
Het steken van de vrêtrompet!
Dan wiert mijn dichtheldin herbooren,
En volgde HOYER op zijn tret
Daer Koppenhage in hare palen,
's Rijxkommissaris wenst t'onthalen.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

246

Aen den Heere Franciscus van den Enden, Toen hy van zïjne
Majest: van Vrankrijk, tot Raedsheere en Lijfarts verkooren wierd.
Ultro se purpura supplex obtulit.
WAt Godheit voert mijn geest zoo schielijk op na boven?
Daerze als een blixemstrael gezwint vooruitgestoven,
De winden achterlaet, en rukt my uit het stof
Den Liger over, in 't gezegent Lelihof:
Dat van Louis beheerscht gelijk een Alexander,
De gantsche weereltkloot beschaduwt met haer stander,
En reikt haer scepter van de westerkim, tot daer
De morgenzon verrijst, met gout gehult in 't haer.
Hier staet de nyt verstomt, en slaet haer bitze tanden
Al razende in haer herte en eigen ingewanden,
Nu Vrankrijks godheit U in haer paleizen noodt,
En werpt den slapenden haer gunsten in den schoot.
Gy hebt de Grooten niet geblinthokt met geschenken,
En Jaren lang met zorg gevlogen van haer wenken,
Of d'opgeblazentheit in hare razerny
Gelief koost en gesmeekt met hoofsche vleyery.
Het regent u van zelfs. En ik sta opgetoogen,
Als ik die waerdigheit beschouwe met mijn ogen.
Nu kuntge uw wijsheit niet versmooren onder 't stof:
De weerelt moet nu eens gewagen van uw lof.
Zoo vliegt uw groote naem, vrymoedig op haer wieken,
Van daer de dageraet in 't Oosten op komt krieken,
De zuiderkreeft op 't hooft der Abyssynen brant,
De Noortstar spiegelt in het spiegelglas op strant,
Tot daer de zonnekoets plompt inde westerbaren.
Uw jeugt had in de bloem van tweemael negen jaren,
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In Leuvens wijse School, daer elk u noode om stryt,
En uw verstant vergeefs begrimt wierd van de nyt,
Op 't hooggestoelte lang den tabbert konnen dragen,
Had zy die glory niet groothartig afgeslagen,
En, triomferende over elk en haer gemoet,
De grootsheit en de haet vertreden met de voet.
De Rechtsgeleertheit biet uw wijsheit mé geen schade.
Nu gy, van Koningen beschonken met genade
En opgetrokken in het Bontgenooten land,
De Kroon zult stutten als een vorstlijkraedverwant.
Gy zult, door trouwe zorg, de heerschappy bevryen
Voor buitenstormen, maer door heilzame artzenyen
Den Koning zelfs, die zich gerust geeft in uw hant,
En wacht van uwe hulp een veilige onderstant.
De Zon, zoo lang het hooft gedoken in de wolken,
Speelt nu met grooter vier in 't oog van alle volken,
En van de kimmen opgestegen in den trans,
Verlicht den aerdkloot met een onverwachte glans.
Schoon Hongarye u zocht in haer paleis te nooden,
En door 't hofmeesterschap gulhartig aengeboden
Van Alöys, u op te trekken in den dagh,
Sloeg gy 't eerbiedig af, en vloot het hofgezach.
Schoon Spanje (een ander heeft daer d'eere van genoten)
Op uwen raet alleen, de vrede heeft gesloten
Nae zoo veel stormen, met het vrye Nederlant:
En d'oorlogsrazerny geslagen in den band,
Vervloekte Januskerk met hondert kopre boomen
En sloten toegeknarst, om 't ongediert te toomen,
En voor die weldaet u in hare ridderschap
Te pronk wou zetten, op d'aenzienelixten trap,
Noch had gy liever by u zelven in te treden,
Als u te zien van elk eerbiedig aengebeden.
Maer nu, kan Vrankrijk meer als al de weerelt kon,
En haelt u uit den nacht te voorschijn in de zon.
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Wat helpt het; of gy de verborgentheên en gronden
Der wijsheit en natuur, zoo klaer hebt ondervonden?
En of Apol u als zijn zoon heeft opgequeekt,
En onderwezen wat in zaet en kruiden steekt?
Of dat geen honig druipt zoo zoet van Hymets tippen,
Als de welsprekentheit van uw begaefde lippen,
En dat uw heldendicht, op 's Mantuaeners styl,
Ons dunkt de wedergalm te wezen van Virgyl,
Dat Flakkus en Pindaer, door uwe lier herboren,
Hun lykasch groenen zien als zy uw vaerzen horen,
En Nazo minder zucht aen 't ongastvrye strant?
Zoo gy uw roem altijt wilt smooren onder 't zant.
Wat moor zoekt aen de zee stranthorenen en schulpen,
Om die op 't selfde strant, in d'aerde te bestulpen?
Wie gaert kleinoodiën, aen Ganges paerlereê
En werptze reukeloos, in grondelooze zee?
Verdrinkt een reiziger, als hy na huis komt vaeren,
Zijn Indiaenschen schat, in d'Indiaensche baeren?
Os volgt gy maer de zonn', ô Raetsheer in dien staet?
Die daelt, om op te staen met schooner daegeraet.
Zoo moete tijt noch ramp uw Fenixveder schenden.
Zoo worde uw naem geroemt aen alle weerelts ENDEN.

Zege der schilderkunst, Voor Gerard Uilenburg.
Zang.
O Konsten buigt voortaen uw hooft
Als gy de krijgstrompet hoort steken:
Dat schel geluit versmoort uw spreken.
De blakende oorlogsvlam verdooft
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Den luister, die u pleeg te sieren;
Mars eigent zelf dan uw Laurieren.
Wat baet het, of gy geestig weid,
En trots braveert met uwe waerde,
Wanneer een krijgsstorm werpt ter aerde
Uw ingebeelde onsterflijkheit?
Vooral ziet elk hoe d'eêlste verven
Der Schilderkunst om 't hooft besterven.

Tegenzang.
DE Nijt en oorlog zwoeren lang
Den oogst der konsten te verslinden,
En 't al aen hun gezagh te binden:
Maer werkten zelf hun ondergang.
De Schilderkunst wist boven allen
Met voordeel op hen in te vallen.
De tafereelen zijn haer schilt,
En d'afgemaelde monsterdieren
Slaen klaeuwen in de krijgsbanieren.
Of 's Vyands wreetheit wort gestilt,
Wanneer hy achter de gordijnen
Een schoone Venus ziet verschijnen.

Toezang.
IN Amsterdam trotseert de kunst
Van Italjaen en Nederlander
Den opgerechten oorlogsstander,
En wint by alle kenners gunst.
Daer Uilenburg zijn Schilderyen,
In spijt van alle razernyen,
Hoe elk ons dreigt te vier en zwaerd',
Met winst vertiert, bedankt van Heeren,
Dien 't lust hun zalen te stoffeeren
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Met zulk een rijkdom, lang vergaert.
Dies hoe de krijgselenden treffen,
De Schilderkunst mag 't hooft verheffen.

Dit gedicht staet, door verzinning, in J. v. Vondels Poëzie, I. deel, blad 378.

Aen den Vogel, Den Groothartoge van Tuskanen, Kosmus de
Medices, Door den E. Heer en Meester Diedrik Tulp, Schepen &c.
vereert.
GY Vogel, die nu 't oor des grooten Hartogs streelt
En weliger muzyk in uwe keel laet hooren,
Wanneer een zoeter lucht u stooft, terwijl gy speelt.
Zing voort. mijn groete komt uw klanken niet verstooren.
Hy zingt; en 't hofgewelf kaetst hem verwondert weer
Zijn toonen toe, en galmt hem na van ronde in ronden.
De hooge pylers zien van hunne steilte neer
Verbaest, wie dus al 't Hof vol ooren schept en monden.
Maer ziet: hoe moedig heft hy 't hooft intop: hoe weit
En dartelt zijn gezang: ziet, hoe de wiekjes wiegen
En klappen, en hoe in die opgeblazentheit
Zijn stem zich zelf nu poogt in klank voorby te vliegen.
Gy Nachtegalen en gevogelt, weest getrouw,
Zooge oit Florensen ziet en wijkt uit onze palen,
En uwen Koning daer braveren in zijn kouw:
Vertelt hem niet: hoe hoog hy in waerdy mag halen.
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Verzwijgt hem wat geschenk de Hartog voor hem geeft,
Hoe onweergaedlijk in koleuren en festonnen,
En zulk een ryken vlucht van Vogels die daer zweeft,
Al levende, of daer konst het leven heeft verwonnen.
Zijn hoogmoet ging dan wis verzelschapt van zijn val,
En KOSMUS zach met druk zijn Vogel doodgezongen;
Hy brak, verlieft en te verwaent op zijn geschal.
Al d'orgelpypjes van zijn lieflijk keeltje en longen.

De klagende Damon, Over het afvaren van zijnen Doris.
Herderklachte. Aen den Heere W. v. Ranou.
DE droeve Damon, op een heuveitop gezeten,
Heeft deze klacht voor zee en bergen uitgekreten.
Het hooft leunde op de hant. hy had zijne oogen naer
Het barre strant gestrekt. 't gehate strant, van waer
Zijn Doris, het vermaek der herderen en weiden,
Van zijnen Damon was al schreiende gescheiden.
Ik hebbe zelfs de knaep, terwijl hy zucht op zucht
Deed steigren na omhoog, en d'omtrek van de lucht
Vervulde met geklag, dit veltliet hooren zingen.
O! Goden doet mijn toon door. Thetis golven dringen
Tot in haer koude kil, op dat ze my verhoor.
Ik koom voor Doris, al mijn lust en troost, die door
Des werrelts middelzoom vol moedigheit gestoven,
Een andre werrelt zoekt, u bidden, die daer boven
Der Goden Vierschaer spant, dat gy, ô God Jupijn,
Want gy vermoogt het al, de knaep wilt gunstig zijn.
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En vraegt gy waer hy is, op dat gy hem zoud sparen?
De winden slingeren mijn Doris op de baren.
't Lust my niet als voorheen de dartle Galathe
Te volgen. Doris heeft mijn lust en liefde me.
Hoe dikwils, 't heugtme wel, pleech zy tot my te zeggen,
Wanneer ik op tapijt van veltgras, naest haer leggen
En haer omhelzen quam, van venus wicht gewont,
En vroolik my ververschte aen haer korale mont,
'k Bemin mijn Damon, en zal eeuwig hem beminnen
Zoo lang Apol het velt bespiegelt van zijn tinnen.
Die vaersjes zijn ook korts op ginse Popelboom
Van hare hant gesneen, die jeugdig aen die stroom
Gewortelt, groeiende ook de letteren doet groeien.
Dat nu geen toovervaers haer wasdom koom besnoeien,
Of nieuwe Circe, op boom vergiften afgerecht,
De wasdom aen de boom en letteren ontzegt.
Neen Circe 'k houde u niet. mijn liefde is al vervaren.
De winden slingeren mijn Doris op de baren.
Toen Doris van my ging sprak dus de Helt my aen:
Mijn Damon gy blijft hier. ik ga den Indiaen,
Die onder 't kreeftvier smelt, door verre zeen bezoeken.
Gy zult de vryery van Titer, in de boeken
Van uwen Vader, aen den warmen winterhaert
Doorsnuflen; en als gy uw Galatee verjaert,
Of vaerdig zijt om voor het veltaltaer te paren,
Zal my een Noorder buy vast slingren op de baren.
Hoe ongelijk is mijn' en Doris ongeluk!
'k Liet hem in lijfsgevaer. hy laet my 't huis in druk.
Ik krimpe in 't gras, gehult met dorre pallemblaren,
De winden slingeren mijn Doris op de baren.
Daer giert een felle orkaen zoo yslik dat het kraekt.
Op zeegod, Triton op, op waternimf, ontwaekt.
Ei ziet wat boven u al kronkelende golven
Op steigren, en hoe steets de tiende golf bedolven,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

253
Strax weer de lucht trotzeert. de winden zijn door 't hol
Van Etnaes bergspelonk van God Eool, die vol
En doof van 't ruisschen my niet aenhoort, uitgelaten
En rukken herwaerts aen door d'opgebroke gaten;
Van dat gevaerte daer Tyfoëus onder schreit,
De hemelstormer, die daer diep begraven leit,
Al levende, en wanneer den booswicht zich wil heffen,
Schijnt die beweging heel Trinakrie te treffen.
Gy God, die tot een voogt der buldraers zijt gestelt,
Bepael haer dolheit met uw onbepaelt gewelt.
Haer wulpsche lichtheit maekt mijn boezem vol bezwaren:
Uw winden slingeren mijn Doris op de baren.
Mijn hooft ontbreekt nu ook 't gewonelijk sieraet.
My past een lijksipresse in deze droeve staet,
Die niet van 't lijk verscheelt. weg roozen uit mijn haeren.
De winden slingeren mijn Doris op de baren.
Ik heb een offerschael met parelen omrant,
Daer op heeft Doris zelf, met zijn geleerde hant,
De Veegod Pan gesneen, bestuwt van Satyrscharen,
Die Doris, die de wint nu slingert op de baren.
Daer komt mijn Tatylis met rijpe vrucht belaen,
En druiven die, zoo 't schijnt, noch aen haer ranken staen;
Maer 't lust my aen geen zap van wijngaert te vergaren,
Nu Doris door de wint gesolt wort op de baren.
'k Heb noch een wierookschael, van Doris heel gemaekt
Daer Momus zelf, hoe fel hy alle dingen wraekt,
Zijn tanden op versleet en brak, hoe scherpze waren,
Toen was de Herder noch niet slingrende op de baren.
De welbekende klucht van Klotis en Priaep,
Heeft hy daer bygevoegt. de veltnimf legt in slaep.
De roode boomgod schijnt alleen bezorgt te waken.
Men ziet natuurlijk hem van vrouweliefde blaken.
Hy maekt de maegt vast bloot, in 't aenzien van de maen.
Den Ezel van Sileen gaept om geluit te slaen.
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Die wijngod hoe vol slaeps wort wakker door het razen,
Het gantsche leger lacht. Priaep, vol van verbazen,
Vint zich te vroeg met zijn gespanne snaer gereet.
Europe staet 'er me, en meer die 'k niet en weet.
Ik geef dat kunstig stuk u naerder te verklaren,
Terwijl den maker wert geslingert op de baren.
Die schael zal ik, zoo gy hem rustig overzent,
Gy die uw rossen met uw scherpe drietant ment.
Die zal ik, tot de kim vol ouden wijn gegoten,
U plengen, voor de dienst van uwe hant genoten,
En hangen ze daer na ook zelf in uwe kerk,
En schrijven met klaer gout aen 't sierlijk met zel werk
Dit dankgedigtje: Dit schonk Damon aen d'Altaren
Toen Doris, door Neptuin gebragt wiert van de baren.

1665.

Inhoud der print, Van den optocht der Batavieren, voor de vryheit
des Vaderlants.
DE borgerliefde, met een vlam van ernst op 't hooft,
Telt mildelijk soudye uit haren vollen horen:
Haer kleet is niet te weits, noch van sieraet berooft,
Zy leunt op een pilaer, hier konstig uitgekoren,
Om 't beelt van Kurtius, zich stortende in den poel;
En Roomsche maegden, die voor 't lant hun pronkjuweelen
Opoffren, onverzuft en milt in 't krijgsgewoel.
Voorzichtigheit ontfangt het gelt om uit te deelen,
En tekent neerstig aen. 't altaer der vryheit brant.
't Blazoen van speer en hoet blijft Staet en Godsdienst eigen.
's Lantsveltheer stelt zijn borst in 't spits voor 't Vaderlant;
Elk schijnt eerbiedig en vol zucht tot hem te neigen.
Een oude krijgsman draegt een Roomsche wapenkroon.
Het Tafereel vertoont het scharen van de benden,
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En zet de legerkonst in 't velt van eer ten toon;
Dees dekt het harnas, dien een leeuwenhuit de lenden.
De spreuk van 't vaendel wijst den burger tot zijn plicht,
Om vry te leven, of te stryden voor altaren
En vryheit; daer de Leeu van Hollant noch niet zwicht,
Maer kropt zijn wrok, en schud al brullende zijn haeren.
Het leger in 't verschiet rukt voort: en port ons aen,
Om meê dat heldenspoor grootmoedig op te gaen.

1673.

Landvermaek. Aen Juffrouw Suzanna Bormans.
TErwijl ik op het land in eenzaemheit geweken,
Om die volmaekte weelde, al 't hofgewoel verlaet,
Voel ik my evenwel volkomen rust onbreken;
Schoon niets, nae 't schijnt, mijn wenschen tegengaet.
De Winter, op dat niets mijn vreugt zouw deeren,
Schijnt zelfs om mijne wil in Lente te verkeeren.
Hy komt, in stee van sneeuw, met bloemen aengetogen,
En spreit een groen tapyt op 't omgelegen velt;
De lentezon blinkt zelfs met lonkjes uit zijne oogen,
Terwijl die na de westkim overhelt,
En arbeit om met liefelijker stralen
In 's aerdrijks zachten schoot, zelfs voor zijn beurt, te dalen.
De brede vyver ruischt rondom met zilvre beeken,
En kabbelt op 't gestreel der zoele westewint.
't Geboomte, dat alleen met botten uit komt breken,
Staet stom, hoe weêr haer jeugt zoo vroeg begint.
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Het Mastboomwout, met zijne groene kroonen,
Kan van de zomervreugd my reets een schets vertoonen.
Of komt een zwarte storm aengieren op zijn veder,
Ik sluit hem uit, en hael de Zomer aen den haert.
Zoo dwing ik in triomf het norsse winterweder.
Daer konst noch kost wort op mijn disch gespaert:
Terwijl Renes, in 't koken wel bedreven.
Geduurig overlegt, om my wat nieus te geven.
'k Vertree de middagsspijs in Ype en Beukelaenen,
Die tarten met hun hoogte Abeel en Populier.
Daer ryst een heilige Eik, gelijk de boschgoôn waenen.
Gins mengt de Lykcipres zich met Lauwrier
Hier 't keur van lustwaranden en prieelen,
Daer duizend vogeljes met duizend orgels speelen.
Men kan aen deze zy 't nabuurig Ryswyk hooren.
Gins kaetst den Haeg het licht der zuiderzon weêr af:
Daer ryst het prachtig Delft met zijn verheven tooren,
Braveerende op zoo meenig heldengraf.
Zie herwaerts aen de Schevelinger duinen
Zoo verre in 't blaeuw verschiet verdwijnen met hun kruinen.
Het Prinselijke huis gedoken in de bomen,
En hondert andren, hier rondom tot pracht gesticht,
Vertoonen zich, en 't staet my vry daer in te komen,
En zonder zorg te streelen mijn gezicht.
Daer meenighten de kommer in hun zielen
Vast voeden, die hen knaegt, en naestapt op de hielen.
In zulk en overvloet onschuldige vermaken,
In zulk een diepen stilte, en met mijn zelfs te vreen,
En nydig, noch bezorgt, om mijne, of 's anders zaken,
Ontbeere ik 't al, in Rozemont alleen:
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Want wat kan toch my vergenoeging geven,
Nu zy niet buiten my, noch ik van haer kan leven?
Ik weet het, Rozemont, of liefst, ik durf geloven.
Neen, ik geloof het, en ik weet het onbepaelt;
Dat gy zoo wel in liefde alle andren gaet te boven,
Als niemant by uw trouw en gaven haelt.
Hoe zelden mengt de Hemel, hoe gebeden!
Zoo trouw een liefde en deugt by zulke schoone leden.

Op een heerlijk juweel.
GEsteente, dat zoo net getekent door de hant
Der geestige natuur, onze oogen koomt bekoren,
Die wenschten, hoe gy quaemt aen zoo volmaekten stant,
Niet aen te zien alleen, maer uit uw mont te hooren!
Wat draegt gy hoofden en gedaenten ondereen
Gedommelt, en nochtans zorgvuldig onderscheiden,
Als had een Konstnaer die met voordeel dus gesneên.
In eene tronie woont hier Kristen, Turk en Heiden.
En, zoomen spreken mach van zweemsels, en den zwier
Der beeltenissen die elkanderen gelijken:
Men ziet hier 't hooft des Paus zoo zedig en zoo fier,
En 't machtich opperhooft der Fransche koninkrijken,
Zich heffende in den top ver boven andren uit.
De Keizer komt'er me in volle staetsie pralen.
De Fransche Dolfijn, als een koninklijke Bruit,
Zich toonend, schept zijn vormen licht uit 's Vaders stralen.
Hier vintmen Tarter, Turk, Polak en Persiaen
In eenen ommetrek zoo kleen en naeu beslooten,
En geen van allen schijnt elkaer in 't licht te staen,
Daer ongesteurde vre verbint zoo vele grooten,
En woedende oorlog dit gezelschap noit ontrust.
Verbontge ook ô Juweel! dus werreltlijke Heeren,

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

258
En hielt in korten toom hun blakende oorlogslust,
De gantsche werrelt kon uw rijkdom niet waerderen.
Noch wort uw dierbaerheit noit hoog genoeg beloont,
Om datge een schets van dien volmaekten stant vertoont.

Op den tiger, My getoont ten huize van den Heere F. Jozef Burri.
Spoliis orientes onustus.
ZOo wort woestaerdeny geslagen in de banden,
Den Tiger uit zijn nest gerukt, van waer hy plach
Op d'Indianen jagt te maken, voor den dagh.
Nu slyt hy hier bepaelt op 't yzre hok zijn tanden,
En mest zijn roofschen buik met doggeningewanden.
De schoonstgevlakte vacht van 't gantsche woudbejag,
Bedekt met zulk een rok het gruwlijk boschgezach,
Dat na zoo verre een tocht aen d'Aemstel quam belanden.
Heb dank doorluchte man, die 't keurigste oog bekoort,
Met zulk een schoonte, zoo gescherpt op roof en moort!
Ten waer den forsen bant zijn bont zou my vervaren,
Hoe heerlijk geschakeert. nu vreeze ik niet: met reen:
Want JOZEF heeft dit met het Godendom gemeen,
Dat hy verdrukte stut, en toomt geweldenaren.

Aen den Koraelketen, van Rozemont.
KOraelen, die om 't poesle kropje speelt
Van ROZEMONT, en ziet die malsche wangen,
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En kust den hals van dat aenminnig beelt,
En ziet om laeg de lieflijke appels hangen
Des boezems, wit als sneeu die d'Alpen dekt;
Gelukkige, de wegen staen u open:
Gaet heen, daer u die blanke noortstar trekt;
Het staet u vry mijn kerker nu t'ontloopen.
Maer als gy weer moogt dartlen buiten toom,
En wentlen langs die heuvels op en neder,
Zoo moet mijn hand u raken zonder schroom,
Of gy omhelst uw ROZEMONT noit weder.
Maer zoo zy steelsgewijze eens laeger tast,
En koomt zy eens onwetende aen te raken
Het levent sneeu van dat gezielt albast,
'T geen Goden zelfs in minnevier zou blaken,
Zoo moet gy my voor ongeval behoên.
Zoo waerlijk moet u ROZEMONT ontfangen,
Wanneer gy keert, met een onnoozlen zoen,
En als voorheen op haren boezem hangen.

Oordeel van schoonheit. Aen Mevrouw: A.V.B.
GElooftge my, Mevrouw, zoo blint of slecht te wezen,
Dat ik met ernst het bruin heb boven 't blank geprezen?
'k ben zulk een nieuweling in keur van schoonheit niet,
Dat mijn gezicht het groot verscheel niet merklijk ziet,
't Geen 't heldre blonde ver doet boven 't bruine streven:
Want heeft de hemel iets aenminniger gegeven,
Als oogjes, die in verf des hemels kleur gelijk,
Me geven in haer kracht en haer beweging, blijk
Datze uit byzondren aert in 's hemels werking deelen,
En harten quetzen om die wederom te heelen?
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Het liefelijk korael der net besneden mont,
Dat zoo bekoorlijk gloeit en afsteekt op het blont,
Gelijk een rijpe Kers op Lelyblaên gelegen,
Kan, spraekloos, zelf de ziel tot hare min bewegen.
Niets haelt'er by het vel dat, wit als sneeu, zoo schoon
De flaeuwe roosjes draegt op yder wang ten toon,
Waerby de blozentheit der bruinen wel mag schromen
Als in triomf, met hun opdrachtig root te komen.
Die dat niet onderscheit, die late roozeblaen
Voor roode mankop en Peönieroozen staen:
Dien mag de bloetsteen meer dan een Granaet behagen
Of heldere Robijn. men kan 't d'aeloutheit vragen,
Die net het oordeel van de schoonheit heeft gevelt,
Hoe ver het lieflijk blank wert boven 't bruin gestelt.
Zoo wort de Moeder van de liefde zelfs beschreven,
De schoone Venus. zoo wort mee Diaen verheven,
De blonde Jagtgodin, wanneer zy in een bron
Zich spiegelt, en ontduikt de stralen van de zon,
Om 't witte en zachte vel te smetten noch te blaken.
Zoo kon Pandora mee het hart der Goden raken
Door 't levendige albast van haer volmaekte leen,
Zoo onbevlekt en gaef als lieffelijk besneen.
Wie ziet de zilvre maen aen 's hemels blaeuwe kimmen,
Niet liever helder en met vollen luister klimmen
Als datze 't aenzicht met een donkre nevel dekt,
En 't uitgebreit gespan der wolken zich betrekt?
Maer of schoon een bruinet meer vier heeft in haer oogen,
De ziel wort, door dien glans, zoo krachtig niet bewogen,
Als door het quijnent licht dat zacht in d'oogjes speelt
Van eene blonde, die ons ongevoelig streelt,
En ons onszelve ontrukt. men breng my niet te voren
Dat bruine Andromeda held Perseus kon bekoren,
Haer bruinheit deed het niet, noch had zoo groot een magt;
Maer 't deerlijk ongeluk waertoe ze was gebragt.
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Het medelijden kon zijn eedle ziel ontsteken,
En d'eer, dat hy zoo kloek haer ramp had konnen wreken
Van 't gruwlijk monster dat vast toeleide op haer doot.
Heel Griekenlant, voorheen, quam met zijn oorlogsvloot,
Voor Trojen tien jaer lang met al de bloem der helden,
Die even moedig lijf en goed te pande stelden
Om een Heleen weerom te halen met het zwaert,
Die, blont gelijk een zwaen, wel scheen dien oorlog waert.
Dies laet een ander, zoo 't hem lust, de bruinen loven:
De blanke gaen het al in schoonen glans te boven,

Aen Rozemont.
WAer schuilt gy ROZEMONT, in dicht gegroeide linden?
Vertrouw u in geen bosch dat bruine schaduw maekt.
Uw ooglicht is een zon die in het duister blaekt.
Zoo weinig als een wolk het zonnevier kan blinden,
Zoo weinig dekt de nacht u voor uw liefste vrinden.
Nu peinze ik vast wat my voor nieuwe zorg genaekt.
Ik vrees dat ergens Pan op uwe stappen waekt.
Vertrouw die Boxvoet niet. de min is niet te binden.
Of steunt gy op uw oog? dat quetst, maer stort geen bloet.
Dat 's een aenbidlijk vier. het brant, maer zonder gloet.
Verlicht de hoolen vry. verlieft d'eenzame kusten:
Gy zult in geen spelonk noch jeugdig lindegroen,
Geloofme (neen! geloofme niet, maer komt het doen)
Zoo zacht, zoo zeker als by uwen Herder rusten.

De Schoonheit, Aen Mejuffer Zonnemaens.
MEn mag in alle weerelts hoeken
Na een volmaekte schoonheit zoeken.
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Men zoektze, maer men vintze niet.
De hemel zelfs schijnt maer by vlagen
Zijn eigen schoont' te kunnen dragen:
Nu toont de maen zich in 't verschiet,
Dan wast, dan krimptze, en komt te voren
Gelijk met afgebroken horen,
En teikent, zwellende van moet,
Een ronde en aengezicht van gloet.
Dan zietmen weer by wisselingen
Het zonlicht door de wolken dringen,
En zetten, als 't zijn glansen dooft,
En wort met uitgedienden wagen
Vooröver steil in zee gedragen,
Het westen roozen op het hooft:
Dan wederom het blozend oosten,
Met karmozijne vlammen roosten;
Of, opgestegen in den trans,
Zelfs d'Aedlaers blinden door zijn glans.
Daer trekken, als die groote lichten
By beurten voor elkandre zwichten,
De starren aen in hun gelit,
Elk op zijn hoefslag net bescheien,
Gekleet in goude lievereien.
De breede melkweg, altijt wit,
Vertoont de starreregimenten,
Vernachtende in haer blanke tenten,
Tot dat de zon de kimmen wint
En maekt alle andre vieren blint.
Maer aen den hemel van uwe oogen
Met wolken nimmer overtoogen,
Geeft teffens zon en maen haer licht.
Niets kan den minnaer zoo behagen
Noch maenlicht noch de zomerdagen,
Als u bekoorlijk aengezicht.
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Daer is al wat men schoon kan heeten,
Met volle pracht ten toon gezeten.
ô ZONNEMAENS! hoe wel bequaem,
Sluit uwe schoonheit op uw naem.

Aen Juffrouw Suzanna Bormans, Ziek zijnde.
O Lenteroos, hoe zijn uw bladen
Dus slap, hoe hangt u 't hooft zoo neêr,
Dat korts, met zilvren dau beladen,
Kon strijken aller bloemen eer?
Waerom is schoonheit juist zoo teer?
Waer is dat blozend root geweken,
Dat aengename roozebloet,
't Geen eedle zielen kon ontsteken,
Om uwe waerde, in minnegloet,
Waer vliegt dat heen met zulk een spoet;
Maer 't geen zoo haestig wert benomen,
Of ik bedrieg my in mijn waen,
Kan ook zoo haestig wederkomen.
De zon, hoe snel in 't ondergaen,
Komt 's morgens sneller opgestaen.
Ik zie alreets u weder blozen,
'K zie al uw luister weergekeert,
Terwijl gy boven alle roozen,
Gelijk voorhene triomfeert,
Daer elk op nieuw uw schoonheit eert.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

264

Behouden reize, Aen de Jonkvrouwen Wilhelma en Kornelia Berg.
HElaes! verlaet gy dan den Amstelgront,
Om over wilde en ongestuime baren,
Ten trots der onweerwinden, af te varen
Den dollen God der golven in den mond!
Zie toe. de min toont ook zijn kracht in zee.
Wie weet, terwijl de winden u vervoeren,
Wat watergoon uit hare killen loeren,
Om zulk een roof te schaken op haer ree?
Hoe zullenze, uit een ongeveinst gemoet,
Het Eilant, dat die schoonheen zal ontfangen,
Gelukkig roemen in haer zegezangen,
Terwijl zy 't schip vast kussen met haer vloet.
Daer wy, bedrukt aen d'oevers van het Y,
Al biddende met d'oogen, nat van tranen,
Een veilig pad door woeste stromen banen;
Tot gy, voor wint gelukkig en voor ty
Gedreven aen uw vaderlijke strant,
Het Eilant, daer uw lukstar is begonnen,
Verlichten zult, gelijk twee middagzonnen,
Gaet heen, ô pronkjuweelen van uw lant.
Gaet geen, en vreest de winterbuien niet,
Daer schoonheit kan verwoede golven toomen.
Den stormen is haer razernie ontnomen,
Die buigen 't hooft alree voor uw gebiet.
Wy zullen nu, dewyl gy ons verlaet,
Uw deugden en bevalligheden roemen,
En menigmael uw naem eerbiedig noemen,
Tot gy my weer ziet in gewenschten staet.

1665.
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In het Jacht van de Ed: Mog: Zeeraet op de Maze, leggende op de
Schelde voor Antwerpen.
Zang:
Prins Robbert is een &c.
WAnneer wy steken buiten stad,
Voor 't dalen van de zon,
En dat wy zoeken ruimer nat,
Dan dondert ons kanon.
En 't had nu me, met schoot op schoot
Het Scheld gezet in brant,
*
Zoo Loutjes vrees het niet verbood.
Wat doen wy dan op 't land?
Men hyst het zeil en fok intop,
En bruischt voor wind en ty:
De nieuwe vlaggen zetmen op,
En beste wimpels by,
Daer 't wapen van den staet in praelt,
Die, vry en zonder bant,
Nu weer eens lustig adem haelt:
Wat doen wy dan op 't land?
Men hoort de schelle zeetrompet,
En Ysbrant blaest zijn best,
En lokt, als hy zijn toonen zet,
De Visschen uit hun nest.
De zwarte Bruinvisch rolt vooruit,
De Zeehont volgt dien trant,
En kykt uit zee op dat geluit.
Wat doen wy dan op 't land?

*

Zoontje van den Heer D. Buisero &c.
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Het is hier al beknopt byeen
Wat elk van nooden heeft:
Men hoeft geen zolders op te treen,
En yder is beleeft.
Men roept zijn keel niet uit het lit:
Want niemant is van kant,
Maer dient ons, daermen maklijk zit,
Wat doen wy dan op 't land?

Aen haere hoogheit, mevrouwe de Prinsesse van Oranje.
DOorluchtigste Vorstin, zoo groot van stam geboren,
En aen zoo groot een stam vereenigt, door uw Echt,
Vergun my d'eer, dat ik een krans van lettren vlecht',
Op dezen hoogen dagh, die u eerst bragt te voren.
'K zal u uw eigen lof níet in mijn dicht doen hooren.
Uit alle monden wort die 't aerdrijk door gezegt,
En eeuwige Trofeen uw Hoogheit opgerecht,
Als van den Hemel tot der Landen heil verkooren.
De mey, die al wat leeft verlustigt en bekoort,
Erkent haer grootste waerde in d'eer van uw geboort,
Als van een zeegnende en aenbidlijke MARIE.
De Brit en Batavier verheugt zich, elk om strijt,
En ziet het schoonst' van 't jaer op uw verjaergetye,
Ook aen de schoonste der Prinsessen toegewyt.
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Aen Juffrou G. Van Halmael, Met mijnen Ystroom.
DAt 's beurt om beurt: gy hebt my konstig voorgezongen
Zomwijl, en met u stem tot in mijn hart gedrongen,
Dat klom met uwen toon, of daelde naer beneên,
En van de zinnen liet het my 't gehoor alleen;
ô GEERTRUIT! al zoo schoon van lichaem als van klanken.
Nu kome ik voor die gunst en heuscheit u bedanken:
En eische noch, hoe zeer gy reets my hebt verplicht:
In plaets van uw gehoor, uwe aendacht en gezicht.

Kroon, voor de verwinners.
Uit Openb: kap 2.
DE Kristenhelden die op 't kruisspoor triomferen,
Zal God des levens vrucht in 't paradijs vereeren.
De duistere afgront zal, in zijn vervloekten schoot,
Hun niet beschadigen met zijne tweede doot.
Het hemels hofbanket en manne is hun geschonken,
Daer zy verheerlijkt met een keurgesteente pronken,
Zoo wit als sneeu, gemerkt met eenen nieuwen naem.
Men zal de Heidenen zien schrikken voor hun faem,
En met een yzren staf op 't bekkeneel getroffen,
Als van een donderslag ter aerde nederploffen.
De morgenstar zal zelf bezwijken voor haer glans.
Zy zullen blinken in des Hemels hoogsten trans
Met witte zy gekleet. hun naem noit uit te wissen,
Staet blank in 't parkement van Gods geheimenissen.
'K zie hun verheven tot pilaren, die getrouw,
Gods tempel schragen, dat oneindelijk gebouw.
Het nieuw Jeruzalem, ten hemel afgelaten,
Zal hun in zegeprael onthalen op haer straten
En zien braveren met een rijk gestarnde kroon,
Als overwinners op de goddelijke troon.
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Aenspraek van D'arme weezen, Aen de loffelijke Burgerye der Stad
Rotterdam.
HEt Nieuwe Jaer, dat uit het oude komt verresen,
Gelijk een Fenix, wekt ons, Rotterdamsche Weezen,
Door armôe, zonder schult geperst en neergetreên,
De milde BURGERY te smeeken als voorheen.
Wat hoopen wy met recht nu op een gouden regen!
Die zelfs, toen 't Vaderlant, ten uitersten verlegen,
Te land geschokt, bezet op eigen Oceaen,
Scheen in een zee van bloet te zullen ondergaen,
Daer vast de gordel wiert gescheurt van onze steden,
En met bebloede hoef het smokend puin vertreden,
Noch vonden t'onzer hulp, in zoo benaeuden stant
De rijke gaven van een onbekrompen hand.
Laet uwe miltheit meê met uwe welvaert groeien,
Beroemde Stad! die door Gods zeegen meer aen 't bloeien,
En opgeheven in den top van Zeevaerdij,
Uw handel meerdren ziet met uwe burgerij.
Gy zijt het koopjuweel en markt van uw gebuuren.
De graenen vloeien hier u toe met volle schuuren.
Uw havens drijven van den wijn in dezen tijt,
En vallen voor dien oogst te klein, hoe ruim en wijd.
Gods strenge tooren, die zoo hevig aen het brullen,
Bynae gantsch Duitschland met de dootschrik quam vervullen,
Daer 't Pestvier, bruischende als een stroom, door 's hemels straf,
Zelfs koningsteden af kon weiden tot een graf,
Heeft zoo genadelijk verschoont uw ruime wallen.
D'aertbeving, die de kroon van Mallaga deed' vallen,
Tot in den boezem van gantsch spanje doorgeboort,
En vee, en menschen in een afgront heeft versmoort,
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Ging u voorby: en dreunde uw aerdrijk hier van onder,
'T was tot uw heil; en op het juichen van den donder
Uit grof kanon, wanneer uw kust wierde aengedaen
Door gantsche vlooten, vol en kostelijk gelaên.
De haet van Godsdienst doet ons hier geen zwaerden wetten,
Om burgers tegeneen in 't harnas aen te zetten,
En met bedekt vergift, en gruwzaem moortgeweer
Den Heilant andermael, door zoo vervloekt een leer,
Te kruisigen; elk mag hier vrij en veilig leven,
En in de schaduw van zijn wijngaert zich begeven.
Zoo veel geluk byeen, in zulk een overvloet!
Waer meê de Hemel nu zijn roede weêr verzoet,
Belooft een vollen oogst van uw miltdadigheden.
Zoo gy uw schatten wilt met overwinst besteden,
En blijven in de gunst van Hem, die van om hoog,
Ziet in de harten met zijn albespieglend oog,
Laet ons, die hier berooft van onze vaders zwerven,
Tot onze troost iets van uw overvloet beërven.
Gy geeft op dubble rente, en raekt geen hooftsom quijt,
De hoogste Vader zal 't weergeven op zijn tijt.
Wy vonden door uw gunst, zoo menigmael gebleken,
Ons van den onderhout des levens noit versteken;
En vinden Vader in der daet, en niet in schijn,
Schoonwe in de bloem der jeugt berooft van Ouders zijn:
Maer 't geen voorheen door ons zoo waerdig is genoten,
Wilt dat nu wederom vervullen en vergrooten:
D' almachtige, die lang begunstigde onz' gebeên,
En met de zon van zijn genade in noot bescheen,
Zal alzoo weinig, als voor deerelijke klagten,
Zijn ooren stoppen voor onz' dankbare gedachten.
Wy staen met leêge Schael, geeft gy met volle hant.
Zoo groey' geduurig aen de zegenrijke stant
Der Burgerye, en die haer loffelijk regeeren!
Zoo moete in Staet en Kerk de Vrede triomseren,
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En Schijndeugt, balling 's lands, omdwaelen zonder heul,
En Haet en Nijt zich zelfs verstrekken tot een beul!
'T verstuive al wat de Stad kan in haer welvaert krenken.
Op zulk een hoop verwacht ons Godshuis uw geschenken,
Die klimmen als een wolk van wierook, nae Gods troon:
Deelt milt op d'aerde; en in den Hemel is uw loon.

Wyze:
O Kersnacht.
WAsch onze Ziel van d'oude smetten,
Die ons den weg tot God beletten,
In 't waschbad van uw dierbaer bloet,
O Christus! op deez' dagh besneden,
Besnoey onz' averechtze zeden,
En geef ons een vernieut gemoet.
Wat zal het Nieuwe Jaer ons geven
Indien wy als in 't oude leven?
Wat helpt den blinden licht of glans?
Maer alle schaduw is verdwenen,
De rechte Zon is ons verschenen,
En blinkt ons toe uit 's Hemels trans.
Komt, volgen wy die heldre stralen,
Die ons verhinderen te dwalen,
Dan vreezen wy voor geen gevaer.
Volgt dit kompas op 's werrelts stroomen
Die zoekt in Gods paleis te komen;
Soo viertmen recht het NIEUWE JAER.
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Dankzegging.
GY schenkt my, groote God, dan weer op nieuw het leven;
Als was 't niet groot genoeg eens dat geschenk te geven,
En dat uw liefde, een schets van u, waeruit ze straelt,
Gelijk uw Majesteit, moest wezen onbepaelt.
Een bange koorts, die ongevoelig aen quam naderen,
Joeg 't ziedend bloet te post, of stremde 't weer in d'aderen,
En, danssende in de pols op mateloozen trant,
Won op de geesten en het lichaem d'overhand.
Het zwoegende ingewant, ontstoken als een oven,
Dreef met benaeuden damp de vlammen op na boven,
En schildrende averechts met een verwart penseel
Gemengde vormen en de deelen voor 't geheel.
Gelijk het kunstglas, na zijne eigenschap geslepen,
En in een werktuig, naden eisch van 't ligt, gegrepen,
In eene donkre zael, op 't wit panneel der wand,
Ons beelden maelt; maer alle in omgekeerden stand.
Of eveneens, gelijk wanneer de zonnestralen,
Van 't zuider hooftpunt, met meer gloed in d' oogen dalen,
Een tuimelende rei van schimmen, los en licht,
Nu zich vertoond, en dan ontglipt aen ons gezicht.
Men zoekt vergeefsch, door hulp van sterkende artsenijen;
Het zy ze vegen, of de grove dampen snijen,
De ziekte, die het hart nu klemt tot aen den gront.
En afweit, het gebit te wringen in den mond.
Zy hold met lossen toom, en verder toegedreven,
Schend, in het worstelperk, de dood aen tegen 't leven.
Elk neemt, vol moed, in 't veld zijn aenbescheiden deel,
En 't lag 'er toe, 't en waer de rechter van 't krakeel,
Door zijn' Herouten, in de vechtbaen aengestoven,
Dien ongelijken strijd genadig had verschoven.
Hy weet alleen hoelang. voort vlucht met een de koorts,
En 'k voel mijn bloed niet meer ontvlammen door haer toorts
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Onder de Printen daer de Geneesmeester by de Zieken verschijnt,
in ongelijke waerdy.
ALs doodelijke koorts en smart de lijders plagen,
Kome ik, gelijk een God, voor 't Krankbed grootsch getreen:
Mijne artzeny wort als iet Hemelsch aengebêen,
En d'adem van mijn mont kan alle pijn verjagen.
Een kroon van stralen huld mijn hooft, in hun gezicht,
En alle schat valt voor mijn trouwe zorg te licht.
Zoo dra de dood wat van de lippen is geweken,
Het tintelende wee een weinig is verzacht,
Wort mijne Godheit ook een weinig min geächt.
Men hoort my in dien staet maer als een Engel spreken.
Noch worde ik evenwel met staetsie ingehaelt,
En met een rijkdom van beloften weer betaelt.
De kranke nu byna door mijne konst genezen,
Verlaet het bedde om zich te koestren aen het vier;
Maer die verlichting van zijn weedom staet my dier,
Dewijl mijn dienst maer wort als van een Mensch gepresen.
Mijne achting zinkt zoo veel als zijn gezontheit stijgt;
't Ondankbaer loon dat hier de weldaet meest verkrijgt.
De lijder ademt weer met onbenaeude longen.
De koorts is op de vlucht. de wonden zijn geheelt.
Ik, die te voren heb de rol van God gespeelt,
Toen ydle hoop van winst my steets wierde opgedrongen,
Worde als een Duivel uitgescholden en veracht,
Nu ik betaling van mijn groote konst verwacht.
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Op afbeeldingen.
Op de afbeelding Van den Grave van Straffort.
DIt 's STRAFFORTS beeltenis, der Yeren steun en styl.
Hy zag zijn deugt met haet, met smaet zijn wijsheit loonen,
En voor den dienst, zoo trouw, bewezen aen drie kroonen,
Liet hy op 't moordschavot het leven, door de byl.

Op de afbeelding Van den Heere Marten H. Tromp, L. Ammirael,
&c.
HIer blinkt manhaftigheit, die alle roem verdooft.
Wie kent dit aenzicht niet daer Spanje en Brit voor vreezen!
Zijn moet past Herkules, aen Mars zijn deftig wezen;
Maer niemant voegt zoo wel den Lauwer om het hooft.

Op d'afbeelding, Van den Eed. gestrengen Heere Jakob van
Wassenaer, Baron, Heer van Obdam, L. Ammirael &c.
NIet anders toonde zich de strydbre WASSENAER,
Toen hy in Zweden dorst door vier en kogels streven.
Hier quam zijn lof, zijn' vreeze is daer alom gebleven.
Zoo wint een Helt, ontzach en glorie, in gevaer.
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Op Erasmus beelt.
IS niet dees' Letterheld onsterffelijk te heeten,
Die, groot van faem, maer noch veel grooter van verstant,
't Sieraet verstrekte van zijne eeuw en Vaderlant,
En stervend' zijn altaer gesticht heeft, en bezeten.

Anders.
HOe heftge, ô fiere Maes, 't hooft boven alle stroomen,
Die dit groot wonder eerst ons gaeft uit uwen schoot!
De Zon verrees uit u met glory; maer besloot
Haer daghreis aen den Rijn, en wierd ons daer benomen.

Op de afbeelding Van den hooggeleerden, godvruchtigen Galenus
Abrahamsz. Ervaren Arts, en Predikant der weerloze Kristenen te
Amsterdam.
Micat inter omnes.
GALENUS wezen leeft op 't velt van dit papier.
Zijn tong alleen is stom. kon die de banden breken,
Zy zou hier hemelval en boetorakels spreken,
En herten blaken met een toorts van heilig vier.
In andre vintmen minst welsprekenheit en zeden;
Maer hier zijn bei volmaekt, de deugt en kracht van reden.
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Op de afbeeldinge Van wijlen Geeraardt Brandt, de Jonge, Leeraer
der Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam.
DIt 's BRANDT, naer 't leven afgeschaduwt op papier;
Maer niet, gelijk hy, vol van hemelsch Pinxtervier,
Dat tot een wonder weêr scheen op zijn tong ontsteken,
Versteende harten wist te smelten of verbreken.
Noch preekt de schets van dit eerwaerdig aengezicht
Den Heiden het geloof, den Kristen zijnen plicht.

Op d'afbeeldinge Van Tobias Govaerts vanden Wyngaert.
d'OUdvader wort ons dus in 't koper afgebeelt;
De WYNGAERT, die, byna een reex van vyftig jaren
In kerkdienst uitgeslooft, een oogst van vruchten teelt,
Zoo vol van nut, als hy besneeuwt van zilvre haren.
's Mans ongeveinsde deugt en deftig aengezicht,
Leert d' onbesnede ziel haer' kristelijken plicht.
De teikenkunst vertoont alleen zijn sterflijk deel;
Maer zijn ootmoedigheit en onbesproken leven,
Dat alle verwen dooft, volmaken hem geheel:
Die worden niet geschetst noch in metael gedreven.
't Onsterffelijke treet het sterffelijk voorby.
Zoo wacht hy 's levens kroon ten einde van zijn ty.
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Op d'afbeelding, Van Niklaes van Dalen, Geneesheer tot
Amsterdam.
πάν́ϯων ἀνζάξι

ἄλλων.

ZOo vintmen weder Hippokraten,
Van DALENS: evenwel geleert.
De Nijt heeft hare gal verteert,
En moet aen haer de Lauwer laten.
Wie zal die eerkroon eignen mogen?
Voege ikze d'een op 't grijze Hooft,
Zoo is'er d'ander van berooft,
En d'eerschael is niet recht gewogen.
Men vlecht dan, om haer deugt te voeden,
Twee evenschoone lauwerhoeden.

Op d'afbeelding, Van Jakob van Dalen, Heelmeester tot Amsterdam.
ϖολλῶν ἀνζάξι

ἄλλων.

DE schilder toont ons hier van DALEN.
Van DALEN? neen, zijn beeltenis.
Zijn geest en artzenykonst is
In 't gladde koper niet te malen.
Was hy bekranst met lauwerbladen,
Hy praelden als een twede Apol.
Of schoon de Nijt, verwoet en dol,
Haer gal uitbraekt, 't kan hem niet schaden.
De zon is niet vergramt op blinden,
Of die haer luister niet en vinden.
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Op d'afbeelding, Van den Heere Henrik Koning.
Door Valjant geschildert.
DIt is de beeltenis van KONIMGS sterflijk deel.
Maer 't koopbeleit waer mê hy d'Italjaensche waren
Verwisselt met uitheemsche en Duitsche handelaren,
Beelt hem veel beter uit als 't konstige penseel.
VALJANT, wilt gy hem recht afschilderen naer 't leven,
Merk hem als koopheer, in het beursgety bedreven.

Op eene geschilderde heraklyt en demokryt, Voor den Heere Josua
van Belle, Heer van Waddingsveen &c.
SChoon 't lachen en geween elkandren wederstreven,
Noch schaft tot beide stof des weerelts ydelheit;
Laet Demokryt haer dan belachen al zijn leven,
Geef Heraklyt gelijk dat hy haer steets beschreit.

Anders.
VErdubbel, Heraklyt, uw welgegront geween;
Maer zoo uw tranenvloet meê na de reik moest wassen
Van 't wisselbaer geval en 's weerelts ydelheên,
Gy smoorde u zelven licht in uw geschreide plassen.
De wijze Demokryt bespot, met schampren lach,
Al 's weerelts guichelspel en averechtze beden:
Hy haelt de dwaesheit uit haer schuilhoek voor den dagh,
En scherst om 't spottelijk mismaekzel van haer leden.
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Op d'afbeelding van Joan en Kornelis de Wit,
TWee WITTEN, eensgezint,
Gevloekt, gehaet, bemint,
Ten spiegel van de Grooten,
Verheven en verstooten,
In alles lotgemeen,
Staen na hun doot byeen,
Gelijkze hier naer 't leven,
Zoo konstig zijn gedreven.

Op een goude penning.
OP dat dit gout, gesneên met kunst,
Den nazaet zou een blijk verstrekken
Van Grootmoêrs liefde en milde gunst,
Schenkt dit REBEKKE aen twee REBEKKEN.

Aen Niklaes van Loosdrecht.
Dulces ante omnia Musae.
NIKLAES, die nu het stof ontweken,
Der Scholen, gaet na Pallas Kerk,
Om, van een grooter vier ontsteken,
Te worstelen in ruimer perk,
En tot uw nut, en Vaders welbehagen,
Den Lauwer der geleertheit weg te dragen,
Blijft onvermoeit in voort te streven.
't Is al te koop voor vlijt en zweet.
De wijsheit is 't vermaek van 't leven;
Een rijkdom die in oorlogsleet
Noch rampen, haer bezitter wort ontnomen.
Nu volg het spoor om tot die kroon te komen.
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Op de zilvere bruiloft Van G. van Gelein, en J. de Neufville.
UW eerste bruiloftsdagh nu wederom verjaert,
En vyfentwintigwerf van nieuwe zon beschenen,
Wort met den ouderdom, gelijk het blijkt, meer waert:
Uw bruiloft, zonder naem, uw vriendenmael is henen.
Dees' komt in 't zilver kleet aenstrijken, en behout
Mijn wensch haer kracht, zoo volgt noch eens een feest van gout.

Op den zilveren beker, Door de Regeringe der stad Briele, vereert
aen Abram, Izak en Jakob, ter eener dracht, door een Brielsche
moeder voortgeteelt.
DRie Patriarchen zijn voordezen wel geboren,
Maer niet ter zelver tyt. nu heeft in eene dragt
Een Brielsche burgeres drie tevens voortgebragt,
Al levende, en ter kerk door 't doopzel uitverkoren.
Dies heeft de Stad, ten prijs van zulk een vruchtbaerheit,
Dees' zilvre beker aen die zoonen toegeleit.

Voor den wynhof op Muiderberg. Van Abraham Roeters.
WIen 't lust den teelt te zien van mijne wijngaertranken,
In ryën geschakeert en staende in hun geleên,
Klop aen. 't staet yder vry den WYNHOF in te treên,
Ook heeft hy voor 't vermaek den planter maer te danken:
Geen vrucht te snoepen, noch schofferen telg of plant.
Doch d'armbos wacht een gift van zijne milde hand.
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Voor het weeshuis der Doopsgezinden, T'Amsterdam.
DEelt milt een Aelmoes uit, al die hier in komt treden,
Gy kunt noit uw geschenk met beter vrucht besteen:
Want hoe word d'Armoe oit onnozeler geleden,
Als ouderloos te zijn en wereloos met een?

Op een uurwerk.
DIt uurwerk, dat balans hout van den tyt,
Die, eermen 't gist, gevoeleloos ontglyt,
Leert ons zoo wel hoe die staet uit te koopen,
Als hoe gezwint de dagen henelopen.

Anders.
BEdenk vry, dat, terwijl gy op dit uurwerk ziet
Een oogenblik, u voort dien oogenblik ontvliet,
Dit bodemrat wort steets van 't snekrat omgedreven.
Zoo drait de vlugge tyt de zwakke spil van 't leven.
Anders.
WAt hooptmen hier op schat en heerlykheit van staet,
Een schijngoet, dat ons schier eer dat het komt verlaet;
En blijft het, 't is om dat uw rust dan niet zou blyven,
Gelijk deze onrust al de raden om doet dryven.
Anders.
ZOo snel dit uurwerk van Tracy rondom gedreven,
De tyt by stippen meet, zoo snel verloopt ons leven.
Maer schoon het vliet gelyk een schaduw, eermen 't weet,
't Ontglipte noit te ras wanneer men 't wel besteet.
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Vertalingen.
Uit het eerste boek der Punische oorloogen, Van Silius Italicus.
Dat mentem Juno & laudem spe corde fatigat. &c.
VRouw Juno maekt terwijl het jonge bloet aen 't zieden,
En doet hem 't Kapitool zomwijl by nacht bespieden,
Of stappen ongeschoeit het steil gebergte door.
Hoe dikmael moesten zelf zijn lijftrauwanten, voor
Zijn stem, die yslik gilde in 't nare donker, beven!
Hoe dikmael vonden zy, verbaest van 't bed gedreven,
Den krijgsman, nat van zweet in een bezorgden droom,
Krijg voeren zonder tucht, braveren zonder toom!
Die dolligheit had hem zijn Vader ingeblazen,
Gewoon met d'Italjaen vervaerelyk te razen,
Te rukken dol op roof Saturnis erven in.
Hy nam van Barkas huis een adelyk begin:
En telde een langen ry gevreesde bestevaren
Uit 's grijzen Belus stam: want Dido, vol bezwaren,
Om haer vermoorden man, had Belus zoon tot stut.
Die vluchtgemeen met haer, om 's ryks gemeene nut,
Den broederbeul ontweek en zijn vervloekte standen,
En gaf zich wel vernoegt met haer in 's nootlots handen.
Van zulk een stamhuis sproot Amilkar, groot van moet,
Die, trots op zijnen arm en vorstlyk heldenbloet,
Den forsschen Hannibal, zoo dra hy maer kon wreken,
Een doodelijken haet en toorn heeft ingesteken.
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Toen dacht de knaep alree den Roomschen oorlog nae:
Een uur, een oogenblik was voor zijn wraek te spae.
In 't midden van de stad rees eene kerk, Elyze
Geheiligt na haer doot, daer duizent ypen ryzen:
Daer 't nare pekboomwout een helsche duisternis
Op 't eenzaem kerkhof spreit. deze oude grafkerk is
By Tyriërs allang, met groot ontzach en vreezen
Om hare bruine nacht, een godlyke eer bewezen.
Hier lei de Koningin, gelijk men zegt, wel eer,
De menschelyke zorg en kommernissen neer.
Het marmer pronkt alom met uitgehouwe beelden
Van Belus d'ouden Heer en alle die hy teelden
Als neven van een stam. Agenor staet'er me,
En Fenix, die zijn naem gedrukt heeft in zijn ree.
Zy zitt'er zelf in haer Sichëus schoot gezegen,
Onscheidelyk verknocht. den Frigiaenschen degen
Legt voor haer voeten neer. den Goden van de hel
Staen hondert outers toegewyt op haer bevel.
Hier heeft de wichelaer altyt in wichelkleden
De forssche Hekate en Acheron verbeden.
De kerkvloer loeit en galmt afgryslyk van beneen.
De weergalm stuit te rugge op vlakke marmersteen.
't Onaengestoken vier blaekt op de spookaltaren.
Men ziet de geesten, uit haer graf getovert, waren
En 't marmeraenzicht van Elyze, nat van zweet.
Hier is 't dat Hannibal met zynen Vader treet:
Amilkar slaet terwijl zyn stant en wezen gade;
Maer hy staet onbezorgt, en tilt aen ramp noch schade.
Massilas gramschap raekt zyn koude kleeren niet,
Noch 't nare kerkgebruik, noch drempels die hy ziet
Van etter druipen, noch dat felle tooverdichten
De vlammen op 't altaer doen flikkeren en lichten.
Amilkar streelt hem 't hooft en spreekt in 't einde aldus;
Daer hy hem moedigt met een Vaderlyken kus:
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Een Frigaensch gebroet holt weer met ruime toomen,
Om Kadmus neven met den oorlog op te komen.
Het zy uw werk mijn zoon. verbiet het slinks geval,
Dat uwe Vaders arm die pest niet dempen zal:
Kan ik die wolven niet verdrijven uit Afryken,
Zoo wensche ik dat mijn zoon met deze lof ga strijken!
Kom, overdenk al, hoe gy voor 't gemeene best,
Den Laurentyner zult verdelgen in zijn nest.
Laet nu 't Tyreensch geslacht reets voor uw opkomst beven,
En Roomsche moederen verlegen, en verdreven,
De vrucht verbieden uit den bangen buik te gaen.
Met zulke woorden noopt en prikkelt hy hem aen.
Den andere antwoort hem met geen versaegde reden:
Ik zal, wanneer de tijt my steekt in manneleden,
't Romeinsche volk te vier vervolgen en te zwaert,
En keeren 't nootlot om, belet het my de vaert.
Geen goden zullen my, noch vre, hoe vast gesloten,
Geen Alpen, die haer kruin aen 't vlak des hemels stooten,
Tarpeier rotzen, noch gebergten woest en hoog,
Ontnemen deze wil. dat zwere ik by de boog
Des hemels, en by Mars wiens godheit ik beminne,
En eindlijk by uw schim, doorluchte Koninginne.
Toen slachtmen Prozerpyn brantoffer, na 't gebruik.
De wichelaer beziet der dieren holle buik,
En vischt na d'uitkomst in de lillende ingewanden,
En vraegt de veege geest der stervende offerhanden.
Maer nu verzekert van het hemelsche besluit,
Spreekt hy, gelijkmen pleeg, aldus 't orakel uit:
Ik zie 't Etolis velt al grimlen van zoldaten,
De moortlust alle bant ontsprongen, uitgelaten,
De landen teisteren in oorlogsovermoet:
De wateren geverft met Idaes godloos bloet.
Wat rijst daer een gevaert ten hemel met zijn rotzen,
Waer op uw leger noch de vyanden zal trotzen?
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Zy rukken lager aen. de vesten rooken vast,
En beven voor uw naem, van blode schrik verrast.
Ik zie 't Hesperis as en zijn omarmde landen,
Reets van 't Sidonisch vier en uwe tortzen branden.
Den snellen Eridaen vloeit trager door het bloet,
En legt met borst en buik op 't afgeplondert goet,
En wentelt wapenen en mannen in zijn kolken.
Helaes! wat onweer breekt daer uit de dikke wolken
Zoo schielijk voort! wat slach, wat stortvlaeg volgt op 't spoor!
De viergen hemel barnt en splijt de wolken door!
De goden hebben iets gewichtigs onder handen.
Het hemelhof begint te donderen en branden.
Jupijn bereit zichzelfs ten oorlog, na ik merk.
Het nootlot, dat noch staet te vloeien uit dit werk,
Verbiet my Juno u t' ontsluiten. en de spieren
Van 't offervee zijn stom. Fibraeque redente.
Conticuêre. -

1666.

I. Boek, I. Lierzang, Van Horatius Flakkus, Aen Mecenas. Hy tracht
na de naem van Lierdichter.
Mecenas atavis edite regibus.
MYn waerdste toeverlaet en lof
MECEEN, van hand tot hand uit Koningen gesproten,
't Lust zommigen 't Olimpysch stof,
Terwijl zy, om zich aen de renpael niet te stooten,
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Den wagen stuiten in haer vaert,
Met heete wielen aen haer lenden te doen kleven.
De palm en stevenkroon bewaert,
En aen de vaderen van 's weerelts magt gegeven,
Voert haer omhoog in 't godental,
Indien het wufte rot der Roomsche burgeryen
Met een driedubbel eergeschal,
Zijn lof uitschateren, ten trots van die 't benyen.
Of zoo hy in zijn schuuren tast,
Het koren, uitgedorscht in Lybysche landsdouwen,
Geen mensch maekt hem door vrees vermast,
Zoo stout, dat hy de zee met hobblent hout zal bouwen.
De koopman prijst de rust van 't land,
Terwijl 't Ionis nat vast worstelt met de winden,
En heel den oever barnt en brant,
Door 't beuken van de zee, dan kan hy oorzaek vinden:
Want hy ontziet het zeegevaer,
Om, nevens 't stille land, de troeble stad te prijzen.
Flux maekt hy tuich en takel klaer,
Kalfatert sloep en kiel om d'armoede af te wijzen.
Daer zijnder die geen ouden wijn,
Geen berkemeier tot de boorden vol geschonken,
Te veel kan opgedragen zijn,
Terwijlze een lustig gat in d'achtermiddag ronken.
Of, onder lommer van een boom,
In 't natbedauwde gras, of daer de beekjes spelen
Aen een gewijden waterstroom.
Vele andren scheppen lust in orelogskrakkeelen,
Van vrome moeders fel gevloekt.
Met schorre krijgsklaroen en steekende bazuinen
De Jager steets in 't velt verkloekt,
Niet denkende om zijn vrouw, het wild in bosch en duinen:
Het zy zijn honden 't vluchtig hart
Aenranden op de weg, 't zy 't boschzwijn net en banden,
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Waerin 't benart stont en verwart
In stukken trekt. het veil van teere maegdehanden,
Gevlochten van 't gelettert volk
Mengt mijnen groten naem met tittels van de Goden.
De minsten in haer waterkolk,
De Satyrs in 't gebergte en hare dartle boden,
Verscheiden my van 't burgerrot.
Geeft my Euterpe nu haer net besnede fluiten
En Polyhymnie 't genot
Van haer beroemde Lier, wie zou mijn eernaem stuiten?
Indien gy my dan, ô MECEEN!
Den naem van Lierpoëet niet wrevel komt te weigren,
Zoo zal ik langs hoe hooger treen,
En eindlijk met mijn kruin aen 't stargewelfzel steigren.

1666.

Lierzangen, II. Boek. III. Gezang. Aen Delius.
Hy vermaent hem tot gelijkmoedigheit.
AEquam memento rebus in arduis: &c.
DEwijlge ô DELIUS! toch eenmael sterven zult,
Verwin noit onheil uw gedult.
Geen matelooze vreugt doe u in voorspoet zwellen:
Het zy 't u luste uw zelven meest te quellen;
Het zy gy feestdaegs in het riekent lentegroen,
Uw zelven goet wilt doen
Met frissche vernenwijn. daer witte popelboomen,
Op 't ruisschen van de stroomen,
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Haer bruine schaduwen vermengelen althans,
Met takken breet van trans.
Kom breng ons bloemen aen en spesery en wijnen,
En frissche rozen die te dra verdwijnen.
Terwijl de jeugt ons nood't en uwe staet het lyd
En zusters, die den tyd
Des levens spinnen. het is eenmael afgesponnen.
Gy zult toch eens uw aengename bronnen
En vorstlijk huis en hof, waer langs den Tiber glyt,
Verlaten op zijn tyd.
Uw erfgenaem zal toch uw schat, zoo hoog gestegen,
Bezitten, en braveren in zijn zegen.
Het helpt niet of gy zijt van ouden Inachs bloet,
Verzien met vorstlijk goed:
Of dat gy, naekt en bloot, van ongeachte volken,
Sterft onder 't dak der ongestuime wolken,
Een offerhande van het noitverzade graf,
Een algemeene straf.
Hier wordenwe altemael geroepen, en gedreven,
Het zy wy kort of langer willen leven,
De dood gaet haren gang. ons noodlot heeft eens uit.
Wy zullen Karons schuit
Betreden, en niet vry met eenewerf te streven,
Als ballingen in eeuwigheit gaen zwerven.

1666.
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Veertiende Liergezang van Horatius.
Op Brutus, Den burgerkrijg hervattende.
O Navis referent, &c.
O, Staethulk u drijft weer een nieuwe vloet in zee.
Wat doet gy? lustig zoek een ree.
Of ziet gy niet hoe d'overloopen zwieren,
En mast en kabelen geknakt,
En over boort gesmakt,
Op 't juilen van de noordewinden gieren?
En hoe de kielen, bloot van touwerk, zich niet meer
Betrouwen in 't onstuimig weêr
En dolle golven, meer dan oit verbolgen?
Gy vint geen goden schoon gy treurt:
Uw zeilen zijn gescheurt,
En weggewaeit. gy kunt den krijg niet volgen.
O Pijnboomschip, van dat zoo wijt vermaerde hout,
Getimmert in het Pontisch wout,
Gy roemt vergeefsch op namen en geslachten,
En trots kampanje, uit ydle gunst,
Geschildert na de kunst,
Waerop voortaen geen bloode Schippers achten.
Zie toe dat u niet eens, noch onlangs mijn verdriet,
En nu mijn kleenste kommer niet,
De winden tot geen deerlik schouspel maken.
Begeeft u uit den oceaen,
Daer zoo veel rotzen staen,
En barre zanden, zwaer om af te raken.
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Tweede Liergezang in het tweede Boek, van Hor.
Aan Krispus Salustius,
Nullus argents color est, avaris &c.
SALUST die schatten haet,
Van gierigaerts begraven onder d'aerde,
Het zilver heeft geen waerde,
Indien 't geen gloet ontfangt door een gebruik na maet.
De roem zal altijt staen
Van Prokule, bekent om 't eerlijk harte,
In zijner broedren smarte
Bewezen, zulk een faem zal om den aertkloot gaen,
Die gierigheit verwint,
Heerscht verder als die Lybiaensche stranden
Hecht aen de Spaensche landen,
En bei de Peenen aen zijn dwinglandy verbint.
Vervloekte waterzucht
Vleit zich vergeefsch, verslaet geen dorst door drinken,
Voor 't quaet begint te zinken,
En d'onlust tevens uit het bolle lichaem vlucht.
De deugd erkent geen druk
Van 't graeuw, en sluit Fraäet ten troon verheven,
Na Koning Cyrus leven
Uit d'adelijken sleep der Vorsten, vol geluk.
Zy leert het volk zijn waen,
Dat kroon en staf hem opdraegt en laurieren;
Die, zonder 't oog te zwieren,
Met onverdraeit gezicht de schatten kan zien staen.
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Q. Horatius, tiende Lierzang, Aan Licinius.
Hy verheft de middelmaete, en bezadigtheit des gemoets in spoet
en onspoet.
Rectius vives Licini &c.
LICYN gy zult gelukkig leven,
Met niet te reukeloos in bare zee te streven,
Of, al te bang voor ongeval,
Te zwerven om de wal.
Hy smoort niet onder vuile daken,
Noch kan zich met de pracht van 't dartel hof vermaken,
Die lust heeft in de middelmaet,
Te vreden met zijn staet.
Het groote schip heeft meest op zee te dragen.
Een hooge toren stort met zware nederlagen.
Het blixemen treft meest den kruin,
Van een verheve duin.
Een ziel, gehart aen alle zyden,
Vreest onspoet in geluk, hoopt beter staet in lijden;
Jupijn, die 't onweer op doet staen,
Doet 't zelve ook overgaen.
De druk is morgen licht verbannen.
Apollos taeie boge is niet altijd gespannen.
Hy haelt zomwijl de zanglust op
Aen Pindus hoogen top.
Zijt fier wanneer u rampen quellen;
En bint voorzichtelijk, wanneer uw zeilen zwellen,
In voordewinden van gewin,
Zomtijts een reefjen in.
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Q. Horatius Flakkus
Vijfde Liergezang, Aan Pyrrha.
Datze rampzalig zijn die op haer verlieven; en hy hare valscheit
als een schipbreukige ontzwommen is.
Quis multâ gracilis te puer in rosâ? &c.
WAt knaepje PYRRHA drukt in 't groene dal uw zy
Daer hy in rozen legt en ruikt na specery?
Voor wien knoopt gy, niet zeer gewoon te hoven
De gele haerlok op na boven?
Helaes! hoe menigmael zal hy, verkropt van rouw,
De goden schelden, en uw wankelbare trouw:
En staen bedeest als ongewone stormen,
De stille zee hervormen.
Die nu uw schoonte vleit, en steets u lieflijk hoopt
Te vinden, onverdacht hoe drae dat weer verloopt.
Rampzalige die zonder u te kennen,
Tot uwe min gewennen!
Neptunus tempel zal getuigen, hoe ik pas
De doot ontslipt, in die gevarelijke plas,
Mijn nat gewaet, ontzwommen uit het lijden,
Den grooten zeevorst wijde.
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Darde Liergezang van Horatius, in het boek der Toezangen.
Hy vervloekt de knoplook.
Parentes olim siquis impia manu?
MEn schaf nae dezen hem vergifte knoplook op,
Die met een schelmsche hant zijn 's grijzen vaders krop
Heeft omgedraeit. ô yzere ingewanden
Der maejers! hoe moet dat vergif de darmen branden!
Of eete ik slangenbloet met knoplook opgekookt?
Of heeft een toveres mijn tafelen bespookt?
Medé heeft Jazon met dit zap bestreken,
Die haer veel blanker dan zijn spitsbroers heeft geleken,
Toen hy de Stieren sloech in 't ongewoon gareel.
Haer doodelijke gifte aen Krëons kroost, was heel
Bestreken met dit kruit, daer zy gewroken,
De wederwraek ontvloot met snelgewiekte spooken.
Geen hontstar blakert Appuleie in zulk een gloet,
Noch Herkles wiert zoo fel geroost van Nessus bloet.
En eet gy zelfs Meceen dit ondertussen;
Zoo wensche ik dat een maegt haer hant hou voor uw kussen:
En, schuilende in een hoek van 't Ledekant,
U van haer zy weerhoude met de hant.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

293

Zeste Liergezang der Toezangen.
Op Kassius Seveer, Een quaetsprekende Poëet.
Quid immerenteis hospites vexas canis?
GY hont die in het wout den wolf ontziet,
Wat blaft gy op onnoosle vreemdelingen?
Kom hier: waerom begrimtge my doch niet
Die u met klaeu en tanden zal bespringen?
Want als een wolfhont groot van faem,
En vlugge dog, den harders aengenaem,
Zal ik al 't ongediert, met opgestekene ooren,
Vervolgen door de sneeuw, tot ik hen raek' te vooren.
Nu hangt gy op het toegeworpen aes,
Die flus al 't bosch deed op uw blaffen spreken.
Zie toe, zie toe, ik hate dit geraes,
Mijn hoornen zijn gereet om toe te steken,
Gelijk Lykambes schoonzoon de,
En Bupal van zijn bitschen vyant le.
Of zal ik schreien, en gelijk een kint de handen
In 't haer slaen, alsmen my verwoet dreigt aen te randen?
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Zevende Liergezang.
Aen de Romeinen.
Op de Burgeroorlog tegen Brutus en Kassius.
Quo? quo, scelesti, ruitis?
WAer heen? waer heen, ô schelmen! waerom weer
De degens uitgehaelt met eervergeten handen?
Of is het Roomsche bloet weleer
Niet reukeloos genoeg geplengt op zee en landen?
Niet om dat Rome zich zou warmen by het vuur
Geslingert in Kartage 's muur:
Of dat de Brit, gewoon in vre te leven,
Geketent worde in 't kapitool gedreven:
Maer om den wensch der Parthers te voldoen,
Dat deze stad zichzelfs door eigen kracht verderve.
Dus ziet men leeu noch wolven woên,
Als tegen ongediert van andren aert en verve.
Is 't razernie en schult, of nootlot dat u schent?
Zy zwijgen: 't is my nu bekent.
De wroeging van hun overtuigt gewisse,
Kan ik uit hun bestorven aenzicht gissen.
Zoo is het ook: een zwaer en jammerlijk gety
Volgt Romen na, om broederslachtery.
Zoo dra 't onschuldig bloet, uit Remus borst gebroken,
Om wraek riep: dat nu op den neven wort gewroken.
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Tiende Liergezang, Van Q. Hor: In zijn Toezangen.
Op Mevius.
Hy wenscht hem onweer en schipbreuk.
Mala soluta Navis exit alite.
TEr quader uur verlaet het schip de ree
Dat MEVIUS, die schantvlek, voert op zee.
O Zuidewint, beroer weerzijts d'onstuime baren!
Het oosten breke riem en kabels onder 't varen,
En rukkeze in de golven overboort.
De Noordewint verhef zich op mijn woort,
Gelijk hy d'eiken schud op hoge heuveltransen.
Geen aengenaem gestarnt' verleen hem 's nachts haer glansen,
Tot dolle Orion plompe in d'oceaen.
Zoo moet' de zee voor hem niet stiller gaen
Als voor het overschot der zukkelende Greeken,
Toen Pallas razerny, van Trojen afgeweeken,
Haer krachten spilde op godloze Ajax kiel.
Wat angst volgt uw matroozen op de hiel!
Hoe dootsch en bleek zult gy besterven om de kaken,
En deerlijk kermen om Jupijn uw vrient te maken,
Die gy te meer verbittert door uw be,
Wanneer de boezem der ïoonsche zee
Afgrijslijk ruisschende op 't gedruisch der westewinden,
Uw omgezolde kiel zal breken en ontbinden.
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Indien dan uw verzopen ingewant,
Den duiker kan verzaden op het strant,
Zal ik een geilen bok en lam met zwarte vachten,
Aen 't buldrende onweer en de zeeorkaenen slachten.

Tiende Liergezang, in 't vierde Boek.
Van Q. Horatius.
Op Liguryn.
O Crudelis adhuc!
O Wreedaert, hoe zult gy, verwaent op Venus giften,
Als d'onverwachte baert uw opgeblaze driften
Zal toonen, en de lok die om uw schouders zwiert
Vervalt, en 't roozebloet, dat uwe wangen siert,
Haer gloeientheit herschept in borstelige kaeken,
Van ongenoegen blaeken!
En zeggen, als gy voor uw spiegel staet,
En ziet dat ongedaen gelaet,
Ach! hadde ik in mijn jeugt dit wijs beleit ontfangen,
Of was ik nu verzien met jeugdelijke wangen.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

297

Negende Liergezang Van Q. Horatius.
Derde Boek. Zamenspraek van Horatius en Lydie.
Donex gratis eram tibi.
HORATIUS.
ZOo lang ik u behaegde en niemant uwe borst
Omhelsde, en op uw wangen
Geen liever jongeling bleef hangen,
Week ik in mijn geluk geen Perziaenschen Vorst.
LYDIE.
Zoo lang u niemant blaekte als ik, en Chlöe niet
Mijn plaets had ingenomen,
Mocht LYDIE by alle menschen komen,
En Ilia was min vermaert in 't roomsch gebiet.
HORATIUS.
Kretenzer Chlöe, door gezang en lier vermaert,
Heerscht over my volkomen,
Voor wie ik 't sterven niet zal schromen
Indien het sterflot, na mijn doot, haer zieltje spaert.
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LYDIE.
Turiner Ornitszoon heeft my zijn min betoont.
Ik mijne menigwerven:
Voor wien ik tweemael wensch te sterven,
Zoo 't sterflot na mijn doot den jongeling verschoont.
HORATIUS.
Maer zoo ons Venus weer verknochte in een verbont,
Gelijk weleer genooten?
Zoo gele Chlöe wiert verstooten,
En wederom de deur voor LYDIE openstont?
LYDIE.
Al is hy schooner dan een ster: gy licht ontrust
Als pluimen die vervliegen,
En minder als de zee in slaep te wiegen,
'K wil met u leven, met u sneuvelen, met lust.
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Zeventiende Liergezang, Van Horatius, Aen Meceen, ziek zijnde.
Cur me quereles exanimas tuis?
WAerom vermoort gy my met uwe klachten?
Het is den Goden, noch my aengenaem,
Dat u het sterflot zou voor my verkrachten,
MECEEN, mijn waertste stut en faem.
Ach! zoo my vroeger doot mijn halve ziel ontrukt,
Waerom wort me niet d'ander helft geplukt?
Die hier, na uw ontlyven,
Niet wenscht te blijven.
Een zelfde dagh zal alle beide smooren,
En storten my met u gelijk ten val.
Ik heb dien dieren eed niet valsch gezworen.
Waer hene gy my voorgaet, zal
Ik gaen, al waer 't met u, mijn trouwe metgezel,
In d'allerlaetste reize van de hel,
Geen vierige Chimere
Kan my doen keeren:
Noch Gyas zal my met zijn hondert handen
In eeuwigheit afrukken van uw zy:
Al quam hy my uit d'afgront aen te randen.
Dit eischt gerechtigheit van my,
En ons geboortestont. want 't zy den Evenaer,
Of schorpioen verryze met gevaer,
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En zee en schippers zarren.
De felste starren:
Of dat de steenbok d'Italjaensche baeren
Beroere, en storte een zee van regen neer:
Hoe 't zy: ons beider starren evenaren.
G'ontvloot den kindereeter weer,
G'ontvloot door Jovis hulp, Saturn in zulk een noot,
Hy wederhielt de wieken van de doot:
Daer 't volk, door alle straten,
Als uitgelaeten,
Den hoogen Schouwburgh driewerf weer deed galmen.
Een boom had my de herssenen verplet,
Zoo 't Faunus niet gestut hadde op zijn palmen,
Die schrandre geesten altijt red.
Volbouw den Goden nu 't beloofde tempeldak.
Slacht menige offerhande op uw gemak.
'K geve een 'der kleine rammen,
Aen d'offervlammen.

Darde Liergezang des darden Boeks, Van Q. Horatius Flakkus.
Een godvruchtig helt vreest niet.
Justum & Tenac. propositi virum.
EEn helt van inborst vroom en niet licht om te zetten,
Ontziet geen dollen drift van 'tvolk, noch moordende oog
Van dwingelanden dat hem schielijk dreigt te pletten,
Noch zuidewint op 't Adriatisch meer,
Dat hem erkent voor heer,
Noch blixem van Jupijn geslingert van omhoog.
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Al viel het hemelhof uit spillen en gewrichten,
't Zal d'onverzaegden maer vermorzelen tot drek.
Die moed bracht Pollux in 't getal der hemellichten,
Met Herkules, waer by Augustus blinkt
En zoeten Nektar drinkt.
Dus bracht u 't Tygerspan, met wreveligen nek,
Geslagen in 't gareel, ô Vader Bachus, boven
In 't oppergodenhof, om uw verdienste en eer.
Hier quam Quyrijn met Mars klinkvoeten aengestoven,
Toen hy de hel ontvloot, daer 't breede hof
Der Goden, Juno stof
Tot spreken gaf; out Troje, out Troje legt ter neer;
Gelijk ook 't dertel huis van haer Laömedonnen,
Van my en van Minerf met al haer volk gehaet:
Zint hy der Goden loon besnoeide al t'onbezonnen,
Door Paris op zijn valschen rechterstoel,
En zijn uitheemschen boel.
Hy lecht'er toe, die wytvermaerden onverlaet.
Die grooten gast der overspelige Helene;
En Pr!aem zart den Griek niet meer door Hektors macht,
De krijg, door onzen twist zoo lang gespeelt, is henen.
Mijn tooren is gesust. dat Mars zijn zoon
Vry breng by ons ter woon,
Schoon hy van een priestrers uit Troje is voortgebracht.
Ik ly dat hy betree de lichte hemelzalen,
De nektar drinke, en zy een lit der godenraet,
Zoo lang de wilde zee de Roomsche en Troische palen
Vaneen scheit, gunne ik hun den hoogsten trap
Van weelde, in ballingschap.
Zoo lang als Paris graf, dien ik afgrijslijk haet,
Van kudden wort verwoest, en duistere spelonken
Het brullende ongediert verschuilen in hun hol,
Verryze 't kapitool uit marmersteen geklonken,
En trede Rome, trou in dit besluit,
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Den Meders op de huit,
En make door haer roem de heele werrelt vol,
Tot daer de middelzee Euroop scheit van Afrijken,
Tot daer de trotsche Nijl de dorstige akkers laeft;
Dat Rome, dat veel meer zijn moedigheit laet blijken,
En op die lof, dat zy het gout veracht,
En laet in 's aertryks nacht,
Noch handen slaet aen 't goet der gôon, ten hemel dra eft.
Zy breke met het stael door alle werreltsassen,
Die 't hooft verheffen, en haer wapens tegenstaen;
En zie waer vier en sneeu niet op haer wetten passen,
Nu daer de kreeft het lant verbarnt tot as,
Dan daer de zee in glas
Herschept wort, zonder zonne of heldre wintermaen.
Dit noodlot spelle ik aen de strijtbare Italjaenen:
Op dat zy Trojen noit herbouwen, daer het stont,
Al 't opgeblazen op gelukklge oorlogsvanen;
Of ik, de zuster van Jupijn en gemaelin,
Vlieg 't nieuwe Trojen in:
En stort de stad, tot ramp getimmert, in den gront.
Al was de muur driemael, door Febus hulp, aen 't wassen,
Ik zalze driewerf met mijn Grieken nederslaen.
De Vrouw zal om haer Man driemael in tranen plassen.
Maer stil. de spraek der Goden, hoog van zwier,
Past geenzints aen mijn lier.
Haer defticheit wort door mijn zang te kort gedaen.

1666.
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P. Ovidius nazoos darde Treurzang, Nagevolgt, Met evegelijk getal
van vaerzen.
O Maxime, wiens deugt en eernaem evenaeren;
Die 't brein van d'adeldom niet onderdrukken laet:
'K hebbe u (want ballingschap, zoo vruchtbaer van bezwaren,
En 't sterfuur scheelt doch niet) van jongs af noit gehaet.
Gy doet, om datge uw vrient, van rampen aengevochten,
De hant durft biên, een zaek in dees tijt ongemeen.
't Graeu prijst de vrienden om de schatten die zy brogten.
Al luit het schandelijk, het wort my afgestreên.
Eerst wikt 'et het genot: d'eer wort getrapt met voeten.
De trouwe daelt en klimt, als 't noodlot klimt en daelt,
En onder duizenden zult gy naeuw een ontmoeten,
Die onderstelt dat Deugt zig zelven wel betaelt.
Geen luister trekt haer, wort haer strax geen loon gegeven:
Zoo rouwt het haer om niet oprecht te zijn gegaen.
't Genot alleen is lief. ontrek hun die dus leven
De hoop van hunne winst, haer staet geen vrientschap aen.
Elk schraept zijn renten in, noit met zijn staet te vreden,
Weid tot de knokkelen in zijn vergaerden hoop.
De liefde, wel eertijts van yder aengebeden,
Zit om wat woekers als een geile hoer te koop.
Ik sta verstelt dat gy niet in die woeste plassen
Al me verdronken zijt van zoo gemeenen vloet.
Die niet gelukkig is kan noit de haet ontwassen.
Die vrientschap scheurt en barst wanneer het onheil woedt.
Zie eens hoe ik, bestuwt van zoo veel trouwgenooten,
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Zoo lang een goede wint mijn zeilen zwellen de,
In barreningen en op klippen wort gestooten,
Nu een verwoede storm my slingert op de zee.
En daer al d'andere my weigeren te kennen,
Hebt gy, met twee of drie den balling by gestaen,
Daer van gy 't Hooft noch zijt: die noit u pleeg te wennen
Te volgen iemants spoor, maer zelver voor te gaen.

1666.
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Deze gedichten, na het afdrukken van 't werk, my ter hand gekomen, heb ik, om
den lezer die me te deelen, hier achter aen gevoegt.

Verjaerwensch, Aen den Heere Joan van Brakel, Kapitein onder
de Ed: Mo: Zeeraet, op de Maze.
ALs BRAKEL inzeilt op het onweer der kortouwen
En kogels, al de kust verdondrende aen weêr zy,
Daer hy met Zandwich pleit wie 't zeerecht zal behouwen
En laten Gode alleen de waterheerschappy;
Hy daegt hem, vol van moed, ter vierschaer van de baeren,
En spreekt met vier en vlam, uit monden van metael:
Of als hy, langs den Teems, tot Chattam opgevaren,
De havenketens breekt, en, bruischende over stael
En yzer, open rukt het Britsche Damiaten,
Zet 's Konings magazijn en krijgsvloot in den brant,
Of schokt gansch Barbarye, en doet de vlag der Staten
Een doodschrik wekken op 't Algiersch en Tunisch strant:
Dan juicht hem yder toe, dan laet de vreugt zich hooren,
En 't vaderlant schijnt als herschapen, door zijn moet;
En zwijgtmen op dien dagh waer in hy is geboren,
Dat lyd mijn zangnimf niet, die u met vreugde groet,
En wenscht, de hemel wil noch lang uw leven sparen,
Verdubblende uwen roem zoo wel als uwe jaren.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

306

Aen den Heer Jeremias Oxfort, Toen hy vande Natuurkunde
Redenkavelde.
BAtaefsch Athene wijkt geen Grieken
Noch Roomers, eeuwen lang bekent.
Het streeft, op haer geleerde wieken,
Zoo ver 'de zon zijn stralen zent.
Haer lof wert nu alom geprezen
By Bonsien en Japonnezen.
Die Lof kon JEREMIAS wekken,
Om, blakende van wijsheitsvier,
De diepten der natuur t'ontdekken.
De Leidsche schoolleer steekt nu fier
Het hooft op, boven oude tijden,
Die hem de Lauwerier benyden.
De Jongeling, door lust gedreven,
Beklimt het hoog gestoelte, om wêer
Een proef van zijn vernuft te geven;
Nu volgt hy Aristotels leer,
Dan komt hy manne en honig garen,
Uit Kartes gadelooze blaren.
Of ziet in Maroos heldezangen,
Elyze met de borst in 't zwaert,
En volgt Achils bebloede stangen,
Die Xanthus stuiten in zijn vaert,
En met Troiaensche en Grieksche koppen,
Hun kiel en boorden overkroppen.
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Hy gaert den daeu van alle bloemen,
Gelijk de Bie van Hyble daelt:
Ik zal hier na zijn leerzûcht roemen;
Nu wert mijn zangheldin bepaelt,
En wenscht, als eertijts met verlangen,
Geduurig aen zijn zy te hangen.

1668.

Aen Niklaes Six, Toen hy Prijs in 't Latijnsche School gehaelt had.
1673.
NIKLAES, die, noch zoo jong en teer,
Reets andren leert te boven streven,
En worstelt in het perk van eer,
Door lust tot wijsheit aengedreven:
Vaer voort in 't loffelijk besluit,
En munt geduurig hooger uit.
Geleertheit wenkt u met haer hand,
Zy word deur moeite en vlijt verkregen:
En valtze eerst lastig aen 't verstant,
Te ryker is daer na haer zegen;
Gelijkg' in 't kleen alree die wijs
Kunt merken uit uw gulde Prijs.
Volg Vaders spoor die, in het leet
't Geen 't land bestormt met alle krachten,
Noit zachter zijne zorg vergeet
Als met den rijkdom der gedachten:
Dan zultge zien, als 't al vergaet,
Dat noit de wijsheit u verlaet.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

I

Trazil, of overrompelt Sina.
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Inhoud.
TRAZIL, door zijne vloekverwanten, na dat hy met eigen handen den Sineeschen
erfvorst Zunchin had omgebragt, tot Keizer van Sina verkoren, vervolgde alle vorsten
die, door gunst tot den erfkeizer Namolizont, Zone van Zunchin, zijne ongerechtige
kroonzucht tegenstonden. Onder deze sneuvelde meê rijxkantzler Koja: tot hy den
jongen heere, door verraders hem ontdekt, de oogen dede uitsteken, die zich zelf
door wanhoop den kop te pletter stiet, en beval de Rijxprinses te onthalzen, stortende
in deze twee de laetste telgen der keizerlijke erfstamme Taiminga, met de Sineesche
heerschappye, te gronde. In deze rijxverdeeltheit brak Xunchi, keizer der Tartaren,
in het Rijk, overrompelde de hooftstad Peking met verraet; trat Trazil, noch levendig
gegrepen, daer hy zich zelf aen een vygeboom meende te verhangen, de lendenen
in: en gebood zijn legerscherprechters hem aen een hofkolom te verworgen; latende,
tot een eeuwige schandale der vorstenschenders, een koper beelt, Trazil vertonende,
aen die zelfde pilaer oprechten. Dus is de Overrompeling der hooftstad, en de
opgaende zon der Tarters het einde van het Treurspel.
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Op het Sineesch treurspel van J. Antonides vander Goes.
Missus in imperium magnum.
LYkungzus bout zijn troon vol moedt,
Als hy Zunchin heeft kleen gekorven,
Gehakt aen stukken, zoo verwoet,
In root ciment van 's keizers bloet:
Maer eer de rijxbouw is bestorven,
Barst Xunchi, als een hooge vloet,
Ten rijke in, stoot het met den voet
Om verre. een rijk met kracht verworven
En dwinglandye, staet niet lang.
Wat 's heerschappy? een overgang.
J. V. VONDEL.
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Vertooning voor het Treurspel.
DE keizer van Trazil doorstoken, smoort in bloet.
TRAZIL wort Vorst gehuld van vele oproerelingen.
Prins Koja zwijmt van rouw. zoo toont de tegenspoet,
Hoe los de Vorsten staen, in staetveranderingen.

Vertooning na 't vierde deel.
Trazil verhangt zichzelf om 's vyands hant t' ontgaen;
Maer wort van 't brullent heir der Tarters overvallen.
Hun veltheer kerft de koorde. al 't leger ziet het aen.
't Geluk bespot wel elk; maer Vorsten boven allen.

Vertooning in 't vijfde bedrijf.
Vorst Xunchi spant aldus de vierschaer in de nacht,
En treet den grootsten Vorst des aerdrijks op de lenden.
Zijn hofstoet schreit. het heir der Tarters zwelt en lacht.
Geen grootvorst noeme zich gelukkig voor zijn Ende.
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Copye Van de privilegie.
DE Staten van Hollandt ende Westvrieslandt doen te weten. Also Ons vertoont is
by de tegenwoordige Regenten van de Schouwburg tot Amsterdam. Dat sy
Supplianten sedert eenige Jaren herwaerts met hunne goede vrinden hadden
gemaekt en ten Toonele gevoert verscheiden wercken, soo van Treurspelen,
Blyspelen als Kluchten, welcke sy lieden nu geerne met den druck gemeen wilden
maecken, doch gemerkt dat dese wercken door het nadrucken van anderen, veel
van haer luyster, soo in Tael als Spelkonst souden komen te verliesen, ende alsoo
sy Supplianten hen berooft souden sien van hun bysonder ooghwit om de
Nederduytsche Tael en de Dichtkonst voort te setten, soo vonden sy hen
genootsaekt, om daer inne te voorsien, ende hen te keeren tot Ons, onderdanigh
versoeckende, dat Wy omme redenen voorsz. de Supplianten geliefden te verlenen
Octroy ofte Privilegie, omme alle hunne werken reets gemaekt ende noch in 't licht
te brengen, den tydt van vyftien Jaren alleen te mogen drucken en verkopen of doen
drukken en verkopen, met verbot van alle andre op seeckere hooge peene daar toe
by Ons te stellen ende voorts in communi forma. Soo is 't dat Wy de Zake en 't
versoek voorsz. overgemerkt hebbende, ende genegen wesende ter bede van de
Supplianten, uyt Onse rechte wetenschap, Souveraine magt ende authoriteyt deselve
supplianten geconsenteert, geaccordeert ende geoctroyeert hebben, consenteren,
accorderen ende octroyeren mits desen, dat sy geduurende den tyt van vijftien eerst
achter een volgende Jaren de voorsz. werken die reeds gedrukt zijn, ende die van
tijt tot tijt door haer gemaekt ende in 't licht gebragt sullen werden, binnen den voorsz.
Onsen Lande alleen sullen mogen drukken, doen drukken, uitgeven en verkopen.
Verbiedende daarom allen ende eenen ygelijken de selve werken naar te drucken,
ofte elders naer gedrukt binnen den selve Onse Lande te brengen, uit te geven ofte
te verkopen, op de verbeurte van alle de naargedrukte, ingebragte ofte verkogte
exemplaren, ende een boete van drie hondert guldens daer en boven te verbeuren,
te appliceren een darde part voor den Officier die de calange doen sal, een darde-part
voor den Armen der Plaetse daer het casus voorvallen sal, ende het resteerende
derde-part voor den Supplianten. Alles in dien verstande, dat wy de Supplianten
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met desen Onsen Octroye alleen willende gratificeren tot verhoedinge van hare
schade door het nadrucken van de voorsz. werken, daar door in geenige deelen
verstaen, den inhoude van dien te Authoriseren ofte te advoueren, ende veel min
de selve onder Onse protectie ende bescherminge, eenig meerder credit, aensien
ofte reputatie te geven, nemaar de Suppllianten in cas daar in iets onbehoorlijkx
soude moeren influeren, alle het selve tot haren laste sullen gehouden wesen te
verantwoorden, tot dien einde wel expresselijk begerende, dat by aldien sy desen
Onsen Octroye voor de selve Werken sullen willen stellen, daer van geene
geabbrevieerde ofte gecontraheerde mentie sullen mogen maken, nemaer gehouden
sullen wesen het selve Octroy in 't geheel ende sonder eenige Omissie daar voor
te drukken ofte te doen drukken, ende dat sy gehouden sullen zijn een exemplaer
van alle de voorsz. werken, gebonden ende wel geconditioneert te brengen in de
Bibliorheecq van Onse Universiteyt tot Leyden, ende daar van behoorlijk te doen
blijken. Alles op peene van het effect van dien te verliesen. Ende ten einde de
Supplianten desen Onsen consente Octroye mogen genieten als naar behooren:
Lasten wy eenen ygelijken die 't aengaen mag, dat sy de Supplianten van den
inhoude van desen doen, laten en gedogen, rustelijk en volkomentlijk genieten en
cesserende alle beletten ter contrarie. Gedaen in den Hage onder Onsen grooten
Zegele hier aen doen hangen den XIX September. in 't Jaer onses Heeren en
Zaligmakers duysent ses hondert vier en tachtig.
G. F A G E L .
Ter Ordonnantie van de Staten
SIMON van BEAUMONT.
De tegenwoordige REGENTEN van de SCHOUWBURGH, hebben het Recht van de
bovenstaande Privilegie, voor dit Treurspel vergunt aen ALBERT MAGNUS,
Boekverkoper tot Amsterdam.

In Amsterdam den 2. April 1685.
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Kort inhoud.
TRAZIL rukt Sina om door Keizermoordery;
Besnoeit de Vorstestam en d'overige telgen.
Verraders visschen, in die kroontwist, op hun ty,
En noden Tartarie om Sina in te zwelgen.
Vorst Xunchi breekt in 't hof van Peking met zijn magt,
En krijgt by avontuur 't Sineesch gezach gevangen.
Zoo OVERROMPELT hy heel SINA in de nacht.
Haer keizer wort in 't hof bespot en opgehangen.
De vreugde en rou ontmoet op 't krachtigst hier elkander.
Zoo rolt de heerschappy van d'eene Vorst op d'ander.

Persoonaedjen.
MAÖVENLUNG
KOJA, Rijxkantzelier.
TRAZIL.
SOCHIDON.
KAMIZAME, Rijxprinses.
SINKIO. } Verraders
HUNGUAN } Verraders
REI VAN SINEESINNEN.
NAMOLIZONT, Erfkeizer.
VANLI. } Zijn Trouwanten
QUIZING } Zijn Trouwanten
XUNCHI. Keizer van TARTARIE.
NOJOZA.
RIDDERSCHAP DER TARTAREN.
QUARONG, Veltheer van XUNCHI.
REI VAN TARTARISCHE PRIESTERS.
LIKUNGS, Veltheer van TRAZIL.
IGNATIUS } Kristenen
URBAEN. } Kristenen
AERTSWICHELAER.
REI VAN SINEESCHE PRIESTERS.
CELIONE.
Het Treurspel begint in de morgenstont, speelt
dien dagh en nacht, waer in het eindigt.
Het Toneel is in en om Peking, Hooftstad van Sina.
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Trazil, of overrompelt Sina.
Maövenlung. Koja. Trazil.

ZOo wort de heerschappy uw grootscheit op gedrongen! En uw naemhaftigheit,
bestorven op de tongen Der dankbare gemeente in hof en burgervreugt, Ten Hemel
opgevoert! uw aengebore deugt, Waer door gy d'aerdboom stut met onvermoeide
schouderen Trotzeert de heldefaem van uw doorluchtige ouderen, Wier onbevlekte
roem in alle harten leeft, Van yder aengebeên, van niemant nagestreeft. Indien
Thïenki, uit het marmergraf gerezen, De mond des doods ontrukt, uw daden quam
te lezen Die 't overprachtig Hof met beeld en schildery Versieren, koninklijk gegoten,
ry aen ry, Hoe zou de gryze Heer zijn doorgewaekte nachten, En tevens 't Godendom
bedanken en grootachten, Als hy zijn strijdbre Zoon Heer Vaders heldespoor, Met
loffelijke drift, en dringende dwers door De stormen van 't geval, zoo moedig na zag
stappen! Wie dorst den aertstieran het hart te barste trappen Voor wie dees
kreitsgodin bekrete neder lag, En wachte, half verkracht, den allerjongsten slag?
Wie plante in Tartarie een bosch van krijgsstandaerden, Op 't rustig hoefgeklep der
brieschende oorloogspaarden En olifanten, in den oorloge uitgeleert? Wie heeft het
dom gewelt grootmoedig afgekeert, En dreef zijn hengst te wedde in d'yszee, en
de plassen Daer 't bars Niüche, reets den nagebuur ontwassen,
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't Rijk schuimde, en zwierde alom zijn strenge geeselroê, In vrede noit vernoegt, in
oorlog nimmer moê? Wie maeide zulk een oogst ontarnde wapenrokken,
Borstschilden, armgespan, verbaest van 't lijf getrokken, Vergifte pylen op uw yzre
borst geknakt, Als oorlogshelt Trazil, noit in zijn moed verzwakt?
Koj.
Wie heeft het hartebloet van Vorsten ingezwolgen,
Als keizerbeul Trazil? de wraek stapt hem verbolgen
Met gloeiende oogen na, en spookt met fakkellicht,
Berooft hem haest van brein of 't hatelijk gezicht
Die dus onwettig koomt op Sinaês heerschtroon brallen;
Maer die te schielijk klimt kan schielijk nedervallen.
De kroon, met bloet gekocht, wert weêr met bloet betaelt.
De wrake raak' hem 't meest dieze eerst heeft aengehaelt.
Traz.
Die neêrgetreden leit leer flux zijn tong betoomen.
't Is met het aenzien van uw stamhuis omgekoomen.
Uw wieken zijn gekort.
Koj.
Die vloek treffe uwen kop.
En leggen wyder toe, God regte ons weder op.
Al lieptge daer de zon, gehult met goude stralen,
In haren morgenstont 't gezichte doet verdwalen,
Tot daerze moê gestreeft haer daghreis heeft volbracht,
En blaekt in 't westen klaerst in 't naerst van onzen nacht:
Gy zult de Godheit, die 't verborgen kan doorgronden,
En wiens ontzachbre magt op alle plaets en stonden,
Geproeft wert uur op uur; die 's afgronts ingewant
Draeit uit de middelspil: die holle zee tot land
En strant tot water smelt, en 't onweêr kan gebieden,
Die Godheit kunt gy noch ontveinzen noch ontvlieden.
Hier wort gy voor gedaegt; daer d'ongerechtigheit
Met moort en tieranny haer bystant wert ontzeit.
Traz.
En gy voor vorst Trazil, die overwonne duiken
En schelmen sneuvlen doe, en zal mijn magt gebruiken
Aen yder die zich niet gewillig nederstrekt.
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Koj.
Vervloekte staetzugt, och! wat hebtge al quaets verwekt.
Maöv.
Hier wort in vorst Trazil herstelt het recht der volken.
De bloethond smoorde in bloet. uw naem dringt door de wolken.
De rijken danken u voor zulken heldendaet.
Koj.
Voor zulken moort die 't ligt der zonne in 't aenschijn slaet.
Die alle vorsten zal ten doel der zwaerden zetten,
En oefnen wraek en moort in plaets van eer' en wetten.
Koomt onderdanen steekt nu 't lemmer in zijn borst
En kroont een groot tieran tot allergrootsten vorst.
Indien de vleyer, die de Prinsen doet verwilderen,
Die hare afgrijslijkheèn zoo schoon weet af te schilderen,
Om 't zielvergif dat zulk een boosheit met zich sleept,
Wierd hatelijk ten Hove en Steden uitgezweept,
Men zou de grooten in geen schelmen zien verkeeren,
Geen schelmen, even trots haer gruwelen verweeren.
Traz.
Gedult te lang getergt barst uit in razerny.
Voort. kniel gewillig voor mijn opperheerschapy.
Erkenme voor uw Vorst, en spaer uw eigen leven.
Koj.
Ik zal my nimmer in uw vloekverbond begeven.
Ik haete u meer dan een verslinbre krokodil,
Of bloetziek landgedrocht, ondankbare Trazil.
Geen aengefokte wolf zou 't weldoen min vergelden.
Geen Tiger, woedende in het zuiderbosch en velden
Die Ganges waterkolk beknabbelt met zijn vloet,
Beloonde zoo de Deugt.
Traz.
Houd op. het ziedend bloet
Bruischt door mijn adren. vrees de strengheit van mijn toren.
Of denk maer op uw dood.
Koj.
Die heb ik al verkoren.
Ik leef niet langer nu heer broeder 't vorstlijk graf,
De waren erfgenaem d'ontwronge septerstaf,
Ontberen moet.

Traz.
Hoe lang zult gy my wederstreven?
Koj.
Tot gy den dooden helt het leven weêr zult geven.
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Geen bastertnazaet op ons erftroon triomfeert.

Traz.
De wolfhont wort vergeefsch het blaffen afgeleert.
Mijn lijfstaffiers schiet toe. betoomt die lasterwoorden.
Schiet toe, en slingert om de kop de taje koorden.
Koj.
Welaen ik zal mijn hals ontblooten
En moedig geven aen de strop.
Daer deugt wert uit 'et rijk gestooten
Besteigert tieranny den top.
Ik zie heer broeders schimme zweven,
Gewont aen regte en slinkerborst.
Ach! daer 's de moortpook ingedreven
Met onwaerdeerbaer bloet bemorst.
Een boschleeuw zelfs weet van ontfermen
En quetst een droeve moeder niet,
Noch 't kroost, gestrengelt in haer armen,
Of 't schoon den honger hem gebiet.
Trazil alleen wort onbewoogen:
Bestookt zijn Heer op 't ledekant.
Zijn vorst groet hem met sluimrende oogen.
Hy moort zijn vorst met eigen hand.
Thïenchu rol' zijn donderklooten,
Ja heel den hemel op dat hooft
Wel waert in d' afgront neêrgestooten,
En van zijn valsche glans berooft.
Zijn straf doe alle boozen beven!
Beschaf hem nergens troost of heul.
Hy moet op alle tongen leven,
Geschandvlekt voor een keizerbeul.
ô Wee! ô smert! laet los.

Traz.
Knijp toe. gy herwaerts aen.
Gy zult met uwen voet op zijnen gorgel staen.
Maövenlung trap gy 't hartnekkig hart om stukken.
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Zoo leer een onderdaen voor overheeren bukken!

Maöv.
't Gaet wel. de weereltkroon beschaduwt uwe kruin.
De tegenblaffer stort in 't akelige puin
Van 't omgevroete hof. de lastermont, verlegen,
Zoek heul aen uw gezach, of val voor uwen degen.
Traz.
Nu moet Namolizont my vreezen als zijn heer,
En offren vorst Trazil het uitgedient geweer,
Of sterven. 't rijk vereischt dat wy hem leeren buigen.
Hy moet gehoorzaem zijn, of alles valt in duigen.
Maöv.
De hofspie, die ik zond aen 't zuiden van 't gebergt',
Dat met zijn steile kruin 't gespan der wolken tergt,
Is weêrgekeert, en zag in 't eerst een stofwolk dryven:
Daer na Namolizont de lucht en Goôn bekyven.
[De reden wort gezust] hy trekt na d'oude poort
Met al zijn kamerwacht en weinig aenhang.
Traz.
Voort.
Men dubbele de wacht aen bolwerken en muuren.
De poorten blijven toe. men zal hun wel verduuren.
Wy stellen 't aen uw zorg. gâ heen mijn Xurian.
Een schrander Vorst let ook op 't geen gebeuren kan.

Sochidon. Kamizame.
Droog op die vochte peerlemijnen,
Die d'overvloet der hertepijnen
Uitgieten op dat aengezicht,
Daer al wat schoonheit heeft voor zwicht.
't Is vorstelik, gehard in plagen
En fier te zijn in onheil dragen.
Dat past uw zonnestam, heldin.
Ei toom de vrouwen aert wat in,
En toon dat nu de mannekleeren
U met een heldenmoet vereeren.
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Kam.
Een maegdenherte is teer, en andre raet te geven
Valt lichter als die zelf volbrengen. die het leven
Noch zoet is luistre, wy zijn 't moede. al onze pyn
Is om heer broeder. of kan die flauwhertig zijn
Die sterven kan?
Soch.
Die dan kan leven
Wanneer 't geluk hem heeft begeven,
En onderdrukt met hand en voet,
Die is eerst dapper van gemoet.
Kloekmoedigheit blijft onbewoogen,
En ziet het onheil onder d'oogen,
Hoe yslik dat het woed en barnt.
Al rolde d'aerdkloot om 't gestarnt,
Al viel den Hemel uit zijn haken,
Al krielde 't ront van slang' en draken,
Noch buigt de dapperheit voor 't wee,
Gelijk een steenklip voor de zee.

Kam.
Hou op. mijn droefheit is te groot om raet te hooren.
Zy barst ten oogen uit. en poogde ik die te smooren,
De vloer zou tegen my getuigen dat mijn hert
Veel harder was van aert als 't marmer in zijn smert.
'k Wil sterven.
Soch.
Sterf niet ongewroken.
Trazil werde eerst zijn kop gebroken.
Ik wil niet datge niet en treurt;
Maer dat gy 't opkropt op zijn beurt.

Kam.
Ach! Sochidon wanneer is 't grooter noot tot klagen
Als nu? ik ben te zwak zoo sterken rouw te dragen.
Of meintge dat mijn kunne ook wisselt met mijn kleet?
Soch.
't Ge dult moet verder gaen als 't leet.
Wanneer een heete storm van rampen
De deugt bere it staet aen te klampen,
Be Proeft zy eerst haer kracht te recht.
Kam.
Een Vrouw bied weers genoeg die met haer tranen vecht.
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Soch.
Dat toone u Nankaes starrewagen
Met haer ten Hemel opgedragen.
Die heeft Peking gebout vol moet,
Uit haer verslagen zoonen bloet.
Zy trat de moordenaer op 't harte
Die alle vorsten plaegde en tarte:
Nu zietge noch haer stad om hoog
Gestegen tot den regenboog.
Kam.
Gy zult veel eer een vlucht van zwarte zwanen vangen
Aen Croces oever, en de witte raef zien hangen
En drijven op de lucht, als zulke Nankaes meer;
Dat toon haer lang geviert, maer gadeloos geweêr.
Soch.
Het lijden slijt door moedig lijden.
Ei zet de droefheit wat ter zijden,
En trek in deze rusting voort
Na Pucheu langs de legerpoort,
Om uw heer Broeder te begroeten:
En als den helt u komt ontmoeten
Stort dan uw volle borst eens uit,
Terwijl de tent uw stem besluit.
Hier kan ook 't zwijgen u verraden.
Spoei voort. spoei voort heldin, 't is spade.
Kam.
Ach! moet ik dan by nacht deur nare bosschen waren
En staen misschien ten doel voor nachtvrybuitenaren
Op moort gescherpt? hoe past een maegt dit streng bevel!
Doorluchte Sochidon waert gy mijn metgezel.
Soch.
Zoo is 't met u en my gedaen.
Ga. tis zeer zorglik hier te staen.
De Goden tellen uwe treden.
Maek haest, uw leet is haest geleden.
Hou moet heldin! volg uw geluk,
Zoo zie ik ons verlost van 't juk:
En uw heer Broeder met den degen
Zijn erftroon rustig op gesteegen.
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Dat monster treden op den nek.
Maer stil. 't is tijt dat ik vertrek:
Ik hoor de binnekamer kraken.
Nu kan de noot ons voeten maken.

Kam.
Mijn voeten gy kunt noit godvruchter bevaert hoopen
Als nu gy Boeder en u zelven vry zult loopen.
Vaer wel dan eerloos Hof, ik ga in ballingschap
Uw' keizer zoeken. zie zoo lang ten hoogsten trap
Een vorstenmoordenaer. bewaertme alziende Goden!
Soch.
Dit hofgevaer worde eerst ontvloden.
De Held kan nu niet ver meer zijn.
Ik zal u beide hier, met pijn,
Verwachten voor de middaghstralen.
Kam.
Vaer wel dan moortspelonk ik gâ in duister dwalen.
Sinkio. Hungüan.
Ach! ryxverraet wat steekt uw angel vol venijn,
Dat al mijn lusten blust met ingebeelde schijn.
Zoo dikwils my de haet het schelmstuk komt te raden,
Ontraet het d'achtbaerheit. maer 't is nu al te spade.
Wat raet? en schoon dit strekt tot d'ondergang van 't rijk,
Het vordert tot mijn wraek, en die is loffelijk.

Hung.
Wat doet heer Sinkio, daer alles legt gedoken,
In rust, met zulken angst in zijne kamer spoken
In 't zijden bedgewaet en 't naerste vande nacht?
Hoe zoo flauhartig! ei, herstel d'aeloude kracht.
De Hemel draegt ons gunst. de heldre starren blinken
Aen 't Hemelsche gewelf. de flauwe maen aen 't zinken
Rolt steil van 't noorderas om 's aerdkloots andre kant,
Daer 't zout met ys bevloert, aenstootende op het strant,
De hooge duinen beukt door storm op storm gezwollen.
Zoo helpt te felle spoor het spoorloos ros op hollen!
Sink.
Zoo maekt de grijze zorg een staetheers brein verwart!
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Hung.
Zoo baert verslofte zorg, als 't quaet wil, bittre smert
Een wyzen laet zijn voet de maet niet overtreden:
Hy toetst zijn levensloop int spiegelglas der reden
Die 't alles evenaert na recht met onderscheit;
Daer elk geketent wort van zijn begeerlijkheit
Toomt hyze, en leert het al hem met ontzach gemoeten,
De wolken tredende groothartig met zijn voeten:
Bepaelt de vuurigheit der hartstochte in haer maet,
Dat door haer drift het brein of niet aen 't quynen slaet
Of los stâ zonder zorg.
Sink.
Heer Hungüan, het vreezen
Voor rijxverraet, dat, eer de tweede zon verrezen
In 't oosten 't land beschijnt met een bebloeden dagh,
D'ontranste Hulk van 't rijk zal breken met een slag,
Ontstelt mijn harssenen. zal Sinkio dan baden
In 't reutelende bloet, afkeerig van genaden?
Zal ik heel Sina, met de bloettoorts van veraet,
Ontsteken? Xunchi, dien aertsvyant van den staet,
Met al zijn roofgevolg de grenzen open zetten,
Dat, door erfhatery heel 't landschap zal verpletten?
Versteende ziel zijt gy 't die zulke gruwlen brout?
Roofzieke handen, zult gy dat bezoedlent gout
Die moordbezolding dan ontfangen met u vingren?
Of, razende van spijt, die geene in 't aenzigt slingren
Die u met valsche schijn, zoo schendig heeft verleit?
Hung.
Hoe waeit de wêerhaen om van uw genegentheit!
Een helt, maer eens gehoont is steets van wraek bezeten.
Sink.
Ik ken geen eedler wraek als zelfs de wraek vergeten.
Zoo God elk straffen zou die tegen 't hemels mort,
Hy schoot aen donderen en blixemen te kort.
Ey keer de kiel na land eer 't onweêr deur komt breken.
Hung.
Geen noot, al barsten al de stormen uit haer streken.
Die veilig stranden kan daer 't lommerrijke bosch
Het water schildert met een paviljoen van mosch
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En bladren, vreest vergeefsch de worstelende winden;
Maer die geduurig wikt kan altijt onrust vinden.
Die niet lafhartig is houd evenmoedig stal.

Sink.
De reukeloosheit stort haer zelven in haer val.
Hung.
Ik volg de zon, en haete een wispeltuurig wezen.
Die grootheit voegt een man. wy hebben niets te vreezen.
Indienmen deze wraek maer heimelijk belegt
Zie ik de standers voor Peking al opgerecht.
Zoo dra de donkre nacht, de daghtorts heeft verdreven,
Zie ik den Tarter al tot hooft des Ryx verheven.
De ringmuurwachters zijn in slaep gezust met gelt.
Nu duikt hy in 't gebergte om al zijn krijgsgewelt,
Zoo haest ik hem alom de wapenburgten open',
Met magt te pressen en de rijxstad af te loopen.
Dan zal 't ondankbaer rijk, na zulk een langen haet,
In Tarter en Sineesch verwisselen van staet.
Sink.
Wel aen ik blijve u trou. zoo wort de wrok verbeten
Die steets de Tarter voede op Sinaes ingezeten,
Zoo lang de ringmuur hem, van alle kant benart,
Gelijk een marmerberg gesmeten wierd op 't hart.
Een oorloogsborstwêer die zijn razerny kon breken!
Die gadelooze muur, die 't daghlicht ziet ontsteken
Als d'oosterzon verrijst met roozen in 't gezigt,
En dooven in het west het uitgediende licht,
Tart noch, na zoo veel ramps, het woeden van de jaren,
En steekt haer voorhooft by Korea uit de baren
Daer Galoos snelle vloet, door 't uitgedroogde zant,
Met ongestuimigheit, in Iratuzi strant:
Van daer wortze opgehaelt op hemelhooge duinen
En bergen, woest en wilt met ongenaekbre kruinen,
Daer Xenzis tigerlant het west in d'oogen heeft,
Tot datze in 't steil gebergt de Hoang deurtocht geeft,
En stut dat trots gevaerte, op onverwrikbre stylen,
In eene schakeling van driemaelhondert mylen;
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Een werkstuk dat met recht den vreemdeling ontstelt.

Hung.
Die muurschans buigt zijn hooft voor Xunchis krijgsgewelt.
Sink.
Ik vrees heel Sinaes vloek my op den hals te halen.
Hung.
Denkt nu de helt niet meer op al zijn staetschandalen?
Hoe hy, in ballingschap ter ryxstede uitgejaegt,
Van 't mandorijnsdom als een schelm wierd aengeklaegt,
En 't opperveltheerschap zijn dapperheit ontrokken?
Dat zy nu voelen hoe wy wreken na het wrokken.
Zal ik een zonneling mijn adelijk geslacht,
Dat onlangs noch aen 't eind der weerelt hooggeacht,
Van inheemsch en uitheemsch met vrees wierd aengebeden,
Van dit ondankbaer rijk dus op den nek zien treden,
En vorderen mijn val? en...
Sink.
Zwijg uws vaders doot.
De hoon is groot genoeg; maer onze wraek te groot.

Hung.
Hoe fel'er wraek hoe nutst. zoo leertmen Vorsten achten.
Sink.
Hoe hebt gy 't voords beleit?
Hung.
'K vergaderde al de krachten
Van mijn verstant byeen, vervloekte Vorst en stad.
Maer aen de slykrivier wierd ik by 't hooft gevat
Van legerronden, my met kracht op 't lijf gevallen.
Men sleepte my geboeit in hare legerwallen,
Daer keizer Xunchi elk gebied na d'aert van 't land,
En d'oorlogsblixem zwaeit in zijn ontzachbre hand.
Daer heb ik, steunende op uw eed en achtbaerheden,
Peking hem opgeveilt. hy komt vast aengereden
De groote heirbaen langs met al zijn ruitery.
Ons landvolk valt hem toe, uit vrees voor tieranny.
Den grooten moor....
Sink.
Hou op. ik zie Trazil genaken.
Hy treet in zijn vertrek. het keizerlijk scharlaken
Vloeit om zijn schouderen. de gele tullebant
Die styf van peerlen staet met gout en diamant,
Op 't heerlijxt geborduurt, verdooft de starrelichten.
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Zijn zilver borstgewaet hoeft voor geen glans te zwichten.
Ik vrees bespieders. volgme in mijn geheimzalet,
Op datmen alles wikke en raedslage onbelet.

Rei van Sineezinnen.
I. KEER.
Hofjofferschap houd op van zingen
En meng' een schielijk moortgeklag,
Opdat de weergalm door mag dringen
Met naer gekerm van wee, en ach!
Tot daer uw vorst legt opgetoogen
In d'eerste stilte van de nacht.
Wend na dit bloedtooneel uw oogen.
Barst uit. barst uit met al uw magt.
Rukt vanden hals de peerelsnoeren
En knooptze zamen tot een koort,
Opdat den schelm niet uit kan voeren
De gruwelijxste vorstemoort.
Trazil, door kroonzucht aengedreven,
Heeft reets de moortpook opgeheven.
I. TEGENKEER.
De bloetdorst luistert na geen weenen.
De moorder heeft zijn wil volbracht.
Men zou de doove marmersteenen
Eer smelten door de maegdeklagt,
Als dat versteende herte, op moorden
En keizerslachten afgericht,
Vermurwen door gezochte woorden.
ô Maen! verberg uw bleik gezicht,
Of ruk uw paerden om in 't draven.
Wiens boezem barst niet van verdriet,
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Die dus van aengefokte slaven
De milde Heer verraden ziet.
Slaep nu gerust op kamerlingen,
Die wakende uwe koets omringen.
II. KEER.
Ja krab de blanke borsten open:
Ontzeg my niet die zwakke hulp.
Op dat het bloet, daer uitgeloopen,
Het hof en hofmagt overstulp.
Wie zal nu zuchten als wy klagen,
En, tot verlichting onzer last,
Die op zijn schoudren helpen dragen,
Nu ryxcham Koja leit vermast
En onderdrukt van dwingellanden?
Hoe heeft de nyt haer gal gebraekt!
ô Wreede en eerelooze handen,
Die eerst de koorden hebt gemaekt
Waer door nu onze zon gaet duiken!
Maer wreeder dieze dorst gebruiken.
II. TEEGENKEER.
Daer is noch hoop in onze rampen.
Ons onheil is niet zonder troost.
Gelijk de zon de bruine dampen,
Wanneer zy 't dorstig oosten roost,
Doet vlieden voor haer heldre stralen
En met een aldoorkruipent licht,
Gedrongen door de hemelzalen,
Van 's aertryx duister aengezicht
De nevel vaegt en op doet klaren:
Zoo zal den Helt Namolizont,
Al wat ons hier kan schaduw baren
Verdryven in zijn morgenstont,
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En drukken die hem wou verdrukken.
Den Hemel doe zijn wensch gelukken.
TOEKEER.
Hoe kruipt de wreetheit in de herten
Daer hoovaerdy gekoestert wort!
ô Moedersmert van alle smerten,
Wat hebt gy menig neêrgestort!
Gy helpt Trazil door zoo veel klingen
Door zulk een heir van kamerwacht,
Den zoon der zonnegod bespringen
En moorden in de nare nacht.
Daer kroonzucht wort in 't hert gelaten,
Krijgt eer en deugt een wisse krak.
Waer op is toch een mensch verwaten!
Hy is een huis vol ongemak,
Een licht in d'oopen lucht te branden.
Een bal, gestelt in 't noodlots handen.

Tweede bedryf.
Namolizont. Vanli. Quizing. Kamizame.

DE morgenzon' beklimt haer luisterrijke wagen, En heeft haer rosgespan weêr in 't
gareel geslagen Tot haer gewoone reis. de heuvelschaduw schiet Allenxkens kleiner
neêr, en mis ik niet, men ziet Peking daer rijzen met een kroon van zeven muuren,
Gelijk een Koningin de grijze tijt verduuren, Met torens zonder tal, en Tempelen vol
schat. Wy zijn ter goeder uur getrokken onder stad.
Vanl.
Wat kon zijn Majesteit by nacht en onweêr dringen
Tot reizen over steil gebergte en woeste klingen,
En woestinyen vol vernielent ongediert,
Dat, dol van honger, in eenzame nachten tiert,
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En grimmende om een proy, rukt met schenzieke tanden
Al wat het vint van een als bloedige offerhanden?

Nam.
Een duistre droom, of een vervaerlijk nachtgezicht,
Dreef my, rampzalige, ten bedde uit voor het licht:
Een veltslang, docht my, in het zorgloos hof gekroopen.
En heimlik door den rang der helbaerdiers geslopen,
Schoot haer vervloekt fenyn Heer Vader in het hert.
Hy sterft en stort ter neêr. ik stond alzints verwart
En dicht bezet in haer gevlochte slangekrollen.
De blaeugeschubde rug was van 't vergif gezwollen.
De tonge schuifelde met d'oogen gints en weêr.
Ik vluchte te vergeefs, en ploffe in 't stof ter neêr.
Zy kromt zich in de kroon, van Vaders kruin gevallen.
Quiz.
Daer 's onraet. ik quam naeu aen geen zy van de wallen,
Of een verrader dreefme een keizelsteen na 't hooft.
Ik riep. mijn stemme wierd door wapenklank verdooft.
Ik vong tot driemael toe, met mijn verwonderde ooren,
't Gedruisch, gewrongen uit de dondrende oorloogshooren:
De schorre krygsklaroen klonk driewerf moortgeschal;
Terwijl 't ontbreidelt grauw vast bulderde op de wal.
Toen ruk ik na de poort en vinde d'ysre staven
Op een geknarst. ik hoor een drommel ruiters draven,
En worde kreet op kreet dus schandlik gebraveert:
Uw Hof is uit. Zunchin gedoot. gy overheert.
Nam.
Wat hooren wy! kan dan den hemel dit gedoogen!
Getergde Goden! ziet gy zonder toornige oogen
Die moetwil aen? ontsteekt uw blixemvuur tot wraek,
En stapel straf op straf dat alles dreune en kraek.
ô Droom! ô Heerschappy! wat slag is dit!
Kamizame. Namolizont. Quizing. Vanli.
Kam.
Doet open.
Nam.
Wie zytge?
Kam.
Uw bloedverwant de tierannie ontloopen.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

16

Nam.
Hier schuilt verradery. brengt wapens, brengt geweer.
Indienme sterven moet, men sterv' met wapeneer.
Kam.
Doet open.
Nam.
Stâ. wie durft mijn' hoogheit overvallen?
Kam.
Ik, die in dit gewaet neêrdaelde van de wallen.
Nam.
Uw loosheit is ontdekt. ik weet het ryxverraet.
Kam.
Ik wil, ô helt! met u den jammerlijken staet
Der burgerij, gesplist door hofkrakeel, beweenen.
Helaes! Peking is in een oogenblik verdweenen!
Nam.
Waerom uw boezem niet voor andere uitgeklaegt?
Kam.
Om dat ik 't hof vervloeke, en my uw deugd behaegt.
Nam.
Geveinsde, uit welk een stam en stad zijt gy gesproten?
Kam.
't Ondankbare Peking, welëer de stoel der grooten,
Maer nu een tijgernest, is mijn geboortestad.
Ik ben een telg van god Taimingas stamboom. had
Het nydig nootlot ons die rampen niet beschooren
Gy zoud de weerelden na uwe stem doen hooren,
En draven op uw wenk.
Nam.
Men melde my uw naem.
Kam.
Ik ben een maegt, geen man. men noemt my Kamizaem.
d'Aertskeizer Zunchin was mijn Vader: gy mijn broeder
Tot ongeluk helaes! geteelt van eene Moeder.
Nam.
Zyt gy 't heldin, wat wil dit mannehulzel? ach!
Die roode lucht dreigt ons met een bebloeden dagh.
Mijn droom, en uw gewaet kan niet als rampen spellen.
Kam.
Geen menschentong kan al d'afgryslijkheên vertellen.
Al klonk mijn stem gelijk het dondren in de nacht
Of als een zeestroom in het midden van zijn kracht;
Noch viel mijn magt te zwak om zulk een wicht te tillen.
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De zeevoogdes het hoore in haer korale kil.
Zoo schen het blixemvuur aertskeizerbeul Trazil,
Die al t'ontydig van Heer Vader opgeheven
Tot vorstelik bewint, van vleyers aengedreven,
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In zijn geveinsde borst een heimelijke vlam
Van heerschappylust voede, en haet op onze stam;
Die uitbrak reets als gy na Xuny waert gezonden.
De zon is driewerf van haer daghkarros ontbonden,
En voor de vierdemael gestegen op haer koets.
De Maen, die d'eerste nacht het hof noch zag goedsmoeds.
En Vader met het hof in zachten slaep verzopen,
Zag hem ten derden keer van moorderen bekropen.
En van Trazil doorpriemt met zijn verwaten' hand.

Nam.
Ai my wat schrík doorwroet mijn pijnlik ingewant!
d'Aertsvogelwichhelaer heeft dat my niet gezongen.
De bleeke boschnon die, in lanen op driesprongen,
Orakelvaerzen spelt, en, schuw van onzen dagh,
Terwijl zy wetten stelt voor 't onderaerdsch gezach,
Uit wisse tekenen 't geschiedbaer' kan voorzeggen,
Quam zulk een bittren brok my nimmer voor te leggen.
Hoe storf de vorst?
Kam.
Noch, onbeteutert in die noot
Staroogende op Trazil, hoe, zoektge dan mijn doot,
En meentge, sprak hy, dus de Vorsten te behagen?
Ontrouwe voesterling! die ik heb opgedragen
Tot zulk een eer! gâ heen fokt jonge tigers aen,
Op datze in d'ouderdom haer klaeuwen aen u slaen,
Zoo lang men niet vermag is weldaet ongemeten;
Daer na wort niet zoo licht, zoo sprak hy, en 't vergeten
Smoorde in zijn styve mond. men kroone dan mijn zoon
Was 't laetste woort, ô smert!
Nam.
Bewaertme my de kroon?
Hoe is 't mijn maegdelief? wat zal ons noch ontmoeten!
Ik haek na 't eind. vaer voort.

Kam.
Recht eerst my op mijn voeten
En luister. heel de lucht wort met gejuich vervult.
Trazil, voor d'ugtentzon, aertskeizer ingehult,
Van schelm Maövenlung en schelmscher kamerlingen,
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Verraders die om roof hun opperheer bespringen.
Men woedt dien gantschen dagh en voornacht. Xanchion
En Quanki sneuvelen. de trotze Zochtizon
Bepleit uw kroonrecht met den schitterenden degen,
En wort, terwijl hy pleit, van achteren doorregen.
Omringt de schenders riep uw halsvrient Ozadis,
En boorde met het stael Xarin door d'eechenis.
De nacht komt eindelijk met damp en schaduw vallen.
De poorten worden toegebolwerkt, en de wallen
Met oorloogsvolk bezet. het ontrou graeu bewaekt
De kopre poort van 't hof. rijxkantsler Koja blaekt,
Beweert manhaftig uwe erfheerschappy met woorden.
Maer och! ik vrees zy zijn t'ontzinnig heet op moorden!
Men zocht alom na my, die dus onkenbaer was,
By Zochidon, en toen, by d'oude waterplas,
Die niet bewaekt wiert, u in dit gewaet gaen zoeken.

Vanl.
Afgrysselijke nacht! wie zoude u niet vervloeken.
Quizin.
Zoo bralt een landgedrocht op uw verheven troon!
ô Goden wreekt gy niet dien gruwelijken hoon!
Nam.
Ach! zoo men Goden vond die noch na 't menschdom zagen
Die weereltpeste waer al lang met blixemslagen
Te grond verplet. nu zijn de Hemellingen doot.
Den aertstieran, die zijn gerechte Vorst doorstoot,
Op heldeschenkels treet, 's ryxerfgenaem doet vluchten
En, harder als een rots, vast schatert om zijn zuchten:
Slaet heel de weerelt in zijn onverdraeglijk juk.
Zoo krijgt den grootsten schelm het opperste geluk.
Maer daer geen Goden zijn zal ik een Vorst vertoonen,
En klauteren, ten spijt van 't noodlot, op mijn troonen.
Vanl.
Doorluchte Vorst, waer drijft de spoorloosheit u heen?
De Goden geven kroon en scepters maer te leen;
De leenheer mag met recht zijn leen verheergewaden.
Zult gy 's volks boosheit op de goede Goden laden?
Dat niet elke ondeugt strax haer straffe is troebereit,
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Komt niet uit d'onmagt Gods maer zijn lankmoedigheit.
De vrye Godheit is aen geenen tijt gebonden.
De boosheit krijgt haer loon, maer op gepaste stonden.

Nam.
hou op. mijn gramschap holt. getrouwe Kamizaem,
Is dit op vaders troon, als wettige erfgenaem,
't Zwaert gorden op de zy, ten schrik der nagebuuren?
Is dit mijn standerdvlag van vyandlike muuren
Zien spelen met de wint? zal zoo mijn legerhaen
Niet langer onder dwang der Niülhanners staen,
En, moedig op zijn proi, de weerelt overkrajen?
Moet ik in zulk een schijn, ô smart! de ryxstaf zwajen?
Wat tooverboel hulp dus mijn aenzien in de gront?
Och! waer ik omgebragt in mijn' geboortestont!
Kam.
Heer broeder hier is niet met klagten uit te rechten.
Nam.
Brengt wapenen. brengt stael. 'k zal 't wolvenest bevechten.
Kam.
Hoe brult gy dus ontzint? ei hoor hoe dat geluit
De vlakten overgalmt, en door de wederstuit,
Het ongedierte wekt, door sluimer overwonnen.
Vermomt u alle. koomt, ik heb een list verzonnen,
Waerdoormen zonder vrees belanden kan in stad.
Krijgshelden, volgt my op dit ongebaende padt.
Zûnchi. Nojoza. Ridderschap.
't Geluk begunstigt nu mijn triomfante vanen.
Mijn tochtgenooten, zoo, volhart met moet. wy banen
Ons dus een heirbaen tot d'onsterflikheit. mijn troon
Rust onbeweegelijk op zulke zuilen; schoon
De weerelt dreunen zal door 't schielijk nedervallen
Van 't overtrotsch Peking, met al haer oorlogswallen:
Daer Mandoryn Trazil de dwinglandy herstelt,
En doet zijn Meesters 't leet opkroppen met gewelt;
Of paeit het gierig graeu met goederen en renten,
En scheurt het vloekgespan met strenge dreigementen.
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En daer de leeuwevacht zijn moetwil niet voltrekt
Blijft met de vossehuit zijn tieranny bedekt.
Peking! de grootste stad van vyftien koninkrijken,
Die zoo veel Koningen voor uw ontzag doet wijken,
Strijk nu het vaendel voor mijn opperheerschappy;
Ik zal uw nek ontslaen van zijne tieranny,
En met de tweede zon op uwen zetel streven.

Rid.
d'Aertskeizer triomfeer.
Nojo,
Lang moet d'aertskeizer leven!
Ik zocht mijn heer.
Xun.
Trê toe mijn keizerlijke bruit.
Nojo.
Ontzachelijke Vorst, wat wil dat naer geluit?
Wat doet de Ridderschap zoo groven keel opsteken?
Waer is de vyand? of is hy met smaet geweken?
Xun.
Ontstelt u niet. ik wacht geen vyand voor de nacht,
Of d'aenslag was te niet, die my heeft hier gebracht;
Maer dan zal ik hem zelf met al mijn heir bestoken:
Dat houd my in 't gezicht der bergen neêrgedoken.
En zoo my Hungüan verzekerde in mijn tent,
Is noch 't oneenigh hof mijn krijgslist onbekent.
Niet kan de vyand zoo van hoop tot winst ontblooten,
Als krijgsbeleit en hulp van oorloogslotgenooten.
Zoo moetmen de Sineesch in 't noorden met verraet
Bespringen, dan met dwang de halfgesplitste staet
Ontzenuwen, en haer regering onderdrukken.
Mijn oorloogskunde zal den aenslag doen gelukken:
En Sina, dat door krijg of uiterlijke magt
Van Keizer Tamerlan noit t'onder is gebragt,
Doen buigen voor mijn stael. de bloem van mijn Soldaten,
En oppersten van 't hof, mijn moedigste onderzaten,
Heb ik op 't harnas dicht vermomt, met vreemt gewaet,
Die als een ambachtsman, deze als een heer van staet,
Waeghalzen altemael, ter hooftstede ingezonden.

Nojo.
Uw wakkre ziel is vol van oorloogswondervonden.
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Gewelt wort met gewelt verdreven, krijgslist meer
Ontzien als wapenkracht.

Xun.
Elk zal zich in 't geweer
Vertoonen, en de burcht met Sinkio bezetten,
Op 't hitsent stormgedruisch van Hungüans trompetten.
Nojo.
Uw krijgsdeugd evenaert met Tamerlans beleit;
Maer uw grootmoedigheit verwint zijn dapperheit.
Nu zie ik eindelijk de goude tyden naken,
Dat u de dankbaerheit een stasibeelt zal maken,
In hemelruim gewelf, de weerelt door beroemt,
Xunchispagode, uw naem ter heughenis, genoemt.
Xun.
Dan zou zy u in 't koor mijn zyde doen bekleeden,
Daer ik in marmer noch op uw besnede leden
Verlieven zoude, en weêr herleven vol van lust.
Die maer den nektar van uw rozelippen kust,
Zou door die hemelspys zich overheert bevinden,
Al trotsten hy de min gelijk een eik de winden.
Zijn boezem, schoonze 't ys in koelheit overtrof,
Zou, door uw zon ontdoit, uw onwaerdeerbren lof
In vloeyent maetgezang door groene beembden zingen,
Daer hem in eergespan de boschleeu quam omringen:
Het moortziek Tigerdier zijn hongersnoot vergat;
De bergboschslang met bloet en bloedig stofbeklat,
't Gestarde Nylgedrocht tot dat geluit ging nooden.
Nojo.
Wanneer uw ziele is opgevaren tot de Goden
En in een God herschept, zal d'eerlooze Sineesch
Uw naem niet hooren of noch popelen van vrees.
Xun.
Wat krijgsman zult gy niet ontleeuwen door uwe oogen!
De vrouweschoonheit houd ook Goden opgetogen.
Wat wilden Mexikaen wierd niet gelijk een lam
Indien hy opzicht op uw heerlijk wezen nam.
Heel Sina is te licht om tegen u te wegen.
Nojo.
Wat soudenier verneemt den roem van uwen degen,
Diens middelrif niet blaekt in loflik oorloogsvier?
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Xun.
Een oorloogsman trotzere op palmtak en laurier,
Behaelt op 't bloedig velt met moorden en vernielen,
Ik kieze een nachtgevecht van twee verliefde zielen.
Nojo.
't Sineesche hooftpaleis schokt door uw taje speer.
Gants Barbarie stort voor uwe voeten neêr.
Zoo worde uw grooten naem vermaert aen alle kusten,
Zoo lang de weereltkloot in d'arm der zee zal rusten.
Xun.
Uw oogen, die te pronk in 't sneeuwit voorhooft staen,
Zijn als twee zonnen die des nachts niet onder gaen,
Maer flikkren vol van gloet.
Nòjo.
Die eer betreft de Goden!
Xun.
Indien gy waert bestuwt met vlugge minnebooden,
En naest de minvoogdes op 't smookent kooraltaer,
Met vroolik handgeklap, festoen en kerkgebaer,
Bewierookt wierd, zy zou haer rozenhoet vertreden
En kiezen voor 't albast uw overschoone leden.
Nojo.
Als 't goude borstpantzier uw strydbre schoften dekt,
De purpure plumaedje uw helmkam overtrekt,
En gy aldus gehult de mingodin ontmoetten,
Zy zoude u voor geen mensch; maer oorlogsgod begroeten.
Xun.
Zoo dra de zon noch eens haer daghkaros beklimt,
En aen d'onmeetbre kreits der hemeltransen glimt,
Zult gy, uit zacht robijn en leenig elp gesneden,
De koningin zijn van de koningin der steden.
Ga heen besneden Moor verzel de ryxvorstin
Haer schoonheit heeft mijn ziel geteketent aen de min!
Xunchi. Ridderschap.
Geen oorlogsman vertrout zijn krijgsgeheim aen vrouwen;
Maer u mijn Ridderschap zal ik een stuk ontvouwen,
Waer van Peking....

Ridders.
Helaes! wat schrikkelijk geluit,
Galmt in al 't heir dat op dit woest geberchte stuit!
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Xun.
Heeft Hungüan mijn kroon verraden, en de wallen
Geopent voor Trazil om 't leger t'overvallen?
Mijn krijgsverwanten, voort te wapen. yder sta
Voor zijne benden, of ontzie mijne ongenâ.
Mijn stormhoet zy u alle een stander onder 't strijden.
De vlucht staet yder vry, beweegt zich die ter zyden.
Nojoza. Xunchi. Quarong. Ridderschap.
De Keizer zy gerust, geen vyand zal zijn magt
Bestormen; maer de vreucht breekt teffens onverwacht
Het volk de lippen op. de veltheer is gekomen.

Xun.
Zoo is Trazil gevelt, de koningstad genomen.
Het lust my 't krijgsgeval te hooren uit zijn mond.
Quar.
De Goden zijn met ons getreden in verbond.
'K verdeelde aen 't balsembosch mijn legermagt in benden.
Een groot gedeelte viel het landvolk op de lenden,
En stroopte, in 't aengezicht der keizerlijke stad,
De waterdorpliê, van hun koopmanschap en schat,
Die langs de Noortrivier, voor wint en stroom gedreven,
Op vlottent rietgebouw, zich na Peking begeven.
Mijn keurtroep brak verwoet in Xanzis ingewant,
En stelde 't korenrijk geweste in rook en brant;
Tot eindelijk Likungs, te velt geprest door 't dringen
Der noot, en 't aengeklag der waterdorpelingen,
Van overal een heir te been bragt, en gesart
Door d'oude wrok, viel ons afgrijsselijk op 't hart.
Het oorloogsavontuur bleef lang in twijfel hangen,
Tot onze legermagt het spits der oorlogsstangen
Had afgebeten, en hun krijgsgeleden wijt
Van een gerukt. de wraekbegeerte en eedle spijt
Ontstak het gloeiende gezicht der Pekingezen.
Hun hooftman, blakende van ongedult in 't wezen,
Barste als een blixem, of wanhoopig boschgedrocht

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

24
Ter linkervleugel in, en moedigde op die tocht
Het woedent leeger aen. toen rukte ik mijn standaerden
En ruitertroepen om, die keerden met hun paerden
Den vyanden de rug, in een geveinsde vlucht.
't Sineesche krijgsvolk vulde op dat gezicht de lucht
Met kijgsgejuich, en volgde ons vruchtloos op de hielen.
Dat heet den Tarter 't rijk uitgeeslen en vernielen!
Al 't hof is op die vlucht gerust. de veltheer zal
Van daeg, hoogmoedig op 't gewaende krijgsgeval,
Het zegepralend heir onthalen. zonder vreezen
Dat d'eerste nacht het eind van zijn triomf zal wezen.

Xun.
Het leger blijft uw zorg bevolen als voorheen.
Verdeel de ronden. hou het oorloogsvolk byeen.
Maek al het stormgeweer in order om te rammen:
't Harpuisgereetschap om de vestingen t'ontvlammen.
Bezwanger het kanon met dubbel scherp. men zal
De poorten met gewelt bestormen, en de wal,
Om door die bolwerkbreuk de trosboeve en soldaten,
Begunstigt van de nacht, ter rijxstede in te laten.
Veel stedelingen zijn ons trouw op hun gevaer.
Wy zullen onderwijl voor 't hooge bergaltaer
De wapengoden in hun veltpagoden groeten.
Ridd.
Zoo worde Vorst Trazil vertreden van uw voeten!
Quar.
Den grooten Cham mag zich verlaten op mijn wacht.
ô Zon krimp in uw reis, en maek een vroege nacht!

Rei van Tratarische Priesters.
I. ZANG.
Rontombekranste boschgodinnen,
En gy, ô vader van het woud,
Die het heelal in wezen houd
Door 't onderlinge wederminnen,
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Gy hebt het opperaerdsbestier
En smelt de ziel in minnevier.
Vorst Xunchi, die het al zal toomen,
Buigt, in het aenzien van de boomen,
Die neigen tot elkaer,
Voor 't brandent veldalraer.
I. TEGENZANG.
De boschgod die zijn minnelusten
In geene bosch-maer hemeltael,
Gepropt vol kerne en woordenpael,
Daer hy zijn lustgenooten kuste,
Doet galmen door de landen heen,
En, over berggehuchte en Zeên,
Is van onze offerpriesterreyen
Voldaen. nu met bebloede meyen,
Festoen van lauwerblaen,
De krijg ten dienst gestaen.
II. ZANG.
De krijgsgod stuurt 'et al daer boven,
Gelijk onze oppervorst beneên.
Zy willen beide neder treên
Al wat hun luister kan verdooven.
Dies scheelt haer rijk en septer iet,
Haer grootheit, wil en aert, scheelt niet.
Wat wil dit goude tijden baren,
Nu God en vorsten evenaren!
Verlaet uw oorloogstroon.
Koom krijgsgod, help uw Zoon!
II. TEGENZANG.
De Godheit hoeft geen ramp te vreezen,
Zy heeft al wat het oog verbeelt:
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De weerelt van haer voortgeteelt
Moet aen haer wenk geknevelt wezen.
Haer heerschappye is onbepaelt.
Het menschlijk nootlot klimt en daelt.
Al wie zoo trots als God wil brallen,
Denk hoe tierannen nedervallen
Met yselijken smak.
Dit 's staetzuchts ongemak.
III. ZANG.
Wie kan 't verschil met reden wikken,
Dat krijg en min gescheiden houd?
De krijg, die niet als gruwel brout,
Verschrikt het al met wreede blikken,
Verhit op wraek en moort en bloet:
De liefde, vreedzaem van gemoet,
Heeft lust in smeeken, vleyen, streelen;
Haer wapenhuis zijn d'oogescheelen,
De tranen haer geweer,
De tong haer scherpste speer.
III. TEGENZANG.
Die d'ooreloog of maegden minnen
Zijn beide slaven zonder wil;
Dies trachtmen te vergeefs 't geschil
Te vinden met geslepe zinnen.
Een krijgshelt boort om soldeny
En legereere, door een ry
Van vyanden, ter dood verbolgen.
De minnaer moet zijn schoone volgen.
't Geen d'een om d'eere waegt,
Doet d'andere om een maegt.
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Derde bedryf.
Trazil. Maövenlung.

't GAet wel. d'aertsveltheer stijft eerbiedelijk mijn zyde De priesters zijn te vreên in
's keizers overlijden. Nu zal ik het heelal betoomen op mijn stoel En heerschen
Vorstelijk.
Maö.
Hoe kittelt my 't gevoel
Van zulk een eer', met recht uw dapperheit beschooren!
Traz.
Zy naerderen. ik hoor de blijde zegehooren
En hun triomfbazuin mijn moedige oorloogslof
Uitschatren dattet klinkt en wederklinkt in 't hof.
Maö.
Al wie u tegenstreeft stort' neder voor uw voeten.
Wy trotsen 't nootlot zelf. u kan geen storm ontmoeten.
Traz.
De jeugt, getoit met gout, bekranst met lauwerblaên,
Prest d'overwonne voort. d'aertspriester stapt vooraen,
Omsingelt van een stoet bejaerde wichelaren:
Manhafte deftigheit versiert de zilvre haren.
Die 't heilig ampt bekleet moet andre met een licht
Van ongerepte deugt, daer haet en smaet voor zwicht,
Waerop de lasteraers hun bitze tanden breken,
Bestralen, om elks hert met deugdenvuur t'ontsteken.
De Sabel voegt Likungs gelijk een oorloogsgod.
Maö.
De vyandlijke magt is, door die smak, geknot.
Likungs. Trazil. Ignatius. Urbaen. aertspriester der Sinezen. Maövenlung.
Ik offer voor uw troon dees standeradelaren,
Een oorloogsproi, ontrukt de woedende Tartaren,
Luzzonners met de boog en schietpyl toegerust,
En Molgomzajers op 't Sineesche bloet belust.
Doorluchte vorst die 't rijk ontlast van tierannie,
Terwijl ik 't met het zweert van buitenstorm bevrye,
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Die indiaensche booge en deze leeuwenhuit,
Die van mijn schouders hangt, eisch ik van al den buit,
Omdat ik, die de plaeg van onze bontgenooten
Die weereltschrik Quarong, in 't heetste van het stooten,
Heb van den hals gerukt. ik heb den Moreman
Beteugelt, dat 's genoeg.

Traz.
Geen ry van eeuwen kan,
Beroemste helt, die daet uit ons gedachten wissen.
Den naneef zal u noch in zijn geheuchenissen
Bedanken. Sina steekt het hooft nu moedig op,
En draeit de weerelt om van haer verheven top.
De roof is uwe; gae, bezitze zonder vragen.
Lik.
Men hoorde nauwelijx het dreunen van mijn wagen,
Van duizent ruiteren omheiningt in de nacht,
Opdonderen met moort de zorgelooze wacht,
Of elk staet in zijn krits, en grijpt na beukelaren
En pantzers. zoo beroert een zwaren storm de baren!
Maer niets weêrhielt mijn magt. ik dreefze met de vuist,
Tot daer de Hoäng door de ringmuursluizen bruist.
Hier preste ik 't heir te rugge, en sleepte dees gevangen,
Gerabraekt door den weg met krijgsgewaet behangen,
Geknevelt, twee aen twee, in 't koninklijk Peking.
Dien grepen wy by 't hooft; maer deze vreemdeling
Is uit zijn legerhut ons in de mond gevlogen.
Traz.
Van zelfs en zonder noot? zoo wortme licht bedroogen!
Hier is al meer aen vast. men doe hun herwaerts treên.
Zeg op in welke stad u eerst de zon bescheen.
Ign.
't Gevreesde Romen, dat van zeven heuveltransen
De weerelt overziet, dat op zijn hooge schansen,
Of 't goude kapiteel van 't oude kapitool
De Kristestander steekt uit Cezars wapenschool,
Daer 's hemels stedevoogt een trits gewijde kroonen,
En Peters sleutelmagt op kruishelt Peters troonen,
Voert in zijn heerschappy, heeft onsliê voortgeteelt,
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Gevormt door onderwijs na kristus Godlik beelt.

Traz.
Wat dreef u hier zoo ver van uwe landgenooten?
Urb.
Een blakende yver om Gods kerke te vergrooten.
Om door de kruisweg het oprechte kristgeloof
Intop te voeren, 't rijk des afgronts dus zijn roof
t'Ontweldigen, alom de kristevlag te planten,
Den ongodist ten schrik, ten troost der kristverwantten.
Aertsp.
Gy komt om Sina, door vervloekte tempelhaet
En priesternijt gescheurt, te knoopen met verraet
Aen uwe koningskroon, betooverende onze oogen;
Maer 't gulde masker is uw schijndeugt afgetoogen.
Konfutius leerde ons wat Godsdienst schorse al dekt.
Konfutius, die van de goden opgewekt,
En van een hemelvuur ontstooken: zonder missen,
Een landorakel strekte in staetgeheimenissen;
Die Goddelijke man voorspelde ons uwen aert:
Want, die zoo verre zeen en landen overvaert,
Zoo veel gevaren peilt, en eindelijk zijn leven
Durft in de handen van verwoede krijgslie geven,
Bezeilt een andre hoek, al zwijgt hy, in 't verstant.
De Godsdienst is den mensch zoo diep niet ingeplant.
Ign.
De Kristekerkplicht streeft door land en waternooden,
En noodigt elk tot haer zielroerende geboden.
Zoo ging de kruisgod voor. wy volgen op die trant.
De Godsdienst is zoo diep den kristen ingeplant.
Maöv.
Zoo wiert de goutkust en de parelrijke stranden
Van 't noit getoomt Peru, met eervergete handen,
Haer sluimrende oorloogsleeu uit zijne klau ontrukt:
De schreyende onderdaen meineedig onderdrukt,
Het land met bloet gemest, de zee gepropt met lijken.
Urb.
Wy reisden hier om Gode, uit alle koninkrijken,
Een oogst van zielen aen te fokken, kristus kerk
In 't hart der heidenen te bouwen tot aen 't zwerk.
Aertsp.
Ontzinnig huichelaer wie timmert met den degen?
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Die past een moorder, maer geen priesters. laet de wegen
In 't goudland spreken van wat deugd uw boezem vloeit:
Of zijn de lijken 't zaet daer uwe kerk af groeit?
Wat razernye heeft uw goden ingenomen?

Ign.
Wie kan 't baldadig grau en bootsgezel betoomen,
Die 't gout viert als zijn God die onze kruisleer haet?
De priester boet niet dat de gierige soldaet
Verbeurde.
Aertsp,
Montezume, ô Vorst der Mexikanen,
En gy Qualittinu voer hier uw Indianen
Met heele legers aen, kom Attabaliba,
Aenzienelijke geest, wreek uw gelede schâ.
Hier zijn de beulen die u 't gout ten halze uit knepen,
Daer krygers plonderden en priesters 't lemmer slepen.
Dat tuige Mexiko en haer verbrande kruin,
En 't woeste Pannama, en Kuskoos prachtig puin:
Dat tuigen d'Inguï, uit hof en land verdreven,
En Magokappa, leeg van vorstelijke neven,
Toen 't volk van Tessuka veel liever sterven wou
Als dien gebaerden hoop gelooven op haer trou;
Toen 't esmaraltebosch de vrouwen 't hair tot stroppen
Zag strenglen, en de weg alom met rompen stoppen:
Terwijl Tunie noch het albespieglende oog
Der zonnegodheit smeekt, dat zy haer wangen droog,
En schuim haer schatrijk dal van 't juk der baerttierannen.
Flus komt dat ondier uit alle oorden 't zaemgespannen,
Ten zy men d'inbrenk stut, ons vallen op de huit,
En stopt haer wyden balg met ongerechten buit.
Urb.
Helaes! wat konnen toch twee werelooze slaven.
Aertsp.
Op datge noit en kunt zalme u in 't gout begraven.
Ign.
Gastvryigheit geeft meer versiersel aen uw kroon,
Als 't stael uw ysre vuist, ô Vorst ô Zonnenzoon!
Men ziet geen Adelaer een vlucht van ringelduiven
Bevechten; neen: hy grijpt een Havik in zijn kluiven.
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De leeu valt in het bosch geen lammerkudden aen;
Maer boschgedrochten die me klauwen om te slaen,
Me tanden hebben om te byten en te wonden.
Zijn minder plagen past bezete en dolle honden.
Ons harnas is 't geloove, ons lemmer het gebed.
Die andre waepnen voert tast dieper als de wet.

Aertsp.
Zijn 't dan geen kristnen die met langgegroeide baerden,
Op 't geelgezengde vel den Japannees vervaerden
Aen 't rijk Firando? die het veerrijk Korazan
Uit plonderden, daer zy met zeekasteelen, an
En afgevoert, den buik der holle kielen laden,
En die met menschenroof vervullen, niet verzaden?
ô Vorst! ontwaek. 't ontbrak den kristen noit aen schijn.
Ziet toe ô vorst.
Urb.
Wat braekt uw slangetong fenijn.
Aertsp.
Moet ik, die niemant als mijn grootvorst heb te hooren,
Die laster van een slaef verzwelgen met mijn' ooren?
Hoe, zuft de vorst? slae toe. sla doot. een hand vol bloet
Maekt die u twijffelig? doet dat op mijn gemoet.
Ik neem de schult op my. zy vloeken onze altaren.
Ontfronsch uw voorhooft. laet de vreeze en zorgen varen.
Traz.
Hy heeft het masker zelf zijn boosheit afgerukt.
'K merk die vermomde nijt. indien hun dit gelukt
Zie ik haer tempelhaen gerust de wieken klappen,
En van zijn pylertop in mijn palleizen slappen.
Dat lyde ik niet. wat maekt d'aertsofferwichelaer,
Die eertijts yder placht te vrijen in gevaer,
En nu in 't aengezicht des maerschalks zijn Tartaren
Doodschuldig na de wet des oorloogs dorste sparen,
Wat maekt hem nu zoo zeer op kristen bloet belust?
Aertsp.
Omdat hy geerne zag d'ontstoke vlam geblust,
Die haest, genadigste, zie toe! door 't rijk zal branden
En smijten wierookvat, altaren, offerhanden,
Gewijd en ongewijd de godspraekkuil en koor
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En hulsels ondereen, en kerkgedichten door
En in de vlam. de Non mag dan haer losse haren
Gebruiken tot een strop. dan zullen wichellaren
Het wispeltuurig grau verstrekken tot een spot:
Haer kruisgod, op 't altaer bewierookt, onzen God,
Verbyten. 't volk is toch tot nieuwigheit genegen.
Gelooft my, haere tong is scherper als een degen.
Ja scherper: want zy steekt de vorsten uit hun troon,
En hechtze aen haer tierans driedubble gruwelkroon.
Slâ doot,

Ign.
Ja doot ons vry; wy sterven martellaren,
Kruishelden, die gevoert door zoo veel zeegevaren,
D'aertsrichter zullen zien, wanneer hy van omhoog
De groote vierschaer spant, daer hy de regenboog
Met zijne voeten drukt en zit op zon' en starren.
Maer d'almacht laet zich niet van 't nietich menschdom sarren:
Zy maekt zich fenixen en teeltze uit martelbloet.
Verniel ons lichaem vry, maer 't ongekreukt gemoet,
Dat menschen menschen maekt heeft God alleen in handen,
Dat vreest tierannen magt noch felle beestetanden.
Houd stant in 't martelperk. het eerste apostelzaed,
Mijn broeder, zal uit ons herspruiten, uwe haet,
Afgodeling, ten trots.
Urb.
De hofpaep brult van tooren.
Hy schuimbekt, knarssetant, stampeit en stopt zijn ooren.
Daer barst de lasteraer gelijk een donder uit.

Aertsp.
ô Blixemgod! verplet dit kruisgebroetzel. stuit
Die godenvloek.
Lik.
Zoo gy uw God zoekt in te dringen
Om elk te kristenen, en uw verleidelingen
Te binden aen uw wet, waerom in 't noortsche wout
Uw God geen volk gewerft!

Aertsp.
Dat lantschap draegt geen gout.
Zy redeneren veel van kruislot en verdragen;
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Maer 't is 't gekruiste gout daer zy zoo sterk na vragen.
Is 't mé niet ergerlijk en razend onbescheit,
Dat God zijn' kinderen door kruis ten Hemel leit?
Als of door klem van stael zijn 's vyands kop te breken
Geen zeker teiken waer dat Goden voor ons spreken.

Urb.
De vleesschelijke mensch, van geestlijk brein berooft,
Verstaet niet hoe het kruis hem zaligt die gelooft.
Aertsp.
Verbastert ketterrot bekeert de Muskovyten,
Daer d'onbezeilde zee ysbergen op kan smyten,
Ysbeeren, tuk op moort in sneeuspelonken aest.
Preekt daer in Russiën de troeble Fina raest.
Gaet daer de Hollander, ter koopvaerdy geslepen,
De wilde baren schuimt met magt van oorloogschepen;
En met een' handvol lands, gelijkmen ons vertelt,
Behalven Sina, heel de weerelt wetten stelt.
Gaet hene, bouwt uw kerk daer 't ongetoomt Afrijken
Van monsters zwanger gaet, de Mooren 't vel bestryken
Met oli sterk van reuk om 't blakrent zonnevier
Te trotsen op haer huit.
Traz.
genoeg. staffiers, komt hier.
Leit deze in 't Kerkerhof. de vyanden beneden.
Dat niemant overlast geschiede zonder reden.
d'Aertspriester stelle nu zijn hart gerust. het hof
Besluit der kristnen stem. hy heeft geen vreezens stof.
Celione. Trazil.
Genadigste hou stant.

Traz.
Wie roept me?
Celi.
Celione.

Traz.
Gy meugt Namolizont uw wulpsch gezicht vertoonen,
Die gy zoo menigmael in uwe dartle schoot
Gekoestert hebt, als ik van uwe gunst ontbloot,
De steenen klaegde. nu kan ik uw min verachten.
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Dat die verwijfde u vley met laffe minneklachten
En geile minnevlam vergiftige zijn bloet.
De krijgsgodin beschaft my ander werk. ik moet
Met d'onverwonne vuist de gryze tijt braveren.
't Roemruchtige Käyr zal my haer Fenixveren,
En 't zevenmondig hol, waer uit de Nijl gevoet
Door zoo veel landen speelt, en spoelt zijn zoete vloet
In 't zoute nat, doen zien; en vorstlijke mumyën
Chaldeeusche penningschat van overoude tyën,
Grafspitsen, en wat meer de vreemdling wonder acht
Vertoonen. d'Indiaen, door dezen arm verkracht,
Zal met den Perüaen zijn fijne Zilverbaren
Uitstorten in mijn schoot, en zich mijn slaef verklaren.
Het Aziaens gezach bepaelt mijn oorloogsmoet,
En deugden niet. ik zal de weerelden in bloet
Verdrinken, of met kracht voor deze troon vereenen.
Die om de tranen lacht, zou die zich om het weenen
Van eenig tenger wicht ontzetten? Ja! zoo zucht
Mijn hofrots alsze wort gebeten van de lucht.

Celi.
Heeft mijn bekoorlijkheit dan uw gezicht bedroogen,
Of is de bloezem van mijn boezem al vervolgen?
Wie heeft de rozen van mijn kaken afgekust?
Traz.
De geilheit heeft het vuur der schoonheit uit geblust.
De maegderoem rust niet in welgevormde leden;
Maer is gegrontvest in aenbiddelijke zeden
En kuisheit, die vooral by schoonte wort begeert.
Zy roemt vergeefsch haer leest die dit sieraet ontbeert.
Celi.
Hoe menigmael hebt gy, vervoert door minnelusten,
Mijn maegdeschoot gestreelt als ik uw vlammen blusten,
Daer gy beëedigde met duurbezwore trouw,
Dat gyme op 't huwlixbed zoud hulden tot uw vrouw.
Traz.
Gy hebt mijn dertle tong dien lossen eed ontwrongen,
Toen uwe minnegloet mijn onbedachte longen
En hart doorprikkelde. nu legt Namolizont,
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Gebolwerkt in uw ziel. ik heb de morgenstont
Van uw ontloke jeugt met volle vreugt genooten,
Een ander kan my nu van d'avontlust ontblooten,
Die noch trotzeert dat hy, gedreven door de min,
De boel van vorst Trazil, gebruikt voor zijn boelin.

Celi.
Hou op groothartig Prins uw lustgenoot te grieven.
Traz.
Een ander streele een Vrou, haer willende believen,
Of die haer weerzin vreest; wy zijn het minnen wars,
En voor die tokkeling verkiezen wy 't geknars
Van zwaerden op helmet, helmet op stael geklonken:
't Gekraek van speer en knots, geknakte menschenschonken
Voor 't poeslig lelivel, voor 't zachte zwanenwit,
Voor armen, die een maegt, door minnebrant verhit,
My strengel om den hals. myne oor'heeft meer verlangen
Na 't yslik dreunen van metale donderslagen,
Die uit haer holle maeg uitbraken vuur en moort,
Als na de minnetael uit maegdenmont gehoort.
Celi.
't Is lustiger een maegt op 't ledekant te streelen
Als met de wapenen om goet en bloet te speelen,
Tot datmen eindlik wort gevleugelt of gedoot.
Traz.
Een krygsman vliet gemak, en zoekt zijn eer in noot.
't Is loffelyker zich ten oorloge uit te rusten,
Bestuwt van ridderschap, dan dronken in de lusten
Op maegdevlees verzot, te koestren geilen brant.
Celi.
Zoek buiten twist, op dat een kanker 't merch van 't lant
Verteer, terwyl de Vorst veräf de wilde Mooren
Doet popelen van anxt en zijne wetten hooren,
Tot daer de noortstar peilt het eint van d'oceaen.
Loop daerze aen 't hemeldak de wisselbare maen
Zien pryken, als wy hier de schitterende stralen
Der middagzon ontvliên. sleep binnen onze palen,
Die aen de Nylstroom vreest een Krokodillebeet.
Zoek waer den Arabier zyn duure tyt besteet
In Artzenie, en volgt het spoor van Avicenne
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Hun grooten kruidenier, of die de paerden mennen
Daer Tartarie in 't oost haer heerschappy besluit,
En vint, wanneerge keert uw ryken gevrybuit,
Uw Vyand overal gekeizert, u verstooten.

Traz.
'k Vrees niet Namolizont is in de haet der grooten.
Zijn magt is afgesneên. elk ziddert voor mijn staet.
Celi.
Vergaep u niet ô Vorst! aen Vorsten min of haet.
Bedekte veinzery houd meest haer hof in hoven.
Traz.
Elk heeft my trou belooft.
Celi.
Volbrengen en beloven
Heeft verder tusschenkreitsch als 't aerd en 't hemels rond.
't Is waer: elk valt u toe en vloekt Namolizont;
Maer vyanden zijn 't felst die op haer luimen leggen.
Flus zet hy u, dien gy te vuur en zwaert ontzeggen
En dooden kunt, uwe deugt met zwaert en vuur betaelt.
Gelyk een rosse Leeu, wanneer hy adem haelt,
Na dat hy langen tyt heeft half gestikt gelegen,
Zich prikkelt met zijn staert tot toren, alle wegen
Met naer gebrul doorkruist, en eindlik, dol van haet,
Zijn vyant overvalt, die zorgloos henegaet
En andre bezighêen bespiegelt met zijn zinnen,
Zich voelende te laet van weerwraek overwinnen:
Zoo zal Namolizont, wiens slagveer, half gefnuikt,
Vast aengroeit met de tyt, daer hy in Kanton duikt,
Gy tot de middelriem des weerelts en daer buiten,
Met uwe legers spat, zich wreken, 't ryk besluiten,
De grenzen sloopen met een 't zaemgevloekte hoop
Meineedigen. de wraek heeft altyt bloet goetkoop.
Die binnen vyant heeft, hoeft buiten geen te zoeken.
Traz.
'k Zal eerst Namolizont vernestlen uit zijn hoeken.
En dan Gujana zelf in d'andre weereltkloot,
En 't zuikerryk Brazyl, van helden noit ontbloot,
Genâ doen bidden met een bosch van ebbenbomen,
En in de boezem van de mexikaensche stroomen,
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't Schuimbekkent oorlogspaert verkoelen, dat, verhit
En druipende van zweet, het goude mondgebit
Beknabbelt. Celione! een vlam van oorlogseere
Verteert mijn ingewant!

Celi.
De keizer triomfere!
En ik in zijnen arm op 't vogeldons vereent.
Zoo knaeg de nijt haer gal.

Traz.
Ach! hemelschrager weent,
De krijgsgod laet zich van de schoonheit ringelooren.
De weereltwinner moet na Celione hooren.
Hoe qualijk evenaert de krijgsdeugd en de min!
Ik die den hemel wil doen luistren na mijn zin,
Verzuim mijn zelf.

Celi.
Ik zal uw wapendeugt niet breken,
Maer eer volmaken, en met duizent ondersteken,
Uw vyant, die althans met ingetrokken staert,
Gelijk een bloden wolf, van moedigheit ontaert,
Geduurig boschwaert rent op 't ritslen van de bladren,
Terwijl het zwarte bloet stremt in zijn' trillende adren,
Door lokaes van mijn min betooveren, 't verstant
Bedwelmen, dat hy zelfs zich geve in uwe hand.
Hungüan. Sinkio.
Zoo zach de rijxgezant, Namolizont?

Sink.
De boomen
Getuigen wat ik zach.

Hung.
En zonder stoet gekomen?

Sink.
Zijn zuster, Sochidon en twee trauwanten zijn
Al zijn gevolg.
Hung.
Hoe vont gy hem?
Sink,
In andre schijn
Als toen hy in mijn val hielp stemmen met zijn Vader.
Ik dook in heggen neêr. hy quam allenxken nader
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En toonde Sochidon, tot teiken dat hy 't was,
't Geheele hooft ontbloot.

Hung.
Was dat vermomt?
Sink.
Zoo ras
Hy stil stont, zwoer hy by de hel en hemelgoden,
Dat hy den septerdief den vaderbeul zou dooden,
Eer d'albeziende zon zijn hooft zou zien ontdekt,
Na die ontmomming. nu voort, eer hy verder trekt,
De Vorst dit aengedient, zoo kan geen leet ons deren
'K zal u de rijxvorstin in hare wapenkleeren
Vertoonen, zijt gerust.

Hung.
Daer legt de heerschappy!
Daer legt Sunchins geslacht en wreede tieraenny!
Zoo blijft geen euvele regering zonder vallen.
Nu heb ik kans genoeg om, onder door de wallen,
't Gewapent Tartarie en haer gehoonde magt
Te dringen met gewelt, in 't aenzien van de nacht.
ò Starrevoogt! die 't heir der starren helpt aen 't blinken,
Zoo dra de zonnegod zijn henxsten noopt te drinken:
Bestulp haer glansen met uw donkre nachtgordijn,
Zoo tart uw licht voortaen de middaghzonneschijn!
Wraekgierig hart volvoer zoo vreeselijk uw tooren,
Dat noch de nazaet schrik als hy uw naem zal hooren.
Ontbint of breek de knoop die zoo veel rijken bint.
Zoo havene mijn hulk in spijt van weêr en wint!
Namolizont. Vanli. Quizing. Kamizame. Sochidon.
Het oud palleis wort weêr beschaduwt van mijn voeten.
Bloeddorstige Trazil! hoe zultge 't schelmstuk boeten!
Het Keizerlijke bloet, zoo schendig uitgestort,
Schreeuwt hemelhoog om wraek. een eedle gramschap port
Mijn ziel, om u in mijn onterfde kroon te vliegen.
Een opgekraeide leeu is niet in slaep te wiegen,
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Hy rust niet eer voor hy zijn vyand ziet verheert.
Verdruk den stokebrant die met mijn roem braveert.
Turbano, hemelvorst, wiens goddelijke altaren
Ik plegtig heb geviert, zelf in mijn kinderjaren,
Verhoorme: of achtge maer de menschen om 't genot?
Zoo volgt het domme volk de stappen van zijn God.
D'erfrijxvorst kentme niet, maer 't hooft der dwingelanden,
Wort om zijn schat gelieft, gedragen op elks handen.
Zoo raept men spaenderen en takkebossen op;
Maer niemant poogt de boom te zetten in den top.
Wanneer de noordewint, die dolle wolkendryver,
Van Zunchins toppen nu bezadigder, dan styver,
Zijn kaken openspalkt, en eindlik met een kreet
Zoo yslik uitbarst dat daer berg en bosch van weet,
En rukt een dikken pijn die 's aerdrijx diepste kolken
Van onder ziet, en 't hooft steekt deur 't gespan derwolken,
Uit 's afgronts nare schoot, tot dat zy nederploft
En plettert met haer val al 't omgelege kroft:
Niet anders vult nu 't graeu haer volgepropte buiken
Met d'afval van mijn ramp, en weigert niet te duiken
Voor s'rijxgeweldenaer, indien het maer het wand
Uit mijne schipbreuk deel' zoo dra mijn staetkiel strant.
Taimingaes vorstestam is die zoo licht vergeten!
Draegt niemant in zijn borst een ongekreukt geweten!
De rechter, die in elk geschapen is tot wacht,
Is die van yder voor zijn tijt in 't graf gebragt?
Of is hy met de trou ten hemel opgevlogen?
Helaes! 't zy u geklaegt ô Tanzu, en mijn oogen.
Zoo kleinen handvol volx blijft, in zijn ongeluk,
Alleen de Vorst getrou en deelt in vreugt en druk.
Maer daer komt Sochidon de boomgaert doorgesloopen.

Soch.
Daer 's min voor ons te vreezen dan te hoopen.
Zoo 't zonnelicht noch tweemael onder gaet
Eer iemant u bejegene in dees staet,
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Zie ik uw arm gestijft van duizent grooten,
Den booswicht uit heel Azïen gestooten.
Ik heb, ô Vorst! veel vrienden aen mijn zy,
Die heimelijk die vorsteslachtery
Vervloeken, en het rot der dwingelanden.
Al neemt de haet uw deugden op haer tanden,
Al pronkt Trazil, die grootvorst vande nacht,
Met zonbanier en keizerlijke pracht;
Al gaept het graeu na schatten van ter zyën
En prijst om die de bastertheerschappye:
Noch zult gy haest, schep moet ô zonnezoon,
Uw stammegod bedanken op uw troon.
Dan zal Trazil u eerste troontrap strekken.

Nam.
Zoo moetge om mijnentwil na Igaras vertrekken,
Die is mijn trouwe vrient en vaders bloetverwant.
Geen giften hebben 's mans geweten afgebrant,
Geen vrees het onderdrukt. hy staet in zwarigheden
Gelijk een eik die van de winden wort bestreden.
Gâ heen ô Sochidon, gâ heen, vertel den helt
Hoe d'erfvorst buigen moet voor goddeloos gewelt
Van septervlegels. hoe de haet met duizent oogen
En 't beulenleger, dat haer 't gift heeft afgezogen,
Op onze vrientschap loert. gâ heen; maer hoor: de min
Die hy verschuldigt is aen 't vorstlik hofgezin,
Betael hy nu, en sterk mijn armen met zoldaten,
Mijn vrienden met zijn gelt. dat hy het al verlate
En neme met uw raet een rijp, maer vroeg beleit.
Zoo waerlijk overleev' zijn naem d'onsterflijkheit!
Zoo blink uw trouw in noot als 't berggout in de vlammen.
ô Pronk van uw doorluchte stammen!
Gy toont dat d'adel metter daet
In geen geslacht, maer deugt bestaet.
Gy pronkt niet met uw oudren wapen;
Maer laetze stil in 't marmer slapen,
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Die met berookte beeldenprael
Bepronkt de randen van zijn zael,
Braveert met and'rer naem en eere;
Maer dieze met haer deugt stofferen
Zijn edellingen, daer de nyt
Haer bitze tanden stomp op slyt.

Nam.
Ei gâ. laet Igaras onze onderdrukking weten,
En sla den roofgriffoen den helhond in de keten,
Waer aen de blaffer zich vergeefsch te barsten woel,
Terwijl ik hem de kop verpletter van mijn stoel.
Zon, die d'adren kunt ontsteken
Met uw aengename brant,
Leg nu, op het vorstlik smeken,
Uwe hengsten aen de band.
Doov' uw stralen, kort de dagen.
Laet het hemelswagenspoor
Rooken van uw snellen wagen.
Geef mijn wenschen toch gehoor.
Zyt gy, albeziende klaerheit,
Stamgod van ons oud geslacht:
Zoo betoon ons nu de waerheit
En verruil uw dagh in nacht.
Roost onze aerdkloots tegenklingen:
Want uw zonnelingen zijn
Laes! verkeert in duisterlingen,
In een al te slaefschen schijn.
Nam.
'K verwacht d'aerdskamerling die ons by hem zal leiden
Zoo dra de schaduwen verdubbelen oft scheiden.
Zoo wort Taimingaes stam, in 't heimelijk geviert,
In 't openbaer gevloekt.
Kam.
Wat naer geklikklak giert
My in mijne ooren. stil! hoe is mijn ziel beladen!
Bescherm my broederlief! helaes! wy zijn verraden.
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Maövenlung. Namolizont. Kamizame. Vanli. Quizing.
Geeft u gevangen.

Nam.
Wijk Verrader. voort: stâ af.
Kam.
Gaet sleept de keizerbeul met ketenen ter straf.
Wat wrokt, wat kant gy u met koninklijke zielen.
Wet uw gerechtig stael om schelmen te vernielen.
Nam.
Wie heet u dat?
Maöv.
Ik volg mijn opperkeizers last.
Vanli.
Zeg bloethonds, die vervult van burgerbloet noch bast
En vast na Vorstenvleesch; en, met moortzieke handen,
Niet vreest zijn opperheer meineedig aen te randen.
Kam.
Troulooze, zyt gy ook een hooft van 't moordgespan?
Vertrek, en raek my niet. zie toe. den hemel kan
De gruwelen niet zien. zy dreigt met donderklooten
Die bloedharpyen te verpletten, en te stooten
In d'allerdiepste kolk des afgronts. vrees den haet
Der starrelieden.
Maöv.
Had uw Vader niet den staet
En burger uitgeput, de langvergaerde schatten,
Die zoo veel rijken in haer rijken schoot bevatten,
In gulzigheit verslempt, en, razende als verwoet,
De hairlok afgezengt der vryheit, hare moet
Vertreden, en 't ontzach der strijdbre bontgenooten
En 't vrygevochte land, hy was noch onverstooten,
Met zijn meineedig zaet. nu dempmen best dien vloet
Die zoo veel bloet verslint, met eene hand vol bloet.
Nam.
Zoo krijgt het schelmstuk glimp. zijn al de razernyen
Te beene, om 't zonnenhuis vervaerlijk te bestryen?
Kam.
Zie uit het zielenhof eens op uw afkoomst neer
Heer Vader. spoken helpt! verschaft ons tegenweer.
Vanli.
Geweldenaers rukt af uw schitterende helmen,
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Op datmen zie wie ons als knevelers en schelmen
Durft kluistren.

Maöv.
Luistert niet. schiet toe.
Nam.
ô Wat een hoon!
'K moet lyden dat een schelm beklautere mijn troon,
En voel mijn armen van vervloekte boejen knellen.

Kam.
Waer wiltge met ons heen?
Quiz.
Ik zal mevrou verzellen.

Vanl.
Ondankbre, steek uw zwaert in mijn geprangde borst.
Nam.
Verwijfde schuddebol gy grieft uw oppervorst.
Maöv.
Een laffen die 't zich noemt, maer zonder kroon en ryken.
Een slaef van Vorst Trazil die voor mijne arm moet wijken.
Slâ. maek de voeten vlug.
Vanl.
Taimingâs stamhuis stort
Ter nêer, nu tieranny van elk gehandhaeft wort.
Sinkio. Hungüan.
Zoo vlucht een hart den muil der aengeschonne honden
In 't hartebosch! terwijl het overlaên van wonden
Vergeefsch een schuilplaets zoekt, vergeefsch zijn schorre borst
In koele bronnen wenscht tot laving van zijn dorst.
Wat leed mijn ziel gewelt toen ik de rijxvorstinne
Zach vleugelen en slaen gelijk een krijgsslavinne!
Noit krijgt den morgendou meer schoonheit van het licht
Als hare tranen van haer tintelend gezicht.

Hung.
Heer Sinkio hou op. ziet gy door andere oogen
Als d'oogen van uw wraek, zoo is mijn wraek bedrogen.
Taimingaes tieranny moet sterven met de nacht,
Zoo datmen noit de naem van dat vervloekt geslacht
Meer hoore. deist gy nu? op Zinkio, de helden
Die hun weleer met my voor d'oude vryheit stelden
Gedagvaert! dat een troep by onzen wraekgenoot
Sarron verschuil, die woont na 't frissche morgenroot.
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Een vleugel blyf by my, of 't zuiden aen quam springen:
Keer gy den westerhoek met uwe wrekelingen.
Die tegen 't noorden zien heeft Konzan met het best'
En stoutste volk in 't oog. Zarin regeert de rest.
Al helden welgemoet te sterven of te wreken.
Deze aenslach is daer by zoo heimelijk besteken,
Dat ook d'inbooreling zijn stedelingen haet,
En zelfs geen einde weet; maer steunt slegts op mijn raet.
Het onbekende volk, ons toegeschikt van buiten,
Zal op de hoorenklank het opperhof besluiten.
't Is alles zoo bekuipt dat list noch ongeval
De hantvest dezer wraek ons oit ontwringen zal.

Sink.
Mijn legerhelden zijn gewapent ingelaten
Door Vaders grafpoortael, door d'overwulfde straten
En door de watermuur in mijn verheven slot.
Waer draelt heer Hungüan?
Hung.
ô groote wapengod!
Bestuur mijn hand als ik den Tarter in zal voeren,
Door d'ondermijnde wal, om eens de nijt te snoeren;
En d'al t'ondankbre stad te toonen wat het zy,
De deugd betalen met gewelt en schendery.

Rei van Sineesinnen.

Nu't volk de voorsmaek proeft van vrede,
En dat Likungzus onvertzaegt,
Den beer van 't noorden heeft vertreden
En in zijn roofziek nest gejaegt:
Nu hy een heir van vluchtelingen
En strijders in de heetste slag,
Geboort door zulk een bosch van klingen
Dê buigen voor zijn legervlag;
Nu slaetmen 't Vorstlikhuis in boejen.
Men knot de buitentieranny,
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En doet de binnetweedracht groejen
Door d'ommezwaei der heerschappy.
Dit voelden, voor een ry van jaren,
De barsche Siammiten meê,
Toen Siam, vry van krijgsgevaren,
Verstikte in zulk een hollen zee.
Namolizont (ach! 't hert moet breken
Door zulken jammerlijken maer!)
Namolizont, de krijg ontweken,
Loopt in zijn eigen hof gevaer.
Ik zag zijn hals in ketens prangen,
En d'onverwonnen oorloogshelt
Met onze rijxprinses gevangen,
Haer schouders buigen voor 't gewelt.
De leeu wort in zijn nest gegrepen.
Van Tigers, heet op leeuwenbuit,
Hy heeft vergeefsch 't gebit geslepen:
Hy poogt vergeefsch zijn rosse huit
Te dekken met zijn dikke manen.
Nu perst hy 't vuur uit zijn gezicht,
Nu poogt hy zich een weg te banen,
En slaet zijn klauwen uit 't gewricht.
Zijn nestgezin hout op van hoopen,
Dewijl het nergens uitkomst ziet.
De Tigerbende valt aen 't stroopen
En acht zijn stale kiezen niet.
Wie zal nu onze maegdereijen,
Als wettestelster van den dans,
Langs schoon Jasmijne beembden leyen
En geven onze Joffers glans?
Nu Kamizame in 't heldenwapen
En 't harnas op de blanke borst,
(Schoon zy ten oorloog scheen geschapen
En heel in glinstrent stael beschorst)
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Geketent is in 't hof gedreven,
Met broeder als d'onbrachmannyt
Den stier pleeg aen het mes te geven,
Hoe vreeslijk dat hy stoot en wrijt.
Ei donder uit uw hemeltroonen
Turbano, donder onvermoeit
Den kerker stukken, die uw zoonen
En zonnebloemen houd geboeit.
Gaet heen verlaet u nu op staten
En bergen van verganklik gout
En vrienden, die u flus verlaten,
Zoo 't slinx geval zijn koers niet houd.
Noem nu gepurperde tierannen
Gelukkig, voor de zark het leet
Uit haer besloten buik kan bannen,
Daer 't bleike rif geen onheil weet.
Men moet zich aen geen schijn vergapen.
't Geluk der Vorsten is maer schijn:
Geen bed van roozen doet haer slapen.
De zorg, door 't gloejende zattijn
En peerelkleedren deurgebroken,
Verteert haer rustloos ingewant.
Nu maekt zy 't heete bloet aen 't kooken.
Dan steektze 't harssenvat aen brant.
Wie zal nu onze maegdereyen,
Als wettestelster van den dans,
Door schoon' Jasmijne beemden leijen,
En geven onze Joffers glans?
Nu Kamizame, in 't heldenwapen,
Met broeder, die zijn vrient vêrwacht,
(Schoon hy ten oorloog scheen geschapen)
Geknevelt is in 't hof gebragt?
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Vierde bedryf.
Trazil. Namolizont. Likungs. Quizing. Vanli.

HEeft oit de burgerliefde een marmer zegeteeken Den Keizren opgerecht die, trots
en onbezweken, Hun lijf verpanden voor het vrygevochte land: Zoo toont uw plicht.
gaet heen mijne onderzaten, plant Voor my een stasibeelt uit diamant gedreven,
Daer mijn getergde wraek de Massageet deed beven Op 't trotse metzelwerk in 't
aenzien van de nijt. Wie heeft het vallend hof van monsteren bevryt? En, niet
vernoegt alleen de vyant t'overvallen, En op de hoogste trap van oorloogslof te
brallen, Het schendig bloedjuk van zijn vryen hals geschut, En 't uitgemergelt grauw
gelukkig onderstut? Nu kryt een bastertzoon, diens moordlust, reets aen 't wassen,
Op 't bloedspoor van Zunchin, in burgerbloet wou plassen, Mijn deugt voor veinzery,
mijn moed voor wreetheit uit: Maer mijn voorzichtigheit heeft zijn gewelt gestuit. De
reukeloosheit heeft den onverlaet bedroogen. Stâ vast. men sleept hem hier.
Nam.
ô smert! wie zal mijne oogen,
De helft van 't leven, al t'onmenschlijk uitgesnêen,
My wedergeven? hoortge niet na mijn geween
Verstokte Goden! wraek! waer ben ik? koom verwoede
Koom ruk mijn boezem op. nu ben ik 't leven moede.
Wie heeft mijne oogen door zijn holle keel geslokt?
Wie heeft het streng gezicht voor lekkerny gebrokt,
In 't duurgeplengde bloet van God Taimingaes neven?
Op, sluimrende onderdaen bescherm uw keizers leven.
Bescherm. neen! wreek my; maer bestorm het monsterdier,
Dat al de weerelt zengt en blakert, met het vier
Van vorsteschendery. hoe is de tijt verloopen!
Heer Vader heeft het rijk verdadigt tegen 't stroopen
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Der rijkvrijbuiters die, verlekkert op den roof,
De boeren teisterden. zijn groote krijgsmoet stoof
Heel Tartarie door; hy sloot de Vyand buiten
En nam een erger plaeg met grooter magt te sluiten,
De kroonzucht binnen: ach! al t'onbedachte Vorst!
Gy voede een Vyant op, de kanker in uw borst,
Die wreeder als het heir der wrevele Tartaren,
Den grooten weereltheer in 't zonneschilt dorst varen,
Verrijs uit d'ysre slaep heer Vader, groote geest,
Bezie eens wie ik ben en eertijts heb geweest.
Het noodlot is belust uw zonnenhuis te knotten;
Maer uwe heldefaem zal noit in 't graf verrotten.
Vertrê genade. recht de wreetheits stander op.
Al rukt gy alles nêer noch steigere ik intop.
Een Vorst leeft na zijn doot in 't hert der onderzaten.
Ik zal de Burgery; zy noit mijn naem verlaten.
Ik schei met wapenlof. geeft my mijne oogen weêr,
Of plonder ook mijn ziel met uw bebloet geweêr.
Scheur vry Namolizont met doodelijke wonden
En groulik foltertuig, zijn eer blijft ongeschonden.
Waer dwaelt de blinde Vorst? waer ben ik?

Traz.
Daer uw Vorst
De troon bekleet.

Nam.
Daer 't hooft der vloekverwanten dorst
Na 't hemelsbloet van God Taimingaes zonnespruiten.
Liku.
Genade, Vorst. uw magt gaet hier haer zelf te buiten.
Rampzalige oorloogshelt, ik deel aen uwe smert.
Nam.
Drukt u mijn zwarigheit? zoo treê Trazil op 't hart.
Zijn ondergang alleen kan my weêr vrolijk maken.
Troulooze huispest. voort. gy zult het bloet weêr braken
Dat gy gezopen hebt.
Traz.
Dit schelden voegt u niet.
Ten past niet dat een slaef zijn opperheer gebiet.
Nam.
Noch minder, daer het recht verkracht den dwingelanden,
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Door staetzucht opgeruit, de septer geeft in handen.
Ik ben uw Vorst. geeft my d'ontwronge rijxstaf weêr.
Buig, onderworpeling, voor uw aertskeizer neêr.

Traz.
Gy voert de naem van Vorst en laet niet vorstlix blijken.
Waer zijn uw standers? waer uw groote koninkrijken?
De wijde weerelt is met mijnen naem vervult.
Geen mensche rept van u. wie heeft u ingehult?
Nam.
Al schijnt my nu helaes! een ander lot beschooren,
Ik ben tot heerschappy geboren, niet gekooren.
Al ben ik in de plaets van Vorst een blindeman,
Mijn zonnestamgod leeft die 't zien en wreken kan.
Traz.
Waer zijn uw lijfstaffiers?
Qui. Va.
Hier.
Nam.
Trouwe lotgenooten!

Traz.
Waer uwe kroon en troon?
Nam.
Gy hebtm'er afgestooten.

Traz.
Uw rijxvolk?
Nam.
Gy, en al uw beulenmoordgespan.
Traz.
Uw landen?
Nam.
Sina, en wat gy als aertstieran
Uitmergelt, onder schijn van lieffelijk regeren.
Zoo grijpt en schokt een wolf, gedost in schapekleeren.
Traz.
Wat blaft gy? uw gewelt is onder mijn gewelt.
Gy zijt u zelfs geen meer; maer van mijn arm geknelt,
Of wiltge uw leven ook verliezen met uw leden?
Lik.
Ontzachbre Majesteit, ach! laet uw boezem kneden
Door zoo veel tranen. 't is wel spâ; maer niet te spâ:
De droefheit dringt mijn tong te bidden om genâ,
Verschoon den blinden helt, en raek hem niet aen 't leven.
Nam.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

Gy weigert my genâ met my gena te geven.
Wie zijtge die alleen mijn kroonrecht gadeslaet?

Lik.
Ik, die van 't slaefsche juk ontlaste dezen staet
En nu mijn zelven niet van droefheit kan bevryen.
Ik wederstont met vreugt het buldrend' Tartarie.
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Nu parst my laes! mijn vrients geween en bitttre smert
De tranen uit het oog, de droefheit in het hart.

Nam.
Verdelgt den dwingelant, dat is mijn smert verkleenen.
My helpt verwijft geschrei noch troosteloos beweenen.
Eene artseni alleen kan my van ramp ontslaen,
De wraek van Vaders doot en 't leet my aengedaen.
Mijn rammelent gebeente eischt bloet der vloekgezinden.
Zoo wort mijn wraek bekent aen alle vier de winden.
In zulk een vierschaer wort dit kroonpleidoi beslecht.
Traz.
Wy achten geen gewelt. wy zijn hier zelfs 't gerecht.
Nam.
Al onderdrukt gy 't recht 't zal eeuwig triomferen,
Terwijlge ô aertstieran dit moorden en schofferen
Voor 't onderaertsch gericht in 't ledenloos gewoel,
Vergeefsch verdedigen, vergeefsch den rechterstoel
Ontveinzen zult uw, door den hals getrokkene eeden,
Tot duizendmael gestaeft en meermael overtreden.
Zoo slokt een vuilen beer zijn brokken weder in
Die eens zijn uitgebraekt. is dit de Vorstenminn'?
Heeft Vader om die trou den bastert opgetoogen,
Van het bezoedelt bed, daer hy vergif gezogen
En wrok en afgunst had met smaek gelekkertant?
Fy! had u 't blixemvuur in 's moeders lijf verbrant,
Zoo gaeftge tot mijn val, verwate septerroover,
Niet al uw eeden op, en al uw woorden over.
Struikroovende Arabiers, hoe eerloos omgekocht,
Zijn noit meineediger als zulk een schrikgedrocht.
Lik.
hoe zal dit kroongeschil de rijken gaende maken!
Traz.
Wie durf zoo lang ik leef my aen den septer raken?
Nam.
Die uw gezach niet vreest.
Traz.
Ik zal my doen ontzien.
Nam.
Dat 's buiten uwe magt. my kan geen leet geschiên.
Indienge my tot straf het leven laet behouwen,
Zal ik tot dankbaerheit u ramp op rampen brouwen;
Maer als de doot mijn rif verbrijzelt in het graf,
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Verwacht van sterker hant uw langvertraegde straf.
Zoo u in 't hoog pallais geen landzaet aen durft randen,
Zal d'altijtwrokkende Katajer van de wanden,
Noch 't roestig oorloogstuig afscheuren met het stael.
Ach! 't godloos bastertzaet is doof voor zulk een tael,
Dat denkt na onze doot geen ongemak te vreezen.
Maer wacht. een wreker, uit mijn wrokkende asch verrezen,
Zal u verweldigen. 't gaet wel zoo dat gelukt,
Dien 't alles tegenloopt.

Traz.
'K ben noch niet onderdrukt.
Het onheil dat my dreigt verwachte ik zonder schromen.
Men zal die stoute mont muilbanden en betoomen.
Maövenlung. Vanli. Namolizont. Trazil. Likungs. Quizing.
Daer is 't bestorven hooft van uwe Vyandinn'.

Vanl.
Heeft u in 't monsterlant Afrijke, een tigerinn'
Met tigermelk geaest? of bentge in scherpe klippen
Van beeren voortgeteelt? zijn dit de wijze lippen,
Waeruit de zomerbie zijn honig gaerde? neen!
Het vriendelijk gezicht is in een marmorsteen
Verandert. spreek noch eens, het zy u geest gaet dwalen,
En schorre donders spreekt in plaets van geestetalen,
In 't duister zielenrijk, of droef en afgemat
Van bulderen, omhelst in d'onderaertsche stad!
Uw Vader, daer hy wêer ter heerstroon opgeklommen
By 't lichaemlooze volk zijn eertrompet doet brommen,
En stampt de vloek en haet ter helle uit tegen 't hof,
Een kuf van keizerbeuls en snollen, zonder lof,
Die 's hemels taje roê zal plettren en verslinden,
Dit bloedige siment der vloekverwantgezinden.
Wat hangt een zwarte wolk ons over 't hooft! ach! ach!
Wat heeft de weerelt voor dees yszelijken dagh
Een nacht te wachten. breek door d'aerde, Kamizame,
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Bespook de schenderen. ik zal de straf beramen.
Waer draelt gy?

Nam.
ô ach! ach! mijn bange boezem scheurt.
De maegden, overal in 't woeden vrygekeurt,
Zijn... maer de droefheit bint mijn tong. ik kan niet spreken.
Mezuster, ach! mijn ziel! waert gy hun klau ontweken!
Traz.
Maövenlung, val aen. 't is onze last en wil.
Val aen, en ruk de tong, die d'afkomst van Trazil
Durft basterden, en ons vol gruwel wederspreken,
Ten barschen gorgel uit. ik zal de koppen breken
Die ik niet buigen kan,
Lik.
Hoe? is uw hert van stael
Een blinden heer op 't lijf te vallen altemael?
Of is't niet licht genoeg noit zonneglans t'aenschouwen?

Traz.
Durftge in mijn aengezicht verraderyen brouwen?
Is dit gehoorzaem zijn zoo 't onderzaten past?
Lik
Is dit het volk gestreelt, bewaert voor overlast?
Vermeng uw roet met heil, dat 's 't uiterst datwe vragen.
Vaerwel, ontoogde Vorst, en leer uw leet verdragen.
Nam.
Ik volge u helt Likungs. waer gaet gy? 't zal aen moet
My niet ontbreken. ach! hoe kruipte 't kokent bloet
Door d'aderen.
Traz.
Die tong ten halze uit.
Nam.
Wykt tierannen,
Verraders, wykt. u Vorst heeft alle vrees verbannen.
Mijn Vaderlijke vloer zy tuige van mijn doot.

Traz.
Hy leit'er toe. dat 's uit. nu zijnwe buiten noot.
Vanl. Qui.
Nu zijn wy mê verdelgt, en sterven ongewroken.
Rampzalig helt! uw dood heeft ons het hert gebroken.
Wraek! hemel! goden! wraek. nu 't rijk een aertstieran
Die al de weerelt drukt niet onderdrukken kan.
Traz.
De lijken binnen. gaet en zegt dat Celione
Mijn schoone lustgenoot my haer gezicht vertoone.
'K verwacht haer. zoo geen wolk dit helderlicht verdooft,
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Scheen noit de zonne my met grooter glans op 't hooft.

Trazil. Celione. Maövenlung.
Mijn schoone, 'k vrees nu niet. de vyant is verwonnen.
Namolizont is doot. de slach met schrik begonnen
Is juichende volbragt, en het gewelt gevelt.

Cel.
Hy telt het zant aen strant die uwe deugden telt.
Maöv.
't Geluk schijnt zelf belust om u om hoog te heffen.
Cel.
Nu wortge niet getreft om dat gy elk kunt treffen.
Traz.
'K zal met een andre voet gaen treden op mijn troon.
Cel.
Maek alle vlekken eerst van alle vlakken schoon.
Gy moet de wichelaers in haren vleugel byten.
Traz.
Ik vrees' het kerk gezach.
Cel.
Dat moetge neder smyten.

Traz.
En storten zijme op 't lyf?
Cel.
Verdrijfze met uw magt.

Traz.
Zoo wort het gantsche rijk in rep en roer gebragt.
Maöv.
Het grau draegt meer ontzach aen weereltlijke heeren
Als liefde aen Priesterschaer en kerk.
Traz.
Maer 't quam te keeren?

Cel.
Dan raet gezocht.
Traz.
Dan is het zoeken veel te laet.
Cel.
Nu al te vroeg.
Traz.
Is 't ooit te vroeg tot beter raet?
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Maöv.
Uw Majesteit lijt schimp en wort na 't hert gesteken.
Traz.
Wat onze wil vermag is klaer genoeg gebleken.
Maer wie weêrstaet het grau in hare razerny;
Maöv.
Men muilbant dat gedrocht met klem van heerschappy.
Gy hebt de septer in uw handen.
Traz.
Zy den degen
Door dolheit aengevat.

Cel.
Zet daer nu krijgslist tegen.

Traz.
Een zenuwlooze list.
Cel.
Hebt gy de Ridders niet?
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Traz
Die waejen met de wint, en zwaejen als het riet.
Hoe kan ik onversmaet der Priestren magt besnoejen?
Cel.
Roei haer niet teffens uit, belet hun maer te groejen.
Traz.
Wat drijft u tot die haet bekoorelijke Vrouw.
Cel.
Genade, keizer!
Traz.
Spreek.
Cel.
Mijn ongekreukte trouw.
Een Vorst die van de vrees zoo verre is ingenomen,
Dat hy den Tempelier moet vreezen in te toomen,
Die brantmerkt zijnen naem, draegt zich te bloode en laf.
Uw wezen stâ gestrekt gelijk uw septerstaf.
Een keizer kan op d'aerde als d'oppergoden leven.
Zijn wil is yders wet. hy moet de staten geven
En nemen onberispt. zal nu een weereltheer
Voor Priesters zwichten, die hem tasten in zijne eer?
De hemel schaft u stof tot wraek. de vreemdelingen
Die zoo verre omgesolt door 's weerelts ommekringen
Voor 't prachtige Peking verzuft staen, daer die stad
Een weerelt toont, gepropt met Sinaes eêlste schat,
Daer 't al van paerlen blinkt, en riekt na boomkaneelen,
Die specerijen geeft aen alle weerelts deelen,
Zijn buiten hare schult een doelwit van de nijt.
d'Aertswichlaer, die om uw grootachtbaerheit van spijt
En gramschap zwelt, zoekt nu uw heerschappy te smoren.
Zy komen.

Maöv.
Schuilen wy.
Traz.
Hier zalmen 't alles hooren.

Rei van Sineesche Priesters. Ignatius. Aertspriester. Urbaen. Trazil. Maövenlung. Celione.
Wy slepen, op 't bevel van uwe heiligheit,
De kruisgodisten hier.

Ign.
Men hoor...
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Aerts.
't Wort u ontzeit,

Urb.
Een vreemdeling helaes!...
Aerts
Wy lachen om uw weenen.

Ign.
Ontboeit...
Aerts.
Men knevele haer strenger dan voorhenen.
Urb.
De wet verbiet...
Aerts.
Houd op. 'k heb my die wet gestelt.
Ign.
Wy staen, mijn broeder! voor een vierschaer van gewelt.
Rei.
Men zal uw lastertong van Godenvloek besnoejen.
Urb.
Ontyzer' d'armen dan en slâ de tong in boejen.
Ign.
De kruisleer zal de spraek voor by treên in haer vlucht,
Al zou de donder zelf God roemen uit de lucht.
En zwijgen wy, zoo zie ik deze kerkpilaren,
Eenparelijk bevrucht, een oogst van tongen baren,
Die d'afgodistery vervloeken door al 't rijk,
En voeren 't kruisgeloof ten hemel uit het slijk.
Rei.
Zal een gevange slaef, zoo fier en onbezweken,
Met opgeheven kruin de priesters tegenspreken?
Die hem de doot doen zien?
Urb.
Verscheur mijn leden vry.
Wat eer behaeltge door die kristenslachtery?
Wat zege hebtge door een slavenmoort bevochten?
Dat kan een winterwolf en dolle roofgedrochten.

Aerts.
Een van u tweên verzoen het Priesterlijk gewêer,
En strek zich knielende voor 't heilig outer neêr.
Ign.
Onzalige, my kan geen marteldoot vervaren;
Maer 'k zal niet buigen voor uw goddelooze altaren.
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Urb.
Ach! spaer dien grijzen helt, zoo vreedzaem van gemoet,
Maer ik ben moedig en oploopende van bloet.
Men scheure my vaneen en deel mijn ingewanden,
Ten zegenroem in alle afgodaenbidders landen.
Ign.
Neen! kerft geen jonge bloem, zoo lieffelijk van aert.
Mijn winterroozen zijn in doorenen herbaert.
Men buigt een lente spruit, geen scherpgepunten dooren.
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Urb.
Men moet in halsgeschil de weêrpartyen hooren.
Mijn broeder kent, op 't licht der zeevaert afgericht,
De landstreek door 't kompas, de landen door 't gezicht.
Door zeilsteenkunde weet hy zich een weg te vinden
In 't gapent pekelschuim en stormende onweerwinden.
Natuurweet opent hem de wegen waer hy streeft.
Ik ken geen Roomen meer.
Ign.
Ach! ik ben afgeleeft,
En lang genoeg gesolt in 's weerelts ongenuchten.
Ik sneuvele met vreugt.

Urb.
Uw vreugde doetme zuchten.
Ik zal in broeders steê 't moorddadig zwaert voldoen.
Ign.
Treê herwaerts pagodist en neem mijn bloet tot zoen.
Aerts.
Dit prevlen duurt te lang. men val den jongsten tegen,
Urb.
Hou stant. Urbaen worde eerst van 't moordgeweer doorregen.
Aerts.
My dunkt gy staet verstelt, en steekt de hoofden vast
Al zuffende by een. volvoertge zoo mijn last?
Rei.
Verschoon uw priesterdom, ô wreker van de Goden.
Haer trou verlet mijn hand.
Aerts.
En teffens mijn geboden.
Doorsteek hun beide met het zoenzwaert. voort. stoot toe.
Stoot toe. de Goden zijn die lastermonden moê.
Dit is het hof ten spijt.

Urb.
Wy sterven martellaren,
Op 't spoor der kruisgezant....

Aerts.
'K gebiede u in te varen.
Voort.

Ign.
Ach! mijn broeder, ach! omhelsme doch. ïk hoor
De vreugdbazuin alree in 't hooge hemelkoor.
Urb.
ô Hemel! geef my kracht om 't aengezicht te wenden.
'T afgodisch moortaltaer bezwaeit mijn laetste elenden.
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Ign.
'k Ontfang uw veege ziel in mijn besturve mond.
Verlicht dit blinde volk door uw genâverbond!
Traz.
Men spreek haer aen, en straf die moetwil na 't behooren.
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Maöv.
Genadighste, vertoef.
Traz.
'K mistrouwe zelf mijne ooren
In deze tieranny. verbastert kerkgebroet
Hoe zal uw kop hier na noch druipen van dit bloet.
Cel.
De keizer staet verstomt; maer 't zal noch anders dagen.
Daer rijst noch zwarter bui met ongestuimer vlagen.
Die zware donderstorm hangt uwe troon op 't hooft.
't Is alles my ontdekt.
Aerts.
Ik heb u lang belooft,
Pagodelingen en godvrugte altaergenooten,
Van 't voorrecht te voorzien daer zy zijn uitgestooten.
Terwijl de heerschappy noch teer is, en 't gezach
Der tempelieren veel by 't muitent hof vermag,
Zal ik op deeze wijs mijn tempeleeden staven,
Den keizer smeeken dat hy zijn vervloekte slaven,
Ten godenoffer geve op 't oorloogs dankaltaer.
Om Xunchis nederlaeg en 't afgekeert gevaer,
En om de godbegeerte een beter glans te geven
Heb ik in verzen dit orakel uitgeschreven.
Dat zullen nu, als ik de Vorst in 't hof ontmoet',
De kerkkoralen hem voorzingen in mijn stoet.
Dan weet ik deze moort den keizer op te dringen,
Het opgehitste grau het hof te doen bespringen,
Op mijnen wenk. door haer, Trazil, verlegen, flus
Te dwingen na mijn hand tot hy mijn voeten kuss'.
Rei.
De goden hebben dit u ingestort van boven.
Aerts.
Noch hel noch hemel zal ons van dit recht berooven.
Ik zie Trazil de staf gebroken in de hand.
Dan is de tempelhulk na onze wensch gelant.
De Priesterliverei verwin de staf en degen.
Rei.
Wy hebben langgenoeg gedoken en gezwegen.
Het duiken wort met recht van 't geestlik volk gehaet,
Dat rust niet voor de troon beneden 't outer staet.
Aerts.
Elk make zich gereet om d'aenslag kracht te geven,
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En toone zich vol list. dat niemant onbedreven
Den keizer nader. dat dit nergens uit uit en breek.

Traz.
De wraek slâ haer, en my, indien ik dit niet wreek!
Sinkio.
De Tarters hebben burgt en markten ingenomen,
En storten in de stad als overlade stromen.
Peking schijnt in een zee van bloet en vlam hervormt,
Die langs de daken giert, terwijl men vecht en stormt.
Het hof, dat als een stad met wallen wort beslooten,
Hoort noch van d'oproer niet, door d'omgekochte grooten.
En 't is geschapen dat het eer geen onweer hoor,
Hoe fel het noorden brult, voor dat den groeten moor,
De stormbrug overruk om in 't palleis te wijken,
Wiens Keizer 't slot bewaert van vyftien Koninkrijken.
Trazil. Celione. Maövenlung.
Ik zie haer int verschiet.

Cel.
Zy koomen herwaerts aen.

Traz.
Maer zullen zonder wraek mijn handen niet ontgaen.
Ik zal de gramschap, die m' ontroert wat doen bedaren.
Maöv.
Breek teffens nu 't gezach der valsche tempelaren.
Rei van Priesters. Aertswichelaer. Trazil. Celione. Maövenlung.
Ik ben belust op menschen schonken.
Blusch uit de vruchtelooze vonken,
Smakt beestespieren van 't altaer.
Men slachte my de kristepapen.
Zoo strek mijn gunst het rijk een wapen,
Waerop het afstuit al 't gevaer.
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Wich.
Zoo zong de waermond en zoo galmde 't koorgewelf.
Wy zagen een gerit van stralen, en hem zelf
In 't midden van een vlam uitflikkren, daer de zonne
Haer oogen blint op ziet, door grooter glans verwonnen.
Zoo bralt in 't middelpunt de tintelende maen,
Als zy rontom haer heeft de starrelichten staen,
En met haer vier verwint de kleiner hemellichten.
Zoo blonk de God toen hy de staetorakeldichten
Geeindight had, en vloog door al de daken heen.
Wy volgden met ons oog kerkplichtig van benêen;
Daer hy, gezwinder als een schietpijl opgeschoten,
Door wolk en hemeltrans de blauwe hemelklooten
Zijn zoolen kussen liet. noch blonk in ons gezicht
Een goddelijke vonk van dat verquikkent licht,
Als eindelijk die strael met hem quam op te steigeren.
Wie durf de hemelvorst die godbelofte weigeren?
Traz.
Betael het zoo gy wilt, men hou de slaven vry.
Ik zal niet lijden dat die outertieranny
De lendnen van mijn staet, reets quijnende en gebroken,
Geheel in stukken slâ. het menschenoffersmoken
Heeft al te quaden geur. daer is al meer aen vast.
Het geeft te vrijen voet tot grooter overlast,
Aen 't wreede papendom dat, vol van leugenvonden,
Geduurig twistvuur stookt, zich wentlende in de zonden
Daer 't andre schu van maekt, en volk en Vorst verdeelt,
Ja zelfs al lachende met kroon en septers speelt:
Daer 't, tredende in zijn gout, noch durft de Vorst bespotten.
Waer dreef oit Wichelaer zijn dolk door menschestrotten?
Waer wierde 't moortaltaer met vreemdlingsbloet begruist?
Of hebtge dan alleen in uwe ziel gehuist
Al wat de Scyten zelf versmooren met haer lippen?
Laet zich d'orakelgod die gruwelen ontslippen?
Ik zie door 't wuiven heen, en merk die toeleg wel.
Elk hou zich by zijn dienst en staek dit heiloos spel.
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Bezwanger het altaer met plegtige offerhanden.
Betast de veezelen. doorsnuffel d'ingenwanden.
Ik vier' het priestearmpt; maer haet' hem die 't bekleet
Wanneer hy van 't altaer op vorstetroonen treet.

Wich.
Gy durft, na dat gy 't rijk met uwe vloekverwanten
Verweldigt hebt, u noch met d'oppergoden kantten;
En, niet vernoegt de wet gelijk een dwingelant
En 't grau dat daer voor buigt te stellen na uw hand,
My, out en afgeleeft besneeut van zilvre haren,
Met een gewaende magt, in 't flikkrig godschilt varen!
De godspraek roept om vleesch, die ons deze inspraek gaf.
Het outer opent ons de lippen, niet uw staf.
Dit 's ons bedrijf: wy zien hoe laeg de zonnestralen
Neêrschieten van om hoog. of deze sterren dwalen
Die op gepasten tijt voltrekken haren loop.
Waerom de maen, als met een diamante knoop
Vereeuwigt aen de zon, niet van haer zelfs kan lichten.
Of d'aerdkloot, hangende in zijn spillen en gewrichten,
Haer lichaem tusschen 'hooft der heldre zon en maen
Kan dringen, en het licht der mane schuil doen gaen.
Of 't alles uit een ei, zoo Kochinchiners dryven,
Geteelt is; of het wit weêrzijts den doir kan styven
En scheppen uit den dop het groote hemelvelt.
Of d'aerde, zoo tot noch by elk is vastgestelt,
Zich sluit in 't hemeldak in 't vierkant met vier punten:
Dan ofze, om boven al wat vreemt is uit te munten,
Gestaeg om 't vast gebou des hemels rolt en went.
Of dit heelal bestaet uit klooten zonder end.
Of Omtofers, die hier uit Indostan belanden,
[Daer Ganges 't zuidereind bepaelt met goude stranden]
Met recht de zielen doen in andre rompen gaen.
Of d'aerde kleiner is als 't lichaem van de maen.
Of Panzon, d'eerste mensch, is door een ei gebeten,
Of van 't verwart gevaerte allenx by een gesmeten.
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Of van God Tain met ziel en lichaem aengedaen.
Of Wy na onze dood geheel en al vergaen,
Met Lauzu, die de lust voor 't hooghste goet bepalen.
Waerom het volk dat in Peru komt schatten halen,
De zeilsteen slypen kan dat hy na 't noorden draeit;
En schoon 't getakelt bosch na 't oost en westen zwaeit,
Noch vint hy 't noorder as en ziet geen andre streken.
En zijnwe moede met den Brachman 't hooft te breken,
Men wekt de zangkonst op, dat kerk en koorgalm brom'.
Dan lust het ons voor 't rijk 't verbolgen godendom
Te zoenen, en haer gunst aen onze zy te trekken,
Dat hare magt den staet een pyler mag verstrekken,
En Xunchi breidele, die vruchteloos zijn volk
Ter vleeschbank heeft gebragt, ten doel van uwen dolk.
Mijn leven is vergeefsch ten dienst van 't land versleten.
Zoo gy, door oude wrok op 't Priesterdom verbeten,
De Godheit, bronaêr van al 't wenschelijke goet,
Te leur durft stellen om een handvol smook en bloet.

Traz.
Een godheit die gy zelf verziert in uw gedachten,
En oppronkt zooge wilt in rustelooze nachten:
Een godheit die voor al geen wichelaren past,
Een bloetgod die met een ondraegelijken last
Mijn schouders dreigt. geen god, maer huichelende papen
Ontzeg ik 't menschen smook.
Wich.
Gaet voor mijn offerknapen.
Wy volgen, maer ik zweer!
Traz.
Ontaerde gryzaert leer
Uw keizer vreezen.

Maöv.
Hier en helpt geen tegenwêer.
Beziet uw staetzucht daer, vermomt met papedroomen.
Het offer is volvoert. de moeite u afgenomen.
Daer zijn de lijken.
Cel.
Ziet gy....
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Sinkio. Trazil. Celione. Maövenlung. Aertswichelaer.
Wapen! wapen! moort!

Traz.
Waer wort dat naer gekrijsch dat moortgedruisch gehoort?
Wat brengt ons Sinkio, dus schielijk aengevlogen?
Sink.
Een woesten baiert vol rampzaligheit. mijne oogen
Zijn blint, en gruwen voor de gruwlen dezer nacht.
Het Aziaensche rijk valt Xunchis oorloogsmagt
Ten roof. de trotze kam is ons van 't hooft gebeten.
De Tarter wort alöm voor rijxhooft uitgekreten.
De schorre hooren schreeut geduurig moort en brant.
De wapenburcht weêrstaet haer magt aen d'oosterkant.
De veltheer heeft zijn heir rontom het hof geslagen,
En streeft ter muurbresse in met zijne hinderlagen.
Uw middelhof alleen is noch van inval vry.
De weêrwraek van Zunchin dekt hun verradery.
Ze roepen niet als wraek. gy kuntze niet verdryven
Noch hare hand ontgaen.
Traz.
Wie zal mijn zijde styven,
Datwe in ons uiterste de plondraers tegenstaen?

Cel.
Laet af. gy gespt vergeefsch 't wanhoopig harnas aen.
Ik wil mijn bedgenoot als doodgenoot verzellen.
Een ktijgsman laet zich niet al levende beknellen
Van zijne weêrparty.
Traz.
Gâ heen dan schoone Vrouw.
Berei uw liefde plaets tot zegel van uw trouw.
Ik zal u volgen. gy kost hier mijn bloet ontvonken
Met minneprikkelen. daer zal uw liefde dronken
Van uw wellustigheit, haer wit bereiken. gaê.
Gaê, dael na onderen daer gy geen ongenaê
Geen Tarter in het hof der schimmen hoeft te vreezen.
Waert gy mijn lustgenoot, gy zult zijn boel niet wezen.
Maöv.
Heeft u verwoede hant, ô zinnelooze Vorst!
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Het klinkent stael gedrukt in deze blanke borst!
ô Korte heerschappy! ik zalme een open maken
Door d'yzre drommen, of met u mijn ziele braken.

Cel.
Ach! volgme: want de geest ontslipt mijn doodsche mont.
Of vlucht, maer hoe. begraef my in een andre gront,
En schrijf op 't graf: dit kon Trazil zijn Vrouw bewijzen
In ballingschap. niet meer. ik sterf.
Traz.
De schimmen ryzen
Ten afgront uit. ai my! daer komt d'ontzielde Vorst.
Hy daelt, en toont my in het dalen d'ope borst
En ribben, door dit stael gescheiden.
Wich.
't Zijn de goden,
Ondankbre rijxpest die u pynigen, geen dooden.
Nu staet mijn wraek intop. het onverzade graf
Ontsluit geen geesten als tot laetste loon en straf.
Dat komt van 't godendom zoo stout te heeten liegen.
Maer 't hemelsche gerecht is niet in slaep te wiegen.
ô Hemelrechteren, vermeerder hem zijn pijn!
Traz.
Fortuin! hoe lang, hoe lang zult gyme tegen zijn!
Wich.
Sterf dwingelant, dan zultge 't onheil mee u slepen.
De wraek staet schrap om u ter weerelt uit te zwepen.
Traz.
Mijn lijfschutbenden, ach! waer zijnze? vat den schelm,
En doet hem ziel en bloet uitstorten in mijn helm,
Op dat die laetste dronk mijn heete wraekzucht lave.
Wich.
Gaê nu zachtmoedig Prins, verlos uw kristenslaven.
Traz.
Vertrek bedrieger, en verlaet mijn hof. voort, voort.
Ik blijve in al mijn ramp Trazil. mijn vorstlik woort
Is u een godspraek. ik ben tot uw haet gebooren.
Wich.
ô Vrouwenmoordenaer, 'k zal haest u sterven hooren.
Woed nu zoo lang gy wilt. ik gaê.
Traz.
ô Goden, ach!
Verhoort my. stopt gy nu uw ooren? is mijn dagh
Zoo draê in nacht verkeert? en kan ik 't niet ontvluchten,
Zoo lust het ons voor 't laetst het herte eens uit te zuchten.
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Vervloekte nacht die noit in mijn gedachten zijt
Dat gy 't geweten niet die keizermoort verwijt,
My domplende in een kolk van troostelooze tranen
Maer 't is te te laet bedacht. nu zal ik deze lanen
En lustprieelen weêr doen galmen op mijn kreet.
Ach! had een Krokodil, zoo hongerig als wreet,
De boorden van de Nijl bezoedelt met mijn spieren,
En 't overschot geschaft aen hongerige dieren.
De doove hemel schijnt te lachen om mijn druk.
Zy brout me dit verraet en grouwlik ongeluk.
Elk poogt den nieuwen Vorst de voeten dwars te zetten.
'K zie paerdehoeven, en ik hoor triomftrompetten
Een doodlik stormgedruisch schakeeren. wykme. stil.
Daer ryst mijn gemaelin van ondren op. ik wil
Haer vragen wat zy met dat fakkellicht zal maken.
Ik zie Zunchin, bespat van bloet, de banden slaken
Van Koja, die noch nau zijn adem halen kan.
Wy zijn omsingelt van een geestenvloekgespan.
Mijn kamerlingen, mijn trouwanten, mijn soldaten,
Waer zijtge? hebtge my met mijn geluk verlaten?
Onzalig nootlot! foei! gy hebt my in uw schoot
Gekoestert, om my nu in d'allerbangste noot
Te stikken, en mijn vloek my te doen overleven.
Waer is mijn rechterhant Maövenlung gebleven?
Of prest hy in mijn dienst zijn regementen aen?
Omring de Tarters. zoo. val in. slaê doot. val aen.
Gy gaeft my eerst de kroon die ik nu zal behouwen.
Verheug u Celione! ik heb 't vergif gebrouwen,
Waeraen uw Vyant zich te berste zwelgen zal,
't Is wollefswortelzap en drakenspog met gal.
Groothartige Likungs! is 't nu een tijt van vrijen?
Te velt. te wapen. op. ruk uw soldaterijen
Uw forse krijgsliên met de nachtklaroen byeen.
Heeft die niet stems genoeg zoo moetge zelfs te been,
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En van de toorentrans een groover keel opsteken
Als 't buldrent noorden, wen 't de bergen poogt te breken.
Verstom den donder met uw vreeslijk krijgsgeluit.
Maer stil. wy vallen zelfs den vyanden ten buit.
Mijn heldre morgenstar is als een rook verdwenen.
Mijn zonn' die 's avonds rees is 's morgens uitgeschenen.
Wat woelt'er in mijn brein! ô arm! waer is uw kracht!
Ontzenuwt, op de loop. ô lange bange nacht.
Hoe treftge my, en doet my bloet en etter zweeten.
Helaes! 't is uit met ons. het hof wort opgesmeten.
De deuren met gewelt ter spillen uitgetorst.
Nu zoektmen Vorst Trazil. neen Tigers, neen, mijn borst
Is t'edlen roof voor u. geen Tarter zal ons toomen.
Wy gaen. hier is de koorde, en ginder zijn de boomen.
Daer rukt de nachtwolf voort. 't is al te lang gemart.
Mijn eerste vreugd helaes! is nu mijn laetste smert.

Rei van Sineesinnen.
ZANG.
Ach! dat Turbanôs geest, eens uit
Het guide grafgewelf gerezen,
Zijn trotze hooftstad die, voor dezen,
Heeft scheutvry op haer borst gestuit
Al wat zich kantten met haer kracht,
Dus jammerlijk zach t'onderbragt:
Hy zou met zuchten, snik op snik,
Dees klacht ten boezem uit doen wellen:
Wat roofgedrogte komt my quellen
Dat d'afgeleefde een oogenblik
De rust misgunt. ô tigershol!
Is noch uw holle balg niet vol
Gepropt met dierbaer menschen bloet?
Moest gy mijn erfdeel meê aenranden?
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Ach! slâ veel liever uwe tanden,
Met uwer moordenaren stoet,
In mijn gebeente, wie gy zijt
Die my noch na mijn doot benijt:
En doet my, zoo lang ongeroert,
In mijn palleizen komen spoken,
(Was noch de wraek maer zat gewroken!)
Van burgertranen opgevoert.
Mijn Vaderlooze burgerschaer!
'K zal u bedekken met mijn vleugelen,
Of ik die tigers kon beteugelen.
Komt Pekijnyten, komt vergaer.
Gy zijt mijn lendenzaet waer heen?
Maer noemtze eerst die u dus vertreên,
TEGENSANG.
Hou op Turbano! vraegt niet meer.
(Deeze antwoort zou den burger geven)
Gy waert helaes! gy waert in 't leven
Ons wettig oppervorst en heer,
Nu maer een krachtelooze geest,
Een nachtschim die de middag vreest.
Ik buig my echter voor uw last.
D'erfvyant kruist op uwe straten.
Ach! Tartarie is uitgelaten;
Die tieranninne brult en bast
En dreigt het al met wreeden muil
Te rukken na den afgront. schuil
Ey schuil, eer dat zy u, beschorst
Met borstpantzier en beukelaren,
Om brullende in de kroon te varen,
Die gy zoo loflik hebt getorst.
Geen maegt of zuigling wort verschoont.
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Trazil, noch eerst tot Vorst gekroont,
Heeft, om de vyands hant t'ontgaen,
Zijn hand tot vyant moeten maken.
't Verwulfzel van uw trotze daken,
Dat als een wonder pleeg te staen,
Is nu een moortkuil vol gevaer.
De krijg maekt Vorsten eigenmoorders:
Het vreedzaem grau tot vreêverstoorders:
De steden hellen, doodsch en naer'.
Dit 't einde; een ongenadig lot,
Waer mê uw glori wort geknot.
SLOTZANG.
'T verraet heeft ons die ramp gebrouwen,
Geblinthokt door de schat.
Koom leer u nu niet meer vertrouwen
Op schoone schijn, en wat
Het oog van buiten u komt liegen.
De broeder zelf is uit
Om zijnen broeder te bedriegen.
Ach! blixemslingrer stuit
Deze inbreuk die een veilig open
Aen alle gruwel geeft.
Moet nu de burgery bekoopen
Het geen haer Keizer heeft,
Gelijk de nyt verdicht, bedreven?
Geen onheil duurt altijt.
Het bittere wert in dit leven
Met honig gekonfyt.
Het rond is vol verwisselingen.
Die keeren beurt om beurt.
Gelukkig die uit alle dingen
Het allerbeste keurt.
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Wy troosten ons al d'ongelukken,
En hoopen beter staet.
De Goden houden in 't verdrukken,
Altijt de middelmaet.

Vyfde bedryf.
Xunchi. Trazil. Nojoza.

DAt nu Peking, vol rook en vlamme, Taimingaes Keizerlijken stamme Geheel vergete
en smoore in bloet, Dat, als een doorgebroke vloet, Of hoogen waterval, komt storten
Langs 't neêrgeblixemt hof, en korte Den roem van haer gedachtenis Nu 't al door
my vertreden is. En gy, ô hooft der muitelingen! Hoe dorst gy na die glory dingen,
Meineedige, die zoo verwoet Geplast hebt in uw Koningsbloet? Dat roept mijn armen
nu tot wrake, Die ziet gy uit mijn oogen blaken, En heft gy 't onbeschaemt gezicht
Noch ongedoodverst in het licht?
Traz.
Gy hoeft my 's Keizers dood zoo scherp niet toe te byten.
Ik deede een andre daet die moogtge my verwyten;
Dat ik, niet denkende op uw Krokodillenaert,
De kroon, zoo duur gekocht, niet beter heb bewaert.
Xun.
Ik heb mijn Vorstlik recht gewroken;
Maer wie heeft eerst 't verbond gebroken?
Toen na het Ningiveens gevecht
Voor eeuwig d'erftwist wierd beslecht,
Heeft toen Zunchin niet op uw raden
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Den oorloge op zijn hals geladen,
En, buiten alle recht, geslaekt,
De vredebanden, nieugemaekt?

Traz.
'T is waer. ik heb hem eerst den oorlog doen belooven,
Om dat gy grooter buit met plonderen en rooven
En land ontheisteren veroverde als in twist,
En 't rijk, in schijn van vrede, uithongerde met list.
Uw vreede stont hem duur; en nu is 't eerst gebleken
Hoe zuur die valsche vree het rijk komt op te breken.
Ach! had ik Sina, voor die zware donderslag,
Veel liever met haer Vorst verdelgt in eenen dagh!
Xun.
Ik sal die fiere tong bedwingen.
Wie kan van wederspannelingen
En Vorstenvlegels, snoot van staet,
Dat tegenspartlen zonder maet,
Verdragen, zonder zich t'ontsteken!
Traz.
Ik zal dien harden kop haest breken.
Dan zal ik, stervende, noch wenschen dat het hof,
U en uw ryxboelin verplettere tot stof.
Nojos.
Die kroonvloek stuite al 't hemelheir der Goden
Die Tartarie in hare bergpagoden
En kerken viert, de weerelt door; maer gy
Rampzalige wat trotze razerny
Doet u aldus uw slaefsche stant vergeten?
Voor, voort, men sla den dollen aen een keten.
Xun.
Leg eerst al 't Vorstlik hulzel neêr.
Hoe, bied een slave ons tegenweer?
Waer zal die trotze moet noch enden!
Voort, voort. men scheur het van zijn lenden.

Traz.
Moet ik in 't aengezicht van mijn verheerde troon
Afleggen heerschappie, en vrygeboorte en kroon?
En zien een halven man, verwijft in alle leden,
Gewentelt in het gout, mijn eigen stoel betreden?
ô Goden! had Trazil noch voor een man gebukt,
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Die hem al vechtende den scepter had ontrukt:
Dan zou zijn mond zich niet van 't slinx geval beklagen.
Nu is hem Sina niet ontweldigt, maer ontdragen,
Verradelijk, gelijk een nachtbeer blode en mat
Een onverdachte proi in zijne tanden vat,
En zuigt het laeuwe bloet uit aderen en schonken,
En hangt op 't lekker aes ten halze vol gedronken.
Hoe heeft my 't onheil steets de voeten dwars gezet!
En in de door, ook zelfs, de galgendoot belet.
Dees' goude koordenstrop was om mijn hals gewrongen,
Toen uwe hinderlaeg my schielijk heeft besprongen,
En d'eervergeten Moor van d'ebbentak gesneen,
Om uwen Olifant, geketent, voor te treen.
Fy had den donder my veel liever neergeslagen,
Als dat d'elendige Trazil u schimp moet dragen,
De veltheer, uw krijgsgeeszel vol van lof,
Zal aenstonts zelf verschijnen in het hof.
Hy moet zich in Pekings verderf vermaken,
Daer eene zee van vuur d'aeloude daken
Aen d'oostergas verdrenkt in smook en puin,
Met alle die hartnekkig hunne kruin
Opsteken, en den blixem der Tartaren
Niet vreezen in zijn gruwlik schilt te varen.
Het grof geschut van geen gewelt gestuit
Braekt storm op storm zalpeterwolken uit,
En dondert en rammeit de burgt en rotsen
In stukken, die de Noordsche standers trotsen.
Gy moet Peking, noch stikkende in den gloet,
De drooge keel verzaden met uw bloet.

Xun.
Ik zal u eerst dat zegebranden
Door 't hofverschiet langs dees' waranden
Vertoonen, en Peking, van hier,
Begraven onder 't oorlogsvier,
Zoo ver' het my durft tegenkantten;
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Dan moogt gy zelf uw vloekverwanten,
Gesleept, gescheurt op 't moortschavot
Van ons baldadig legerrot,
In uitgebroken razernye
Beschreyen met uw rijxvoogdye.
De veltheer zal noch voor den dagh
Dat schouspel, onder 't hofgelach,
Met my bezien; maer d'oorlogshooren
Doet my de legervreugde hooren.
Den grooten moor stapt herwaert aen.
Ik hoor de zegetrommels slaen.

Nojos.
Ik zie hem zelf een legergod vertonen,
Om 't strijbaer hooft, bekranst met lauwerkroonen.
Xun.
Mevrou laet my een wijl alleen.
Trauwanten, brengt Trazil beneen.
Quarong. Xunchi.
Dat alle landen voor dit krijgsgeluk verstommen.
Zoo moet uw majesteit gelijk een zon, geklommen
Door d'oorlogsnevelen en 't harte van den nacht,
Al 't ondermaensche volk doen schrikken voor haer magt.
Nu vreest uw staetgalei geen oorloogsbarreningen.
Gy zult het yzervolk in d'yzerryken dwingen,
En zwemmen 't marmer door aen sweerelts morgenstont
In 't holgebuikte vlot. gy zult de goude mont,
Van mijn geboortevloet, daer 't middaghvuur de mooren
Braet in een andre lugt, doen na uwe krijgswet hooren;
En zien den Tiber, die de kristenoevers schaeft
En op zijn Priesterdom ten starrenhemel draeft.
Ik heb mijn Keurebende, en 't leger van Tarutzen
Vervarelijk gehelmt met ruige wollefsmutzen,
Daer eene beerenhuit haer hopmans pantzer strekt,
En met bebloeden muil dat forsche voorhooft dekt,
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Met Nairos troepen, en die aen de watervlieten
Van 't klippige Luzzon vergifte pylen schieten,
Ter oostburgt aengevoert, daer 't winterleger stout
Het hooft durft bien, en in twee rotzen zich onthout.
De stormklaroen ontvonkt de moet. wy, onbezweken,
Slaen stormgereetschap in de burgtgehuchte, en steken
De stander op. en staet een krijgsman 't roemen vry,
De dubble rots bezwijkt voor uwe heerschappy.
Dat nu d'onmeetbre kreits van vijftien koninkrijken,
Na 't vallen van Peking, haer trotze vlag leer strijken.

Xun.
Ik kenne uw wapeneer, en als na 't ongeluk
Der hooftstad, Sina zich zal buigen onder 't juk,
Zal ik uw oorlogsdeugd met grooter staet bedenken.
Geen roem vergroot uw lof, geen laster kanze krenken.
Quar.
Dat ik uw Majesteit ootmoedig diene en eer,
Is 't opperste geluk dat ik van haer begeer.
Sinkio. Hunguan. Quarong. Xunchi.
Ik koom den grooten Cham, 't Sineesch gezach, begroeten
Op d'erftroon van Peking, en kusse deze voeten,
Die beide weerelden doen davren op haer tret.
Zoo wort d'aeloude wrok door nieuwe wraek verplet!
D'erfvyandschap, de haet en moort, gezusterlingen,
Gedondert, door uw hand, uit alle wereltkringen!
Uw krijgsliê dringen vast, gelijk een vogelvlucht
Die in de laegten strykt uit d'onbepaelde lucht,
Zich uitspreit in het dal en vult 'et berggeweste,
Ter poorten in, langs brug en neergeschote veste.
Zy woelen in een ty van roof begeerte en eer.
Men telt de baren eer in 't grondelooze meir
Die d'yszee doet op 't hooft door gryze beeren rollen,
Wen donderzwangre lucht zwart en om 't hooft gezwollen,
Het golvenrak bestormt met hagelbui en wint:
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De koorenairen, die den rijken landman vint
En oegst, wanneer de zon, het leeuwenhooft doorreden,
Vast arbeit met meer gloet den staert voorby te treden,
En geeft al 't koorenvelt een tabbert geel van gout,
Zijn minder als het volk dat Sinaes pracht beschout:
En, in 't bespiegelen der hooftstad opgetoogen,
Geen stad, maer weerelt schijnt t'ontdekken met hun' oogen.
De Neêrlaeg van Peking zal alle steden 't hooft
Doen onderhalen, eer 't de Keizer zelfs gelooft.

Sink. Hung.
Lang leef de weereltvorst!
Xun.
Manhafte wraekgenooten
'K zal u verlooren schat herstellen en vergrooten.
Het Akkerlant, van daer Kanton in zee gestort,
Door duizent aders, speelt by d'Indianen, wort
Aen Sinkio en u, die, uit de stam geboren
Der Hunguannen, steets de landlucht hebt verkooren
Voor 't ongestadig Hof, om uwe dienst, vereert.
Wie wapenhandel lust, en allerliefst verkeert
Daer heele legers in slagorden 't zamenhorten
Begeer het maer. ik wil nu niemands lust verkorten.
Sink. Hung. Wraekg.
Lang leeve uw Majesteit.
Hung.
Wy zullen uwe lof
Verbreiden, zoo lang gy uw hofpoëten stof
Tot rymery verschaft om heerlik op te brommen.
Men zal aen 's weerelts kim noch Xunchis eindkolommen
Uit marmerrotzen zien ten hemel opgehaelt,
Opdat gy van die kruin ons als een zon bestraelt!
Wy zijn voldaen.

Binnen.
Xun.
Ik niet. 'k bemin 't verraet. maer hate
Verraders die hun Vorst om wat genots verlaten:
Want die zijn vaderlant uit dolle wraek verkoopt,
Zal zelf den donderaer, schoon hy de bergen sloopt,
En aerde en hemel mengt niet vreezen aen te schennen.
'T is raedzaemst haer die lust, eer 't meer gebeurt, t'ontwennen.
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Zoo lang die slange my in 't rustloos ingewant
Mag nestlen, vreeze ik. volg haer op de waterkant,
Trauwanten, en breng my haer hoofden voor de morgen.
Een Vorst moet voor zijn rust meer als zijn opspraek zorgen.

Trazil.. Quarong. Nojoza. Xunchi.
Betrokken hemel stort een dichte watervloet
Een regenoceaen op deze zee van gloet,
En toom het oosten dat met opgespalkte kaken,
Die snelle vuurstroom jaegt door zulk een rist van daken,
Hoftimmerraedjen en Pagoden nieu en out,
Gepropt van peerelschat, bevloert met zijde en gout,
Zoo zult gy dan Peking begraven in haer assen!
Die koningin die elk was boven 't hooft gewassen,
Zal haer gefoltert lijk verliezen onder 't puin,
En gaen voor eeuwig schuil met haer verbrande kruin.
Zoo zal den dageraet de rijxstat zien verslagen
Die 's avonds noch de kroon des weerelts had gedragen,
En als een middelpunt den weg te wyzen plach,
Door 't flikren van haer gout aen d'ondergaenden dagh.
Most ik Peking in smook en vlammen zien verteeren
Ter nêer gesmeten van grifoenen die 't beheeren,
En na haer sterfnacht zelf op 't doodsche kerkhof staen,
Die liever in haer brand zou stikken en vergaen
Dan dus, geketent en ontbloot van onderzaten,
Een halve vrouw te zien met zijne nachtsoldaten;
Die, vreezende met my een tocht in 't oorloogsvelt
Grootmoedig uit te staen, mijn volk met kracht van gelt
Heeft omgekocht, en als beschaemt zijn kop t'ontdekken,
In 't zonnelicht, by nacht, ter nachtstorm aen quam trekken!
De hemelvierschaer wreek dat gruwlik landverraet.

Quar.
Zoo blaft een dollen hond die aen den halsbant gaet.
Heb ik u, in 't gezicht der ringmuur, niet verslagen,
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De leeuwstandaerden zelf van uwe tent gedragen,
En uwe benden zoo met stryden afgemat,
Dat gy uw hielen lichte en bergde 't lijf in stad,
Daer gy uw ongeval en neêrlaege op mogt kroppen;
En wy met weinig volks, dat met bebloede koppen
U als een hartejacht vervolgden op die tret,
Den vlugter kennende aen zijn hoog gepluimt helmet?

Traz.
Toen was mijn heir verdeelt. en, om die hoon te wreken
Heb ik het krijgsgeluk daer na meê afgekeken,
Toen gy mijn hant ontsnapte aen 't biezige moeras,
Daer d'ongenaekbre rots ter noot uw vryburg was.
Al d'oorlogsroem die gy in 't krijgsvelt hebt verkregen,
Toen d'eere u waerder was als uw bevochte zege
Legt, met het oosten van Peking, gesmoort in stof.
Ik ben beschaemt dat gy, een krijgsman zoo vol lof,
Die met d'opstaende zon den naem der Morianen
Verhefte, tot daer 't licht de groote hemelbanen
Doorvlogen, 't gloeient hooft in zee verkoelt, uw faem
Dus brantmerkt, moedig op uw nachtverraders naem.
Nojos.
Getergde Vorst die alle vier de winden,
Op uwe stem ontbinden kunt en binden,
Gaet u die hoon niet boven het gedult?
Verdraegt gy dat een Moordenaer, gehult
En tegen regt op Sinaes troon gedrongen,
Van schelmen die met hem hun Vorst besprongen,
U zoo verwaent in 't aengezicht braveer?
Quar.
Besnoei die hoogmoet. treê die trots in 't stof terneêr.
Doorluchtigste Monarch, zijn magt leit al aen mooten:
Zoo zie ik den Sineesch zijn wrevlig voorhooft stooten.
Wie oit gelijk een leeuw met u te strijden quam
Zal, door die fierheit, zich herscheppen in een lam.
Want om uw nieuwe troon te grootscher op te treden,
Moet dezen dwingelant uw trap zijn van beneden.
Xun.
Zoo leertmen 't al den kop verpletten
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Dat tegen Xunchi zich durft zetten,
En onverzeert op Tigers gaen
Die alle jagers tegenstaen.
Hoe brullende in getergde toren,
Het moet haer lusten ons te hooren.
Zoo leeftmen draken, hoe verwoet,
De lendnen intreên metde voet!
Waer samlen nu mijn hoftrouwanten?
Tast toe, tast toe, van alle kanten,
En wurgt aen deze Hofpilaer
Den grooten Keizermoordenaer.

Binnen.
Traz.
Mijn ongevallen zijn tot zulk een top gerezen
Dat my de strengste doot nu moet genadig wezen.
Verraders, toeft niet, komt. verworgtme op deze steê.
Ik walg van u, van 't hof en van mijn zelven meê.
Wie zich te blint vergaept aen staet en Vorstendommen,
Zie my, weleer ten top van mogentheit geklommen,
Die met mijn scepter reikte aen 't eind van d'oceaen:
Die andre weerelden deed in mijn boejen slaen,
Daer andre starren om een andren hemel waren,
Zie my, zoo groot een Vorst, in ketens des Tartaren.
Maer gy scherprechteren zegt uwen dwingelant
Dat ik de doot ontfang gelijk een Vorstlijk pant.
Zoo moet hem 't zelfde licht, dat hem om hoog zach klimmen,
Rampzaliger als my zien dalen by de schimmen.
Quarong. Xunchi.
Dat Polizangi nu vry opzie uit zijn kil
En spelemeie om hoog, hoe dwingelant Trazil,
Geblixemt in zijn hof, wort op het hart getreden.
Hy hoore van zijn strant de barsse wapens smeden
Voor hooftstad Kambalu, die trots een stedekroon
Van twalef voorsteên met haer poorten draegt ten toon;
En breit haer grenzen uit aen 't zuiden by de mooren
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Daer ganges paerlen teelt en d'oevers kroont met kooren.
Of trapt de poolsche gront; of dempt Vizul met steen
Aen 't lenteblazent west. of breekt door Sina heen,
In 't oosten van Japan dat drieënvyftig kroonen
Voor groot Meäko doet verneedren en vertoonen,
Zoo dikmael haer tieran de groote vierschaer spant.
Of zent om speserie in der Molukken land.
Of boort door 't heet Peru en 't land der Patagonen,
Dat strijdbre Reuzenlant daer Polifemen woonen;
Tot daer het vierendeel der groote weereltkloot
Een eeuwig leven stelt in kruisgodkristus doot.
Laet nu ô Hemelzoon! uw legerleeuw doen blijken
Dat gy beschermheer zijt van zoo veel Koninkrijken;
En dat Trazil hier stâ, of zijn gelijkenis,
Ten spiegel, welk den loon der Keizermoorders is.

Xun.
Zijn koopre beeltenis' bewake dees' pilaren,
Tot d'aerde in d'ope keel der omgelege baren,
Waer op haer aspunt drijft, verdrinke en ondergaê;
Maer 't Vorstelijke lijk ontfange ik in genaê.
Zoo lang Trazil verwoet het zwaert op zy kon dragen
Was hy mijn gramschap waerd, nu is hy neêrgeslagen.
Men paei zijn grootsche Geest, en geef de romp aen 't graf.
Quar.
Genade maekt een Vorst aenzienlijker dan straf.
Xuu.
De veltmaerschalk daeg' voort zijn hoofden en kornetten,
In hunne vaendels met opstekende trompetten.
Verzekre zich met kracht den rijkstroom de Kiang
En d'oppersteden in dien wijden ommevang.
Zoo wort een havixheir omringt van Adelaren.
Neem alle havens in en sleutels van de baren.
Wijk geen Sinezen als op d'oever van de doot.
Gy zult my zelf met een geweldige oorloogsvloot
De rijxrivieren als een blixem af zien drijven
Om uw grootdadigheit in oorloogsramp te stijven.
Wanneer ik Sina, die geslage vyandin
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Van onze dapperheit, het bekkeneel heb in
Getrapt, zal ik vol vuur uit alle weerelttransen
Vervloekte Mahomet bestoken in Byzanzen,
En doen 't besnedendom, met haer gehoornde maen
En maenbannieren, in een bloedzee ondergaen,
Tot heel het aertrijk schuile, in schaduw van mijn standert.
Zoo blijft geen' heerschappy ter weerelt onverandert.

EINDE.
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Het leven van Joannes Antonides van der
Goes.
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Het leven van Joannes Antonides vander Goes.
HOewel het van weinig belang is te weeten, de geboorteplaets en opvoeding van
een Schrijver, die door zijne gaven zich een naem heeft verkreegen; zoo schijnt de
nieusgeerige niet voldaen te zijn voor dat hy hier van eenig bericht ontfange. Ik zal
dan zeggen, om deeze te vergenoegen, dat JOANNES ANTONIDES in het
Zestienhondert zeevenenveertigste Jaer, den darden van Bloeimaent, Ter GOES in
Zeelant is gebooren, en ontrent vier Jaren daer na, met zijne Ouders, Antoni Jansen
en Magdaleena Steenaerts in Amsterdam quam woonen; daer hy na verloop van
eenige Jaren, in de Latijnsche school, onder de oppertoezicht van den vermaerden
Adrianus Junius wierd bestelt. Deeze beginzelen, ondersteunt, door eene byzondere
onderrechting in de Latijnsche en Grieksche tael, van den geleerden Jakobus
Coccëus, voor deezen Konrektor in de Latijnsche schoole te Haerlem wierden, om
het jonge verstant tot alle weetenschappen bequamer te maken, noch meer versterkt
met de vijf eerste Boeken van Euklides te leeren verstaen, daer d'uitneemende
Wiskunstenaer Abraham de Graef, hem in onderwees.
Hiertusschen schikten en kneeden deeze offeningen zijnen geest, die uit eigen
aert gewillig en vaerdig was, tot verscheide heblijkheeden, waeronder zijn
geneegentheit tot de Poëzie, boven andere uitstak: want zijne leerbeurt niet
verzuimende, gaf hy aen zijne Latijnsche gedichten alreede eenigen luister.
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De schoolen dus hebbende doorgegaen, hield hy zich in zijne oeffeningen, die het
leeren der taelen hem aen de hand gaven, beezig. doch de lust tot de Latijnsche
Poëzie veranderde, door het leezen der werken van de heeren Hooft en Vondel, in
eene geneegentheit en yver tot de Nederlandsche dichtkunst; om, na den trant van
den uitsteekenden Joost vanden Vondel den Zangberg op te klimmen. Onder de
eerste proeven daer van zijn te tellen eenige vertalingen uit Horatius, en zommige
andere gedichten dat eigen vindingen waren. hierop volgde het voltojen van zijn
Treurspel, TRAZIL, of Overrompelt Sina, dat zommigen, die het geleezen hadden,
oorzaek gaf den Heer Vondel te beweegen dat hy de eerstelingen zijner dichtkunst
opname, om hem, ontrent achtien Jaren oud, moed in te spreeken. Ook quam hy
hem daernae, om zijnen yver te voeden, zeggen, dat hy uit zijn Treurspel eene
spreekwyze ontleent, en in zijn Zunchin, dat ook een Sineesch Treurspel is, had
overgebragt, 't welk breeder in het Leeven van den Heere Vondel, in het tweede
deel zijner Poëzie, wert verhaelt.
De lust, geduurig opwakkerende, gaf hy verscheide gedichten, niet veel
verschillende in tijt, aen het licht: gelijk aen George Hoyer op het verbond der
Deensche Majesteit en hare Hoogmoogende, De Neederlaeg der Turken, het tweede
Burgermeesterschap van den Heere Lambert Reinst, en andre; daer na De Teems
in Brant: welk gevolgt wiert van het gedicht in 't Jaer Zestien hondert zeevenenzestig
op de vreede met Engelant, genaemt Belloone aen band. dit was eene aenzienelijke
schets van des jongelings bequaemheit in de dichtkunst; 't geen' ook van den Heer
Vondel wierd gepreezen, met te zeggen aen de Vader, die hem een van die
gedichten had gezonden, dat hy van verwonderinge, als voor het hooft geslagen,
openhartig beleed noit beeter te hebben uitgegeeven, en dat hy het met zijnen name
wilde onderteikenen: hem verscheidemalen noemende zijnen zoon in de kunst.
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Dus voortvarende, en overweegende zijne krachten, begon hy op te stellen zijnen
Ystroom, in vier boeken begreepen: zich spoeiende, om het werk volslagen en
uitgevoert te zien, eer het Jaer van eenenzeeventig ten einde was; om datmen
bystere donkere wolken zag opkoomen voor welker neederstortinge, alzoo die over
de vereenigde Nederlanden scheenen te hangen, men met reeden beducht was,
en die aen zijn werk een geheel ander aenzien zou kunnen geven, gelijk de uitkomst
dat naderhant heeft geleert. In dees tijt quamen verscheiden tooneelspeelen in druk,
zamen gestelt door zeeker kunstgenootschap, daer ANTONIDES toen meede een lit
van was, en aen zommige van de zelve eenige deelen had gedicht, als in Agrippa,
Koning van Alba, Oroondates en Statira, de gelijke Tweelinge uit Plautus en het
spokend Weeutje; maer om eenige reeden daer van afgescheiden, maekte hy dat
de Ystroom, volgens zijn voorneemen op de behoorlijke tijt uitquam.
Geduurende den oorlog met Vrankrijk nam hy voor zich meer te oeffenen in de
kennisse der Medesijne; terwijl hy daeglijks, van veele naemruchige beminnaers
der dichtkunst, door het werk van den Ystroom opgewekt, bezocht wierd; onder
welke geensints de minste was den weleedelen Heere Diederijk Buizero, gelijk ook
hunne byzondere geneegenheit lieten blijken de achtbare Heer Joan Six, de
Professor Francius, Mr. Laurens Bake van Wulvenhorst, Joan van Broekhuizen,
Joan Pluimer en meer andre, beneevens den ouden Heer Vondel, die naulijx eenen
dagh liet voorby gaen, zonder ANTONIDES de eer van zijn bezoek te geeven;
inzonderheit als hy ziek was, 't welk hem, om zijn teedere gestalte, bywijlen ten
deele viel, doende vlijt om hem zijnen moed frisch en wakker te houden: gelijk hy
hem, in zulk een stand vindende, door eenige genuchelijke vertellingen, wat minder
aen zijn ongemak deed gedenken.
Toen Uitrecht van de Fransche troepen bevrijd was, begaf hy zich aldaer in de
hooge school, om zijne kennisse in de geneeskunde wijder voort te zetten; tot hy
met den tijtel van
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Dokter inde Medecijne wierd vereert. op welke bevorderinge, de meergemelde Heer
Joost vanden Vondel, hem dit volgende gedicht toezond:

Op de Draeyinge van het hooft, Verweert Door den geleerden
Jongeling Joan Antoni Goezenaer:
Toen hy ter Artsenye wiert ingewijt in de doorluchtige hooge schoole
t'Uytrecht.
DE schrandre GOEZENAER komt hier op stoel verweeren
De draeying van het hooft, die brein en zinnen plaegt.
Hy toont hoe ydele verbeeldingen ons deeren,
Wanneer d'ontstelde maegh de dampen opwaert jaegt;
En d'oogen schrikken voor de spooken en grimmassen,
Als ryzende uit den poel des afgronts dootsch en naer:
Maer nu een wijser eeuw dees dwaling is ontwassen,
Loopt elk, die leeren wil by vroeden, geen gevaer.
Laet 's Bisschops hanen vry uit alle toorens kraeien,
En wekken 't gantsche Sticht, zoo wijt het is bekent.
Waerom? al d'aertkloot schijnt rondom de zon te draeien.
De geest van Kartes leeft nu in zijn element:
Want schoon neuswijzen dit bekommerlijk geloofden,
En lang weêrstreefden dat by elk onmooglijk scheen:
Nu blijkt het openbaer aen 't draeien van de hoofden:
De wijsten staen verbaest, en als verkeert in steen.
Het rechte middelpunt der werrelt is gevonden.
Voor zulk een' nieuwen vont verstommen 's werrelts ronden.
J. V. VONDEL.

Hy keerde, dit verricht hebbende wederom na Amsterdam; na dat hy kennisse had
gemaekt en namaels gemeenzaem onderhouden, met den voortreffelijken Joannis
Georgius Grevius, en Doktor Henrik van Zolingen, gelijk aen twee gedichten, daer
hy in het eene, den Lof der geleertheit, en in het andere die van de eenzaemheit
ophaelt, te zien is. het is waer dat hy zich al eenigen tijt van te vooren had bereit tot
een
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werk van langen adem, waeraen hy scheen al zyn overige tijt te willen besteeden;
betreffende het leeven van den heiligen Paulus, dien grooten Leeraer der heidenen,
't geen hy in twaelf boeken wilde verdeelen, om te proeven hoedanigen Poeëtischen
toon men die heilige stof konde toepassen; maer door veele tusschenkomende
verhinderingen, wierd eerst het beginzel gestuit; en, eindelijk, wachtende op ryper
Jaren en vaster gedachten, om ontrent geene der vereischte noodzaekelijkheeden,
in zulk een werk, te missen, verder uytgestelt. Dat hy eeven wel zyne dichtaeder,
zuiver en nergens in bezweeken, heeft behouden, en geen onvermoogen d'oorzaak
van deeze opschortinge zy geweest, kan het Lijkgedicht, op de dood van wijlen den
Heer Vondel, daer zijnen eedlen geest niet min schoon en leevendig in voorkomt,
als in eenige der voorgaende werken, tot een zeeker bewys verstrekken. Ook is 't
den kunstbeminners overvloedig gebleeken welk een rijkdom van gaven in de
Poëzye hem was meedegedeelt, en hoe ver zijn magt hem had kunnen brengen,
indien zijne beletzelen minder hadden geweest.
Den Ed: Heere Diederijk Buizero, van Vlissingen, daer hy Sekretaris en Raet was,
in de Admiraliteit op de Maze tot Rotterdam geroepen; diende zich van de eerste
geleegentheit om ANTONIDES aldaar met een ampt te begunstigen, om, onder eene
eerlijke inkomste zijnen dichtyver een spoor te geeven. Gelijk hy hem vorderde, met
Dokter, en daer na eerste Klerk te zijn ter Sekretarye aen dat Hof, met toezegging
van hem, in tijt en wijle, meer voordeelen toe te voegen. In deeze waerneeming
onleedig, begaf hy zich in houwelijk met Suzanna Bormans, Zuster van den Predikant
Petrus Bormans; latende bywijlen eenige vruchten van zijnen geest te voorschijn
komen, gelijk in zijne werken is na te speuren: altijt vergezelschapt met dat
voorneemen, zoo hy de handen mogt ruimer krijgen, het leeven van den Heiligen
Paulus onder den name van PAULINADE, uit te brengen. Den ouden Heer Vondel
zeide eens, zoetelijk schertzende, na de wijs van spreeken by de Roomsge-

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

6
zinden gebruiklijk, Antonides, gy moet met uwen Paulus voortvaren, gy sult' er veel
by verdienen: want hy is een' grooten Heilig. Doch zijn leeven, vol geest en vier,
beslooten in een zwak lichaem, gaf blijken na allen schijn, van geen hoogen
ouderdom te zullen bereiken. Hy wierde meermalen vermaent zijn werken in ordre
te schikken, en zelf, onder zijn opzicht, uit te geeven; maer hy weigerde zulks altijt,
*
zoo uit andere inzichten, als om dat hy dezelve met eenig nieuw werk, van geen
minder waerde als de Ystroom, voornam te vergrooten.
Eindelijk is hy, na een zwaer overval van bloeden, door sterk hoesten, zoo het
scheen, veroorzaekt, in eene ziekte gevallen die hem met een doodelijke pijn, zijne
keel zeer fel ontsteekende, aengreep; maer na weinige dagen lijdens verminderende,
beloofde men zich wederom eenige hoop van herstelling. Hy betuigde aen zijne
Vrienden, echter, die hem quamen bezoeken, dat hy zich lang van te vooren tot
zijne verhuizinge, na een beeter, had gereet gemaekt. waerop een koorts, die hier
korts navolgde, en zeedert nimmer af ging, van zijne weederopkomste deê
wanhoopen: gelijk hy, ten laetsten geduurig afneemende, met vol verstant, op den
achtienden van Herfstmaent, in 't Jaer Zestienhondertvierentachtig, quam te
overlijden.
Hy was van aert en natuur vroolijk; In reedeneering klaer en lieflijk, een yegelijk
geerne verplichtende.
Verscheide Liefhebbers en begunstigers zijner Poëzye hebben hem met
Lijk-en-Grafdichten willen vereeren, gelijk dezelve den Leezer, hieraen volgende,
werden meegedeelt.

*

Zie p. 205.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

7

Op het graf Van J. Antonides vander Goes.
DIe op ANTONIDES gebeent hier onder treedt,
En oyt ontijdigh Lijck met oogh en hert bekreet;
Ghy hebt hem noyt gekent, of ghy moet met my seggen,
Och! edel' Hand en Hoofd, zijt ghy zoo vroeg gaen leggen?
CONSTANTER.

Grafschrift.
HIer rust ANTONIDES, t'ontijdig weg gerukt,
De liefste van Apolloos zoonen;
Die al de Lauwren van Parnas heeft afgeplukt,
Op dat men naderhand zijn graf daer meê zou kroonen.
D. BUIZERO.

Lykzang Over den Heer Joannes Antonides vander Goes, Dokter
der Geneeskunst en doorluchtig Poëet.
Tumulum facite, & tumulo superaddite carmen.
ANTONIDES verscheien?
O Dichters, valt aan 't schreien.
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Parnassus heeft geen maar,
Met al zijn feestgewyden,
Na Heins en Vondels tijden
Beroert met zulk misbaar.
Dees, d'eigen zoon van Vondel,
Wiens dichtpapier een' bondel
Van Vondels kunst, (zijn' schat
En erfgoet, minst geschonden)
Een tweden Vondels vonden
Behelst van bladt tot bladt;
Holp Neêrlants pen versnyen,
En lamme rymeryen
Bestraffen met een' toon,
Waarom van outs Poëten
De zorg des hemels heten
En 't heilig bloet der Goôn.
Hem luste met zijn vlerken
In grote heldenwerken
Onze Agrippijnsche zwaan
Als zy aan zy te zweven,
En altyt hoog te streven,
Als Febus op zijn baan.
Het onverbidzaam sterflot,
Och! aller menschen erflot,
Verrascht hem in zijn vlucht.
Apollo dreigt in 't treuren
Zijn feestkleedt zelf te scheuren
Zijn pruik op dit gerucht.
De zangberg stort, geschonnen,
Geen hoef- maar tranebronnen.
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En meer dan ene stroom,
Weleer och! met verlangen
Verrukt door 's mans gezangen,
Viert klagte en rou den toom.
De Maasvliet schreit in 't schuuren
Der Rotterdamsche muuren;
De Lek, die hier van zwol;
Ook Merwe - en Ysselvlieten,
Daarze in den Maasstroom gieten
Hun stroomvat, ruim zo vol.
En d'Ystroom kermt, niet langer
Zoo moedig op zijn' zanger,
Wiens lofbazuin hem zet
Voor Donau, Po en Iber;
Gelijk Virgyl den Tiber
En Xanthus lof trompet.
De dootschicht, niet te keren
Van Maroos, noch Homeren,
Rooft Febus kunst veel glans,
Dreigt Febus lauwertelgen
En afkomst te verdelgen;
Maar schent geen Febus krans.
Dat Y en Maas, vol rouwe,
In marmer 't grafschrift houwe:
Spaart hier uw klagten vry.
Geen grafzerk smoort in 't duister
ANTONIDES, den luister
Van Neêrlants poëzy.
J. VOLLENHOVE.
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Lykzang Over den Heldendigter Joannes Antonides vander Goes,
O Herfstmaandt, die zoo guur, zoo barsch, zoo straf,
Zoo meenigmaal de lijken bragt naar 't graf,
Gy die weleer doorluchtige verstanden,
Van eeuw tot eeuw, wegrukte uit alle Landen,
Als 't sterflot op een van uw dagen viel;
Gy waart het die den Mantuaan Virgiel,
Terwijl hy op Parnas voor Vorst verstrekte,
a
Naar 't lijkvier voerde en d'asch met aarde dekte .
b
Gy waart het die ook Dantes hielpt van kant .
Die Florentijn, die buiten 't vaderlandt
Zijn dichten schreef, en balling 's lands most zwerven,
Most ook op een van uwe dagen sterven.
Politiaan, vermaardt door taal en zang
c
In schoon Latijn, ging ook den zelven gang .
Sekundus, die, in zijne lentejaaren,
'T aaloude Room' leerde omzien naar zijn snaaren,
d
Raakte in uw Herfst ontijdig uit der tijdt:
En Buchanaan, die 't aardtrijk had verblijdt
Met hemelzang van psalmen, rijk van maaten,
e
Most in uw eind het licht en 't leven laaten.
f
Gy wierpt daarna den grooten Bruggenaar,
Lernutius, dien dichter, op de baar.

a
b
c
d
e
f

Den 22 September in 't 19 jaar voor Christus geboorte.
Den 13 September 1321.
Den 24 September 1494.
Den 24 September 1536.
Den 28 September 1582.
Den 29 September 1619.
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Maar deeze rou werd door de tijd gesleeten,
En door 't verloop der jaaren als vergeeten.
Nu baardt gy weêr op nieu een droef geklag.
Uw tweemaal vijfde en achtste Herrefstdagh
Staat Hollandt dier, en sluit twee geestrijke oogen.
ANTONIDES, ons door de dood onttoogen,
Gaf dan den geest: die Dichter, groot van naam,
Wiens wieg, der Goes, haar roem trekt uit zijn faam;
Dien Vondel met den naam van zoon vereerde;
Wiens draavend dicht het Y zijn glory leerde.
ANTONIDES, die door zijn heldentoon
Met d'Oudtheit streê om d'eer der lauwerkroon,
En Hollandts taal ten top voerde in zijn dichten,
Zal nu het Y en Maas niet meer verlichten.
Al wat zijn dicht kon hooren of verstaan
Ziet met zijn lijk zijn vlugge pen vergaan:
Zijn dichtpen, die Bellona ley aan banden,
En 't nut der vreê, tot heil der vrye Landen
Ontvoude, en (als de krijgstorm weêr ontstak)
'S lands Zeeheldt volgde, en rustig moedt insprak,
In 't midden van het onwêer dat de baaren
Ten hemel joeg, in d'uiterste gevaaren
Van 't vaderlandt, toen 't bloedige papier
Van 't heldendicht in vlam stondt en in vier.
Nu zal die pen de Ruiters heldendaaden,
Noch lijk, met zijn lauriercypres beladen,
Vereeren, noch geleiden naar het Y.
De Maas verliest haar heldenpoëzy,
Haar Maro, in de Zeeusche lucht geboren.
De doodt kon op een' dagh dat Licht versmooren.
Die groote geest, dat eedele verstandt,
Dat Paulus, den getrouwen Kruisgezant,
Den Leeraar, door Gods wondergeest gedreven,
En hemelhoog in 't Paradijs verheven,
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Weleer verkoor tot stof van zijn gedicht,
En toeley om zijn Leven, in het licht
Van zijn bedrijf, ten dienst der kerk te melden,
In 't martelperk van Jesus en zijn Helden,
Wordt in den loop van zijn bestaan belet.
De droeve Maas, door dit verlies verzet,
Verzaamel nu zijn dichten in een bondel,
En breng op nieu in 't licht den tweeden Vondel.
G. BRANDT.

Op de dood van Johannes Antonides vander Goes, Der Medicijnen
Doctor.
AntonIDes oMneIs Inter CapUt eXtULIt UnUs, quantum lenta solent
inter viburna cupressi.
DAar stort de veege Zwaan in 't midden van zijn vlucht,
Waar met Hy roeyde en steeg tot boven in de lucht:
Wat draywind, met een drift van wolken t'saam te pakken,
Drukt dus zijn krachten neer, en doet zijn vlerken zakken?
ANTONIDES, dien 't lukte om met verheve borst,
Te stijgen opwaarts aan, eer 't iemand denken dorst,
Brak dus de wolken door; maar plots, en niet by drachten
Gevordert, stond hem weer een zelve lot te wachten,
Dewijl het eygen is aan 't geen in korten wijl
Al steygerende rijst, te vallen in der yl:
Gelijk 't hem niet gebeurt by drachten neer te dalen,
Die 't hoofd gelijk de Zon moet schielijk onderhalen,
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Wanneer een donk're wolk, gerezen onverwacht,
Zoo schoonen dag herschept in 't voorspel van de nacht:
O eed'le Jongeling, uw' eerste ontloke jaren,
Die 't manlijk Meesterwerk der Ouden machtig waren,
In geen volkomenheyd der manlijk ouderdom,
Verlaten van het vuur dat in uw' aad'ren glom,
Zien 't al te vroeg, helaas! in d'assche toegerekent:
De Gaven uwer Ziel, zoo heerlijk, en uytstekend',
En in verwachting van een alvolmaakt Geheel,
Ontrukten niet genoeg haar wezentlijke deel
't Belemmerende pak der slaafsche bezigheden,
Om 't aan den dierb'ren schat der Wijsheyd te besteden;
Waar door den meester schijnt als onder zijne hand
Het werk 't ontvallen; 't leem is 't werkelijk Verstand,
Geschikt om zoo volmaakt een pronkstuk uyt te vormen;
Maar voelt zich dat te zeer van overlast bestormen,
't Bezwijkt, en kan zich niet van 't rijk behulp voorzien,
Die 't nieuwen onderstand, en voedsel, aan moet bien:
O eed'le Jongeling ('k zal 't andermaal herhalen)
De vlugheyd van uw' Geest vond breydel, maat, noch palen;
Maar diende een bezigheyd van lydelijken aart
Te hebben, tot behulp, 't geen, alsse hemelwaart
Zich ophief, haar verquikte, en ondersteunde in 't ryzen,
Indien z' haar standb're kracht, na waarde zal bewijzen:
Bellona, 't vrees'lijk spook des afgronds, aen den band,
Gaf d'onverwachte proef van 't zegenrijk verstand;
Konstkenners staan verzet, en als voor 't hoofd geslagen,
Om d'ongemeene kracht der Wond'ren, die zy zagen;
Zoo hier, als in het Werk der Ystroom; als geheel
Gehandelt na den aart van zulk een stout pinceel:
Maar hier me t'ende streeks, ten zy in mind're zwieren,
Blijft onvolmaakt de glans der eeuwige papieren;
Of die U d'eeuwigheyd beloofden: daar uw Naam,
Niet slechs om her gevoert op vlerken van de faam,
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Maar op de rijzigheyd van heyliger gedachten,
Onsterff'lijk eerenprijs, en welstand, van kon wachten:
Waar schort het? 't zwaar gewicht van 't overlastend pak
Veroorzaakt aan den Geest te grooten ongemak;
En 't wijl haar niet gebeurt by poozen uyt te rusten
Geniet se 't voedsel niet 't geen best haar zouw gelusten.
Een jongen Adelaar, die 't hooge nest verlaat,
Betoont op d'eerste proef dat hy de konst verstaat,
In zijn verhevenheyd gevoert op lucht, en winden,
Wanneer hy nederzakt, om zijn bejag te vinden;
Maar vallend op een veld daar hy zich neederzet,
Blijft in zijn zwak gestel belemmert, en verlet,
Nadien hem kracht gebreekt om opwaarts aan te roeyen,
Zoo ras 't gewicht en 't zwerk der wolken hem vermoeyen.
ANTONIDES, nog eens, begaafde Jongeling,
Men eyscht U af het pand, tot elks verwondering
Zoo rijk'lijk u vertrouwd, en dierbaer opgedragen;
Waar blijft de Zegekroon, grootmoedig op geslagen,
Voor uwen Kruys Gezant? waar blijft de Veldbanier,
De standerd van het Kruys, die, met een and're zwier,
Dan d'Aardsche machten, welk hun legerstanders planten,
Hy dapp'ren Yveraar, en groot'ste der Gezanten,
ln 't hert van 't Heydendom, en in hun herten, plant?
Die 't zaad van 't Godd'lijk woord verspreyt van land tot land:
Uw Paulus hebt gy lang belooft, en opgegeven:
Waar blijft hy? eyscht gy borg of tijd van langer leven?
Wie kon dit waarpand u verzeek'ren? onderwijl
Verwacht men 't Godd'lijk Werk, van uw verheve stijl;
Waar vanwe reeds een proef van 't heerlijk Voorwerp zagen,
Dat al wat kunst bemint oneynd'lijk zouw behagen,
In Twalef Boeken, als een kost'lijk pronk-tapijt
Van onverwelkb're verf, dien Kruysheld toegewijd,
Die met zijn lout're Deugd, en Arbeyd, te vertoonen,
Dus konden Hem, en U, en 't heerlijk Werk, bekroonen;
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Daar 't Goud, van zijn Geloof, dat geen gelijk en heeft,
Zich onder 't Hemelsblauw van 't reyn geweten weeft.
Waar tusschen 't Purper gloeyt, dat, uyt zijn bloed geronnen,
Een dierbaar loofwerk maakt van kranssen en festonnen:
't Zy dat men zie, wat ernst en welke omzichtigheyd
Hy op zijn pas gebruykt, daar elk hem lagen leyt:
't Zy dat men let, wat kracht te Lystren word bewezen,
Daar z' op een enkel woord den kreup'len zien genezen,
Waar uyt den storm ontstond van 't plechtig offerwerk
Met stieren, en 't cieraad van kranssen, voor de kerk
Van Jupiter, om dat de goden, zoo ze meenen,
In menschelijken schijn dus onder hen verschenen;
Daar Paulus onder springt, die zijne kleed'ren scheurt,
En stut hen nauw'lijks dat het off'ren niet gebeurt;
Tot dat, na dat gety, gekomen tot bedaren,
En 't beeld van Jupiter geblixemt van d'altaren,
Door 't Goddelijk geweld der Evangely-kracht,
Hem word een hagelbuy van stenen toegebracht:
Of 't zy men zie wat kracht van wysheyd hy t'Athenen
Inboezemt, die zijn woord een lijdzaam oor verleenen,
Die d'onbekenden God hen predikt by de straat,
Waar op hy veylig door hun heyligdommen gaat:
Of hoe hy d'Eng'len en de menschen, tot Efezen,
Een schouwspel strekken moet, als tot de dood verwezen,
Terwijl hy 't oproer stilt, of met de beesten strijd:
Of wat voor beeldwerk dient in 't opgezet Tapijt.
Maar had het U gelukt dit Konstweb af te weven,
Voorzeker zouw men zich verbêelden te beleven
't Geluk, het geen de wensch van Heylig Augustijn,
Dat 's Paulus prekende te hooren, plach te zijn:
Dan vloeyd'er eene stroom van honig uyt zijn lippen,
Daar hy de Felixen, en Festen, en Aprippen,
Beroert, en overtuygt; de Sergiën bekeert,
En onder 't dwaaze in schijn, volmaakte wysheyd leert:
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Nu mist ons dit: waarom? Gy zelf, in moed bezweken,
Zijt die het Werk vertraagde, en stuksgewijs liet steken:
Terwyle snijd de dood u 't web des levens af,
Dies werpt men 't heerlijk Werk aan stollen op uw' graf;
Doch laat het stukwerk zijn, en ongenees'lijk wesen,
Noch lust ons, stuk voor stuk, die stollen op te lezen,
Om uw' geheuchenis t'erkennen, in al 't geen
Dat, waardig om de stof, uw Name waardig scheen;
Want al het and're gaat, als van geringer waarde,
Gansch ongeacht voorby, en met de romp ter aerde.
J. OUDAAN.

Lykklagt Over de dood van den Heer Johannes Antonides vander
Goes.
BEween, beklaeg, met droeve toonen,
Den eersteling van uwe zoonen,
En dichtren, Y en Amstelstroom!
En gy, O Maeslands vruchtbre zoom?
Gy groen fluweele klaverweien!
Val aan het zuchten, kermen, schreien,
En legt al uw sieraaden af;
Naardien ge uw zangheld ziet in 't graf,
In 't alverslindend graf gezonken;
En uitgedoofd die heldre vonken,
Dat licht van Neerlands Poëzy,
Noch nooit volpreezen naar waardy.
O Zangberg! laat geheele beeken
Van traanen langs uw toppen leeken;
Dat Kastalis, ô Helikon
Verander in een zoute bron:
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Uw brave Voesterzoon is heenen;
Dat licht in Schieland uitgescheenen,
Bestraelt niet meer ons Amstelboord,
En Ystroom, door zijn dicht bekoord,
Twelk hoog op Maroos trant verheeven,
In onversterflijke eer zal leeven
Zoo lang de zon aen 's hemels zael,
In hare kreitze ryze, en dael.
Och! most de dood uw draad afsnyden?
Ons dat kleinood zoo vroeg benyden?
ANTONIDES, mijn waerdste vriend!
Uw deugd had wel meer tijds verdiend,
Om met uw vriend in vreugd te leeven;
Maar 't noodlot, nooit te wederstreeven,
Ontziet geen hoogheid, sterkte, jeugd,
Geen schoonheid, wetenschap noch deugd.
Wat heeft verganklijk vlees te roemen!
Dat afgemaaid, gelijk de bloemen,
Verdort, vergaet in aard en asch,
In aard, als het te voren was.
Wat stort ik dan vergeefsche klagten!
Die mijn verlies noch druk verzachten.
Mijn Halsvriend, och! ANTONIDES,
Moet ik gehate lijksipres
Met uw geheiligde Laurieren
Door strenglen en uw uitvaert vieren?
Ik vier die treurig met mijn dicht,
En heete traanen, naar mijn pligt.
LAURENS BAKE van WULVENHORST.
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Grafschrift.
DE Grafzerk dekt het lijk; maar hout geen deugd in duister;
Zoo strekt ANTONIDES, zich zelf zijn licht en luister;
En leeft vermaard, geëerd aan Merwe, Maas en 't Y,
Onsterflijk, na zijn dood, door Neerlands Poëzy.
L. BAKE, V.W.

Grafschrift.
HIer leit ANTONIDES, een Zoon
Uit Vondels geestrijk brein geboren,
Die 't Y deê luisteren naar zijn toon,
De Maas zijn heldenzang liet hooren.
Helpt, Dichters, 't jonge lijk vercieren,
En kroont dees grafsteê met laurieren.
KASPAR BRANDT.

Overleden den 18. van September.
MDCLXXXIV.

Ter gedachtenisse van den Heere Joannes Antonides vander Goes,
Arts en Fenix der Neederduitsche Digtkonst.
Dignum laude virum Musa vetat mori.
NU is de Hoefbron uitgedroogt,
En al de zanggodinnen schreyen
Op het beklaechelijk verscheyen
Des Digters in zijn' lof verhoogt.
En zal ik zelf van rou bezweken,
En siddrende op dien zwaren slag,
Op dezen jammerlijken dag
Een tael der zanggodinnen spreken?
Maer zijne vriendschap, en zijn gonst
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En liefde mild aen my geschonken
Komt op dees tijd mijn hart ontvonken,
Om zijne gadelooze konst
Voor 't laetst eens in het ligt te zetten,
Terwijl zijn geest zoo rijk, zoo schoon,
Verdient een onverwelkbre kroon,
En glorie, eeuwig te trompetten.
Dat weet het magtig Amsterdam,
Vereeuwigt door zijn stroomgedigten,
Die al de konstbeminnaers stigten,
En zetten hen in vier en vlam
Om zulk een glory na te streven.
Die zoo volmaekt, zoo onbevlekt,
De harten der geleerden trekt,
Om hem eene eeuwige eer te geven.
Dat toont zijne andre Poëzy
Zoo rijk in haer verscheidenheden,
Gesterkt door uitgeleze reden,
Voortvloeiende zoo los en vry,
Dat hy Virgijl kan evenaren
In zijnen goddelijken toon,
En, als een regte Apolloos zoon,
Niet stroit dan gout op zijne blaren;
En tart de Venuzijnsche zwaen
In 't quelen van zijn minnezangen,
En boet der lezeren verlangen
In zulk een rijken letterbaen.
†
TRAZIL van vrees om 't hart benepen,
Besprongen door Lykungzus hand,
Verhangt zig met zijn kousseband;
Het hof ziet zig in rampen slepen.
De vrede op haren rijken troon
Verschuift de donkere oorlogswolken

†

Een Treurspel des Digters noit uitgegeven.
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En sterkt het hart der veege volken,
Gemartelt met veel smaet en hoon.
Maer d'oorelogen voeren helden
Op wieken van zijn maetgedigt
Ten hemel in het eeuwig ligt,
Daer nog de nazaet van zal melden.
De zeebarbaren, wilt van aert,
En d'onbesuisde waterhonden,
Die d'ongekreukte vryheid schonden,
Vernielt hy door het bloedig zwaerd,
†
Daer Michaël word heengedragen
Op 't brieschend waterpaerd in zee,
En koopt met dierbaer bloed den vree,
Tot dat hy in het end geslagen
Ontfangen word in 't Vaderland,
Dat door zijn deugden opgetogen
Zijn lijk beschreit met bloedige oogen,
En schrijft in eewig diamant
Den grooten roem der Batavieren,
Die, midden in het zeegevaer,
Gestorven op het krijgsaltaer,
Verdienen eeuwige laurieren.
Maer ach! hoe word mijn hart ontroert
In 't lezen van zijn liergezangen,
Die yder een by d'ooren vangen:
Als hy door yver aengevoert
De schoonheid opzingt van de dingen,
En al de wondren van Gods hand:
Of kroont den lieven huwlijxband
Met eenen oogst van zegeningen,
En voert het mingeheilgt paer
Langs 't pad van lelien en rozen,
Daer alle vreugde is uitgekozen,

†

Michaël de Ruiter.
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Naer Hymens heilig zoenaltaer.
Quam nu eens † d'eer der kruisgezanten
Vertoont in zulk een hemels digt,
Dat al het kristendom verpligt,
De kruisbanier met staetsie planten;
Wat waer 't een vreugd voor Nederland,
Dat lang gedreven door verlangen
Eens hoopte van zijn hand t'ontfangen
Dat allerkostelijkste pand.
Nu heeft de wreede dood haer schigten
Gewet op zulk een jongen bloem,
Die reeds een onvergangbren roem
Verkregen had door zijn gedigten,
Die zelf de Duitsche Hoofdpoëet,
Beschouwende daer in zijn wezen,
Met lust en yver plagt te lezen,
En agtte d'uuren wel besteed,
Die hy met hem plagt door te brengen:
Toen hy het jeudige gemoed
Zag overwonnen door een gloet
Die al zijn ingewand quam zengen.
Quaemt gy, ô VONDEL, eens in 't ligt,
Gy sloegt vol druk met my aen 't schreien,
Nu hy van d'aerde is afgescheien.
Gy zongt vol rou een lijkgedigt,
Dat alle harten zou bewegen.
O Rotte! ô Maesstroom! duik, ai duik,
En schend bedroeft uw zilvre pruik,
Nu gy berooft zijt van dien zegen.
ANTONIDES kon uwen naem
Tot aen de hooge starren heffen,
Daer geene nijd dien oit zou treffen,
Die 't hart zou knagen op uw faem.
Maer gy, ô eer der Aertspoëten,
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Indien gy de gemeenzaemheid,
Die gy voor my steeds had bereid
Nog in uw graf niet hebt vergeten;
Indien ik brandende van vier,
Door uw vermaning aengedreven
Na Helikon dorst henenstreven;
Indien gy oit of stijl of zwier
Gevonden hebt in mijn' gezangen;
Verschoon my, dat ik in dees smart
Den wil van mijn genegen hart
Niet volgen kan, en hier blijf hangen,
Belet door eenen tranenvloed,
Een teken van mijn droef gemoed.
D. VAN HOOGSTRATEN.

Ter gedachtenisse van den grooten Dichter
r
den Heer D . Joan Antonides vander Goes.
- Hic flumine largo
Plenus Pierio diffundit pectore verba.
TEwijl al 't dichterdom, behangen
Met rouwkleên, op zoo zwaar een val,
Die d'ed'le kunst treft boven al,
Verschijnt met tranen op de wangen;
Schijnt my ook 't leed aan 't hart te gaan,
Om 't zelve dichtspoor in te slaan.
ANTONIDES! zijn dan de gaven,
En panden van uw' groote ziel,
Waar op het vuur der godheid viel,
Dus teffens met het lijk begraven?
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O ramp, en troostelooze nood!
Wech is de dichtkunst met uw' dood.
Die kunst, by anderen met leden
Allenx ten hoogsten top gegroeit,
Of als een zachte stroom gevloeit
Ten eind der voorgestelde schreden,
Vond in uw' brein noch paal, noch perk,
En stelde aan u haar rechte merk.
Des vloog uw' doorgeleerde veder
Gelijk een moedige Adelaar,
Wien 't vliegen nimmer valt te zwaar,
En houd de mind'ren altijd neder:
Of streefde al 't dichterdom voorheen
Op 't spoor dat niemand na - durf treên.
't Zy dat men 't flikk'ren van de jonkheid
In drift van dichtery beschouwt,
Waar vind m' een proefstuk, dat zoo stout,
En heerelijk in glans te pronk leit,
Als 't onvergankelijk papier,
Dat eeuwig gloeit van Hemelsvier?
De kracht der Nederduitsche tongen
Scheen in ANTONIDES vergaert,
En aan zijn trotsen zang gepaart;
Waar meê ze teffens los gesprongen
Vervulde al 't aardrijk met een toon,
Die boven alles spant de kroon.
Belloon, gebonden door zijn dichten,
Gaf teekenen van zulk een kracht,
Als nimmer Neêrland had verwacht:
En schoon zijn pen haer moed deed zwichten,
Zy rekent zig dien band tot praal
En buigt gewillig voor zijn taal.
's Lands Heldendom, door hem verheven,
Vliegt teffens wakker op de been,
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Uit lust tot d'eer der krijgstrofeen,
En door zijn heldenzang gesteven
Rukt 's vyands ketenen aan twee,
En dwingt hem door het staal tot vrêe.
Daar rijst dan weer de blijde hope
Voor 't vaderland, dat afgestreên
Haar adem schept, gelijk voorheen.
Dan kan een dichter gansch Europe
Afschilderen in nieuwe vreugd
Waar inde Hemel zig verheugd.
Of zoekt men keur van trotse vaarzen;
ANTONIDES schaft ons den bron
Der Neederduitsche Helikon.
Hy stapt met Sofokleesche laarzen
Ten Treurtooneel. hy schreit, en weent,
En kneed een hart, hoe hard versteent.
Hy volgt de lijkbaar met zijn zangen,
En schrijft de ziel ten hemel in,
Ten troost van vrind of huisgezin,
Dat aan zijn Fenixtrant blijft hangen:
Of leid een wyzen Letterheld
Om hoog, in 't zalig zielenveld.
Dan is 't weêr tijd van zoetigheden,
Waar in de Bruiloftsveder praalt,
En 't echte paar, met wensch bestraalt,
Dwingt na de troukoets toe te treden,
Om daar vernoegt, en wel te vreen
Te smelten ziel en ziel in een.
Dat 's niet genoeg voor zijn gedachten.
Hy vat in 't brein een heeter vlam,
En weid tot lof van Amsterdam,
Daar d'Ystroom bruist met volle krachten;
Om aan dien rijken waterkant
Te toonen 't merg van zijn verstand.
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Hier staat de kunst ten top gevyzelt,
Waar voor de grijze aaloudheid zwicht.
Zy voelt zig voor dien trant te ligt,
En al haar dichtsieraad verbrijzelt
Door 't werk, dat d'Ystrooms majesteit
Bekleed heeft met d'onsterff'lijkheid.
Dat bromt aan alle vier de winden,
En vliegt op wieken van de faam,
Tot eeuwige eer van 's dichters naam.
Hier is een ruime zee te vinden
Vol hemelval, en dichtersstof,
Daar niets ontbreekt tot d'Ystrooms lof.
De groote Vondel staat verslagen
Voor zulk een wonderstuk van kunst.
Hy kust hem voor zijn zoon met gunst,
Die als een zon scheen op te dagen,
Toen d'Agrippijners licht bezweek,
En voor dien zoon de vlagge streek.
Maar nu vervliegt die groote zegen,
En Neêrlands Hoofdpoëet verdwijnt;
T'wijl d'ed'le dichtkunst teert, en quijnt.
De grootste blijdschap valt haar tegen,
ANTONIDES, haar eer en roem
Te vroeg gesmoort in 's levens bloem.
Doorluchte ziel, om hoog gevaren,
Wat waar 't een vreugd voor Nederland,
Indien men 't lang verwachte pand
Van Paulus in uw gulde blaeren
Voltooit zag, dat, vergeefs gewacht,
Nu in 't vergeten word gebracht!
Dat missen we, en met u, 't verlangen
Der brave dichtkunst, die voortaan
ANTONIDES, en Vondels blaen
Alleen waardeert voor duitse zangen,
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Die waardig zijn door haren toon
Den toets van vader, en van zoon.
Dat troost ons in zoo groote schaden:
En schoon men wachte meer en meer,
Deez' dichter had reeds eeuwige eer,
Waar in hy kon zijn geest verzaden.
Al wat hy schreef is louter goud,
Op diamanten grond gebouwt.
Kon Sannazaar in weinig blaeren,
Zijn werk, de Baring van de Maagd,
Dat elk, wie Rooms kent, zoo behaagt,
Een onvergank'lijke eer vergaeren:
ANTONIDES, schaft ruimer stof,
Om uit te weiden in zijn lof.
Men acht' zijn nagelaten' dichten
Als dierb're paarlen. yder vaars
Als Godspraak die na hem zeer schaars
Te vinden zy by mind're lichten:
Elk woord een zinspreuk, en zijn taal
Vol Zenuwreden, nimmer schraal.
Men houd' den grijzen Vader Vondel
Om zijne stapels dichtery,
Waar in de duitse Poëzy
Is opgepropt als in een bondel,
Met groote ANTONIDES alleen
In Neerland waardig aangebeen.
P. RABus.
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Op 't Afsterven Van den Duitschen Nazo, Johannes Antonides
vander Goes, musa vetat mori.
GY meê ANTONIDES geslagen,
Stont u ook 't weereltlot te dragen,
En afgesolt door pijnlijkheen,
Nae 't droeve ledekant te treen!
Terwijl uw geest, die nimmer palen
Erkende, in enge huisportalen
In 't ziekbed zich gekerkert ziet,
En als begraven in verdriet
Reeds by uw leven schijnt gestorven!
Uw schelle toon eilaes bedorven,
Uw snaren in den brant geraekt,
Door 't vier der koorts die 't lichaem blaekt!
Uw vlugge veder neergedreven,
De Dichtkonst in gevaer van 't leven,
En haer beschermer in de noot,
In 't worst'len met de wreede doot,
Wie ziet ô wee die ramp ten ende!
Dus overdacht ik 's Mans ellende,
En 't onheil dat te volgen stont
Op 't sluiten van die goude mont;
Wanneer een nare stem, geboren
Uit 's Dichters sterven, dus mijn ooren
Vervult, en billikt mijne vrees,
(Dewijl my 't haer te bergen rees,
En zy gelijk met natte wangen,
En troostloos aen 't gehoor blijft hangen)
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't Is uit (dus klaegtze) en 't is gedaen,
Ik heb de zon zien ondergaen
Die Hollands Rijmkonst hield in 't leven.
Hy scheen dat lot te wederstreven,
En leed niet dat in 't middelpunt
Der glans hem 't schijnen wiert misgunt,
Dan luste 't hem op dondervlagen
Of regenluim een kans te wagen,
De donkre wolken voor hem heen
Te jagen, en in 't licht te treên,
Tot dat in 't ende d'onweêrbuyen
Zijn uitvaert door gewelt beluyen,
En al het zaet der Poëzy,
Dat onlanx heuchlijk ry aen ry
Op welige akkers scheen te bloeyen,
De hoop ontweldigen van groeyen.
ANTONIDES (dus zuchtze voort)
ANTONIDES (is 't ander woort)
Is heen en uit ons oog gevaren,
In 't opgaen van zijn frisse jaren,
En Neerlant zijnen Nazo quyt,
In 't bloeyen van zijn lentetijt!
Zie daer het koffer van dien grooten,
Zie daer de waerde mont gesloten,
Waer uit, wanneer ze zich ontsloot,
Een milde daeuw van vaerzen vloot,
Die eens ten vloeybren stof gedegen
Den grooten Vondel kon bewegen,
(Dit was de vaderlijke kroon
Wel eer geschonken aen den zoon)
t'Erkennen, Zoon houw op van roeyen,
Wy drijven daer uw Vaerzen vloeyen.
Wat was die Vader onvernoegt,
Zag hy 's Mans sterflot dus vervroegt,
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Hoe zou hy 't zich te laet beklagen,
Zijn geest te hebben opgedragen
Ten erfdeel aen zoo grooten geest,
Die, even of zoo ruimen leest
Hem noch te naeuw viel en gewrongen,
Zoo jong haer banden is ontsprongen!
Weg is nu 't hooftgelt met zijn rent,
En 's Vaders geest, u toegekent
O Zoon om noch by later neven
In u haer weêrglans te zien leven.
Of had gy haer te veel vergroot,
Dat zy dien 't eertijts nauw verdroot
Een eeuw te zijn in 's lichaems boeyen,
Zoo haest dien kerker kon ontgroeyen,
En hondert jaren scheurt aen driên,
Om zich in vrye lucht te zien?
Wat kost die vryheyt slavernyen
Voor hen die zich ter Dichtkonst vlyen!
Wat maekt nu d'Ystroom een misbaer,
Op zoo beklaechelijken maer.
Zy schijnt, van tranen opgezwollen,
Langs dam en dijken aen het hollen,
En d'Ygod weigert, als weleer,
Zijn waterrossen op en neêr
Met vrolijkheit te wed te drijven,
En Hollands zeevaerdy te styven.
Hy zinkt, verslagen in het lot
Des Aertspoëets, na 't waterslot
Korts door's Mans konst aeneengeklonken,
Nu zijnen luister ver ontzonken.
De bruit en blijde bruigom schreyt,
Die hy ter bruiloft had geleyd
Op 't zoet getrambel zijner snaren.
De droeve wees schroomt voor 't verjaren,
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Nu in die harp zijn bedestem,
En smeekgeluit verloor de klem.
Heeft hy oit heldenlof gezongen,
De vaerzen zijn de maet ontsprongen.
De blystof kleet zich in den rouw.
De treurstof, die 't zich belgen zouw
Haer vyandin te moeten wijken,
Wil gaerne zonder opschrift prijken,
Zy brengt wat droevig is en naer,
Op 's vaders grafzerk by elkaer.
Bellone met haer bloetharpyen,
Kon hun d'alouden hoon ontglyen,
En zagen ze door 's Dichters hant,
Zich niet geklonken in een bant,
Die onverbreeklijk eeuwen tarte,
Ging zelf zoo grooten smert ter harte.
Zy zag den Zanger nauw gevelt,
Of scheen met ysselijk gewelt
Haer boey aen tween te willen rukken.
Men twijfelt, zag zy 't zich gelukken,
Of zy op 't lijk zich wreken wou,
Of hem betreuren in den rouw,
Wiens onvergankelijke zangen
Haer deed d'onsterflijkheyt erlangen.
De Maes, indien hy schreyen kon,
Wiert op die ramp een tranenbron
En treurde staeg om 's Mans ontbeeren,
Schoon hy door hem zijn naem ziet eeren.
De Vader klaegt. De Weduwvrouw
Zucht om verlies van konst en trouw.
Hun leet erlangt een dubbel pandschap,
Elk mist en bloet-en konstverwantschap.
Daer hun voortaen in man of zoon,
Geen maet ontmoet of heldentoon,
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Die, op dien trant hem nageslagen,
Hun naem ten starren in zouw dragen.
Zy slaen, (daer anders hunne plicht
Zich uitgoot in een lijkgedicht,)
Als buiten 't spoor der konst getogen,
Die maet alleen met schreyende oogen,
En jamm'ren, elk.... maer ach de tijt,
Dat elk de laetste rouwplicht quyt',
En 't groote lijk nae 't gaf help' leyen,
Nu reeds geboren moet ons scheyen!
Dus spreektze, en rukt van voor my heen,
Daer ik, die 't zelve spoor wil treen,
En naespeur of ik wiert bedroogen,
De baer strax nader met mijn oogen.
Ik volge, en leg mijn plicht op 't graf
Dus met mijn pen eerbiedig af:
Hier legt ANTONIDES begraven.
Natuur is voester zijner gaven,
En moeder van des Dichters geest,
Maer stiefmoêr van het lijf geweest.
Dat deed zy in den bloeysem sneven;
De geest zal eeuwich vruchten geven.
F. de HAES.

Overleden den 18 van Herfstmaend 1684.
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Ter gedachtenisse des beroemden Dichters Joan Antonides vander
Goes.
HOe haalt de zon zijn blinkend hooft
Zoo moedeloos en treurig onder,
Nu allen dicht'ren licht, en wonder
Zo onverwagt is uitgedooft!
Die zangheld, wiens, doorluchte gaaven
En blijken van zijn ed'le geest,
De roem van Neerland zijn geweest,
Ligt onder 't zwarte zand begraaven!
Helaas, ANTONIDES is dood!
O zilvre Maas, gy zaagt hem sneeven,
Maar voelt alleen uw hart niet beeven;
Onze Ygods rouw is ruim zo groot.
Scamander, door Homeers gezangen
Vermaart, noch 's trotzen Tybers vliet,
Genooten zoo veel luister niet,
Als d'Ystroom heeft van hem ontfangen.
Dies heft hy 't hooft ten golven uit,
Niet, als wel eer, met vrolijke oogen,
Maar met een traanenwolk omtoogen,
En geeft slechs klaaggelijk geluit.
Ach! zucht hy, is die Man gestorven,
In 't beste van zijn leevens tijd?
Die man, waardoor, ter buuren spijt,
Ik heb een eeuw'ge roem verworven!
Zijn mond verstijft: meer spreekt hy niet,
Maar laat het hoofd ter schoud'ren daalen,
Wijl 't snikkend hart naauw aam kan haalen:
Dus zinkt hy neder, van verdriet.

Joannis Antonides van der Goes, Gedichten. Deel 2

33
Maar, welk een droom heeft my bedroogen?
Wat glans! o welk een heerlijk licht,
Vertoont zich thans aan myn gezigt!
Wat 's dit, verleiden my myn oogen?
Ik zie, o weelde! o welk een vreugd!
Die mist van treurigheid verdweenen,
En door die naare nevels heenen,
ANTONIDES, geheel verheugd,
Verzeldt van God Apolloos reijen,
Door Vader Vondel, als zyn zoon,
Na 's blyden Dichtgods goude troon,
Al juichend, by de hand geleijen:
Daer treen de dichters hem te moet.
Ik zie en Grieken en Latynen
Rondom hem in gedrang verschynen,
Terwyl myn waerde PELS hem groet.
Hun zalig lot maakt hen tot vrinden,
Elk reikt, vol vreugd, omstryd de hand;
Hen scheid voortaan geen misverstand,
Geen nyd kan meer hun oog verblinden,
Daar kroont hem Febus, zelf vol vier,
Ter bede van de zanggodinnen,
Die hem als haaren helt beminnen,
Met onvergankelijk Laurier.
Laat ons voortaan dan niet meer treuren,
O zoonen van dien ed'len geest,
Wiens dicht noch tijd, noch afgunst vreest
Maar 't lachend oog ten zangberg beuren:
Daar strekke zijne lauwerkrans,
Aan uwe geest een vuurig baaken;
En doe uw dichtlust eeuwig blaaken,
Na zulk een lot, en zulk een glans.
T. ARENDS.
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Op de dood Van Den grootsten Dichter Joannes Antonides vander
Goes, Illum aget pennâ metuente solvi Fama superstes.
DE lieffelijkste tong,
Die zielen streelde en dwong;
En zelfs Apolloos oor
Deê luistren na haar zang, in zijn doorluchtig koor,
Slaat langer geen geluit.
Helaas! 't is met ons uit,
Nadien de dood dien Held
Der Heldendichtren, dus ontijdig nederveld.
ô Groote Dichterzon!
Wat lijd uw Helikon,
Door dit verlies, verdriet!
Al uw gesternt verflaauwt nu deze ster verschiet.
Uw klare Hippokreen,
Gezwollen door 't geween,
Geeft, voor een zoet geruisch
Door 't nederstorten, niet dan vreeschelijk gedruisch.
ô Dichtheld Sofokles,
Versterk my door een les,
Dat ik met droeve toon,
De vroege dood beschrey van Febus grootste zoon.
Ach! ach! waar, en wanneer
Komt zulk een Dichter weêr?
Die zoo volmaakt en net,
Al wat hy rijmt, op zulke onwrikbre voeten zet;
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Wiens zang zoo lieflijk vloeit,
Dat zy noit oor vermoeit;
Doordringend klaar en kort,
Van onverkrachte stijl, die nergens stoot, of hort;
Zoo spier - en zenuwrijk,
En Hemelsch te gelijk,
Dat z'yders geest doordrong,
Als hy die rustig met verheve toonen zong.
Maar Hy houd op: ach! ach!
Doch waar toe, met geklag,
De doove lucht gevuld,
Al 't geen men lijden moet verlicht men door gedult.
Gy dichterhelden komt,
Terwijl zijn luister bromt,
Geleyt dat groote licht
In zegepraal ter rust; vangt aan, voldoet uw plicht.
Den grooten Konstantijn,
Hoe hoog zijn jaren zijn,
De Branden, en Oudaan,
Hoogstraatens, en de Haas zijn reets u voorgegaan.
Dus wie van 't Hengstenat
Oit heeft zijn deel gehad,
Heff zijne vleuglen op,
En voer ANTONIDES op d'allerhoogste top.
Terwijl ik 't scheeprijk Y
De schoonste schildery,
De zeeheld Michaël,
En zijn Belloon op 't graf tot eerenbeelden stel:
Met wensch dat, die weleer
Die landplaag ging te keer,
De vreê, het schoonste in 't oogh,
Hier naaulijks vindbaar, steeds genieten mag om hoogh.
En gy betuig uw leed,
ô 's Weerelds koopstad, kleed
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U in den grooten rouw;
Behang de zalen van uw keizerlijk gebouw,
Uw koopslot en uw muur:
Want haar volstrekte duur
Geniet gy door de pen
Van onze ANTONIDES, die 'k voor uw stichter ken
Wat ge ook van Gijsbrecht zegt,
Diens wallen zijn geslecht,
En door den brand vergaan;
Maar zijne zullen tot den allerlaatsten staan.
ô Groote dichtergeest!
Wat waar 't een vreugd geweest,
Dat gy met Gods gezant,
Die in uw heldendicht des Heilands stander plant,
Op aarde een ruimer tijd
Gestreden had zijn strijd;
Als ze ons uw pen verbeeld,
En zoo uw levensrol ten einde had gespeelt:
Dat by uw eerenkroon,
De naam van Vondels Zoon,
In goud ook deze blonk,
Die aan Timotheus wel eertijts Paulus schonk.
Doch 't geen gy hier in 't perk
Te kort schiet, met uw werk,
Vervult die 't al vermag,
Door zijn genade aan u, in zijnen grooten dag.
J. van GEEL.
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Op het graf.
RUst hier ANTONIDES, der dichtren praal, die 't Y
Deê stilstaan op de galm van zijne Poëzy,
Daar de Amstel, door 't geluit van zijne snaar bevangen,
Verbaast, aan vonden, taal, en geestigheên bleef hangen?
Neen, Wandelaar, hier rust hy niet; het doode lijf
Des grooten mans heeft slechs dees grafsteê tot verblijf;
Hy leeft aan de Ystroom, daar hy zweevende op de baren,
Onsterffelijk in roem, den aardkloot om zal varen.
JAN BREDENBURG.

De Obitu Joannis Antonidae vander Goes, Poëtae Illustrissimi
Ad virum doctissimum Davidem van Hoogstraten.
elegia.
LUgubres gemitus munus lacrymabile, fletus,
Et data supremo debita dona rogo,
Percussum parili, pectus coeleste, dolore
Accipe, & instabiles currere cerne dies
Atra dies, Stygiis lux non indigna tenebris,
Qua data sunt fati nuncia tanta feri,
Siccine grande decus vatum mors dira trucidas
Heu poteras capiti consuluisse pio!
Ille quidem nostros non auditurus amores
Excessit terris assiduisque malis.
Sed pater, & certo vates sunt foedere juncti,
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Inter quos primo dignus adesse loco
HOOGSTRATANUS erit, nostros cui dedimus aestus,
Defunctoque datum munus inane viro.
Instant infernae, teterrima turba, sorores,
Omnibus, & finis stat sua cuique brevis.
Queis tamen ingenium placuit coluisse perenne,
Effugiunt avidos post sua fata rogos.
Sed domui superesse diu cum conjuge laete,
Molliter ad longos consenuisse dies,
Et multo patrios fructu decorare penates,
Et dare divinos, carmina multa, sonos,
Est magnum trepidamque ultro expectare senectam,
Ipsasque in fati pene volare manus.
Saepius obscuris hoc cum concedis iniqua,
Cur rumpis claris sors sua fila viris?
An quia, cum coeca es, nullum temeraria cernis,
Et mittis dubia gaudia quaeque manu?
An quia nulla tenes in nostrae stamina vitae
Jura, sed incertis curris adacta rotis?
Ergo nulla patet tantae pia causa ruinae,
Et tamen interea, magne poeta, jaces.
Sic cum fulmineo visus perstringitur ictu
Et fragor, & tonitru tecta domosque quatit,
Causa latet coeli, superisque inclusa tenebris,
Et tamen interea culmina fracta jacent.
Illa tamen Batvos Asparsa est jactura per omnes,
Et debet justo queisque dolore queri.
Praecipue sanctas tangit pia flamma sorores,
Tangit & ad moestas provocat exequias.
Ite pii vates, vatem lugete frequentes,
Conspergat cineres flebilis unda pios.
Nostra sepulcrali nimium mens vulnere pressa,
Atque est officii lenta ministra sui.
Dum memori sensu vatis monumenta revolvo,
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Deficio, & lacrymis obruor & gemitu.
Et modo fatiferas, fera numina culpo sorroes.
Et nimis excelsis invida fata viris.
Quid juvat in sacris Phoebi vigilasse? quid altum
AEtherii montis sic tetigisse jugum?
Consumptae nimio noctesque, diesque labore
Quid prosunt summi cum vocat hora rogi?
Si tamen haud fingunt veterum commenta, perennis
Pascitur umbra piûm perfruiturque bonis.
Tu quoque, docte pias inter misceberis umbras,
Securè nullis contemerande malis.
Et licet apreptus longè sis corpore nobis,
Hic meliore tamen parte superstes eris.
Vivis & instantis derides stamina fati,
Et quodcunque tuo lumini obesse potest.
Dum vagus imperio terras superabit & undas
Amstela, dum lymphis efferet Ya caput,
Vives, aeternumqumque tuos mirabimur ignes,
Mixtaque divino carmina melle fluent.
JOACHIMUS TARGIER.

Grafschrift Voor Joannes Antonides vander Goes, Hoofddigter
van Holland.
Quando ullum invenient parem?
Hier legt ANTONIDES, helaes! die na de dood
Van Vondel noch alleen in Holland scheen gebleven,
Om d'edle Digtkunde, op haer einde en stervens nood,
Een jaer of vier met kracht te koesteren in 't leven.
Dat Rotte en Ystroom treure op 't lijk van zulk een Held,
Dat alle dichters van de werrelt stof bestelt.
BARTH. VAN GENT.
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Lykoffer Van den Heere Joannes Antonides vander Goes, Arts, en
doorluchtig Poëet.
OPindus schaer, Apolloos zaet,
Bestroomt met tranen uwe wangen.
Volgt nu dit lijk met treurgezangen!
O Ystroom! steek in dezen staet
Uw lijktrompet met kromme bochten,
Zoo ver gy uwe horens kromt:
Want zoo uw lof langs 't aertrijk bromt,
Hy heeft uw glorikrans gevlochten.
Klaeg, dat de galm op Pampus stuit,
Dat Stroomgodinnen en Najaden
En Zuiderzee met druk beladen
Weergalmen op uw treurgeluit.
De bleeke doot, wiens dorre handen
De slaef of Vorst niet kan ontvlien,
Heeft woedende zich niet ontzien
Uw' Fenixdichter aen te randen.
Die schelle en weergaloose keel
Waer door uw lof zal eeuwig leven,
Op heilig parkement geschreven,
Valt aen den grafworm nu ten deel.
Ze zal, ô Ystroom, niet meer zingen
Uwe outheit en uw edel bloet,
Wat koopkasteelen van uw vloet
De wijde werreltkringh omringen.
*
Nog speelt zijn Vrebazuin in 't oor

*

Antonides Bellone aen band.
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Van veel doorstralende verstanden,
Als Mars de moortdolk uyt zijn handen,
Laet vallen voor het vredekoor.
Bellone rammelt aen de boeyen
Ze quetst haer eyge lêen en hooft,
Haer bloedtoorts is nu uytgedooft.
Sy stoort geen slaep met stale roeyen.
ANTONIDES, ô VONDELS zoon!
Hoe wel gelijkt gy uwen Vader
In geest, als uyt een zelvige ader!
Naest hem komt u de lauwerkroon.
Uw vaerzen geven wisse blijken,
En volgen Vondels vasten tret,
Die nimmermeer van Pallas wet
Uyt onvermogentheyt bezwijken.
Gy giet uw drift als vrou natuur
Veranderlijk in alle vormen,
En zingt van dondrende oorlogstormen,
Van onweerbuy, orkaen en vuur,
Verschrikkelijk voor yders ooren:
Gelijk Virgijl zijn snaren dringt
Wanneer hy van Eneas zingt
Vervolgt door Junoos wraek en toren:
Of geeft den hemel lenteweer,
Soo vloeyt uw zang, gelijk de droppen
Van honigdau langs rozeknoppen
Afrollen op de kruyden neer.
Gy zongt met onbezweke kragten.
Gy wiert noyt van een vrient gestoort,
Maer queelde in sijn geselschap voort
Met schrand're en hemelsche gedagten:
Als Naso met een vluggen swier
En klaerder geest, als fakkelligten,
Voor onrijm vloeyende gedichten,
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Uytstortte op glat gewijt papier.
Hoe treffen ons de noodlotslagen!
De Neerlandsche Orfeus stort in 't graf.
Der digtren tempel dreunt'er af.
Wie zal Apolloos koor nu schragen?
Help, Vollenhoven! help, ô Brand!
'T zal op Oudaen en Bake, leunen.
Hoog straten zal het ondersteunen,
Zoo blijft dat pronktoneel in stand.
ANTONIDES! gy zijt in 't bloeyen
In 't graf gestort, maer niet geheel.
Uw schrandre geest en beste deel
Zal alle nijt te boven groeyen.
K. VAN BRACHT.

Grafschrift Op Dr. Johannes Antonides vander Goes.
HIer rust ANTONIDES, de digter van het Y,
Ontijdig neergeveld in 't bloeiëns 't van zijn dagen,
Van Vondel waard geägt den naam van zoon te dragen,
Als jonge Fenix van de Duitsche Poëzy.
't Aaloude Egypte mag op hare naalden brommen,
Dit graf gewelf bevat meer als haar heiligdommen.
BENIGNE.
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Epitaphium In J. Antonidem vander Goes,
Poeseos Phaenicem.
TOta sub exiguo tumulatur marmore suada,
Bellerophontaeae verna perennis aquae.
ANTONIDES ne jacet surreptus flore juventae,
Cujus apollinea pectora voce madent?
Pierides miseris singultibus astra lacessunt
Ob tam praeclari funera maesta viri.
Amstelides plangunt Nympha. gemit Ya celebris,
Ac mosa conspersus rore tepente genas.
At tu, quitransis, dic; Molliter ossa quiescant,
Terraque fit cineri non onerosa tuo.
CORNELIUS van ARCKEL.

Op de dood van den Heer Joannes Antonides vander Goes.
Perque omnia secula famâ,
Si quid habent veri vatum praesagia, vivet.
HEt zanggodinnendom met schrik vooor 't hooft geslagen,
Toen groote Vondel wiert ten starren ingedragen,
Vond troost genoeg in zulk een deerelijken stant:
Nadien ANTONIDES met een gelijken trant
De digtkunst, al gewoon op 't heerelijkst te groejen,
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Handhaafde op dat ze niet gestuyt wiert in haar bloejen.
Nu legt hy mee ter neergeslagen van het lot.
En Nederlandt verliest in taal het zoet genot
Uyt zijne Poëzy zoo menigmaal verkregen.
Dat voelt vergeefs dien slag, en 't missen van haar zegen.
Wie sla voortaan de hant aan Nederduyts gedigt;
Daar al de wetenschap en 't aangename ligt
Gewoon den leerlingen, nog ruw en onervaren,
Te leyden na den toon van zijn vergode snaren
Met hem versturven is, ten waar zijn letterkas
Als die van Vondel na zijn doot te vinden was?
Hier zou de jeugt na zijn verlies zig nog verblyen
Wanneer zy zig verzade in zijne digteryen.
't Zy dat zijn zangheldin in 't bloedig oorlogsvelt
Een deel triomfen van de werreltdwingerts meld:
't Zy groote Ruiter van het waterpaart geslagen
Word na de lugt gevoert op zijnen heldenwagen.
Of dat hy na de vree gemaekt met Brittenlandt
Den dollen oorlogsgod vol yver legt aan band:
Dan weer wat lugtiger zijn geesten heen laat weyen
Alwaar hy d'Amsteljeugt op 't Y laat spelemeyen.
Hier schaft hy puik van digt in zijnen zilvren stroom;
Daar zoo veel goden, en godinnen, als in droom
Verschijnen, die gestaag op zijn geluyt verstommen,
Wanneer zijn zeetrompet komt langs haar vloeden brommen.
Hier volgt hy Vondel, als men hem de trom hoort slaan
Tot lof van d'Ygod, en van Vader Oceaan.
Al wat de werrelt in haar ommevang kan houwen
Kont ge in de groote van vier boeken hier beschouwen.
Hy zeilt het aartrijk om van daar de zonne straalt,
Tot daar ze moe gereên in Thetis armen daalt.
Maar wat beweegt my dus zijn werk in top te heffen?
't Is meer verheven als mijn yver kan bezeffen
En trotst het godlijk werk, door zijn verandering,
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Van Naso, daar hy praalt in vormverwisseling.
't Roemrugtig Amsterdam, zoo lang de kunst blijft leven,
En Y en Amstel door zijn dicht zoo hoog verheven,
Verblijven, daar het Y de kroon der vloeden strijkt
Gedagtig aan zijn naam, die geene digters wijkt.
Want schoon men hier en daar zijn werk zoekt te ondermijnen
En zegt; 't zijn fablen, die als droomen weer verdwijnen,
Hy volgt Homeer in al zijn fateringen naer.
't Is ydel. zijne faam zal met Apol, van daar
Hy rijzende uyt het oost komt moedig aangeronnen,
En in het westen daalt opklimmen onverwonnen.
J. VAN HOOGSTRATEN.

Op de dood Van den Uitmuntenden Dichter Joannes Antonides
vander Goes,
ZO gaan vast een voor een de heldre lichten onder,
Gevolgt van eene nacht der droefheid en geween:
Ons heugd het sterfuur van dat grote werreldswonder
Dat aan den Rijn verrees, en aan het Y verdween;
Van dien tijd sloeg den geest der dichteren aan 't quynen
En is op zulk een slag verbaast te rug gedeist,
Men zag de dichtkunst voorts of niet, of schraal verschijnen;
Geen wonder was'et, want: den Vader was verreist.
O! lustelosen eeuw, zo klagen d'Amsteldammers,
Wy zijn helaes! wy zijn ons lessengever quijt,
Maar zacht! wat naar geluid des droefheids en des jammers
Verheft zich aan de Maaze? o klaaglijk rougekrijt,
Hoe! koomtge ons weer op nieuw het herte en d'ingewanden
Beroeren? wat 's 'er gaans? spreek uit, gy snel gerucht,
Of is ANTONIDES! de pronk der Nederlanden,
Getroffen door de dood? ô 't is gewis! zy zucht,
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Terwijl 't kristallevocht langs heur besturve wangen
Neerbiggelende toont, hoe dit verlies heur drukt.
Is dit, ô Jongeling, het end van ons verlangen!
Moestge in uw zomertijd dus worden weggerukt!
Ach, 't is beklaaglijk! als door bulderende vlagen,
Den uitgelaten wind vol vreeselijk geweld,
De vrugtbre boomen treft, met zijne geeselslagen,
Waar door het rijpste, en best, ter neder word geveld.
ANTONIDES! weleer by d'Agrippijnschen Grijzen
Zo hertelijk bemind, om zijn doorluchte geest;
Wy zagen uwen glans al vroeg ten kimme uytrijzen,
Wijl ge uwe vaerzen schoeide op een Virgielsche leest:
Dit tuigt den Ystroom, door uw wakkre pen beschreven,
Wiens hoogverheven stijl, op 't kunstigst toebereid,
Ons groote Gysbrechtsstad verheerlijkt heeft doen leven:
Want ge hebt heur hoofd gekroont met eene onsterflijkheid.
Dus quam uw Lentetijd, een rijken oogst beloven
Aan 't heir der dichtren, dat in scha'uw der bladren leeft.
Maar ach! wy zien dit vuur te vroeg in d'assche doven,
Nochtans: dit troost ons datge in uwe vaerzen zweeft:
Dewijl ge onsterflijk blijft, door uwe Heldendichten,
En Echtsgezangen, met een Roze-en Lelygeur
Doorwaassemt; des uw naam voor niemand hoeft te zwichten:
Want uwe loftoon klinkt de gantsche werreld deur.
Gy vruchtbaar Zeeland met uw rijke waterstormen,
Laat dit, uw Lijkrouw doen verwisselen in vreugd.
Gy zaagt hem in Der Goes wel eer te voorschijn koomen,
Dogh d'YStad was de School van zijn leergierge jeugd:
En nu is Rotterdam het rustgraf zijner leeden;
Maar zijn verheven geest vereischte een ruimer plaats;
Rust dan, ô eedle ziele in 't rijk der Eeuwigheden.
Wie deze Rust geniet, is vry van alles quaads.
K. VERLOVE.

UIT.
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