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Houwelick
Dat is: Het ganse beleid des echten-staats

Kinderspel
De wereld en haar gans gestel
En is maar enkel kinderspel;
Gij zult vernemen op de straat,
Hoe dat de ganse wereld gaat.
Al wie ooit ziet dit kinderspel,
Gij zijt of man, of jong-gezel,
Of echte-wijf, of vrije maagd,
Ziet eerst of u het beeld behaagt;
En dan nog staat een weinig stil,
En ziet eens wat het zeggen wil.
Voor eerst is daar een dartel kind,
Dat om zijn ogen is geblind,
Dies gaat het, met een open hand,
Gedurig tasten naar den wand,
En nog in dezen blinden loop
Zo grijpt het iemand uit den hoop,
Het grijpt er ene bij de mouw,
Die best zich laten grijpen wou;
Zo wordt nu 't oog hem los gedaan,
Dies ziet het zijn gevangen aan;
Maar ach! het ziet den klaren dag
Juist als het niet meer grijpen mag.
Het speeltje, vrienden, dat gebiedt
Een blinde greep, en verder niet.
Mij dunkt dit is een eigen beeld
Van dat men in het vrijen speelt;
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De vrijer, arrem Venus' kind,
Die is gemeenlijk stekeblind,
Des dwaalt hij veeltijds over straat,
Onzeker waar hij henen gaat.
Hij draait, hij loopt, hij rent, hij zweeft
Tot hij er een gevangen heeft;
Hij zag tevoren niet een steek,
Noch hoe hij stond, noch waar hij week,
Maar wie toch krijgt de grijper vast
Of wie toch vangt hij bij den tast,
En zonder licht, én zonder bril,
Als die haar laten grijpen wil?
Maar nadat hij de vrijster ving,
Nu ziet hij scherp in alle ding,
Hij ziet haar feilen allegaar,
Hij ziet bij wijlen al te klaar;
Maar of hij veel of luttel ziet,
Nog eens te grijpen mag hij niet.
Dit speeltjen heeft een grote sleep,
Men houdt daar eeuwig wat men greep.
Ziet, hoe den mens zijn eigen aard
Ook in de kindsheid openbaart!
Ziet, kinders, zo het oude zong,
Zo piept daarna het kleine jong.
Het meisje speelt met poppegoed,
Het knechtje toont een hoger moed;
Het meisje doet de wiege gaan,
Het knechtje laat den trommel slaan;
Het meisje speelt met klein beslag
Dat tot de keuken dienen mag;
Het knechtje met een zwakke lans,
Naar wijze van de ruwe mans;
Het weet toch dat het Hollands bloed
Het land met wapens houden moet.
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De tol draait lustig op de vloer
Gegeseld met een vinnig snoer,
En hoe dat iemand harder slaat,
Hoe dat hij beter ommegaat;
Maar laat de zweep een weinig oof,
Zo valt hij neder in het stof.
Ziet! waar een owelig mense rust,
Daar zijgt het harte naar de lust.
Let op het kind dat bobbels blaast,
En ziet hoe zeer het is verbaasd,
Omdat het opgedreven kwijl
Alleen maar duurt een korte wijl,
En valt dan neder op het veld,
Wanneer het op zijn hoogste zwelt:
Ey! stoort u niet, gij mensenkind,
Dit spel en wij zijn enkel wind;
Wie heeft er ooit zo vasten staat
Die niet gelijk een rook vergaat?
Het okotenspel zeit mede wat,
Voor wie het naar behoren vat:
De koot en is geen spel op straat
Zolang den os daar henen gaat,
Maar raakt het beest eens uit de stal,
En doet het dan een droeven val,
Zo wordt terstond zijn innig been
Den jongers op de straat gemeen,
Die maken dan een groot geraas
En met de koot, en met de blaas.
Een karig mens bewaart het goed,
Zodat het niemand voordeel doet,
Hij sluit het op in zijnen schoot
Tot na de prangen van de dood.
En wat de vrek in d'aarde groef
Dat is dan voor een malle oschroef.

Jacob Cats, Huwelijk

10
Let op den vlieger van papier
Gerezen tot den hemel schier,
Die, zo de jongen lost het koord,
Gaat echter nog gedurig voort,
En zweeft ten lesten wonder hoog,
En zweeft ten lesten uit het oog;
Maar breekt er dan een dunne snoer,
Waardoor hij in der hoogte voer,
Ziet! wat wel eer zo wonder scheen,
Dat zijgt in haast dan weder heen;
Daar leit dan al die losse vreugd.
Ten spotte van de schamper jeugd,
Het scheen weleer een zeldzaam dier,
En nu en is 't maar vuil papier.
Een die met eerzucht is besmet,
Al wordt hij bijster hoog gezet,
Hij wil nog echter hoger gaan,
En nooit is hem genoeg gedaan,
Hij voedt begeerten zonder end,
Tot hij ik weet niet waar belendt.
Het kind dat met het hoepje speelt,
Vertoont gelijk een eigen beeld
Van iemand, die zijn leven lang
Alleen maar gaat zijn ouden gang,
Hij ziet de zon, hij ziet de maan,
Hij ziet den hemel ommegaan,
Hij draait ook met den tijd in 't rond,
Maar staat dan weder waar hij stond;
Want in zijn ganse ommeloop,
Zo doet hij als de meesten hoop,
Hij treedt wel in een ander jaar,
Maar anders wordt men niet gewaar,
En schoon hij krijgt gerimpeld vel,
Hij speelt nog steeds het oude spel.
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Maar, 't is genoeg. Gij, voor besluit,
Kiest hier uw kinderspeeltjen uit,
En als gij dat ten lesten vindt,
Zo maakt dat gij het overwint,
Of immers, kent in uw gemoed,
Dat gij nog kindse grillen broedt;
Zo zal niet al verloren gaan,
De tijd dien gij hier hebt gestaan.
Maar 't dunkt misschien u wat te slecht,
Door spel te worden onderrecht,
Dan, neemt geen dingen zo verkeerd,
Daar is ook mal dat wijsheid leert;
De reden van den groten God
En acht de kinders niet te zot,
Maar heeft het kinderspel vereerd
En daar de wijze door geleerd.
Veracht dan niet, o weerde vriend,
Wat u en mij ten goede dient.
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Maagd

Maagdewapen
Komt hier, vriendinnen altemaal,
Die zonder ijzer, zonder staal,
En zonder zwaard, en zonder lans
Verwint de kloekste van de mans.
Hier is het dat je vinden meugt
Een wapen voor uw tere jeugd,
Een wapen, waar het edel veld
Uw ganse plichten openstelt.
Het is een bloempje, zo je ziet
Dat nog geen open knopje biedt.
O tere plante, jonge spruit,
Wat sta je kwade vlagen uit?
Wat is er menig ongeval
Dat je voorzeker treffen zal,
En schoon al is het bijtje zoet,
Zodat het leed noch hinder doet
Noch aan de bloem, noch aan het kruid,
Maar zuigt er niet dan honig uit,
Zo moet het ook voor dezen stond
Onthouden ook een reinen mond,
En blijven van het teer gewas
Totdat het beter komt te pas.
Ach! wie als vrijster is onteerd
Die wordt te laat als bruid ogeleerd.
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T' samenspraak tussen Anna en Phyllis
Gij die met vrucht dit lezen wilt
Let wat de waan van reden oschilt.
Al spreekt ook Phyllis met bescheid
Het is het best wat Anna zeit.
Phyllis
Daar is, eilaas! een vreemd gewoel
Dat ik omtrent mijn herte voel,
Ik wend, ik keer door al het bed;
Ey! zegt toch eens wat dat mij let.
Anna
Gaat zoekt een kloek, en dapper man,
Die veel en grote dingen kan,
Die in de konsten is geleerd,
En veel tot Leiden heeft verkeerd.
Die zal misschien, na lang beraad,
Dan zeggen wat er ommegaat.
En wilt ge dat ik oraden zal,
Zo opent eerst het ongeval.
Phyllis
Voor mij, ik wil hier open gaan,
Gelijk bij vrienden dient gedaan.
Ik zag eens op ons oschaliedek
Twee duifjens spelen bek aan bek.
Ziet (dacht ik) hoe des Heren macht
Paart ieder dier in zijn geslacht.
Anna
't Is kalverliefde, zoete maagd,
Die u de losse zinnen jaagt.
En zo ge die niet wel en leidt
Gelijk als eer en schaamte zeit,
Gewis, daar is geen twijfel aan,
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Gij zult verkeerde wegen gaan.
Phyllis
Wie bleef er ooit zijn leven maagd
Die zich des niet en heeft beklaagd?
De maagddom is een lastig pak,
Die niet en baart dan ongemak.
Anna
Nu zie ik klaar en uit der daad,
Dat u de maagddom tegenstaat.
Welaan, naardien gij immers wilt
U geven in het ogroote gild'
Zo neemt geen zake bij der hand
Door haast of grillig onverstand.
Gij, doet toch niet op eigen raad,
Want dat is hier en elders kwaad,
Maar zegt voor eerst uw moeder aan
Waarheen uw domme zinnen gaan,
Die zal het dan ter rechter stond
Uw vader leggen in den mond,
Zo zal hij met een goed beleid
Gaan letten wat de reden zeit.
Phyllis
De raad die gij de maagden biedt,
En past voor al de maagden niet.
Wat vrijsters in den boezem leit
Dat dient gedacht, en niet gezeid.
Ziet! als een maagd zo hoge wast
Dat haar des moeders ohuike past,
Of telt nu jaren driemaal zes,
Neemt dat, o vader, voor een les,
Dat aan uw dochter wat ontbreekt,
Hoewel ze niet een woord en spreekt.
Anna
Hoe! dunkt u 't zeggen al te koen,
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En wilt ge 't zonder zeggen doen?
Bevraagt u wel, ook eer je vrijt,
Want dan is 't even vragens tijd;
Maar naderhand te nemen raad
Dat komt gemeenlijk al te laat.
Gij, weest niet haastig in de min,
Maar houdt uw domme zinnen in.
Al wat men aan een vrijer biedt,
Dat wil de slimme olinker niet,
Dus wil je minne, wil je gunst,
Zo leert voor eerst de weigerkunst.
Phyllis
Hoe! wilt ge dat ik zegge neen,
Wanneer ik ja van herten meen?
Anna
Uw geestig kleed, uw zoet gelaat,
Dat kan betuigen metterdaad,
Als dat je niet ondienstig vindt
Te rechter uur te zijn gemind.
Uw wezen geeft hiertoe de oloos,
Maar laat het roeien aan matroos,
En nooit om echte-minne peist,
Tenzij men u ter eren eist;
Dus verre dient een jonge maagd,
En hoger niet te zijn gewaagd.
Phyllis
Wel, zo een vrijster niet en mag
Haar liefde brengen aan den dag,
Zo laat het dan haar vader toe,
Dat hij het voor zijn dochter doe.
Maar dit behoort, op vast bescheid,
Behendig aan te zijn geleid,
Opdat er niet een mens versta,
Hoe dat het met de handel ga.
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Een vriend die heeft het mij ontdekt,
Wat best de jonge vrijers trekt;
Dus, mocht ik gaan naar mijnen zin,
Ik toog er honderd tot de min.
Anna
Wel, zegt wat zoudt ge toch bestaan?
Phyllis
Ik zou wel mooi en keurlijk gaan,
Men zeit te rechte nu en dan,
Een schone kleding maakt den man.
Anna
Zo gij, door middel van de pracht,
Of met den glans van rijke dracht,
De vrijers meent te lokken aan,
Zo dool je van de rechte baan.
Gaat, wendt het oog op Venus' kind *
Wanneer het zijnen boge windt.
Ziet! hoe de peze lager gaat
Hoe dat de pijle feller slaat;
Gij ziet hoe dat de wijngaard groeit,
Wanneer hij dapper is gesnoeid.
Het gaat zo eender met de min,
Krakeeltjens brengen vriendschap in.
Phyllis
Hoe! zoete min uit wrange twist?
Voorwaar vriendinne, 't is gemist.
Des liefdesrijk is honingzoet,
Het wordt door vriendschap aangevoed.
Al wie een kaars te vinnig snuit,
Die doet het licht ten lesten uit.
Anna
Ja, gaat en zet een vrijer zacht,
Zo krijgt hij pas de volle macht,
Om met verlof te mogen gaan
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Daar 't hem nooit toe en was gestaan.
Wie vrijt is dwee gelijk een pier,
Maar weder fel gelijk een stier.
Wanneer de bruid is in de schuit,
Dan zijn de schone woorden uit.
Gij, wacht dan, lieve vrijster wacht,
Van u te tonen al te zacht,
Maar wie zich mijdt voor ongeval
Die kent eer dat hij minnen zal.
Phyllis
Mij dunkt, ik weet nog beter raad,
Om vrij te wezen van de smaad:
Hoort vrijster, zo je bent beducht
Voor oneer, schimp, en kwaad gerucht,
Voor haat en nijd en klappernij,
Neemt snel een man, zo ben je vrij.
Anna
Hoe! wilt ge dan uit luchte waan
En als terloops ten echte gaan?
Neen kind, dat is een kwade grond,
Die haastig zuipt, verbrandt de mond.
Gij, tast dan nooit te gretig aan,
Wat nimmer af en is te gaan,
En drinkt niet eer, voordat ge proeft,
Of anders wordt ge licht bedroefd.
Phyllis
Hoe! wilt ge dat ons ganse jeugd,
Die maar en is een korte vreugd,
Zal smelten in een lang gevrij,
Dat is, in enkel slavernij?
Anna
Ik wil slechts dat een jonge maagd,
Als zij ter eren wordt gevraagd,
Niet ostrak, en met een luchten zin,
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Zal storten in een losse min.
Wie iets wil proeven wat het zij,
Die roept er tijd en reden bij.
Phyllis
Zo dient de vrijsters toegestaan
Met vrijers om te mogen gaan.
Anna
Ofschoon dit veel bij ons geschiedt,
Veel wijze lieden prijzen 't niet,
Vermits in die gemeenzaamheid
Gemeenlijk iets verholen leit
Dat aan de maagden hinder doet,
En dikmaals kwade oranken broedt.
Phyllis
In tegendeel, naar ik het mein,
Zo maakt het ons een geestig brein.
Mijn zuster, nu een jaar getrouwd,
Die hadde dikmaals onderhoud
Van iemand, die van buiten kwam,
En lust in hoofse vrijsters nam,
Dies werd ze gauw, en wonder osneeg,
Omdat ze veel gezelschap kreeg.
Ik zag eens dat ze bij haar had
Zes juffers uit een vreemde stad,
Gebekte spreeuwen altemaal,
En vrij geen kinders in de taal;
Bij deze kwam een jong-gezel,
Een leerling in het minnespel.
Hij was een spot van allegaar,
En hij en werd het nauw gewaar,
Hij scheen een ezel op het veld,
Die met veel apen is verzeld:
Hier klimt er ene boven op,
En grijpt hem bij den dommen kop;
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De tweede valt hem in het haar,
En stelt een wonder vreemd gebaar;
De reste ofoolt hem waar ze kan,
En maakt er duizend speeltjens van.
Ziet, dus is onze kwant gesteld,
Hij wordt aan alle kant gekweld.
Hij schijnt een overwonnen man,
Die zich niet langer weren kan.
Hij wordt daar op een nieuw begekt,
Tot hij ten lesten henen trekt.
Ik zag den vrijer naderhand,
Maar 't was gewis een ander kwant.
Beziet, vriendinnen, wat men leert,
Wanneer men bij de jeugd verkeert.
Anna
Wel! prijst ge dat zo wonder zeer?
Voor mij, 'k en prijs het nimmermeer.
Ik prijs vooral een stille maagd,
Die alle oklappers henen jaagt.
Ik zag eens lest een zoet geval,
Dat u misschien iets leren zal;
Een meisje door haar jeugd gekweld,
Ging spelen in een lustig veld,
Het plukte bloempjens hier en daar,
En werd daarin een bij gewaar,
De vrijster hadde spelenslust,
Dies had het beestje nimmer rust;
Zij greep, en neep, waar 't liep of week,
Totdat z' in 't leste kreeg een steek,
Toen riep ze luide: fel gedrocht!
Ik, die alleen maar spelen zocht,
Ben door uw prikken zo gesteld,
Dat mij het lijf tot bobbels zwelt.
O maagd, het is tot u gezegd,
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Dat, waar men eens de gronden legt
Tot los geraas en dartel mal,
Men weet niet waar het enden zal.
Nooit vrijster wordt terstond geschend,
Of van haar kuisheid afgewend,
Maar stap op stap en voet aan voet
Zo komt ze waar ze niet en moet.
Daar zit, eilaas! de ovuile bruid
En schreit dan beid' haar ogen uit:
Maar 't is, o vrijsters, al te laat
Te klagen na de malle daad.
Phyllis
Dit houd ik voor een goede leer,
Maar bind geen vrijster al te zeer,
Want die allene zit en kijkt,
En nooit eens uit den huize wijkt,
En weet niet wat er ommegaat,
Noch hoe het in de wereld staat.
Anna
Gij, wilt ge zijn van goeden lof,
Blijf thuis, dat is het maagdenhof.
Het is een spreekwoord overal:
De beste koeien zijn op stal,
En waar het schaapje dolen gaat,
Daar is het dat het wolle laat.
Phyllis
Maar wie heeft toch zo harden wet,
Den maagden tot een dwang gezet?
Laat toch de jeugd wat lustig zijn
Want haar genaakt haast nieuwe pijn:
De last van 't huis, de wil des mans
En alle jaar een kind bijkans.
Anna
Het vrouwe dwingen acht ik kwaad,
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En 'k weet dat osluiten niet en baat,
Maar veel te los en al te vrij,
Dat leit een grond tot slavernij.
Dan nog, zo leert ook even dit,
Wanneer men in de lust verhit,
En geeft de otochten haren eis
Na wijze van het dartel vleis,
Dat God dan zware plagen zendt,
Waardoor de schender wordt geschend.
Dus, schoon daar iemand tot u koemt
Die zich uw trouwste dienaar noemt,
En dat hij echter niet en dient
Te zijn uw deel en echte-vriend,
Gij, houd den vrijer geenszins aan,
Maar laat hem elders henen gaan.
Phyllis
Dit luidt, mijns oordeels, al te straf;
Men zeit geen oude vrijer af,
Voordat men nieuw gezelschap ziet,
Dat ons zijn trouwe diensten biedt.
En of een vrijer somtijds malt,
Gelijk het in het spelen valt,
Voor mij, 'k en heb het nooit bevroed,
Dat ons dit enig hinder doet.
Anna
Vooral en houd geen vrijers aan,
Om tijdverdrijf, of losse waan,
Want zo te vrijen heeft gevaar,
Gelijk men dikmaal wordt gewaar.
En wat gij dan nog verder zegt,
Dat luidt (mijns oordeels) al te oslecht;
Hoe! meent ge dat het mal geraas
Van Jan, of Floor, of Pier of Klaas,
Aan jonge maagden niet en schaadt?
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Gelooft het vast, ik zegge: ja'et!
Een vrijster dient te zijn beducht
Te komen in een kwaad gerucht,
Want treft haar eens de bitt're nijd,
Schoon dat ze zich dan verder mijdt,
't Is al om niet, zij heeft een wond,
Waarvan zij nooit en wordt gezond.
Phyllis
Zo zegt ons toch hoedanig vriend
Dat best voor ons gekozen dient?
Anna
Vooral zo let toch op de deugd,
Let op den handel zijner jeugd.
Let op een wijs, een nuchter man,
Die u tot steunsel dienen kan.
Dus neemt geen slechthoofd bij der hand,
Of gij blijft beid' in onverstand;
Want van een kaarse zonder vlam,
Nooit ander kaarse licht en nam.
Phyllis
Maar wie er is geleerd of kloek,
Die helt gedurig naar den boek;
En daarom staat mij beter aan
Een man van leden wel gedaan,
En daartoe vrolijk van gemoed,
Die niet en heeft als geestig bloed,
Die niet en zoekt als enkel spel,
Dien wil ik voor een bedgezel.
Maar wie tot trouwen is gezind,
Moet dikmaal nemen wat ze vindt.
Want iemand van te nauwen keur,
Die stelt haar eigen hoop teleur.
Anna
Ik weet, geen mens is zonder feil,
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Maar echter toont u niet te oveil,
Laat aan uw vader dit beleid,
Gelijk als voren is gezeid.
Phyllis
Maar als mijn vader immers wou,
Moest ik dan treden in de trouw
Met iemand dien hij kiezen mag?
Dat ware toch een droef gelag.
Anna
't Is zeker dat een vader kan,
Een dochter brengen aan den man,
En dat alleen op zijn beraad.
Phyllis
Maar dat is uitermaten kwaad,
Het raakt de dochter immers meest,
Zij weet de drift van haren geest,
Dies houd ik dat het beter waar,
Dat zij haar koos een wederpaar.
De schoon' Helene, zo men leest, *
Die is er beter aan geweest,
Die mochte nemen met haar hand
Een vrijer die zij dienstig vand,
En dit is elders meer geschied.
Anna
't En was daarom te beter niet:
Want schoon zij had haar vrije keur,
Nog ging ze met een ander deur.
Doch hiervan als je rijper zijt,
Nu is het eenmaal scheidens tijd,
't Is vast, ik worde thuis gewacht,
En daarom zegg' ik goeden nacht.
Phyllis
Ey! nog een woord eer dat je gaat,
Tot onschuld van mijn lossen praat,
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Ik sprak alleen bij wijlen stout,
Opdat je klaarder spreken zoudt,
Ik ben ter eren opgevoed,
Ik weet hoe dat ik spreken moet.
Ik weet ook waar ik zwijgen zal,
Dus acht mijn reden niet te mal;
Maar denkt dat harde tegenspraak
Ontsluit de gronden van de zaak.
Ook kan ik wachten met geduld,
Totdat de tijd mijn jaren vult,
En tot er eens een vrijer koemt
Die mij terecht zijn Herte noemt,
En niet alleen mij domme maagd,
Maar ook mijn ouders wel behaagt.
En wat belangt mijn verder lot,
Dat stell' ik aan den groten God,
Dien zal ik bidden alle daag,
Dien zal ik smeken even staag,
Niet slechts juist om een echte-vriend,
Maar om wat mij ten goede dient.
Ziet, kind nu olijd ik dat ge gaat,
En dank u voor uw goeden raad.
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Vrijster

Vrijsterwapen
De tijd, eerbare jeugd, waarin wij heden leven,
Is door een losse waan tot in de lucht gedreven,
De oslechtste van het volk die weet een eigen wapen
Niet uit de lucht alleen, maar uit het slijk te rapen.
Maar, wie een wapen voert, 'k en hebbe niet vernomen
Dat ooit úw vrije staat een wapen heeft bekomen;
Schoon ieder u verheft, en beeldt u machtig af,
Toch kwam er nooit een mens die u een wapen gaf.
Het staat dan nog te doen; durfde ik 't mij oonderwinden,
Ik wist u (zo mij dunkt) een wapen uit te vinden;
Een wapen, recht bekwaam voor uwe tere jeugd,
Geen ospore tot de pracht, maar tot de ware deugd.
Gij dan, ontvangt den schild, die hier voor ogen staat
Het is een leerzaam beeld, dat aan de vrijsters gaat:
Het is een druiventros, met koelen dauw behangen,
Wiens aangename verv' een ieder doet verlangen;
Een tros waar nooit een rat haar tand heeft ingeprent,
Die nooit een vuile zeug met kruipen heeft geschend;
Een tros waar nooit een rups heeft boven op gekropen,
Waar nooit een vuile worm is tussen in geslopen;
Een tros, een gave tros, nog fris en onbevlekt,
En met haar eerste waas aan alle kant bedekt.
Het kransje dat je ziet omtrent het wapen zweven,
Is ovingkoord, wel terecht de maagden toegeschreven;
Een kruid dat buigen kan, als van gedweeë aard,
Ik wenste, zoete jeugd, dat gij zodanig waart.
Een kruid, een jeugdig kruid, dat zijn gehelen roem
Stelt in zijn aardig blad en in zijn tere bloem.
Welaan, o broze waar, o wonder zwakke dieren,

Jacob Cats, Huwelijk

28
Laat uw gemoed altijd de reine zeden vieren,
Uw eer is al uw goed, uw bloem, uw beste schat;
Ach! 't is met u gedaan, wordt die maar eens beklad.
Gij daarom, welig kwant, genaakt de tere panden
Niet met een stouten greep of al te grage tanden,
Gij ziet hier aan de druif een aardig steeltjen staan,
Brengt daar uw rechterhand, dat is de rechte baan.
Maar ik en wil voortaan u niet in twijfel houwen,
De druiftak is de maagd, de steel het eerlijk trouwen.
En gij, o vlugge maagd, als uwe druiven rijpen,
Zo laat ze nimmermeer, als bij haar steeltjen, grijpen.
Want wie zich onbevlekt in reine liefde draagt,
Is vrouw, ja moeder zelfs, en echter ware maagd.

Samenspraak tussen Sibille, nieuwgehuwde jonkvrouw en Rosette, jonge
vrijster
Rosette
Jonkvrouw Sibille, weest gegroet,
Ik heb u lang in mijn gemoed
Gewenst in dezen staat te zien,
En ook meteen geluk te biên.
Ik wens dat gij tezamen meugt
In eendracht, liefde, zoete vreugd,
Voltrekken uwen gansen tijd,
Zo lang als gij tezamen zijt;
Ook wens ik, wat ik wensen kan,
Dat gij met uwen lieven man,
Tezamen, op gelijken voet,
En oud, en lelijk worden moet.
Sibille
Ofschoon uw wens wat zeldzaam luidt,
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Zij kan ten goede zijn geduid.
Hoort, waaide maagd, met uw verlof,
Hier achter is een lustig hof,
Welaan, om u wat vreugd te doen,
Laat ons gaan treden in het groen,
Tenzij dat gij iets anders vindt.
Rosette
'k En ben voor nu niet hoofs gezind.
Maar, zo ik tot u spreken mag,
Gelijk men in de vrijheid plag,
Zo weet dat ik bevangen ben
Met ziekte die ik niet en ken.
Dus zoek ik troost tot mijn verdriet.
Een geestig dicht of minnelied,
Het aardig klavecimbelspel
Beviel u eertijds wonder wel,
En bracht zo dikmaal aan de jeugd
Door uw gezelschap, zoete vreugd.
Ik bid u nog om deze gunst:
Schenk ons een deuntje naar de kunst.
Sibille
Het spel en zingen (ik beken 't)
Was mij voor dezen aangewend,
Maar ziet! Wij oslachten allemaal
In dit geval den nachtegaal,
Die, als de koele Mei begint,
Is tot den zang zo gans gezind,
Dat hij de bossen overal
Doet klinken door een blij geschal;
Maar, als daarna de lentetijd
Allengskens naar den zomer glijdt,
Dan is de lust tot zingen uit,
Men hoort voortaan als geen geluid.
Die reine stem, en zoet geklag
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En schettert niet gelijk ze plag.
Rosette
Welaan, vriendin, ik ben gepaaid,
Ik zie waarop de spille draait.
Maar zeg mij nu wat voor een boek
Dat ginder leit in genen hoek?
Zo ik daar iets uit leren mag,
Zo brengt het weder aan den dag.
Sibille
Dit boek behelst een kort gedicht,
En heeft den naam van ‘Maechden-plicht’.
Het ware mij een liever ding
Indien de schrijver verder ging,
En dat hij naarder raken wou
De plichten van een jonge vrou.
Rosette
Zo haast als ik dat boek vernam,
En dat het eerst ter wereld kwam,
Zo wist ik straks het gans besluit,
Ik las het in der haasten uit.
Mij docht 't en had geen kwaden val,
Maar evenwel niet overal.
De vriend die ons dat boeksken gaf,
Die schijnt mij somtijds wat te straf.
Voor eerst heeft Anna mis getast
Waar zij een tere maagd belast
Haar jeugd te snoeren met geweld,
Schoon haar de diepste minne kwelt,
En nooit te tonen hare pijn,
Ook waar ze kan genezen zijn.
Sibille
Wel, dunkt u dat zo vreemd gezeid?
Rosette
In trouwen ja! 't Is malligheid.
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Ik weet, dat vrijers onzen grond
Te zeggen aan met eigen mond
De maagden niet te wel en staat,
Maar is hiertoe geen beter raad?
Zo hoop ik immers dat ik mag
Of met een knik, of met een lach,
Of met een lonkjen geestig-zoet,
Of met een stootjen aan den voet,
Of met een neepjen aan der hand,
Te kennen geven mijnen brand.
Sibille
Niet één van allen mag bestaan,
Niet één van allen dient gedaan;
En, zo ge recht hadt overlegd,
Wat hier te voren is gezegd,
Gij waart omtrent de maagdeplicht,
Al vrij wat beter onderricht.
Hoe dan! En hebt ge niet gelet,
Hoe ingetogen, hoe bezet,
Hoe stil, en heus, in daad en schijn
Een tere maagd behoort te zijn?
Rosette
Maar, zo het ging naar gij gebiedt,
Men trouwde wel zijn leven niet.
Wel neemt, er is een jonge maagd,
Die, door haar eigen jeugd geplaagd,
Gevoelt bij wijlen diep gekwel.
Om enig geestig jong gezel,
En dat de jong-man, onbewust
Van haar verdriet en diepe lust,
Haar nooit van zoete minne sprak,
Ja niet ter wereld aan en trak,
Zal echter toch het arrem dier
Gaan kwijnen door haar innig vier;
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Ik zegge neen, want, spreekt ze niet,
Wie kan verzachten haar verdriet?
Wie kan er ooit genezen zijn,
Die staag bedekt zijn droeve pijn?
En gij spreekt hier te wonder stout,
Ik denk, omdat ge zijt getrouwd;
Maar, zo ik u te rechte ken,
Indien ge waart gelijk ik ben,
Gewis, gij zongt een ander lied.
Sibille
Gelooft het vrij, 'k en dede niet.
De vrijer staat geen vrijster aan,
Als waar hij moeit' om heeft gedaan.
En, ohoudt gij wat van mijn gebod,
Zo gaat eens in het hoenderkot,
En ziet wel toe, licht leert g' ervan
Wat u ten goede odijen kan.
Geeft ieder hoen een vollen bak,
Opdat het ete met gemak,
En let eens hoe het zal vergaan:
Niet één en zal er blijven staan.
De volheid is hun geenszins zoet,
Daar is geen lust in overvloed;
Een ieder loopt bezijden af,
Om graan te zoeken in het kaf.
Nu zo je vraagt wat dit beduidt,
En wat ik make voor besluit,
Het is, o vrijsters, teer geslacht, Het is een les, voor u bedacht;
Dus, als je met de vrijers praat,
Zet hun gedurig deze maat,
En voedt ze niet op hun gemak,
En geeft ze nooit den vollen bak;
Maar, wilt ge stijven uwen lof,
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Zo laat ze schraven in het stof,
Om daar te zoeken naar het graan;
Een vrijer is een vreemden haan.
Rosette
Is 't met de vrijers zo gesteld,
Gelijk als uwe rede meldt,
Zo dient er nader op gelet,
En vrij een ander streek gezet.
Ik zie dat al uw zeggen strekt
Opdat een vrijster zij bedekt.
En al heur doen zij wonder stil
Voor iemand die haar minnen wil.
Nu is mij zeker vondst gezeid,
Waardoor het minnen wordt beleid
Zo diep begraven in der nacht,
Dat niet een mens daarop en acht.
Sibille
Wel, dat is vrij al veel gezeid,
Maar zegt, hoe wordt het aangeleid?
Rosette
Het ooge van een zwarte kat,
Met klauwen van een vale rat,
De mage van een vogelstruis,
De milte van een vledermuis,
Het schrapsel van uw linker voet,
Gedoopt in enkel slangenbloed,
Dit al tezamen wel bereed,
En vastgebonden in het kleed,
Of anders zachtjens weg gezet,
Omtrent, of in het stille bed,
Van iemand die men heeft gezind,
't Is zeker dat men bate vindt.
Want ziet! het neemt de geesten in,
En dwingt de vrijers tot de min.
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Sibille
Wat ramp, wat komt u in het hoofd?
Of zijt gij van uw zin beroofd?
Verdwaalde maagd, ellendig kind,
Dit al en is maar enkel wind.
Hoe! meent gij dat een vuile kat,
Een opuit, een huid, ik weet niet wat,
Heeft macht ook over onzen zin?
Ik bidde, beeld het u niet in.
Rosette
Wel hoe! is dit zo groten kwaad?
Sibille
Beminde maagd, ik zegge ja 't.
Voor mij, ik houde gans verdacht
Al wat men door verholen kracht
Ons wil gaan dringen in den geest;
Gij daarom zijt ervoor bevreesd;
't En zijn maar dingen zonder slot,
En ook nog strijdig tegen God.
Rosette
En is er dan geen kunst met al,
Die dienstig is in dit geval,
Opdat een vrijster zij bemind?
Sibille
Ik zie, gij zijt hiertoe gezind.
Welaan, ik weet een toverij,
Die staat de jonge maagden vrij.
Ik zal 't u zeggen met een woord,
En leert 't vrij een ander voort.
Al wat kan leiden tot de deugd,
Dat is ten besten voor de jeugd.
Rosette
Waartoe vertoeft? Welaan, begint,
Het schijnt dat mij de lust verslindt.
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Sibille
Een zedig hert, een zoete mond,
Een heus gelaat, een reine grond,
Een zachten aard, een eerbaar oog,
Gematigd tussen laag en hoog,
Een tonge vol beleefd geluid,
Die alle ding ten besten duidt,
Dat is de rechte toverkunst,
De beste grond van alle gunst,
Die zal u maken lief-getal,
En hier, en thuis, en overal.
Rosette
Het schijnt, vermits gij zijt getrouwd,
Dat gij ons als in banden houdt.
En 't is ons vrije maagden pijn
In dezen dwang te moeten zijn.
Mij dunkt, mocht ik hierin begaan,
Ons zaken zouden beter staan.
Sibille
Een vlugge meid, een stoute-bil,
Die als met krachten trouwen wil,
Zit dikwijls zeven jaren lang,
En spreidt haar nette zonder vang,
Waar onderwijl een lieve maagd,
Die nooit haar goeden naam en waagt,
Maar houdt haar zinnen in den band,
Wordt aangezocht van alle kant.
Ik stond te Leiden eens en keek,
En leerde toen een zoete streek;
Daar kwam een vrijster roeien aan,
Gelijk daar veeltijds wordt gedaan.
- De vrouwen, als het is bekend,
Zijn veel tot roeien daar gewend. Het meisje fluks en onvermoeid
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Kwam naar de kade toe geroeid.
Ik, die hierop nam goed gemerk,
Stond vast en dacht, wat vreemder werk!
De vrijster wil naar dezen kant,
Maar slaat het oog op 't ander land;
En niettemin, zij vordert meer,
Als of ze ging den rechten keer.
Ziet vrienden, hoe de wereld gaat,
De schijn is anders als de daad:
Schoon of een maagd een rugge biedt
't En hindert aan het roeien niet.
Rosette
Geen dit of dat, geen boerenschuit,
Of gij en trekt er voordeel uit.
Sibille
De wereld is een groot toneel,
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Waar alle ding, en ieder deel,
Ons dienen moet tot goede leer,
Ten prijze van den Opperheer.
Ik wense dat er niet een bies
Omtrent de schrale duinen wies,
En dat er niet een kleine mier,
En dat er niet een naakte pier
Op al de nutte landen kroop,
En voedsel uit der aarden zoop,
Of dat ik die, naar rechten eis,
Ontleden mocht in mijn gepeis,
En vinden daar het vol bescheid,
Dat ons tot God den Schepper leidt.
Rosette
Had iedereen dit oog-gemerk,
Hij ware nimmer zonder werk,
Hij leerde staag al waar hij ging,
En preze God in alle ding.
Voor mij, ik wil van nu voortaan
Beginnen beter acht te slaan,
En met een nader onderzoek
Gaan letten op het wereld-boek.
Maar, weerde jonkvrouw, zeg oeen reis,
Vanwaar komt u dit hoog gepeis?
Want toen ge nog een vrijster waart,
Al scheen u geestig uit der aard,
Zo sprak u toch, gelijk als ik,
Of van een kant, een mooie strik,
Of van een ketting of een ring,
Die geestig om de leden hing,
Of diergelijke poppegoed,
Gelijk de meeste jonkheid doet;
Maar nu zo heeft uw gans beleid,
Zich vrij wat anders toebereid.
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Sibille
Het odeel, dat God mijn jonkheid gaf,
Leidt mij als van der aarden af,
En wijst mij tot een ander Rijk.
Rosette
Wel ziet dan, heb ik ongelijk,
Dat ik een waarde vriend begeer,
Die mij ook, in dit woeste meer
Mocht wijzen hoe ik zeilen moet?
Sibille
Wie zei er dat je kwalijk doet?
Ik prijze ja het echte-bond,
Maar niet als op den rechten stond.
Rosette
Mij dunkt naar gij de zake drijft,
En uwe vrijster hier beschrijft,
Dat niets zo wel in haar gelaat,
Als schroom, en droeve schaamte staat.
En echter zie ik alle daag,
Het gaat er anders in Den Haag.
En waar toch wordt er hoofs geleerd
Als waar men in het Hof verkeert?
Sibille
Hoe! Meen je dat vooral het Hof
In zeden heeft den meesten lof,
En dat het na moet zijn gedaan
Al wat in Hoven wordt bestaan?
Rosette
Voor mij, al wat het Hof begint,
Daar ben ik wonder toe gezind, Hoe! is het niet een schone zaak, En voor een vrijster groot
vermaak, En staat het niet geweldig breed In steden hoofs te zijn gekleed?
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Zegt wat ge wilt, slechts om de dracht,
Is menig mense hoog geacht;
Men wordt daar door de oslechte liën
Als voor een wonder aangezien.
Sibille
Een wonder, ja, maar lieve kind,
En gaat hierin niet al te blind.
Al wat er vreemd en zeldzaam staat,
Dat is gemeenlijk uit de maat;
En uit te munten boven al,
Dat is een weg tot ongeval.
Het drijft de mensen tot de spijt,
En maakt een jonge maagd benijd,
Want al wat bont en prachtig gaat,
Dat raakt gemeenlijk in den haat.
In 't korte, vrijster, wie je zijt,
En legt geen gronden voor den onijd,
Maar, woont in u een edel bloed,
Of in uw ziel een rein gemoed,
Ziet, dat je dezen regel houdt:
Hoe schoonder steen, hoe minder goud.
Rosette
Maar ik, of iemand mijns gelijk,
In goed en ook in deugden rijk,
En wien men niets verwijten kan,
Mag die niet gaan voor alle man?
Mag die niet met een vrij gemoed,
En met een onversaagden voet,
Mag die niet treden over straat?
En tonen ieder blij gelaat?
Ik zegge dat een reine geest
Is koen, is vast, is onbevreesd,
De deugd is boud, een dief is oblo.
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Sibille
Wel zoete maagd, hoe spreek je zo?
Een maagd is schuw, een hoer is stout,
En dat is duizend jaren oud.
Zo gij alleen van mannen spraakt,
Gij had misschien het owit geraakt;
Maar echter weet, dat ook een man
Te stijf van aanzicht wezen kan.
Doch, wat obelangt een stoute maagd,
Die heeft nooit wijzen man behaagd.
Doorziet de boeken al te maal,
In Griekse, oRoomse, Franse taal,
Men vindt een maagd daar afgemaald,
Niet zo gelijk als gij verhaalt,
Niet stout, of die voor alle man,
o

Met stijve kaken spreken kan,
Maar stil, en van een zachten geest,
Die lichte bloost, en lichte vreest.
De schaamt' omtrent de tere jeugd,
Dat is een teken van de deugd.
Dus, waar ik ooit van maagden las,
Daar vond ik dat ook schaamte was.
Rosette
Nochtans, wie zich zo lichte schaamt,
En kwijt zich nooit zoals betaamt,
Want, als ze bij de mensen koomt,
Zo staat z' in alle ding beschroomd;
Haar woorden hebben genen val,
Zij weet nauw hoe zij spreken zal;
Het eerste, midden, en besluit,
Dat komt er al benepen uit,
Zij staat en trilt ook bij een vriend.
Sibille
Maar gaat niet verder als het dient.
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Ik wil niet zo versaagden geest
Die ook zijn eigen schaduw vreest,
Ik wil een stil, een heus gelaat,
En dat in rechte middelmaat.
Ziet als u 't eerbaar rood ontsteekt,
Terwijl dat iemand met u spreekt,
Het is een eer die hem geschiedt,
Dat gij hem rode wangen biedt,
Uw jeugdig bloed, te voren stil,
Dat huppelt op, om zijnent wil.
Dan komt er nog een reden bij,
Die wil ik dat u kondig zij.
Een maagd die tere wangen heeft
Indien ze otot haar dagen leeft,
Die krijgt wellicht een vaster huid,
Ook eer ze dertig jaren sluit,
Maar wordt een vrijster onbeschaamd,
Of stouter als het haar betaamt,
Die is, voor dan en alle tijd,
Haar stil en zedig wezen kwijt,
Want als het rein, het edel rood
Is in de maagden eens gedood,
De schaamt' eilaas! een tere blom,
En keert dan nimmer wederom.
Wien eens dat aardig waas ontglijdt,
Die mist het dan voor alle tijd.
Rosette
Ik vinde desalniettemin,
De schaamte brengt veel schaden in.
Want vrijsters die te blode zijn,
Die blijven in de maagdepijn,
En daarom zijn ze bijster oschouw:
Een blode maagd, een late vrouw.
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Sibille
De sleutel van den echten band,
En is toch in geen mensenhand.
Beziet hoe menig eerbaar maagd,
Die nooit haar tere schaamte waagt,
Beziet hoe menig zedig hert,
Dat van zijn odeel overscheiden werd,
Of met de baren van der zee,
Of door een onbekende ree,
Of door een meer van enkel zand,
Of door een ongebaande strand,
Of door een bos, of eenzaam woud,
Dat nooit door mensen is gebouwd,
En toch zo krijgt z' haar wederpaar,
Ook eer het iemand wordt gewaar.
God leidt de zijnen met der hand,
En brengt ze tot den echten band.
Rebecca weet van geen gevrij, *
En min van slimme linkernij,
Zij weidt de schaapjens in het groen,
En laat dien grooten Herder doen,
En ziet! zij wordt het nauw gewaar,
Of krijgt een hoeder over haar.
In 't korte, naardat ik het merk,
Het huwen is geen mensenwerk.
Ons doen en is maar losse waan,
Dus laat het op den Here staan.
Weest wat je zijt, en steunt op God,
En wacht vandaar een gunstig lot.
Rosette
Ik neem uw goede reden aan,
Ik zie het dient alzo gedaan,
Maar laat mij daarentussen toe,
Dat ik hierop een vrage doe.
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Hierachter woont een zeldzaam wijf,
En doet de jonkheid groot gerijf,
Zij heeft een wonder gauw verstand,
Om ieder uit zijn eigen hand,
Te zeggen met een groten schijn,
Wie dat hun beste vrijers zijn.
Zij weet de dromen van der nacht,
En wat men in de stilte dacht,
Te passen op een ware daad,
En wat eruit te wachten staat.
Zij weet geluk en ongeval,
En wat ons wedervaren zal.
Wat houd je toch van deze kunst?
Sibille
Zo lief gij hebt des Heren gunst,
Onthoud u van dat naar bejag,
Dat niet als hinder geven mag.
Het is den duivel raad gevraagd,
En Godes zegen weggejaagd.
Geluk te zeggen uit een hand,
Is ongeluk en misverstand.
En om een droom bedroefd te zijn,
Dat acht ik niet als malle pijn.
Ziet! wat een mense door den dag
Gedurig in de zinnen lag,
Of wat hij voor den slaap bedacht,
Dat kwelt hem dikmaal in der nacht.
Dus laat de ovijze dromen daar,
Niet een van duizend is er waar;
En al dat duister onderzoek
En staat niet in den maagden-boek.
Beveelt aan God dit gans beslag,
En laat het gaan gelijk het mag.
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Rosette
Hier op dan, eer wij verder gaan,
Vooral een korte vraag gedaan.
Zeg, dient er ooit een man getrouwd
Die zijn gelove niet en bouwt
Op o't eigen wit en oog-gemerk
Gelijk men leert in onze kerk?
Sibille
Wat zal er dan al droeve pijn,
Wat zal er leed en moeite zijn,
Als ieder door een eigen baan,
Zal willen naar den hemel gaan!
Ik bidde, viert maar ene God,
Gij die u voedt uit enen pot.
Rosette
Legt ons de mate niet zo na,
Opdat het ons wat ruimer ga.
Sibille
Ik zie nu daar of daar omtrent,
Waarheen zich uwe reden wendt.
Wel zegt eens of er iemand kwam,
Die over u de vrijheid nam,
En zeide: Roosje, beste kind,
Ik heb u boven al obezind,
Ik bidde, word mijn echte-vrouw,
En gun mij toch uw reine trouw.
't Is waar, 'k en hebbe geld noch goed,
Maar 'k hebbe vrij een hoog gemoed;
Ik zal gaan zoeken overal,
Wie weet waar ik het vinden zal.
Ik bid u, zeg mij toch oeen reis,
Zoudt gij hem geven zijnen eis?
Rosette
Ik zal u zeggen wat ik meen,
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Ik spreke rond, en mene neen.
Ik prijze wat men tast en ziet,
Van hoop en rookt de keuken niet.
Sibille
Mijns oordeels heb je wel gezeid,
Maar 't dient wat nader uitgeleid;
Ik zegge dat ge minder meugt
U troosten op een losse deugd,
Dan op het geld of ander goed,
Dat iemand nog verkrijgen moet.
Rosette
Gewis, dat schijnt al wat te zijn.
Sibille
Het is de waarheid, niet de schijn.
Rosette
Als d' ure daar is en de man,
Zo is er toch geen wachten an?
Des mensen ingeboren aard,
Maant ieder om te zijn gepaard.
Sibille
Die met den eersten inval mint,
Is maar een enkel oVenus-kind.
Rosette
Wie niet in tijds zijn net en trekt,
Die heeft verdiend te zijn begekt;
't Geluk dat is te bijster rond,
Het speelt ons dikwijls aan den mond
En zo men dan niet toe en bijt,
't Is zeker dat het henen glijdt.
Sibille
Mijns oordeels, is 't een stoute daad,
Indien een dochter onderstaat,
Te zeggen tot een jong gezel,
Beminde vriend, ik wil u wel.
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En dient zo verre niet gewaagd,
En dient niet op haar eigen zin
Zo diep te treden in de min,
Dat zij aan iemand open doet
Het middelpunt van haar gemoed;
Een voogd, een vader dient gekend,
Dat dient de jonkheid ingeprent.
Rosette, laat uw vader doen,
Want gij, helaas! zijt al te groen.
Rosette
Maar hoe! zal dan een tere maagd,
Die lust, en rust en leven waagt,
Haar moeten voegen tot een man,
Die zij misschien niet velen kan,
En dat uit dwang en hoog gebied?
Dat is voorwaar een groot verdriet.
Sibille
Voor mij, ik houde voor gewis
Als dat het gans ondienstig is,
Een maagd te binden aan een man
Die haar verstand niet lijden kan.
Want deze knoop duurt al te lang,
Om vast te maken door bedwang.
Aan d'ander zijde duld ik niet,
- Hoewel het al te veel geschiedt, Dat jong gezel of tere maagd,
Eer hij of zij 't haar vader vraagt,
Tot dees of gene wordt gezind,
Of in de trouwe zich verbindt.
Mij valt hier in een vreemd geval,
Dat u wat wijzer maken zal,
Indien je maar het stuk wel vat.
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Rosette
Wel aan, vriendinne, zegt mij dat.
Sibille
Een jonk student, een owelig gast,
Met ojok en spel voor al gepast,
Vol jeugdig bloed, en enkel brand,
Komt weder in het vaderland.
Hij wordt daar in de buurt gewaar,
Een bolle meid, een geestig ohaar,
Een dochter van een zwarte smid,
Maar zij was uit der maten wit.
Hij komt er bij des avonds laat,
Wanneer ze voor de deure staat;
Hij jokt en speelt wat al te vrij,
Hij bleef er ganse nachten bij;
Hij maakt er naarder kennis met,
Zodat hij raakt omtrent haar bed,
Waar onze duif, de oslechte Griet,
De gronden legt voor haar verdriet.
Zij pleegt niet lange dit bejag,
Zij voelt wat anders als ze plag;
De smid verneemt een zeldzaam vet,
Dat zich omtrent haar midden zet.
Hij roept zijn dochter wat terzij,
Hij roept er ook de moeder bij,
Hij gaat haar stil en zachtjens aan,
En vraagt hoe alle zaken staan.
Daar is de meid in groot gevaar,
Zij wendt het hier, zij keert het daar,
Doch mits z' in allen bleef te kort,
Zo zeit ze in 't leste wat er schort.
De smid, eilaas, de goede man,
Gelijk een ieder denken kan,
Is uitermaten zeer ontsteld,
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En tot de ziele toe gekweld.
Maar evenwel, naardien hij ziet,
Dat 'tgeen met vreugde was geschied,
Met druk niet af kan zijn gedaan,
Zo spreekt hij dus zijn dochter aan:
Bij u wordt dan te weeg gebracht
Dat uwe opol ook desen nacht
In uwe kamer komen mag,
Gelijk hij van te voren plag.
Het stuk dat wordt alzo beleid,
Gelijk de vader had gezeid.
De vrijer ging zijn ouden pad,
Maar wordt daar op de daad gevat.
De kwant, verbaasd in dit geval,
En weet niet wat hij spreken zal.
Daar grijpt de smid met groot getier,
Een ijzer rood gelijk het vier,
En biedt den kwant dat hete staal,
En zegt: ik vrage nog eenmaal,
Ik vrage, zeg ik, met geduld,
Of gij mijn dochter trouwen zult?
De pol nog des te meer verbaasd,
Meent dat de man van gramschap raast,
En zegt met vollen monde, ja.
Dat 's niet genoeg, riep onze smid,
Gij moest 't hier zetten zwart in wit.
Hij toont een schrift, met voorberaad
Gesteld door zeker Advocaat.
Fluks, zet uw naam hier onderaan,
Het zal hier anders kwalijk gaan.
De vrijer ziend' het moest zo zijn,
Schrijft zijnen naam, doch in 't Latijn,
En voegt er nog twee woorden toe,
Die luiden ik en weet niet hoe,
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Mij dunkt het ovi coactus was!
De smid, als hij dit briefje las,
Vraagt wat dit vreemde woord beduidt.
Het is mijn Van, die zeldzaam luidt.
Het leed een dag wel zes of acht,
Dat onze smid zijn ozwager wacht.
Ten lesten pleegt hij weder raad,
En spreekt zijn eersten Advocaat,
Die, met dat hij het schrift bekeek,
Riep straks: Ziet daar een slimme streek!
Dat vreemde woord hier in gedraaid,
Dat maakt het ganse stuk bekaaid.
De jonge dochter boven al,
Beweent haar droevig ongeval.
Zij voelt de pijne van de dracht,
Zij schroomt de pijne die haar wacht,
De pijne van een droevig kind,
Waar zij geen vader toe en vindt.
Ziet vrijsters, wat een droeve stand
Zich in die droeve vrijster vand.
Hier blijkt dan grondig, lieve kind,
Wat oranken dat de wereld vindt,
Om ons met list te nemen af,
Wat onze jeugd haar luister gaf.
Rosette
Maar ziet! ons praat die heeft gedaan,
Want ginder komt uw man gegaan.
Ik dank u voor uw goed bericht;
't Is tijd dat ik mijn anker licht.
De doffe mane die verdwijnt,
Wanneer de gulde zonne schijnt!
Sibille
Ik had ook even uitgezeid,
Al wat mij in den boezem leit;
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Al scheen ik somtijds wat te straf
En neemt het mij niet kwalijk af.
Ik had een gunstig oog-gemerk:
Ook strenge tucht is vriendewerk.
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Bruid
Voorreden
't Is (mijns oordeels) niet minder wijs dan waarachtig, dat de staat des huwelijks een
smidse van mensen, een grondsteen van steden en een kweekplaats van hoge
regeerders is. Dienvolgende hangt aan het goed of kwaad beleid niet alleen de rust
en onrust van ieder huisgezin in het bijzonder, maar zelfs de welof kwalijkstand
zowel van Gods kerk, als van de zaken des lands in 't algemeen. Zo is het dan gewis
de moeite waard met alle mogelijke vlijt en aandacht te letten, ten eerste, hoe een
huwelijk naar behoren kan worden aangevangen, en ten tweede, hoe het loffelijk kan
worden uitgevoerd.
Omdat de plichten van man en vrouw van gewicht zijn bij vele liefhebbers, zowel
van Gods kerk als van het vaderland, zo heeft ons gedacht dat er wel iets, ten goede
van onze landslieden, zou kunnen worden bijgebracht, waardoor man en wijf vrij
wat gevoeglijker bij de ander zouden kunnen wonen, en bijgevolg de gehele
huishouding in betere staat zou kunnen worden gebracht. Wat kan er nuttiger zijn
voor het algemeen belang, dan tot gevoegzaamheid en andere goede deugden diegene
aan te sporen die in alles de onafscheidelijke metgezellen van ons gehele leven zijn.
Wij hebben het totale werk voor het merendeel geschikt naar de smaak der vrouwen.
Ten eerste hebben wij het onze Nederlandse taal doen spreken, opdat wij er niet van
worden beschuldigd ondankbaar te zijn jegens ons eigen vaderland. Ten tweede leek
het ons juist onze invallen op rijm op papier te brengen, in de hoop dat ook dat wat
aangenaamheid bij de Lezers zou mogen verwekken. Ten derde hebben wij, om de
vermoeide lezer soms wat te verlustigen, hier enige gedenkwaardige geschiedenissen,
daar enige aangename gelijkenissen ingevoerd.
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Ten slotte hebben wij overal gepoogd een eenvoudige, ronde manier van spreken te
gebruiken, door de taal vrijwel overal gelijk te maken aan onze dagelijkse manier
van praten. Daarin hebben we alle duisterheid (zoveel wij konden) geschuwd, behalve
waar wij, terwille van de eerbaarheid, willens en wetens soms de schaduw hebben
gezocht. Omdat geen vaste vriendschap of liefde kan beklijven behalve tussen mensen
die een recht gemoed hebben voor God, hebben wij de godzaligheid (niet zonder
reden) mede gesteld onder de plichten van de echtelieden.
Uiteindelijk, waarde Jonkvrouwen, hebben wij getracht een rechtschapen huiswijf,
zoals wij die onze landslieden en iedereen wel zouden toewensen, levendig voor
ogen te stellen. Indien de gestalte ervan u wel bevalt, handelt dan op gelijke wijze.
Gij zult ervaren dat daarna eerst door Gods genade een recht leven in u en uw gehele
huisgezin zal ontstaan. Vaart wel!
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Afbeelding eens rechten Huisvaders
Zeg, mijn Vernuft, wat voor een man
Een huis naar eis bestieren kan.
Een man, die pleegt des Heren werk
En maakt in huis een kleine kerk.
Een man tot luiheid niet gezind,
Maar die voor al den dag begint.
Een man die van den ouden dag
Wel spreken en wel horen mag.
Een man, die raad en reden vraagt,
En eerstmaal wikt, eerdat hij waagt.
Een man die zich nooit vreugd en biedt
Waar aan zijn vrouwe leed geschiedt.
Een man in daad en woorden kuis,
Niet fier op straat, of mal in huis.
Een man op schoonheid niet verblind,
Maar die in God zijn odeel bemint.
Een man die best van allen smaakt
De kost te huis gereed gemaakt.
Een man, die, als hij elders slaapt,
Geen vreemde lusten op en raapt.
Een man, een zoet, een deftig man,
Die lieven, en die heersen kan.
Doch, Lezer, eer je verder treedt,
Zo wil ik dat je zeker weet
Dat ik mijn eigen vuil verfoei,
Eer ik me met een ander moei.
De Geest, die in der hoogten zweeft,
En geest aan alle geesten geeft,
De God die ook den zwakken sterkt,
En geeft hem dat hij krachtig werkt,
Hij was 't die mij de zinnen toog
Wanneer ik van der aarden vloog;
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Door hem is al het stuk beleid,
Hem zij de lof in eeuwigheid.

Voordicht toegeëigend alle ware Huismoeders
Vraagt iemand wat ik voor een vrouw
Tot mijn gezelschap wensen zou?
Gezellen, zo hier wensen geldt,
Ik wens er ene zo gesteld:
Niet al te zoet, niet al te zuur,
Niet al te zacht, niet al te stuur,
Niet al te ras, niet al te traag,
Niet al te preuts, niet al te laag,
Niet al te heus, niet al te plomp,
Niet al te teer, niet al te lomp,
Niet al te schraal, niet al te vet,
Niet al te vuil, niet al te net.
Ik wens een wijf van middelmaat,
Van hogen, noch van lagen staat.
Een wijf dat van den eersten stond
Den aard van haren man doorgrondt.
Een wijf dat nimmer grolt of bast,
Al noodt haar man een vriend te gast.
Een wijf, een krone van den man,
Dat ospillen, en dat sparen kan.
Een wijf, een stil, een rustig wijf,
Een vijandinne van gekijf.
Een wijf dat zich een regel zet,
Van nooit te kijven op het bed.
Indien er enig mense leeft
Die zo een wijf bekomen heeft,
Of voor zijn deel nog hebben kan,
Voorwaar, het is een lukkig man.
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Hoort, jonge lieden, hoort; indien ge zijt genegen
Te paren naar den eis, leert uwe zaken wegen;
Leert u van eersten aan gewennen tot de deugd,
Leert wijs en nuchter zijn, ook in de losse jeugd.
Misschien of ik het volk mocht trekken door de smaak
Van dit mijn nieuw gedicht en ons gemene spraak;
Misschien of onze pen iets neder konde zetten,
Dat aan de ruwe jeugd eens nader dede letten,
En wat er aan de trouw de beste dagen geeft,
En hoe men ondereen in rechten vrede leeft.
Nu, vrienden, laat de tucht in uwen boezem vesten,
En duidt de oslechte kunst, en onzen dienst ten besten.
Daar is, o tere maagd, een grote zaak op handen:
Men smeedt om uwen hals een juk van stale banden;
Indien het wel gelukt, het is een groot gemak,
Indien het kwalijk valt, het is een eeuwig pak.
Al wat de keuken eist, al wat de mensen hoeven,
Staat aan den koper vrij vooraf te mogen proeven.
En, zo het niet en valt gelijk het eerstmaal scheen,
De koop is ongedaan, men zendt het weder heen.
't Is gans een ander ding wanneer men komt te trouwen;
Wat iemand daar beproeft, dat moet hij eeuwig houwen.
Want houwen is de naam. Wijs, zot, gezond en krank,
Men is eraan geboeid, zijn leven dagen lank.
Het wijf wordt door den man ter eren hoog verheven,
Of, in het tegendeel, tot schande neergedreven,
Het wijf, nadat ze trouwt, komt na den eersten nacht,
Of tot een hoge stam, of tot een laag geslacht.
Bid om een bedgenoot, die op gezette reden,
Niet als een jonge wulp, in echte komt getreden.
Bid, dat een stille geest van boven afgezegen
Mag leiden uw gemoed, mag uwen man bewegen
Tot onderling geduld, en naar ogemenen wens,
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Doch meest tot Godes eer, het oeinde van den mens.
Gij mannen niettemin, naardien wij uwe zaken
Hier mede zijn gezind een weinig aan te raken,
Ontvangt een korte les, u tot een oog-gemerk,
Ontvangt een klein bericht omtrent dit grote werk.
Indien gij zijt belust om wel te mogen trouwen,
Zo leert in dit geval vijf dingen onderhouwen;
Draagt eerstmaal goede zorg te nemen uws gelijk,
Niet uitermaten groot, niet al te machtig rijk.
Ten tweeden neigt het hart, door krachten van de reden,
En naar een goede naam, én naar gezonde leden.
Ten derden zoekt er een, die op gelijken grond
Omhelst, benevens u, het Christelijk verbond.
Ten vierden, zo je wilt in rechte vrede paren,
Verkiest de zoete jeugd, en niet de late jaren. Ten lesten trouwt er geen, noch schoner in
gelaat, Noch hoger van begrijp als in de middelmaat. Daar is, o tere maagd! een grote zaak op
handen, Men smeedt om uwen hals een juk van stalen banden; Indien het wel gelukt, het is een
groot gemak, Indien het kwalijk valt, het is een eeuwig pak.
Ziet! als zich enig mens laat tot de lusten drijven,
De korte vreugd verdwijnt; haar vuile smetten blijven;
Maar krijgt er iemand lof, door zweet en strenge pijn,
De moeite neemt een end', de lof zal eeuwig zijn.
Wij zijn hier niet gezind in 't brede van te spreken
Of tot een lang verhaal hier over uit te breken,
Eén zake niettemin is waard te zijn bedacht,
En dient hier voor de jeugd tot lere bijgebracht.
Een moedig Edelman, die op de Franse kusten
Had langen tijd gedreigd een vlote toe te rusten,
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Was nu te maal gereed tot zeilen over zee,
Na enig oriekend land, of tot een gulde oree.
Een zuster, zonder meer, juist in haar frisse jeugd,
Was hem de meeste zorg, was hem de meeste vreugd.
Hij scheen voor zijn vertrek haar op te willen dragen
Of aan een trouwen vriend, of iemand van de magen,
Opdat het tere pand daar mochte zijn bewaard,
Terwijl hij met de vloot de wereld ommevaart.
Zij in het tegendeel zegt niet te kunnen leven,
Indien hij zich alleen gaat op de reize geven;
Wil daarom nevens hem gaan dolen overal,
Waar hem de goede God ter zee geleiden zal.
Zo voegt hij tot de vloot al wat haar op den tocht
Of dienstig tot vermaak, of nodig wezen mocht.
Een van de friste jeugd maakt door bedekte lonken,
Door brieven, stil gesprek, en duizend minnevonken,
Dat hij de beste plaats in hare gunste wint,
Dat hij de meeste gunst in haren boezem vindt.
De maan heeft haar beloop nu driemaal om gereden,
Ziet daar een vreemd gezwel aan hare tere leden;
Zij die voor dezen was fris, lustig, gauw, en oknaps,
Is flauw, en bijster omeeps, en uitermaten okwaps;
Zij geeuwt, en ospikt, en spuwt, ook aan den dis gezeten,
Daar is ze dikwijls flauw, en dikwijls zonder eten.
Haar broeder, die het oog heeft eeuwig over haar,
Wordt, ik en weet niet wat, wordt alle ding gewaar.
Hij gaat haar zachtjens aan, en stelt hem om te vragen,
Of haar het enge schip, of haar de sture vlagen,
Of haar de vieze reuk, of harde spijze kwelt,
Of waarom dat ze braakt of aan de leden zwelt.
Zij, die het ongeval niet langer helen kan,
Zegt dat ze zwanger gaat, maar door een echte-man.
De Ridder treurt en zwijgt. De schepen ondertussen
Gaan zoeken versen drank, om hunnen dorst te blussen;
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En, na een klare lucht, ontdekken zeker land
Met aardig boomgewas versierd aan alle kant.
Daar gaan de gasten heen, en vullen menig vat
Met fruit en aardgewas, en met het verse nat.
Rosette bovenal, gans moede van de stromen,
Gaat nemen haar vermaak omtrent de groene bomen,
Verkiest een gave schors, en schrijft met eigen hand,
In spijt van mie het spijt, Rosette mint Galant.
Galant oin tegendeel brengt zich en haar tezamen,
En maakt een mengelmoes van twee verscheide namen.
Maar als het jonge paar zou varen naar het boord
Zo treedt de Ridder toe, en spreekt een heftig woord:
Mijn schip is u ontzegd; en gij misbruikte maagd,
Die uwen hoogsten schat ontijdig hebt gewaagd,
Uw vonnis is geveld: gij zult van nu voortaan
Hier zoeken uw vermaak, hier eeuwig dolen gaan.
En pijnt u, jonge olaf, niet in de boot te komen
Ik hebbe deze macht u heden afgenomen.
De droeve nacht genaakt, de schepen zijn verdwenen;
Daar is geen hope meer, hier baat noch angstig stenen,
Noch krijsen, zegt Galant; hij grijpt een stale bijl,
Begeeft zich in het bos, en kapt een lange wijl.
De vrouw, terwijl de man is bezig in het hakken,
Komt mede tot het werk, en raapt de groene takken,
En sleept ze waar het dient, en timmert in het zand,
Haar eerste meesterstuk, een groene ledekant.
Dit gaat nog zo het mag, maar na de negen manen
Vermeerdert haar verdriet en vordert nieuwe tranen:
Rosette wordt gekweld met koorts en droeve zucht,
En, na het diepste leed, ziet daar een kleine vrucht.
Hoe staat Galant versteld! Hij weet niet wat te maken,
Noch wat er dient gemijd, noch wat hij moet genaken.
Toch moet hij aan het werk, schoon bijster onbedreven,
Hij moet het tere kind zijn eerste windsel geven.
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Galant die doopt het kind, en geeft het zijnen zegen,
Galant die bedt de vrouw, zo haast zij is gelegen;
Galant was die de vrucht in zijnen schoot ontving,
Galant is kindermeid, Galant is alle ding.
Al weder nieuw verdriet, het wicht begint te kwijnen,
Gelijk men menigmaal een lampe ziet verdwijnen
Als haar het vet ontbreekt. De slaap, de lange slaap,
Komt uit haar duister hol, en treft het jonge schaap.
De vader, schoon bedroefd en aan het hert geslagen,
Meer als zijn kranke ziel kan in den boezem dragen,
Toont echter kloeken moed, ook midden in den rouw,
En spreekt gelijk een held, en troost de zwakke vrouw.
Maar, ziet! wanneer het vuur in engte wordt gedrongen,
Zo komt het naderhand te felder uitgesprongen,
En scheurt al wat het raakt; Galant is al te teer,
Galant die geeft het op, Galant en is niet meer,
Galant die wordt een lijk. Wat konst of kloeke vonden,
Wat schilder, of pinseel, wat pennen, ofte monden
Zijn machtig, naar den eis te brengen aan den dag
Wat druk Rosette schept uit dezen donderslag?
Zij noemt den hemel wreed, zij roept dat hare plagen
Gaan boven alle maat, en niet en zijn te dragen,
Zij slaat haar tere borst, en vult, in dezen nood,
De bossen door geschrei, met tranen haren schoot.
Maar al haar droef geklag en doet geen ander vrucht,
Als dat een holle rots haar somtijds tegenzucht.
Rosette nu bedaard, en nader tot de reden,
Verfoeit haar zotte daad, en offert haar gebeden,
Bidt God in aller ernst, indien het wezen mag,
Dat eenmaal nog een mens mag horen haar geklag.
Ik hebbe mijnen God voor hard en wreed gescholden;
Maar neen, mij is het kwaad, gelijk het dient vergolden.
Ik heb, uit enkel lust, gezelschap aangenomen
En hierom is het leed van Gode mij gekomen.
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Nu God heeft mij gewond; hij kan mij weder helen,
Hij zal mij, na het kwaad, het goede mededelen.
Zo gaat de jonge vrouw met onvermoeide schreden,
Gedurig op den duin of aan den oever treden,
Of vindt haar menigmaal omtrent een hoge klip,
Op hope dat ze mocht vernemen enig schip.
God heeft het zo bestierd, dat, na een angstig peilen,
Niet verre van de strand twee schepen komen zeilen;
De Franse lelieschild, die in de vlaggen staat,
Maakt dat de zwakke vrouw tot aan het water gaat,
Tot in het diepe rent; zij maakt een zeldzaam baken,
Nu van haar opperkleed, dan van een linne-laken;
De schippers zijn geroerd; de boot roeit naar de wal,
Daar hoort het Franse volk haar droevig ongeval.
De vloot doet haren loop, en door bekwame winden
Weet in een korten tijd de Franse kust te vinden:
Rosette gaat te land, en dankt den goeden God,
Woont in haar vaders erf, en op haar broeders slot.
Laat dit een spiegel zijn voor onbedachte zinnen
Die, buiten vriendenraad, zich stellen om te minnen.
Leert, eer mij verder gaan, leert eenmaal, jonge luiden,
Leert al het mooie tuig tot goede zeden duiden;
Daar is niet een juweel, dat u de bruiloft geeft,
Dat niet tot uwe leer een zoet bedenken heeft.
Wel aan, het eerste stuk, het grote bruiloftspand,
Dat is meest overal de helle Diamant.
De rijke diamant, een prinse van de ringen,
Het puik, en hoofdjuweel van alle schone dingen,
Werd in de oude tijd, en heden bijgebracht
Tot lere van geduld, en rechte mannekracht.
Het waarde trouwverbond, dat niet en is te breken,
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Wordt met den diamant te rechte vergeleken.
Het liefelijk Koraal, een dracht van jonge odieren,
Is even voor de bruid een regel van manieren,
Want ziet! als deze plant in diepe kreken wast,
Dan is ze duistergroen, en van een weken bast:
Maar eenmaal uit den grond, en van de steel gescheiden,
Zo gaat de ganse schors haar anders toebereiden,
Want 't geen was zonder glans, en uitermaten zacht,
Wordt tot een schone verv', en vaste stof gebracht.
Hoor, vrijster, teer gewas, die eertijds was verholen
Of in uw ouder-huis, of in de Franse scholen,
Naardien gij door den man komt in het open licht,
Zo toon nu beter glans, in dezen nieuwen plicht.
Indien er enig lid beladen met Rubijnen
Laat ooit zijn edel rood van uwen vinger schijnen,
Zo let op deze verv', het is een eigen deugd,
Een siersel voor de bruid, een oschanse voor de jeugd.
Verzegelt, jonge vrouw, verzegelt uwen schoot;
Uw schat, en beste pand, dat is het eerbaar rood.
Indien er blauw Saffier, den hemel vergeleken,
Mocht in het kunstig werk van uwe obaggen steken,
Het dient u, jonge bruid, het dient om uw gemoed
Te trekken uit het stof, en naar het hoogste goed.
Mocht ooit een jonge vrouw een Esmeraude dragen,
Het dient haar tot behulp van lusten uit te jagen;
Men houdt dat deze steen in honderd stukken splijt,
Wanneer een geile vrouw haar ere niet en omijdt.
Is iemand aan het lijf versierd met Amethisten,
Het leert een jonge vrouw haar dingen niet te kwisten;
Omdat zijn aardig bleek, dat naar het rode gaat,
Vertoont gelijk een beeld van rechte middelmaat.
Een woord nog tot de pracht. Gewis de rijke stenen
En zijn uw siersel niet, gelijk de lieden menen.
Is 't niet een wonder stuk? Wie niets en kan verdragen,
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De teerste van de ohoop, wil zonder schrikken wagen
Dat iemand met de priem, of ik en weet niet wat
Haar prikke door het oor, en maak een open gat.
Is 't niet een zeldzaam ding? Men kwelt zijn eigen handen,
Men overlast den arm met ongewone banden;
En, die van alle dwang was van te voren vrij,
Begeeft zich, zonder nood, in stage slavernij.
Waartoe in dit beslag zo groten overdaad?
Blijf hier, en overal, blijf in de middelmaat.
Ziet! waar een eerlijk man zijn dochter wil besteden,
Daar zijn aan alle kant bijzonder bruiloftzeden;
Waaruit ten vollen blijkt, dat ook het ruwste land
Vindt enig diep geheim omtrent den echten band.
't En is van heden niet, maar over duizend jaren,
Wanneer in rechte min twee jonge lieden paren,
Dat ieder olandbegrijp gebruikt een eigen vond,
Gebruikt een eigen merk, omtrent het trouwverbond.
Bij ons, wanneer de trouw op heden is beschreven,
Zo wordt er aan de bruid een fijn juweel gegeven,
Een eigen trouwgeschenk van goud of diamant,
Geen lijfsieraad alleen, maar ook een zielepand.
Het was, gelijk het blijkt, de vinger naast de pink
Aan wien het trouwjuweel in ouden tijden hink.
Men houdt dat even hier een ader is gelegen,
Die met een fijne straal komt in de borst gezegen,
En als er enig ding aan dezen vinger roert,
Dat wordt van stonden aan het harte toegevoerd.
Dies als een jong gezel, met zoete min bevangen,
Komt zijn gewenste trouw aan dezen vinger hangen,
Dat klopt als aan de borst, dat roert de geesten om,
Dat roept de ganse ziel tot haren bruidegom.
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Waarom is dit gebruik, een ospore tot de zeden,
Waarom is dit gebruik gebannen uit de steden?
Want ziet! in onze tijd de owijzer draagt het goud,
Dies is (gelijk het schijnt) het lijf alleen getrouwd.
Wel, zo je niet te nieuw, of niet te los en zijt,
Zo draagt het trouwgemerk gelijk in ouden tijd.
En even dit geschenk naar zijnen aard geduid
Is nu tot goede leer, en dienstig voor de bruid.
Een ring van enkel goud, oslecht, oeffen, ongescheiden,
Niet prachtig, niet verdeeld met stenen tussen beiden,
Roept als tot onze bruid, bewaart het waarde bond
Gedurig even recht, gedurig even rond.
Hoewel dan onze maagd heeft enig pand ontvangen,
En dat er ringen zelfs haar om de vingers hangen,
Noch is dan evenwel haar maagdelijke blom,
Niet in de vollen macht van haren Bruidegom.
Leer hier, bezette maagd, op vaste gronden weten,
Wie vrouw, en wie de bruid met reden wordt geheten;
Opdat ge bij gevolg hieruit besluiten meugt,
Wie nu, wie naderhand heeft macht van uwe jeugd.
't Is vrij een wijd verschil in echte-staat te wezen,
Of voor de bruid alleen te worden opgelezen;
Het wijf doet overal, naar dat de man gebiedt,
Want die eens vrouwe wordt en is haar eigen niet.
't Is anders met de bruid; die heeft, op vaste reden,
Als nog de volle macht van hare tere leden,
Ja moet hier wederstaan den wil van haren vriend,
Indien hij komen wil, waar niet gekomen dient.
Hier dient gij bruidegom vooral te zijn gesproken,
Om hier voor uwen tijd geen vuur te willen stoken;
Gij hebt van heden af als pandschap aan de bruid,
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Maar nog geen volle macht het pand te winnen uit.
Gij, die dit acht te deun, ga lees de oRoomse wetten,
En leert dat Keizers zelfs op uwe zaken letten;
Want zo een dartel kwant zijn eigen bruid verkracht,
Daar is geen twijfel aan, hij wordt om hals gebracht.
Daar was een oud gebruik in alle Joodse landen,
Wanneer een jonge maagd haar trouwe ging verpanden,
Dat ja de lieve bruid, ook van den eersten aan,
Werd aan den jong-gezel ten vollen toegestaan.
Hij moest het waarde pand met alle vlijt bewaren,
En, door bezette tucht, ter rechter ure sparen,
Ter eren van de trouw, hij moest het waarde pand
Bezitten zonder smaad, en houden buiten schand.
Ziet, Jakob gaat alleen met Rachel aan der heiden,*
En drijft het jonge vee door alle groene weiden,
Zij bruid, hij bruidegom; en desalniettemin
Houdt alle otochten op, houdt alle lusten in;
En, na een lang geduld van zeven ganse jaren,
Zo vraagt hij om verlof om dan te mogen paren,
Hij raakt, (o rein gemoed!) hij raakt de maget niet,
Tot hem de vader zelf zijn lieve Rachel biedt.
Ziet! wat verschilt de tijd. O, die in onze dagen
Bestond een jonge bruid den vrijer op te dragen
Van dat de zonne rijst, tot aan den zoeten slaap:
Eilaas, wat zou het zijn? Een wollef bij een schaap.
Ey! waar is nu de zucht van reine min gevloden?
Of woont het zedig hert alleenlijk bij de Joden,
En niet in ons gewest? Ey! matig uwen tocht,
Wij zijn ook Godes erf, en duur genoeg gekocht.
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Een die te groten feest van oude liefde maakt,
Wijst met den vinger aan dat zij de nieuwe laakt.
Indien een jonge vrouw behoudt in haren zinnen
Een, die haar domme jeugd eens scheen te willen minnen,
Zo brengt ze tot den man niet wat ze brengen moet,
Omdat ze vreemde zucht in haren boezem voedt.
't En staat geen echte-vrouw, geen jonge dochter vrij,
In vreemder hand te zijn, ook niet in schilderij.
Een praatje voor de bruid. Ik heb weleer gelezen
Iets wat tot uw bericht hier dient gezegd te wezen:
Een man, die van de straat naar huis vertrekken zou,
Vernam een vreemden snaak omtrent zijn echte vrouw.
Daar stond een schilder bij met handen vol pinselen,
En midden op de vloer lag keuze van panelen;
De man, in dit obeslag, staat lange tijd en peist,
Wat hier de ovijze griek, of wat de schilder eist.
Hier ging de jonge wulp zijn tonge dus ontbinden,
Ik bidd' u, goede vriend, niet vreemd te willen vinden
Dat hier, benevens mij, een geestig schilder staat,
Het stuk door ons bestaan en is geen boze daad.
Weet, dat ik over lang uw vrouwe plag te minnen,
Maar hebbe niettemin haar geenszins kunnen winnen;
En, mits het waarde pand niet meer en is voor mij,
Zo stel ik maar een eis van hare schilderij:
Alleen om deze gunst ben ik hier ingekomen,
En hebbe dezen vriend tot mijnen dienst genomen,
Die zal de schilder zijn van wie ik heb gevrijd,
Indien gij niet te wijs of niet te ovijs en zijt.
Mijns oordeels, dit verzoek behoort te zijn geleden,
Tenzij in u de onijd is meerder als de reden;
Nooit heeft het enig mens gediend tot ongemak,
Dat iemand vier of licht aan zijnen heerd ontstak.
'k En weet (begon de man) van afgunst noch benijden,
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Ik weet dat uw bedrijf mij niet en staat te lijden.
Zij, die gij voor u ziet, is mijn obescheiden deel,
Niet voor een dartel oog, of enig vreemd pinseel.
Gaat vrij, gaat uwes weegs, gaat elders henen orallen;
Voor u of uws gelijk en is hier niet te mallen.
Gij, die nu eist het beeld van dit mijn echte wijf,
Mocht, als het u beviel, eens komen om het lijf.
Daar ging de linker heen met gramschap aangesteken.
Maar zeg, had ook de man gelijk om zo te spreken?
Voor mij, ik zegge ja, en naar dat ik het vat,
Zo past op dit bejag een harder woord als dat.
Laat vrede, zoet beleid, en minnelijke zeden
Meer trekken ons gemoed, als opgepronkte leden,
Laat God toch boven al ons zijn de grootste wet,
Hij is, op wien het oog in allen dient gezet.
Indien wij door de trouw in rechte liefde paren,
Wat kwaad zal immermeer ons mogen wedervaren?
Komt ons de lieve God maar klein obeslag te geven,
Wij kunnen evenwel, wij zullen vrolijk leven,
Wij zullen onzen loop voltrekken zonder pijn,
Indien wij voor den Heer maar oenig kunnen zijn.
Vriendinnen, met verlof; ik bidde, ruimt de kamer,
Hier is nu weinig volk en stilte vrij bekwamer
Als enig groot gewoel, de bruid treedt aan het bed.
Nu moeder, sluit de deur, en draag de sleutel met.
U is nu, bruidegom, volkomen recht geboren,
Genaak uw waarde pand, van duizend uitverkoren,
Begroet uw wederhelft, niet met een geile mond;
Maar uit een zedig hart, en ieder woord oeen pond.
Wat is er beter ding als met gezette reden,
Door heus en rijp gesprek, en even door gebeden,
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De zinnen overhand te voegen naar de leer,
En met gelijke zucht te treden voor den Heer?
Twee zielen eensgezind, om God te willen eren,
En kunnen nimmermeer van hunne liefde keren;
Want als het nietig schoon zal van de leden gaan,
Dan zal de ware min op vaste gronden staan.
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Vrouwe
Aan de bruiloftsgasten
Waarde vrienden! Terwijl de Bruid nog in haar kamer is - misschien bezig om haar
nieuw vrouwekleed aan te trekken - zo zal het u (naar wij hopen) niet vervelen als
wij ondertussen een weinig spreken over dingen die op de tegenwoordige tijd en
plaats niet kwalijk zullen passen. Ik kan vooreerst niet verzwijgen, dat gisteren enigen
onder u in twijfel hebben durven trekken, dat het huwelijk niet strijdig is met een
gerust en recht godzalig leven. Omdat wij weten dat dergelijke gevoelens ook elders
door velen worden verdedigd, zeggen wij kortweg:
- dat de staat des huwelijks door God zelf is ingesteld in de Lusthof en voor de
Val,
- dat de mens als gemeenschapsdier niet alleen dient te zijn, volgens Gods eigen
verklaring,
- dat het huwelijk een onderlinge behulpzaamheid van man en vrouwe betekent,
mitsgaders een noodzakelijk middel tot vermijding van onkuisheid,
- dat alleen door het huwelijk de zekerheid van de afkomst van de kinderen is
te bewaren,
- dat volgens het getuigenis van Gods woord echtelieden ook hier op aarde een
goddelijk leven kunnen leiden,
- en tenslotte dat noch Gods kerk, noch het burgerlijk regiment buiten het
huwelijk kunnen bestaan.
Daarom moet niemand betwijfelen of de voorschreven roeping zal voor hem en zijn
echtgenote een gerust en godzalig leven kunnen betekenen, ook al worden er overal
veel moeilijkheden en onlusten geconstateerd. Socrates, aan wie op een keer gevraagd
werd welk van beide beter was, trouwen of ongetrouwd blijven, gaf ten antwoord:
‘Hetzij men 't een of 't ander doet, beide heeft het zijn ongemak, en geen van beide
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eindigt zonder leedwezen.’ Hij sprak de ronde waarheid naar de algemene gang van
zaken. Maar het is de schuld van het huwelijk niet dat de mensen een ongedurig
leven leiden en staag verandering zoeken; de grond van het kwaad schuilt in hun
eigen hart.
Laat ons eens kort het ambt beide van echte-man en -vrouw nagaan. Wat dan
allereerst de man en zijn plichten aangaat, daarin kunnen (naar ons bedenken) zinvol
drie hoofdzaken worden onderscheiden. Vooreerst stellen wij tot last van de man de
zorg voor de godsdienst in huis, opdat zijn huisgezin zal zijn als een kleine gemeente
Gods. Ten tweede eisen wij van de man doorzettingsvermogen en goed beleid om
zijn huis en huisgezin behoorlijk voor te staan, en van alle noodzakelijkheden te
voorzien. Ten derde is hem nodig een hartelijke liefde en vriendelijke heusheid
tegenover zijn echtgenote. Wij zeggen met de apostel Paulus: Zo hebbe dan een
iegelijk van ulieden zijn
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eigen wijf alzo lief als hem zelven. De vrouwen zijn mensen, zowel als de mans; zij
zijn uit dezelfde, ja betere stof dan de mans; zij zijn immers even nodig tot de
voortteling als de mans en hebben een redelijke en onsterfelijke ziel zowel als de
mans; en bovenal zijn zij in de zaligmakende genade van de Zoon van God begrepen
zowel als de mans; mitsdien zijn zij in waarde te houden door de mans. 't Is wel zo,
dat zij in een bepaald opzicht worden vergeleken met zwakke vaten, maar daarbij
wordt gevoegd, dat aan haar door de verstandige man eer behoort te worden gegeven.
Niemand moet zich inbeelden, dat hij een vrouw zal bekomen zonder gebreken, maar
hij moet liever bedenken dat zij hem bevolen is om haar feilen te beteren. Het is niet
genoeg een goede akker te bekomen; die moet bebouwd en bezaaid worden. Het is
niet genoeg een eerbare dochter van haar ouders weg te halen en zichzelf toe te
eigenen; het jonge schaap dient verder opgevoed en in het beleid van zaken verder
onderwezen te worden. De man moet niet denken, dat hij over zijn vrouw gesteld is
als een heersende prins over zijn onderdanen, maar zoals de ziel over het lichaam,
die onderling door een onverbrekelijke band van natuurlijke vriendschap verbonden
zijn.
Wat verder in deze gelegenheid de vrouwen betreft: de deugden door haar te
betrachten zijn eigenlijk deze: onderdanigheid, trouw, vriendelijkheid, zedigheid,
schaamte, bezigheid, bescheidenheid. Dienvolgende dient ieder echte-wijf zich te
vertonen trouw en liefdevol voor haren man, liefelijk omtrent haar kinderen,
aansprekelijk voor de buren, in huis bezig, op straat stemmig, met woorden spaarzaam,
en bovenal nauw toeziende op haar schaamte en eerbaarheid. Verder is het nuttig
voor haar grondig uit Gods woord onderwezen te zijn welk voorrecht de man boven
haar heeft verkregen. Petrus beveelt de vrouwen hare mannen onderdanig te zijn;
Paulus laat ze niet toe over hen heerschappij te voeren, maar beveelt haar onderworpen
te zijn. De redenen daarvan zijn krachtig; ten
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eerste omdat de man eerst is geschapen en daarna de vrouw; ten tweede vermits
het wijf is van de man, en niet de man van het wijf; ten derde doordien het wijf is
geschapen om de man en niet de man om het wijf; ten vierde omdat het wijf is verleid
geweest, niet de man.
Tot besluit,
De man betracht de wet des lands,
Het wijf den wille van de mans.

Maar het is nodig dat wij nu wederkeren tot onze nieuwgehuwden. Omdat wij hen
nog niet vernemen, zo is het meer dan tijd hen op te doen wekken, opdat zij zich niet
verslapen, en wij het aangevangen werk niet veronachtzamen.
De bruiloft heeft gedaan. Ziet hoe de zoetste tijden
Verdwijnen in der haast, en snellik henen glijden.
Rijst, jonge lieden rijst, de zon begint te schijnen,
En schiet haar stralen uit, ook tussen uw gordijnen,
Ook op het stille bed; een licht, een helder licht,
Dat roept u tot de zorg van uwen nieuwen plicht.
Men gaf in ouden tijd, omtrent den eersten morgen,
Een sleutel aan de bruid, tot ingang van de zorgen,
Een sleutel van het huis en al het huisbedrijf,
En dan was eerst de bruid een gans volkomen wijf.
Het dient hier nagevolgd. Daar zijn obescheiden zaken
Die maar het wijf alleen, of hare boden raken:
De keuken is vooral haar eigen heerschappij,
Het olijwaad, met de was, en marktgang dient erbij.
Ook is de kinderkweek de vrouwe toegepast,
Ten minsten eer de jeugd tot zeven jaren wast.
'k En wil op deze plaats niet laten aan te wijzen,
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Een plicht die overal de beste lieden prijzen:
Te weten, dat het wijf ten hoogsten eren moet
De vrienden van den man, ook boven eigen bloed.
De man moet op de straat om zijnen handel gaan;
Het wijf moet in het huis de keuken gadeslaan.
Het vlijtig straatgewoel wordt in de man geprezen;
Maar in een tere vrouw een stil en zedig wezen.
Gij, reist dan, naarstig man, en past op uw gewin,
Gij, zet u, jonge vrouw, en let op uw gezin.
Daar zijn er evenwel die aan hun echte-vrouwen
Geen ding en laten doen, geen zaken toebetrouwen;
Foei! moeial, roert-de-pot, zoutkliever, vrouwe-kweller,
Foei! taaierd, leuteraar, gruis-zifter, gorteteller:
Het wijf is niet alleen om uwen lust te stelpen,
Maar bovenal gemaakt om u te mogen helpen;
Ik bidde, nu de bruid uw vrouwe wordt genaamd,
Zo gunt haar ook de plaats die haar en u betaamt.
De trouw moet alle tijd, doch meest in haar begin,
Zijn verre van krakeel, en dichte bij de min.
Laat ons wat langer tijd in deze plicht besteden,
Het is de pijne waard hier dieper in te treden;
Want was het echte paar volleerd in dit geval,
Het zoude vreedzaam zijn te huis en overal.
Hoort gij die vrede zoekt, en tracht gerust te blijven,
Hoort eenmaal goeden raad: wacht u voor 't eerste kijven,
Voor eerst dient overlegd, hoe gramschap is te mijden;
Ten tweeden, hoe de ospijt is vaardig af te snijden;
Ten derden, hoe de mens zal winnen uit de ziel
Dat haar gezette stand nooit uit den vrede viel.
Hierom dient onze vrouw ten nauwsten op te wegen
Waartoe haar bedgenoot is uiteraard genegen,
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Wat hem tot vreugde trekt, en wat hem weder kwelt,
En waar hij zoete lust of wangenoegen stelt.
Een wijf van rechte stof behoort in alle stukken
Den zin van haren man ten nauwsten uit te drukken,
Het is een grote deugd, een siersel van de bruid,
Haar man te drinken in, haar man te drukken uit.
Nu eenmaal tot den man. Geschil in huis te schouwen
En vordert niet alleen de plichten van de vrouwen,
Maar eist ook mans behulp. Een wettig overheer
Moet ja de voorste zijn tot alle goede leer.
Al schijnt ons eerste wet het wijf alleen te binden,
Toch kan hierin de man zijn eigen wetten vinden.
De man moet alle tijd haar aangenaamste zeden,
Haar jeugd, haar tere bloem, haar voordeel in de leden,
Zich stellen voor het oog, en tonen met der daad,
Dat hij met alle vlijt haar deugden gadeslaat,
Dat hij haar liefde merkt, haar gaven weet te prijzen,
Haar vriendschap hoge weegt, haar ere wil bewijzen.
Prijst vrienden, als het dient, prijst in het openbaar;
Maar straft, waar één alleen uw straffe wordt gewaar.
De tucht uit eigen aard is kwaad om op te zwelgen,
En al dit zwakke volk genegen om te belgen,
Dus, als gij nu en dan een vrouwe straffen moet,
Zo maakt dat gij het werk ter rechter uren doet.
Indien gij kwade zucht wilt buigen tot de reden,
Zo ledigt uwen geest van alle bitterheden;
Maakt dat er niets en is door schamper ojok gezegd,
Maar door een zoet beklag gelijk men pleisters legt.
Draagt even goede zorg niet staag te zitten dringen
Op ik en weet niet wat, op alle kleine dingen,
Wilt ook in dit geval niet lang verhaallijk wezen,
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Maar, als gij naar den eis de feil hebt aangewezen,
Zo keert u weder om, en went u t' enemaal
Van dit verdrietig werk tot enig zoet verhaal.
Gedenk dit menigmaal, gij die u hebt begeven
Om met een echte-vrouw uw dagen af te leven,
Verschoon haar zwakken aard, verdraag haar tere jeugd,
Vergeet waarin ze faalt, en leid haar tot de deugd.
Niet dat ik al de schuld wil op de vrouwen leggen;
O neen, want op de man is vrij genoeg te zeggen.
't Is dienstig in het bed uw man zijn les te zeggen,
Hij moet daar, hoe het gaat, in stilte blijven leggen.
Zijn geest heeft dan gerust, en hij is nuchters monds,
Nooit beter huisvermaan als in het zachte dons.
Gij, denkt dat ook een vrouw, al is ze owonder slecht,
Een kloek en deftig man bij wijlen onderrecht.
Indien gij zijt geneigd om wel te zijn gepaard,
Doet aan, wanneer ge trouwt, der vrouwen zachten aard.
Een zacht, een vlijtig oog, een rein en stil gemoed,
Dat is, o jonge vrouw, uw beste bruiloftsgoed.
Ziet! als een korzel hoofd met reden aangevochten,
En met een teren arm omtrent den hals gevlochten,
Wordt liefelijk gestreeld en vriendelijk gekust,
Daar is geen twijfel aan, de wrok is uitgeblust.
Als in voorleden tijd het wijdberoemde Trojen*
Zag hare burgerij door alle landen strooien,
Zag midden in de stad haar straten overmand,
Haar muren omgestort, haar poorten afgebrand,
Toen was het dat het volk, met hier en daar te varen,
Versleet in ongemak veel ongeruste jaren,
Totdat het op een tijd een schone kust vernam,
En met een moede vloot tot in den Tiber kwam.
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De mannen gingen op, en sprongen aan de stranden,
Begerig om te zien de nieuwgevonden landen.
De vrouwen ondereen, gaan zitten aan de vloot,
En keken hoe de stroom voorbij den oever schoot.
Ey! laat ons, sprak een wijf, voortaan niet langer reizen,
Maar liever om gemak en om de ruste peizen,
En, om hier al het volk te houden in het land,
't Sa, laat ons al de vloot gaan steken in den brand.
Men houdt er kort beraad, de vrouwen aangedreven
Door onderling vermaan, beginnen vuur te geven.
Het wakker mannenvolk, nu midden in den lande,
Verwonderd door het licht dat flikkert aan de strande,
Komt altezamen af, en maakt een vast besluit
Met alle tegenweer het vuur te blussen uit.
De vrouwen zien het heir in haaste nader komen,
En worden door den angst geweldig ingenomen,
Hun innig herte klopt, hun ganse leden slaan,
Vriendinnen, roept er een, wat dient er nu gedaan?
Wat raad tot ons behoud? Om niet versteld te schijnen
Zij lopen tot de mans, een ieder naar den zijnen.
Zij vallen hun te voet, en kennen hunnen schuld,
Zij roepen om verdrag, en bidden om geduld.
Een ieder stelt te werk het beste dat zij kan,
Naar wat ze weet te zijn den aard van haren man.
Hier komt een aardig dier en stelt zich om te vleien
Eén van gedweger aard die zet het op een schreien.
Een derde brengt er bij wat jonge vrouwen doen,
En zoekt een korzel hoofd te paaien met een zoen.
Van nood een deugd gemaakt. Een ieder spreekt ten besten,
En raadt de mannen aan hun woning daar te vesten;
De zake wordt ogemeend, de ganse kust beschouwd,
En ziet! dat was het volk dat Rome heeft gebouwd.
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Pijnt u met alle zorg, en met gehele krachten,
Te proeven uwen geest, te ziften uw gedachten.
Vriendinnen, hoort een woord; geen leed te willen dragen
Zijn oranken van de jeugd, en onbewuste slagen;
Geen mens die mensen kent en zijn beroep verstaat
En wees ooit echte-wijf tot zo bekaaiden raad.
Ik weet, dat menig man heeft ongetoomde zinnen,
Maar die en zijn vooral met schelden niet te winnen.
Gij, pijnt u des te meer, aleer uw tonge scheldt,
Te stillen haar geluid, te stuiten haar geweld.
Doch om een zachten aard ten vollen uit te werken,
Zo dient het zedig hert ten nauwsten aan te merken,
Hoe eens het leven was van dat onnozel Lam, *
Dat tot ons eeuwig heil hier in de wereld kwam.
Een die tot zijnen God in vrede wil genaken,
Moet aan zijn even-mens alvorens vrede maken,
Weet dat God in den geest nooit rechten vrede geeft,
Dan als men in het vlees in zoeten vrede leeft.
Indien ik voor het volk de waarheid mag getuigen,
Ik spreke obuiten zucht, de vrouwe dient te buigen,
Te zwichten voor den man; dat heeft de besten schijn:
Het wijf moet bovenal de vredemaakster zijn.
Het is een slim obejag, dat niemand olijden kan,
Wanneer een tere vrouw is harder als de man.
U voegt geen wrange geest, u dient geen vinnig staal,
Het zwaard dat u betaamt, dat is beleefde taal.
Voorwaar, uw zoet beleid heeft op verscheide stonden
Aan menig koninkrijk den vrede toegezonden,
Heeft ongeval gestremd, heeft oproer uitgeblust,
Heeft menig ongemak veranderd in de rust.

Jacob Cats, Huwelijk

77
aant.

Daar is een wondre kracht verholen in den man,
Die in het zwakke vat geen mense vinden kan.
En denkt niet, echte-vrouw, dat wij gedichten schrijven
Om enig grillig hoofd in zijn gebrek te stijven,
En des al niettemin zo stel ik deze gronden,
Dat ja een echte vrouw is uiteraard gebonden
Met hoger eerbewijs te vieren haren man,
Als zij met enig recht van hem vereisen kan.
Ik houde voor gewis, dat veel bekaaide stuipen
In vloer, in binnenzaal, in onze kamer sluipen,
Alleen omdat het volk niet recht en heeft bezind,
Waar man- of vrouwe-plicht zich eindigt of begint.
Ik houde, zo de man ten vollen konde merken
Den grond, en 't eigen owit van Godes hoge werken
De vrouw, het kranke vat, en zoude nimmermeer
Of slons of slave zijn bij haren overheer.
Maar mits een ieder mens zich liever laat gebieden
Door enig hoger bloed, als door ogemene lieden,
Wie twijfelt of het wijf zal beter zijn geleerd,
Zo haast zij wordt gewaar hoe God de mannen eert?
Ik wil in alle ding de mensen doen beseffen,
Dat mannen overal de wijven overtreffen;
Dat meest in alle ding, ook schoon het niet en leeft,
Al wat de man gelijkt, een hoger wezen heeft.
Als God in ouden tijd de zee en hare stromen,
De lucht en haar gevolg, de velden met de bomen
Had door het Woord gemaakt, en in het aardse dal
Den mens, zijn evenbeeld, verheven boven al,
Zo is het edel dier om niet alleen te leven,
Een troost, een zoet behulp, een mede-maat gegeven,
Een vrouw, met haren vriend in alle ding gemeen,
Als vlees van eigen vlees, en been van eigen been.
De man, des niettemin in leden onderscheiden,
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Is om het tere vat als met der hand te leiden;
Het wijf integendeel vindt ieder zo geschapen,
Dat uit haar krank gestel ten vollen is te rapen,
Te tasten met der hand, dat haar een waarde vriend,
Dat haar een vast behulp, een bondig steunsel dient.
Wat is er lichter ding als met de pen te spelen?
Wie kan een ganzeveer, een lichte pluim, vervelen?
En desalniettemin, wanneer een vrouwe schrijft,
Daar is, 'k en weet niet wat, wat in de penne blijft.
Maar onder dit getal mag niet gerekend wezen,
O Schuermans, uw juweel, eerst onlangs opgerezen;*
Van wiens geleerde jeugd en uitgelezen pen,
De steden aan den Rijn en ik getuige ben!
Noch die beroemde vrouw, wiens net en geestig schrijven*
Zal in de boeken staan, zal aan den Amstel blijven,
Zal door de wereld gaan, een wonder voor de mans,
Zo lang de beste schaft zal komen uit de gans.
Maar dezen onverlet, zo blijven onze gronden,
Al wordt er altemets een kloeke maagd gevonden,
Eén bloeme, zo men zeit, en maakt geen rozenkrans,
Eén snare geen gespel, één vrijster genen dans.
God heeft dan aan den man een hoger aard gegeven,
En aan het wijf gelast om onder hem te leven.
Beziet het woeste orond aan alle vier de winden,
Het voor-recht van den man is overal te vinden;
Het wijfje geeft het op, het broze maaksel wijkt,
En ziet! Het stelt de wet al wat den man gelijkt.
Gij, ziet maar op de werf uw kalekoensen haan,
Ziet hoe zijn fellen snuit en spitse veren staan,
Hoe trotst hij met de staart! Hoe slaat hij met de vleken!
Hoe buldert hem de krop! Hoe komt hij aangestreken!
Het is aan zijn gebaar, het is genoeg te zien,
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Dat hij met volle macht wil op het hof gebiên.
Dit munt te hoger uit, wanneer men daarentegen
Zijn hinn' en wat ze doet, wil naarstig overwegen;
Zij gaat daar duiken heen, of schrafelt in de omis,
En wijst ten vollen uit dat zij het wijfjen is.
Zij staat gelijk bezorgd om haren haan te mijden,
Men ziet haar met geduld zijn harde sprongen lijden,
Men ziet haar menigmaal vertreden met de voet,
En nog zo blijft het beest gedurig even zoet.
Wat dient er nog gewaagd van hengsten en van stieren,
Van groot en moedig vee? Ziet in de minste dieren,
Ziet in de kleine spin een beeld van deze macht;
Het wijfje spint alleen, de man gaat op de jacht.
Wat hoef je, jonge vrouw, veel regels om te leven,
De spinne zal alleen u volle wetten geven;
Al is ze bij het volk geweldig in den haat,
Zij kan een baken zijn omtrent den echte-staat.
Schoon dan uw dienstmaagd is een vijand van de spin,
Als zij haar netten weert, gij, neemt haar wetten in.
Nog hoger, snelle pen! In alle rijke stenen
Is wijfs en mans gewas, gelijk de schrijvers menen;
Geen kenner heeft er ooit dit onderscheid gemist,
Noch aan den hyacint, noch in den amethist.
Men heeft toch overal (gelijk op vaste gronden
De kunste roemen durft) gedurig ondervonden
Dat vrij het schoonste licht en klaarste wederglans
Komt stralen uit de lucht en dalen in de mans.
Een geest van onzen tijd, in deze kunst ervaren,
Wijst zijnen lezer aan hoe diamanten baren;
En dat men menigmaal bevindt een derden steen,
Daar niet als man en wijf eerst rolden over een.
Gij ziet dan, jonge vrouw, dat alderhande dingen
Haar onder mans gebied gewillig laten dwingen;
Gij ziet, tot uwen troost, hoe schepsels zonder leven
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Als met gebogen hals haar mannen ere geven.
Wel, maakt dan uw besluit, dat God het mannerecht
De ganse wereld door in alle dingen hecht.
Dat is genoeg gezegd. Gij, die in echte paart,
Gaat, heult met uwen man, ook tegen uwen aard.
Gij, die uw zoete jeugd wilt met een vrouwe wagen,
Leer haar en haar gevolg, leer hare feilen dragen.
En gij, o deftig man! indien op alle vlagen
Uw vrouwtjen is gewoon aan u te komen klagen,
En neemt het, zijt gij wijs, niet al te bijster hoog,
Ook schoon de tranen zelfs haar puilen uit het oog.
Zij morren onder een om ik en weet niet wat,
En dikwijls komt de wrok maar uit een ogote-gat.
De man moet hoger gaan, en met gebuur krakelen,
Niet lichte zijn gemoeid, niet lichte mede-delen,
Niet lichte korzel zijn, niet angstig gade slaan;
Want vrouwen kneuter-zucht is veeltijds enkel waan.
Gewis, zo enig man wil vrouweknibbel wreken,
Hij zal zich zonder nood in veel beroerte steken;
Gij daarom, voor besluit, veracht de vrouwe-twist,
Al kijft dit zoete volk, 't is weder haast beslist.
Maar dezen onverlet, wat wij gebreken noemen
Kan, wie het wel beseft, in als te passe koemen.
Wat vrouwen zwakheid raakt, die kan de mannen baten,
Indien het rechte owit niet achter wordt gelaten:
Ziet! Waar' hun lichaam sterk, hun brein geweldig kloek,
Daar is geen twijfel aan, zij grepen naar de broek.
Zij bleven niet gezind om voor den man te duiken,
Maar wouden boven ons de volle macht gebruiken,
Ja, worden wat wij zijn. Zie daar een wonderwerk,
Door zwakheid van het wijf zijn alle mannen sterk.
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Men schrijft haar vreze toe, en dat ze menigwerven
Verzuimen dit en gint, omdat ze niet en derven;
Maar wie een zedig wijf van haren angst ontbloot,
't Is vast, dat hij de rust der mannen ommestoot.
Een wijf dat niet en vreest, vermeestert alle deuren,
Bijt stale grendels af, en doet de muren scheuren.
Wat dient er veel gezegd? Is uw gezelschap stout,
Gij waart mij, lieve vriend, al beter niet getrouwd.
Wat ooit gebeuren mag, wat immer kan geschieden,
Past nooit, o jonge vrouw, van uwen man te vlieden!
Daar zijn er onder u genegen om te pruilen,
Die lopen uit den huis bij vreemde lieden huilen,
Die lopen door de stad, en ik en weet niet waar,
En maken overal hun klachten openbaar.
Daar zijn er even nog die alle kleine dingen,
Die ook het minste woord, hun moeder overbringen.
Daar roept de jonge vrouw: Ach, waar ik eens genezen!
Ik woude zonder man gedurig maget wezen.
Maar ziet, de beste troost die moeder geven kan,
Is niet als: oSlechte duif, keer weder naar den man.
De vrouwen zijn verdoold, die uit den huize vlieden,
En klagen haren nood ook bij de vreemde lieden.
't Is dwaasheid hard te zijn en liever weg te lopen
Als door een buigzaam hart den pais te willen kopen.
Maar hier dient ook de man te worden aangesproken,
Want door hem wordt de rust ook menigmaal gebroken.
Hoe menig ozeldzaam hoofd maakt dat de vrouwe zucht,
En in den huize treurt, of uit den huize vlucht!
Belief, ô vlijtig man, belief een jonge vrouw,
En leg in honingraat de gronden van de trouw.
Beeld u voorzeker in, dat alle tere zinnen
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Tot liefde zijn gemaakt, door liefde zijn te winnen,
Met liefde zijn gewiegd. De liefde van den man
Is die een vluchtig hart in huis gewennen kan.
Eén die zijn waarde vrouw met rede niet en sticht
En heeft niet recht geleerd de ware manneplicht.
Wie kan tot zijnen God op vasten grond genaken,
Die niet zijn echte-deel geen vrede weet te maken?
Het is uit vrijen wil dat jonge lieden trouwen,
Het is uit vrijen wil dat zij de wereld bouwen;
Al wat uit vrijen wil niet onder hen geschiedt,
Maakt huizen vol geraas en herten vol verdriet.
Het wordt tot heden toe bijna in alle landen,
Gerekend door het volk een van de meeste schanden,
Als iemand zijn verstand zo verre dwalen laat,
Dat hij een tere vrouw met slagen ondergaat.
Ach, Cato was te wrang, die zette' een raadsheer af,*
Omdat hij buitentijds zijn wijf een zoentjen gaf;
Hij mocht op beter grond de vrouwesmijters plagen,
Ontnemen haren staat en uit den lande jagen.
Want wie in zoete min zich wat te buiten gaat,
Is vrij een beter man, als wie zijn vrouwe slaat.
Een die zich hier vergeet, zal voor zijn ganse dagen,
De grond van alle gunst uit haren boezem jagen.
Al vleit hij naderhand, al streelt hij wonder zeer,
Hij krijgt geen rechte ozucht, geen ware liefde meer.
Al wat een billijk man van vrouwen wil bejagen,
Dat moet door gunste zijn, en niet door harde slagen.
Vriendinnen, weest bezorgd vooral te nemen acht,
Wat eerstmaal dit verloop heeft in het huis gebracht.
Ziet! Wijze lieden zelfs verklaren wel te weten
Dat zelden goede vrouw wordt door den man gesmeten.
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Gij, zift dan uw gemoed, en weegt uw vorig spreken,
En, zo door uw bedrijf de man is afgeweken
Van wat de reden eist, o betert uw gebrek,
En maakt op zijn gebod te buigen uwen nek.
Maar eerst, gaat tot den Heer, en neigt uw tere leden,
Doch klimt met uwen geest en offert uw gebeden.
Schoon, ik en weet niet wie, u schijnt te willen leren
De slagen van den man met slagen af te keren,
O, zo ge mij gelooft, bedwing uw rechterhand,
Zij is van echte min een heilig onderpand.
Gij vechten, jonge vrouw! 't is buiten alle reden,
En tegen uw beroep, en alle goede zeden,
Ey lieve, wees gerust, en laat het woelen daar,
De vuisten van den man die wegen u te zwaar.
Al wie een donderslag of bliksem mijden wil,
Die zijge laag genoeg, en zwijge verder stil.
Bedenk, al wordt de vrouw vertreden door den man,
Dat haar, ook even dat, ten goede dienen kan.
Ofschoon uw duister oog niet recht en weet te merken,
Wat God door uw verdriet besloten heeft te werken
Toch, toon geen onverduld door uwe droeve stem,
Maar, zo gij ruste zoekt, verwacht en klaag het Hem.
In spijt van alle spijt, leer even harde slagen,
Leer schande, leer geweld ook zonder morren dragen;
En pleeg geen ander wraak als door een droeve traan,
Ja, gaat dan uwen vriend ook des te zoeter aan.
Ik weet dat ons gebod gaat hoger als de reden,
Gaat verder als de kracht van uwe tere leden,
Maar, weet desniettemin, zo gij een christen zijt,
Dat ja een christenhert is boven alle spijt.
Doch, zo desniettemin hier iemand mochte vragen,
Hoe lang een echte-vrouw dit pak behoort te dragen,
Ontvang een kort bericht: Ik rade niet te klappen,
Aan iemand, wie het zij, als na verscheide trappen.
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Eerst dient er tot den man en voor den Heer geschreid,
Eerst dient er al gedaan wat voren is gezeid.
Zo dit u niet en helpt, maar valt gelijk verloren,
En dat zijn felle zucht is harder als tevoren,
Zo barst ten lesten uit door uwe droeve stem,
En roept ook ander volk tot rechters over hem.
Des komt hun stuur beleid ten lesten aan de Wet,
Die scheidt het grillig paar van tafel en van bed.
Ziet daar het trouwverbond van alle glans beroofd;
Een vrouwe zonder man, een lichaam zonder hoofd.
Ik wenste dat de Wet nooit paar en wilde scheiden,
Nooit haar geduchte macht en stelde tussen beiden,
Dan als het huisgewoel en onverzoenden haat,
Nu kankert in het merg, en buiten hope staat.
Leeft, echte-lieden, leeft als twee gepaarde schapen,
Totdat het aardse deel zal in der aarde slapen.
De man is met de vrouw als water en als wijn,
Wat recht vermengeld is, kan nooit gescheiden zijn.
Het beste wat de bruid ten echte brengen kan
Is ijver in de tucht, en liefde tot den man.
Ey! laat een echte vrouw tot alle tijd gedenken
Haar ere voor te staan, haar ere niet te krenken.
Want, wie zo bijster ver is buiten haren plicht,
En is geen echte-vrouw, maar eer een hellewicht.
Eén die zich hier vergeet, die stort in alle schanden,
Zij kwetst haar eigen zelf en alle dure opanden.
Zij kwetst haar eigen vlees, haar eer, en eerbaar rood,
Zij kwetst, tot aan het hart, haar eigen bedgenoot.
Zij doet het ganse land van haren handel spreken,
Zij laat haar vuile dracht op alle straten leken,
Zij maakt een eerlijk man tot schimp en enkel spot,
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En, wat het zwaarste weegt, zij stinkt voor haren God.
Het slijm van alle vuil, de gruwel van der hel,
En al wat lelijk heet, dat is het overspel.
Al wie haar gunste droeg, of ooit tevoren kenden,
Die zullen met een walg haar ogen ommewenden,
En wijken van haar af, als van de boze pest;
Dus maakt dat reine zucht in uwe boezem vest.
God heeft in groten ernst getoond in oude tijden,
Dat Hij in echte-trouw geen schande wilde lijden;
Want, zo een dartel wijf bedroog haar echtgenoot,
Men dreef haar in der ijl met stenen naar de dood.
Maar, wie het eerbaar rood wil in de vrouwe stijven,
En mag geen vuil bejag of kwade lusten drijven.
Geen spijt die aan een vrouw meer in het harte knaagt,
Als dat een dertel man zijn vreugde buiten draagt.
Hoe dikmaal is het wijf van hare trouw gevallen,
Omdat een welig man oneerlijk durfde mallen!
't Is onrecht aan den man zijn weelde vrij te laten,
En hard te willen zijn omtrent de broze vaten.
Weest gastvrij, jonge vrouw, het is een zoete deugd,
Die uwen plicht betaamt en uwen vriend verheugt.
Wie is er in het land die vreemde, zonder geld,
Of huist in zijn obevang, of aan de tafel stelt?
O moeder van het huis, maakt dat je minder dweilt,
Maar dat je meerder geeft, en milder ommedeilt.
Maar boven alle ding zo dienen aangenomen
Die van uw man genood met hem ten eten komen;
Want, zo je zijnen gast niet met beleefdheid dient,
Zo kwel je zijnen geest, zo kwets je zijnen vriend.
Een man van blijden aard en van beleefde zeden
Had onlangs zijnen vriend bij hem te gast gebeden.
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Zo haast de gast verschijnt, de owaard komt hem gemoeten,
De waard komt zijnen vriend met heuse woorden groeten.
Hij leidt hem in den hof, totdat er wordt gezeid:
Mijn Heer, als 't u belieft, de tafel is bereid.
Men zond toen om de vrouw, maar die en kwam er niet,
Hoewel de goede man haar dikwijls roepen liet.
Ofschoon een gast geniet de gunste van de waard,
Wat baat het als het wijf zit treurig aan den haard?
De waard die alle ding wou met de mond verschonen,
Riep dikwijls dit en gint, om zijn gezag te tonen,
Riep, breng hier spek en moes, breng eiers vers en onis,
- Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
Daar zit de man en kijkt met twee beschaamde kaken,
Hij barst van enkel spijt, onzeker wat te maken,
O wijf van ovilsen aard, en taai gelijk een owis!
- Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
Ten lesten kwam de vrouw, daar is het al bedorven;
De gast die zit en zweet, de waard geheel bestorven,
Het wijf zag bijster grauw, ode roe lag in de pis.
- Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
De gast wenst onderwijl te zijn in verre landen,
Al wat hij nutten zou dat hangt hem aan de tanden,
Dat kleeft hem aan de mond gelijk een Frans vernis.
- Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
O maaltijd zonder vreugd! Wie zou niet liever vasten,
Als met een karig wijf te zitten bij de gasten?
Geen spijs of drank en smaakt aan zo een ovilsen dis.
- Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
Verklaart u mijn vernuft, om kort hierin te spreken,
Geen wijf en heeft de macht om ooit te mogen steken
Of tegen haren man, of tegen zijnen gast;
Zij moet hun vlijtig zijn, ook als het kwalijk past.
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Wie ooit een handig wijf wil voor een man bereiden
Die moet haar van der jeugd in huis en keuken leiden.
Gij moeders, zijt bedacht uw dochters op te trekken,
Opdat ze, waar het dient, voor vrouwen mogen strekken.
Maakt dat het gans gezin, tot aan de jongste meid,
Mag voelen haar verstand, en vinden haar beleid.
En gij, o tere maagd, leert, even voor de jaren,
Leert wat het huis vereist, ook eer je komt te paren;
Leert alle rijp beleid, ook in uw jongen tijd,
Leert wijf en moeder zijn, terwijl gij vrijster zijt.
Veracht de keuken niet; ook wijd beroemde mannen
Die hebben aan den haard de zinnen ingespannen.
Hoe menig edel wijf heeft voor een lustig man
Iets wat hem wel beviel gebakken in de pan!
't En is geen slechte kunst, met onderscheid te weten
En wat er dient gemijd, én wat er dient gegeten;
Want wie hier recht bewust en wel ervaren zijn,
Die worden mettertijd haar eigen omedicijn.
Welaan dan zoete jeugd, leert nutte tafel-vonden
En voor de kloeke maag, én voor de zwakke monden,
Dat maakt een jonge vrouw de vrienden aangenaam,
Dat maakt een jonge vrouw voor al het huis bekwaam.
Wie zonder overdaad zijn tafel weet te dekken,
Het zal hem tot vermaak en frisse leden strekken;
Want wie voor zijnen God een reine maaltijd doet,
Wordt aan het lijf gesterkt, en in de ziel gevoed.
Ik wil maar dat het wijf de gaven van den Heer,
Zal koken op de maat, en rechten met der eer.
't Is gans een lelijk ding dat mans te gulzig drinken,
En uit een volle maag naar vuile dampen stinken,
Maar 't is een bozer plaag, 't is schande voor den wijn,
't Is ja de vuilheid zelf, dat vrouwen dronken zijn.
Ik weet dat menigmaal geen spijs en wordt gekocht,
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Als die een lekker wijf tot hare lusten zocht.
Gij, houdt een ander streek, en tracht vooral te weten,
Wat kost van uwen man met smake wordt gegeten.
En dan, zo gij de maag zo verre buigen kont,
Zo leert naar zijne smaak gewennen uwen mond.
Ik kere tot den man. Laat uw gezelschap weten
Wie dat de lieden zijn die met u komen eten,
Zo mag en spijs en drank en tafel zijn gepast,
Naar mate van de zaak, en waarde van de gast.
Gij moet aan uwen dis uw beste vrienden toeven
Door reden, door gesprek, en niet door grote oschroeven;
Het is de beste waard die vrienden onderhoudt
Niet met een diep ogelas, maar door een zoete kout.
God heeft en zoeten drank en spijze laten wassen,
Om in gezette maat u toe te mogen passen.
Gij daarom, wat je nut of tot den monde keert,
Ziet, dat je met den geest den milden Schepper eert.
Van tafel naar het bed. Wij vinden iets te leren
Ook in het slapen gaan, ook in het omme keren.
Hoor vrijster, hebt ge voor, na dezen eens te paren,
Zo denk, ook in den loop van uwe vrije jaren,
Hoe dat ge met der tijd eens anders slapen zult,
Nadat uw ruime koets zal beter zijn gevuld.
Leer van den eersten af, rug, hand en voet gewennen
Haar bijslaap ere doen, haar nachtgezelschap kennen,
Opdat geen kromme bocht, of ander vreemd gestel
Of leed of hinder doet aan uwen bedgezel.
Wordt u de slaap gestoord, ey zeg, wat is het dan?
Het wijf, ook als ze slaapt, is eigen aan den man.
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Hier achte niemand vreemd dat wij te voorschijn bringen
Het diepste vrouw-geheim tot aan de keukendingen.
Mijn waarde bedgenoot, mijn ziel en tweede leven,
Heeft menig schoon juweel aan onze Vrouw gegeven;*
Een ander geeft de stof, en ik het rijm alleen;
Ik menge slechts de kalk, een ander geeft de steen.
Wie regels stellen wil op huis- en keukenzaken,
En tracht in dit beroep de gronden aan te raken,
Moet tot de vrouwen gaan, en lenen haren raad,
En leren even daar, al wat er omme gaat.
Vindt zich dan enig mens door onzen boek te lezen,
In huis of huisbedrijf wat nader onderwezen,
Die wense vrede toe, en biede goeden dag
Aan haar, die tot de grond in deze plichten zag.
Want als mijn trage pen bij wijlen stille stond,
Zo kreeg ze weder stof uit haren lieven mond.
Wat heeft er menig wijf haar ere leed gedaan
Om wel gekleed te zijn, en mooi te mogen gaan.
Gij, die nu zijt getrouwd, moogt reine kleders dragen,
Opdat g' aan uwen man te beter moogt behagen.
Gij, die nog vrijster heet, moogt sieren uwe jeugd,
Opdat je tot den man te beter komen meugt.
Laat dat uw baken zijn: geen kleed en moet er strekken
Om enig dartel oog tot lusten op te wekken;
Blijft dan in deze maat, en zijt omtrent uw kleed
Niet al te slonzig vuil, niet al te machtig breed.
Een die haar reine dracht besluit in deze palen,
En kan geen achterklap met reden achterhalen;
Want wat men hier en daar voor wijze schrijvers vindt,
Die zijn meest altemaal in dezen eensgezind.
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Men acht een vrouwekleed dan best te zijn gemaakt,
Als 't niet en wordt benijd, en niet en wordt gelaakt.
De rijkdom aangeleid om uwe pracht te stijven
Kan u van uwen God en uit den hemel drijven;
Maar rijkdom aangeleid omtrent een schamel mens,
Kan u voor eeuwig zijn vermaak en hartewens.
Het ware vrouw-sieraad en is geen haar te vlechten,
Geen obaggen aan te doen, geen kanten op te rechten;
Het is een zedig hart dat uit een stillen geest
Zijn ogen nederslaat, en zijnen Schepper vreest.
Wien is het niet bekend, dat onbedachte wijven
Ook vrome mannen zelfs in kwade wegen drijven?
Wien is het niet bekend, dat als de vrouwe malt,
De man ook bij gevolg in kwade nukken valt?
Het wijf moet onder dies haar kleed en siersel voegen,
Zodat een billijk man mag hebben vergenoegen;
Want mits haar ganse dracht maar op den man en ziet,
Zo staat het aan den man, en onder zijn gebied;
Wie daarom prachtig gaat ook tegen zijn gebod,
Is boven haren man, en tegen haren God.
Een wijf, een moedig wijf, was uit der aard genegen,
Om door een rijke dracht haar vrienden op te wegen,
Maar, ziende dat haar man hiertegen dapper stak,
Zo om de grote kost, als ander ongemak,
Bedenkt een slimme vond. Zij gaat in alle kramen,
Brengt zijde, brengt fluweel in enen hoop te zamen.
Het kleed is opgemaakt, en heeft zijn volle leden,
Maar boven haren staat en tegen alle reden,
Zodat er maar en rest, hoe dat haar waarde vriend
En om den tuin geleid, én ingenomen dient.
Zij roept een van de wijfs die door de steden lopen
En dragen dit en gint aan ieder een te kopen;
Zij geeft haar dit gewaad, en zegt haar bovendien
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En wat te zeggen staat, én wat er zal geschien.
Het wijf, dus onderrecht, komt in het huis gestreken,
Ter ure dat de man daar mede was te spreken;
Zij doet een lang verhaal hoe zeker schone dracht,
Uit enkel ongeval te kope wordt gebracht.
De vindster van de list, gewet op deze streken,
Nadat ze langen tijd den vlieger heeft bekeken,
Genaakt tot haren man en grijpt hem met der hand,
En zegt hem in het oor: o wat een aardig pand!
En wat een kleine prijs! Gij, let op alle baten,
Dit voordeel, lieve man, en dient u niet gelaten.
De man spreekt tot den koop, al is hij wonder ovijs,
Zo om de goede stof als om den kleinen prijs.
Het lijdt een korte stond, de man die komt te sterven.
Toen was er al bekaaid, geen kind en mag er erven;
Men vindt aan allen kant een huis vol zware schuld,
Een kasse zonder geld, een hoofd vol ongeduld.
Hier is de rechte stond te brengen aan den dag,
Of immer jonge vrouw geschenken nemen mag.
Indien noch jonge vrouw, noch vrijster giften namen
Als die van haren man of haren vader kwamen,
Veel waren heden nog bevrijd van alle smaad,
Die nu niets anders zijn als veegsel op de straat.
Veel hebben vastgesteld dat zwakke vrouwezinnen,
Vrij lichter als de mans met gaven zijn te winnen;
Ja, dat er zelden wijf zo grote krachten heeft,
Dat zij een stil geschenk gewillig weder geeft.
Gij, beter onderricht, en laat u niet bekoren,
Maar toomt den ovrekken aard de vrouwen ingeboren,
En oslacht in dit gevaar uw moeder Eva niet,
Die Adam, om de vrucht, tot kwade lusten ried.
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De zonde kan den mens een kleinen tijd vermaken,
Maar zal nog evenwel ten lesten bitter smaken:
De zonde geeft alleen maar schuim van losse vreugd,
Maar geen volkomen heil, als in de ware deugd.
Men zegge wat men wil, de daad die kan betuigen
Dat ook een klein geschenk kan grote lieden buigen;
Het geven heeft vergift. Gij Rechters van het land,
Hebt ook in dit geval een toegesloten hand.
Wat van het tegendeel? 'k En vinde niet geschreven
Dat vrouwen zijn gerecht om weg te mogen geven;
Ook niet ten goede zelfs, haar beurs sluit wonder vast,
Tenzij dat haar de man dit anderszins belast.
Wil daarom, jonge vrouw, wil alle tijd gedenken
Te keren uw gemoed van nemen en van schenken,
Door beide wordt men licht in kwaden naam gebracht:
Wie geeft, die biedt zich aan; wie neemt, die is verkocht.
Al wat er omme gaat en deugt gemeenlijk niet,
Indien het huyswijf zelf geen dingen na en ziet.
Laat ons in dit obeslag een weinig dieper treden,
En wegen in de schaal van tucht en ware reden,
Hoe knecht, hoe keukenmeid, hoe kok behandeld dient;
Want even deze plicht is nut aan uwen vriend.
Daar is geen beter toom tot alle vuile zonden,
Als met des Heren vrees te worden ingebonden;
Geen staat en kan bestaan, geen vorst en heeft gebied,
Indien het woeste grauw geen hel of hemel ziet.
Wat iemand voor bedrog in stille nachten doet
En wordt (zo meent het volk) van niemand ooit geboet.
Maar Godes ware vrees die kan het herte raken,
Die kan in ware daad de mensen snedig maken.
Dus geen zo nutten ding om uw gebied te stijven,
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Als Christus' zoete leer uw boden in te schrijven.
Want wie door enig mens in Gode wordt gediend,
En heeft geen knecht alleen, maar ook een trouwen vriend.
Leer, leer uw dienstbaar volk op God den heerser achten,
En loon of harden vloek uit zijnen hemel wachten.
Maar om met goede vrucht hierin te mogen treden,
En om het sneeg gezin te buigen naar de reden,
Zo doe uw boden wel, onthaal ze waar het dient,
Niet als een strenge vrouw, maar als een ware vriend.
Denk dat ze mensen zijn, die op gelijke gronden,
Met grote prinsen zelfs te zamen zijn gebonden;
Denk dat ook Godes hand hun lijf en ziele schiep,
En in de wereld bracht, en uit de moeder riep.
Gewent u nimmermeer, gewent u niet te schelden,
Want ook uw beste vriend die heeft erin te gelden.
't Is zeker, zo de vrouw heeft met de meid gekeven,
En kan ook aan den man geen zoete woorden geven.
Een woord te rechter tijd met reden uit te spreken,
Met zoetheid streng te zijn, de otochten af te breken,
En slechts door reine zucht te worden aangeraakt,
Dat is de waarde deugd die vrouwen achtbaar maakt.
Laat aan het Brittenland de harde meidentucht,
Het komt niet overeen met onze Zeeuwse lucht.
Indien er dit en gint is in het huis verloren,
Hoewel gij naarstig zijt uw dingen na te sporen,
En roert de ozifte niet, en wilt u nooit bekronen
In water of in glas den dief te laten tonen.
't Is duivels guichelspel van overlang gedreven,
En nog, 'k en weet niet hoe, in onzen tijd gebleven.
Gij, houd het voor bedrog, vermijd het als verdacht,
En laat het duister werk begraven in der nacht.
Dus schuw dat naar geheim, en wat daar henen ziet,
Want bij de leugenvorst en is de waarheid niet.
Hoort mannen, vrouwen, hoort, of wie het mochte wezen,
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Die onzen boek misschien hier namaals zullen lezen,
Wanneer gij nu en dan een vreemde wat gebiedt,
Houd niet voor welgedaan, voor gij het eerstmaal ziet.
Het oge van den heer verbetert alle zaken,
Het oge van de vrouw kan gauwe boden maken,
Het oge van den heer dat maakt de paarden vet,
Het oge van de vrouw dat maakt de kamer net.
Eén woord, maar in het oor: Indien ge komt te merken,
Dat over uwen man de kriele tochten werken,
Zo let op uw beleid, wanneer je boden huurt:
Wat zonder raad geschiedt, wordt naderhand bezuurd.
Welaan dan, tot besluit, hier tussen ons gezeid,
Huurt voor een dartel man geen schone kamermeid.
Leert uit dit vorig merk, leert, alle trouwe boden,
En wat er dient gedaan, én wat er dient gevloden.
Wilt door een reine zucht op alle dingen achten,
En niet het loon alleen, maar Godes zegen wachten;
De deugd heeft haren glans ook in het minste lot,
En schoon gij mensen dient, gij dient den groten God.
Wat is van zware last of harde slavernij?
Wie God van harten dient, die is gedurig vrij.
Die wandelt in de lucht en boven alle landen,
Die klimt tot zijnen God, ook midden in de banden.
De Heer is niet alleen een God van hoge bergen,
Of die zich niet en laat als grote dingen vergen,
Hij zendt een wakker oog gedurig overal,
En ziet van boven af tot in het lage dal.
Een ieder in het zijn bedient des Heren raad;
Wel hem die trouwe pleegt, ook in de minste staat.
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Zo moet vooral de man wanneer hij buiten reist,
Zich kwijten in de trouw, gelijk de rede eist.
Als zich de snelle okraan wil op de reize geven,
Om tot een ander land of over zee te zweven,
Zij stijft zich met gewicht, opdat ze door de locht
De driften tegenstaan en zeker vliegen mocht.
Zij ballast haren krop met zand en zware dingen,
Opdat geen zijdewind haar weg en zoude dringen.
Ik wenste dat het volk, al eer van huis te scheiden,
Met ballast van de tucht zich wilde voorbereiden,
Om nooit van buitenlust te worden overheerd,
Of van de rechte streek te worden afgekeerd.
Odysseus dede wel, die voer gestadig henen,*
En trok hem geenszins aan de loze zee-Syrenen;
Hij stak een klompe was zijn gasten in het oor,
Dus, wat er ommeging, geen liefde, geen gehoor.
Al wie zich buitenshuis en uit den lande vinden,
Behoren menigmaal het ore toe te binden,
Om, schoon een gladde tong de kwade lusten vleit,
Nooit van de ware deugd te worden afgeleid.
Hoe menig reist er uit, die, als hij buiten gaat,
En vrouw en echte-trouw te zamen achterlaat?
Gij vaders van het huis, wilt deze oranken mijden,
't Is ouitslag van de jeugd die niet en is te lijden.
Nog is er slimmer volk, dat schier op ieder haven
Vindt, ik en weet niet wat, om brand te mogen laven.
Indien gij middel zoekt om brand te mogen stelpen,
Ik wil u zonder leed op beter gronden helpen.
Ik wil u met gemak doen houden in den toom
In 't waken uw gepeins, in 't slapen uwen droom.
Vooreerst, om hete drift in u te doen verdwijnen,
Zo speent u menigmaal van alderhande wijnen;
Vermindert uwen slaap, en breekt de lange nachten
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Door vlijt tot deftig werk, door reine vroeggedachten;
En zo u niettemin de otochten overlasten,
Zo snijdt uw voedsel af, en stelt u om te vasten.
De bobbels houden op, ook als de ketel ziedt,
Indien men aan de pot geen hitte meer en biedt.
Gaat desalniettemin en offert uw gebeden,
Dat zal een reine zucht u storten in de leden.
De okrevel is van ouds een staag en vinnig kwaad,
Dat niet als door gebrek en bidden af en laat.
Doch, valt het iemand zwaar zo odeun te moeten leven,
Die moet zich niet te veel op lange reizen geven:
Veel uit den huis te zijn, veel uit het vaderland,
Doet hinder aan de vrouw en aan den echte-band.
Hoor Zeeuws en Hollands volk, die uit de Zee geboren
Hebt altijd nieuwe lust om landen op te sporen,
Geen vrouw en dient alleen. Ziet Eva van der slangen
Met listen omgevoerd, en in der haast gevangen;
Zij enig bracht, helaas! de wereld in de pijn,
Een vrouw, een jonge vrouw, en mag niet enig zijn.
Huisvrouw is uwen naam:
Een woord, ook uit de klank, tot uwen plicht bekwaam.
Voor maagd of echte vrouw veel uit het huis te wezen
En is van ouden tijd van niemand ooit geprezen.
Als Dina ging bezien de dochters van den lande,*
Ziet wat een droef geval! Haar eertje blijft te pande;
En, schoon om deze daad een grote moord geschiedt,
Haar broeders krijgen buit, maar zij haar maagdom niet.
Hoe geestig heeft er een het vrouwebeeld beschreven,
En, door een wijze vondst, geschilderd naar het leven!
Want, om haar rechten aard te maken openbaar,
Zo stelde 't kloek pinseel een schildpad onder haar:
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Een schildpad, traag gevoet, die nooit en komt getreden,
Als met een stillen gang, en met gezette schreden;
Omdat een jonge vrouw in daad en in den schijn
Moet deftig in gebaar, niet schotebollig zijn.
Een schildpad, stilheidsvriend, wiens tongeloze kaken
Geen stemme, geen geraas, geen klank en kunnen maken;
Omdat een jonge vrouw geen wezen beter staat,
Als dat ze stille zwijgt, of niet te veel en praat.
Een schildpad, huisvriendin, die nooit en komt getreden,
Of draagt tot aller stond haar woning op de leden;
Omdat een jonge vrouw, ook als ze buiten reist,
Moet denken wat het huis van hare plichten eist.
Laat ridders, heerlijk volk, laat prinsen, vorsten, helden,
Doen klinken haren lof, en door de wereld melden;
Gij, schuil in uw obevang, daar is uw vaste schans,
Gij, blijft aan uwen haard, daar is uw beste glans.
Weet dat een eerbaar wijf moet afgezonderd zijn
Niet van het kwaad alleen, maar even van den schijn.
Al mag een kloeke vrouw geen winst of eer bejagen,
Met enig zwaar geding den rechter voor te dragen,
Al mag een kloeke vrouw niet tonen haar verstand,
In dienst van enig prins, of van het vaderland,
Al mag een kloeke vrouw, om ozonderlinge reden,
Niet dienen in de kerk, niet heersen in de steden,
Niet zitten in den raad, toch vindt een vlijtig wijf
In menig ander ding een eerlijk tijdverdrijf.
Een moeder van het huis, die op haar zaken past,
Vindt dikwijls grote vreugd, en weder groten last.
Gij, met uw waarde man, zijt hier als hoge machten,
Als prinsen van het land; laat uwe kinders achten
Voor ridders van den staat, en doet er verder bij
De boden van het huis; ziet daar uw burgerij.
Hoe mag u, jonge vrouw, uw zinnen laten zwieren?
Hoe kan u ledig zijn? Gij moet een rijk bestieren,
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Gij moet een vorstendom, een land, een gansen staat,
Behoeden voor gevaar, en dat met eigen raad.
Gij moet u menigmaal als ware rechters tonen,
Nu straffen naar den eis, dan goede diensten lonen.
In 't korte groot beslag, ook in het kleine wijk,
Zodat men zeggen mag: Een huis een koninkrijk.
fa ziet! ook menig man is groot in zijn bedrijf,
Niet uit zijn eigen hoofd, maar om een deftig wijf.
Daar zijn verwaande mans, die alle vrouwen laken,
En sluiten haar de deur, ook in geringe zaken,
Ja, houden voor ogeral en enkel kinderpraat,
Ook wat een deftig wijf op vaste gronden raadt.
Hier is (naar mijn begrijp) geen kleine reden tegen;
Ik meene dat de vrouw ons meer behoort te wegen;
Ik meene dat de vrouw ten dienste van den man,
Ook grote dingen zelf ten goede leiden kan.
In 't korte, menig huis is in der daad behouwen
Alleen door kloek beleid en middel van de vrouwen.
Hoe! Dient het wijf alleen om bij den man te slapen?
Of om een dwaze vreugd uit haar te mogen rapen?
Voor mij, ik zegge neen; het is een slim gebrek
De vrouwe van het huis te houden voor de gek.
Gij, die God heeft gegund een van de kloeke wijven,
Wiens raad en geestig brein u machtig is te stijven,
Geef dank voor dat behulp, en neemt tot uwer baat,
Wat uit zijn eigen aard tot uwen dienste staat.
Gij, leer een echte-wijf op alle dingen letten,
Dat zal u dienstig zijn, en hare zinnen wetten;
Leid, oefen, onderwijs, en stijf haar zwakke jeugd,
Opdat je naderhand de vruchten trekken meugt.
Wil haar van eersten af geen grote dingen zeggen
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Geen zaken van gevolg in haren boezem leggen,
Maar liever dit en gint, dat niemand schaden mag,
Al wordt het openbaar ook van den eersten dag.
Zo dan het deftig wijf zich sluit op uw bevelen,
En kan het klein obeslag met stille lippen helen,
Zo moogt ge met der tijd een weinig verder gaan,
Totdat ze volle proef van zwijgen heeft gedaan.
Doch hier moet bij den man in groot bedenken komen,
Hoe verre vrouwen raad is dienstig aangenomen,
En of haar vaardig brein op vaste gronden staat,
En of haar rasse vondst zal passen op de daad.
De ganse wereld klaagt, al is het lang geleden,
De ganse wereld zucht, tot aan den dag van heden,
Dat Adam met der haast zich overreden liet,
Als Eva zonder grond hem tot den appel ried.
Wel aan dan, geestig volk, neem acht op uwen tijd,
En heb een bezig hart, wanneer gij ledig zijt.
Vriendinne, weest gegroet; gij leert de jonge vrouwen
Met vlijtig huisbedrijf de zinnen bezig houwen,
Gij leert de Zeeuwse kust, hoe dat men overvloed,
Hoe dat men ere zelfs, en weelde dragen moet.
Jonkvrouwen, zo ge kunt, laat uwe kloeke zinnen
Bezoeken, als het past, de negen Zanggodinnen,*
Klim op den Maagdenberg, ook met een echte-voet,
Gelijk tot haren lof de Zeeuwse parel doet.*
Al heeft de reine trouw haar zinnen ingenomen,
Nog laat ze niettemin, nog laat ze niet te komen
Waar Clio zit en kweelt; en toont u met der daad*
Dat even Pindus zelf aan vrouwen open staat.*
Doch, zo je niet en hebt het edel nat gedronken,
Dat van den hemel zelf de ziele wordt geschonken,
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Zo laat het rijmen daar, en leest een zoet gedicht,
Dat nutte dingen leert en uwe zeden sticht.
Of kweelt een heilig lied; maar boven alle dingen
Zo leert van Davids harp den grooten Herder zingen,*
Den herder van het vee, en niettemin het Lam,
Dat ons tot eeuwig heil hier in de wereld kwam.
Zo lang de groene jeugd zal wensen om te spelen,
Zo lang een rijper volk zal echte-vruchten telen,
Zo lang de zoete vreugd zal vloeien uit den wijn,
Zo lange zal er stof tot Godes ere zijn;
Zo lange zal er grond voor alle mensen wezen,
Om zonder enig boek van God te mogen lezen.
God is in alle ding, zijn onbegrepe werken
Zijn door het oog te zien, en in den geest te merken.
Een bies, een enkel loof, een gras, het minste kruid,
Dat wijst den hemel aan, en roept den Schepper uit.
Al wat wij met verdriet voor aardse dingen leren,
Dat moet hier, met het lijf, ter aarden weder keren,
Maar wat men God ter eer hier in de zielen prent,
Dat wordt noch voor de dood, noch door de dood geschend.
Hier raad ik onze vrouw zich toch te willen opijnen
Te maken voor het huis gemene medicijnen.
Een mens, die dertig jaar op aarden heeft versleten,
Behoort tot zijn behoef ten minsten dit te weten,
Hoe dat hij zijn gebrek, zijn oplichtig ongeval
Door raad en eigen hulp te rechte brengen zal.
Al wie in goeden ernst op hare zaken letten,
Ontdekken met der tijd bekwame keukenwetten.
Ziet al de dieren aan, die in de bossen leven,
Die zwemmen in der zee, die in der hoogte zweven,
Zij weten overal te vinden haar gerijf,
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En alle kwade zucht te jagen uit het lijf.
Het veld, het ganse bos is haar Aptekerswinkel;
Een draak gebruikt olatou, een slange groenen vinkel,
De schildpad, door vergif tot aan de dood gewond
Eet maar een weinig keul, en wordt erdoor gezond.
Wat eist er iemand meer? Ziet honden en het verken,
Die konnen heilzaam kruid tot hare ziekten merken.
O nooit begrepen God! naar waarde nooit geprezen,
Men ziet aan allen kant, men tast uw eeuwig wezen,
Het wild door al het veld, tot aan het domste beest,
Ja, levenloos gewas is wijs door uwen geest.
Hoe dom is menig mens! Hij wandelt op de velden,
Die God in ieder loof, in alle bomen melden,
En hij en kent er geen; hij, die het wonder ziet,
En prijst nog evenwel den groten Schepper niet.
Wel, kan het woeste bos zijn eigen kwaal genezen,
Hoe kan dan enig mens hierin nalatig wezen?
Waarom zal hier het wijf haar dienst niet brengen in
Ten goede van den man, en van het huisgezin?
Ik bidde, wijze vrouw, en acht dit geenszins schande,
Het wordt van u vereist door luiden van verstande.
Wel, leer het oud gebruik in uwe jonge dagen,
Leer meer in uwen hof als ogenlust bejagen;
En win geen moes alleen, dat tot de keuken past,
Maar plant ook ander kruid, dat voor de zieken wast.
Indien er enig kind een buile komt te vallen,
Neem olie van de roos, hier dienstig boven allen;
Of, zo misschien de meid haar aan den vure brandt,
Heb krijt van stonden aan, heb olie bij de hand.
Verneemt men enig kind geneigd tot kwade stuipen,
Die uit een vochtig brein op al de leden druipen,
Gebruik de groene ruit, en wortels van peöen,
Dat zal in korten tijd geen kleine bate doen.
Ga, jonge moeder, ga bij wijze nageburen,
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En vraag in rechten ernst naar alle nutte kuren,
Verneem van iedereen, die kinders heeft gevoed
Hoe dat een jonge vrouw haar kinders kweken moet.
Zal ik hier verder gaan, en bij geschrifte zetten,
Hoe dat ons jonge vrouw haar wangen zal blanketten,
Met enig zeldzaam kruid of door een dierbaar gom?
O neen, vriendinne, neen; ik ware liever stom.
'k En wil niet dat het wijf zal haren man bedriegen,
Noch door een lozen schijn voor al de wereld liegen.
Gij, weest maar wat ge zijt; daar is geen echte-man,
Die smeer, die kladderij, die slijm behagen kan.
Gij, wilt uw jeugdig lijf met geen blanketsel strijken,
Noch uit een zotte waan naar vreemde kruiden reiken,
Wie anders poogt te zijn als God haar heeft gemaakt,
Die is door dwaze pracht of vuile lust geraakt.
Wat iemand stelt te werk omtrent zijn eigen leden,
Dat moet een echte-vrouw aan haren man besteden.
Vriendinne, 't is genoeg. Ik zie de zonne dalen,
En kome, met verlof, mijn lief gezelschap halen;
Doch, eer ik henen ga, en voor den goeden nacht,
Zo hoor nog één gebod, hier nut te zijn bedacht.
Wordt nu uw waarde vriend bezocht met zieke leden,
Zeg: Hier is Godes hand, en voeg u naar de reden;
Hier is nu rechte stof, waaruit gij tonen kont,
Dat ja, uw reine zucht gaat dieper als de mond.
Gij, laat den olossen hoop van onbedachte wijven,
Bij ziekte van den man haar oude oranken drijven,
En schoon al Griet en Trijn maar om haar jeugde peist,
Gij, stel uw zaken aan naar trouw en reden eist.
Gij, stel u vlijtig aan om dit en gint te langen,
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Gij, droog den heten damp van zijn bezwete wangen,
Gij, als hij ligt en woelt, zo dek zijn naakte lijf,
En weest hem overal een trouw en handig wijf.
Gij, toon door uw beleid, dat alle schrijvers dwalen,
Die gans het vrouwbehulp besluiten in de palen
Van bed en kinderkweek, en zeggen dat de man
Geen nut, als dat alleen, van vrouwen trekken kan.
Gij, toon dat van de vrouw meer baten zijn te rapen,
Als in haar teren arm een nacht te mogen slapen;
Gij, toon aan uwen man, dat niet alleen het kind,
Maar dat de vader zelf aan u een steunsel vindt.
Dan, iemand zal misschien hier tegen komen zeggen,
Dat zieke-liedendienst niet op en is te leggen
Als aan het dienstbaar volk, en van de minste slag,
En niet wie haar behulp met geld verzetten mag.
Maar waarom zal de man hier troost en steunsel eisen
Of van een vreemden knecht, of van een sloffig meisen?
Is 't billijk dat het wijf door geld haar plichten houdt,
Zo heeft de man het geld, en niet het wijf getrouwd.
Gij mannen niettemin, en drukt de tere dieren
Niet door een vinnig recht, maar leert de zwakke vieren;
Hoewel u jicht, of koorts, of ander ziekte kwelt,
Ziet dat j' haar trouw behulp niet al te laag en stelt.
De Stoffe tot de vrouw is van den man gekomen,
Niet uit het laagste deel, niet van het hoofd genomen;
Een teken dat het wijf zich nooit verheffen moet,
Maar echter niet en dient getreden met den voet.
De Stoffe van de vrouw is midden uit de leden.
Gij, heerst dan met bescheid, en niet als naar de reden;
Gebruikt geen lieve vrouw tot alle klein bedrijf,
Zij is uw bedgenoot, en niet uw vuil-jongwijf.
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Moeder
Noodzakelijk bericht voor de lezer
Wat ik bidden mag, gunstige lezer, sta even stil! Het is nodig dat u uw vuile schoenen
hier een poosje uitdoet en de voeten een weinig kuist aleer in te gaan tot onze beste
en binnenste kamer: Gij zijt hier in het rijk der vrouwen.
Ik had mijn pen al in de hand om voort te gaan, maar ziet! ik werd gewaar, ik weet
niet wat voor een huivering, die mij de vingers scheen te verkleumen en tot het
aanstaand werk traag en onbekwaam te maken. Het kwam mij in de zin dat alle
geschriften niet door alle mensen met één en hetzelfde oogmerk worden gelezen en
dienvolgende dat de behandeling van dit gedeelte ongetwijfeld zal hebben uit te staan
allerlei, niet alleen verschillende, maar ook strijdige oordelen. Sommigen zullen
zeggen, dat wij het huwelijk al te nauw inbinden en aan de gehuwde lieden veel te
weinig ruimte laten; anderen, die gewoon zijn meer uit verveling dan tot stichting te
lezen, zullen misschien liever een goede reden ten kwade verdraaien dan een
twijfelachtig woord ten goede duiden. Deze en andere invallen hadden mij in grote
twijfelmoedigheid gesteld, of ik aan het volgende stuk niet met stilzwijgen diende
voorbij te gaan. Maar toen ik daarentegen begon te overwegen, dat ik uit een goed
gemoed en met geen ander voornemen dan om met vermakelijkheid te stichten, had
aangevangen onze landslieden te vertonen de ware gestalte van een rechtschapen
Wijf en Moeder, zo kon ik mij niet indenken, dat ik de verstandige lezer ook maar
enigszins zou tevreden stellen, indien ik juist het hoofdstuk dat zowel over wijf als
moeder gaat, tussen de tanden hield.
Dientengevolge hebben wij niet dienstig geacht het komende gedeelte van dit werk
geheel in de pen te laten, maar hebben
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wij het nuttig geoordeeld het aan onze landslieden, als het ware in de schemeringe
der eerbaarheid, in eniger mate te laten zien. Wij weten evenwel dat wij niet alle
mensen tevreden zullen kunnen stellen. Niemand moet ondertussen ons voornemen
verkeerd opvatten. Wij schrijven noch tot oneerlijkheid, noch tot gekkernij, maar tot
stichting. En wij durven daarom wel zeggen, met een godzalig man die bij een gelijke
gelegenheid sprak: Weest niet dartel, en dit zal u niet ergeren. Openhartige woorden
over natuurlijke zaken mogen misschien door een kittelachtig brein verdraaid worden,
een vroom en eerbaar hart ondervindt er geen schade van.
Ik zou het niettemin wel op prijs stellen als degenen die deze geheimenissen nog
niet aan gaan, dit deel vooralsnog ongelezen lieten; zoals wij meer exempelen kennen
van boeken die niet altijd en voor alle mensen open staan om door hen gelezen te
worden.
Wie lieve kinders zoekt, en dient ze niet te winnen
Door ongeregeld spel, door geil en dertel minnen;
Men prijst in menig ding de gulde middelmaat
Maar verre boven al omtrent het echte-zaad.
Men heeft vanouds gepoogd de vrouwen aan te praten,
Dat fluks een echte-wijf haar schaamte dient te laten,
Zo haast zij maar de oborst des avonds opendoet,
Maar dat ze met het kleed die weder nemen moet.
Voor reden wordt gezegd en metterdaad geprezen,
Dat vrouwen op den dag wel eerbaar moeten wezen;
Maar, als de zwarte nacht bedekt de ganse kust,
Dat dan het echte-wijf mag zijgen in de lust.
O neen, vriendinne, neen; 't en is u niet te raden,
Het zal u in den geest en aan de zeden schaden;
Ziet, als een jonge vrouw haar kleed heeft uitgedaan,
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Zo moet zij metterdaad de schaamte trekken aan.
Zij moet in ware tucht met haren man verkeren,
Hoe duister het ook is. De nacht is ook des Heren;
De nacht is enkel dag voor Godes hel gezicht,
Gij, viert dan alle tijd een reine vrouweplicht.
Welaan, gij deftig man, wil hier ten eersten mijden
Met ongetoomde zucht op deze baan te lijden,
Gij die zijt in het huis een vorst, een opperheer,
Vergeet uw reine plicht in dezen nimmermeer;
Leer aan de domme jeugd een heus en matig paren,
En wees, ook in de loop van uwe groene jaren,
In woorden niet te los, in daden niet te oveil,
Bij dage niet te mal, bij nachte niet te geil.
Hoort vrienden, hoort een woord; wie maar en zoekt te spelen,
En komt misschien een kind in deze brand te telen,
Die is, naar rechten zelfs, de rechte vader niet,
Omdat hij op de lust, niet op de vrucht en ziet.
Den echt en haar gevolg is aan den mens gegeven,
Of om een ander mens te brengen in het leven,
Of om onkuise drift te mijden door de trouw,
Of om de zoete schuld te kwijten aan de vrouw.
Genaak geen echte-vrouw, wanneer je zijt beschonken,
Want dan en dien je niet, als om te liggen ronken;
Geen ongestuimig hoofd, geen omgeroerde zinnen,
Zijn dienstig aan het volk om zaad te mogen winnen.
En raak nooit echte-wijf, als uit een vollen wens,
De mens die mensen teelt behoeft een gansen mens.
Geen oor, geen dartel oog, en kome dringen in,
Wanneer het echte-paar zich oefent in de min.
Al wat de kamer raakt, en diergelijke zaken
Te plegen voor het volk, of openbaar te maken
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Is tegen alle tucht; het zoetste van de trouw
Blijft tussen echte-man, en tussen echte-vrouw.
Gij ziet uw stille koets behangen met gordijnen,
Geen zon of helle maan en dient er in te schijnen;
Geen ander, wie het zij, en mag er komen gapen,
Waar twee, tezamen één, op hunnen leger slapen.
Men vindt in deze stad, men vindt ongure monden,
Die over dit geval zijn bijster ongebonden,
Die wat de kamer raakt, gaan brengen op de straat
En maken van het bed een open tafelpraat.
Men vindt hier menigmaal ook nieuw-gehuwde paren,
Die voor een gans gezin hun lusten openbaren,
Die tonen voor het volk een los en mal gebaar,
Alsof de waarde trouw maar ojok en spel en waar;
Gij, die u hier vergeet, gaat tot de wilde dieren,
En wordt door hunnen tucht obezet in uw manieren,
Gaat in het woeste bos, en leert ook even daar,
Leert heus en eerbaar zijn omtrent uw wederpaar;
Nooit ziet er enig beest, nooit ziet er mens kamelen,
Of vos, of olifant, als in het duister telen;
Daar is een reine zucht, en dat tot uwer schand,
Daar is een eerbaar rood, ook in het beestenland.
Al wat er in het bed wordt ondereen besproken,
Dient met een reine sprei wel dichte toegeloken.
Ik heb op dit geval een zoete spreuk gelezen,
Die voor uitmondig volk een regel dient te wezen,
Die met een stalen pen is waard te zijn gezet
En binnen uw gemoed, én voor het echte bed:
Het zij dat enig paar wil minnen ofte kijven,
De zake dient gesmoord, en onder hen te blijven;
Het ga gelijk het mag, of voor, of tegen wens,
En zegt het, echte-volk, en zegt het genen mens.
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Gij die genegen zijt om zaad te mogen winnen,
Hebt geen wanschapen dier, geen monster in de zinnen,
Stelt liever voor het oog, wanneer gij vruchten teelt,
Een schoon, een geestig kind, een aardig mensenbeeld.
Een wijf bij al het volk vermaard in lelijkheden,
Wiens man haar niet en week in oonbeschofte leden,
Kreeg evenwel een kind het schoonste dat men vand,
Een parel van de stad, een wonder in het land,
Dies ging er overal een sprake door de stad,
Alsof hierin de vrouw haar eer vergeten had;
Een man, die verder zag, ging heel het huis beschouwen,
Ging letten op het stuk ter eren van de vrouwen;
Hij vindt een schoon vertrek, waar op een klein buffet
Een aardig kinderbeeld stond geestig afgezet.
Hij spreekt tot al het volk: ik zal het oordeel vellen,
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Laat maar het jongste kind hier in de kamer stellen.
En ziet! Wie nu het beeld, en dan het kind bekeek,
En vond nooit enig ei, dat zo een ei geleek:
Daar gaat de kloeke geest met vaste reden wijzen,
Wat dat er uit het oog kan in de zinnen rijzen,
En hoe een diep gepeins, door onbekende macht,
Het ingenomen beeld kan prenten in de dracht.
Straks rees er grote vreugd, de boze tongen zwegen;
De vrouw heeft metterdaad haar ere weer gekregen;
En waar toen enig paar tezamen werd gezet,
Daar was een schoon gezicht omtrent het echte bed.
Plukt, stoot, mengt ondereen, al wat je mengen kont,
De beste minnedrank, dat is een heuse mond.
Hier rijst een ander vraag, die over lang geleden
Heeft al de wereld door gedurig omgereden,
Die nog in onzen tijd bij wijlen ommegaat,
Nu bij het jonge volk, dan bij den echte-staat;
Te weten, of het dient de mensen aangeraden
Door wortels, zeldzaam kruid, door onbekende zaden,
Of ander vreemd geheim, een flauwen minnebrand.
Te brengen tot de kracht van haren eersten stand;
Hierop een klein bericht. Na vlijtig onderzoeken,
En van den ouden tijd, én van de nieuwe boeken,
En werd ik niet gewaar dat loof, of zeldzaam gras
Ooit oorzaak tot begin van rechte liefde was.
Veel, die in waren ernst van dezen handel schrijven,
Verachten dit bejag als klap van oude wijven,
En zeggen dat het moes dat menig vrijer brouwt
Geen liefde baren kan, geen haat en wederhoudt.
Zo stelt dan liever vast, dat onder echteluiden
Een zoet en heus gelaat is boven alle kruiden;
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En dat er niet een gras in bos of heide wast,
Dat beter op de trouw, als reine liefde past:
Het recht laat ieder toe door zoet en aardig ojokken,
Door minne, door geduld, malkander aan te lokken;
Maar gunst te wekken op door nare spokerij
En staat geen echte-volk, geen jonge luiden vrij.
Betoom uw kinderzucht, en stel uw ganse zaken
Aan Hem die ook het kwaad ten besten weet te maken.
Zo lang gij door het bed wordt hoger aangedreven
Om God voor deze gunst een meerder lof te geven,
Zo is uw leger rein. Wie dezen regel houdt,
Die blijft dan even maagd, ook als hij is getrouwd.
Maar schoon gij tot den Heer hebt menigmaal gebeden,
En tot den man genaakt met uwe tere leden,
Nog blijkt aan uw gelaat, dat uwe ziele kweelt
Omdat er niet een kind om uwen haard en speelt:
Maar zeg eens, jonge vrouw, waarom den geest gekwollen?
Omdat uw lichaam rust, en niet en is gezwollen;
Ga, denk eens wat het is, en leer dat moeder zijn
Is dikwijls zonder vreugd, en zelden zonder pijn:
Ik hebbe menigmaal de vrouwen horen klagen,
Dat zij hun mans teveel omtrent de kinders zagen;
Indien gij kinders had, gij kwaamt misschien te kort,
Nu wordt zijn volle zucht op u alleen gestort.
Gij roept desniettemin: ik wil de wereld sterken;
Maar hoor, de wereld zelf en zal het geenszins merken;
Een diertje zes of acht dat van u komen mag;
En wordt niet eens gevoeld in zo een groot obeslag.
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Doch zo het eens gebeurt, dat, na een diep verlangen,
Gij voelt een tere vrucht in u te zijn ontvangen,
Zo neemt met alle vlijt uw zwakke leden waar,
En doet niet alle ding gelijk als voor en naar.
Een vrouw die zwanger is, moet even dan gedenken,
Door opraam van enge dracht haar niet te laten krenken,
Geen ding zo onbekwaam omtrent een tere vrucht,
Dan als een jonge vrouw in nauwe kleren zucht.
Een vrouw die zwanger is, moet zich gedurig wachten
Van nare dweperij, van alle droeve nachten,
Van door een grammen zin te worden omgevoerd,
Ja van een grote vreugd te werden aangeroerd;
Een vrouw die zwanger is, moet boven al betrachten
Gedurig tot den Heer te zenden haar gedachten.
Hoe lichte, nietig mens, kan u de geest begeven,
Wanneer een ander mens in u begint te leven!
Wel bid dan, jonge vrouw, met onvermoeide vlijt,
Uw leven dagen lang, doch meest om dezen tijd.
Daar is een vreemde plaag, die in het kinderdragen
De vrouwen menigmaal komt aan het harte knagen,
Die al de zinnen tergt tot ik en weet niet wat,
Schoon dat het niet en is te krijgen in de stad.
Wat raad in dit geval? De wijze omedicijnen
Verzoeken aan de vrouw haar geest te willen pijnen,
De otochten van de maag te houden in den band,
Bijzonder als de lust naar vuile dingen brandt.
Doch zo desniettemin de zinnen heftig dringen,
Gelijk men hier de lust niet schijnt te kunnen dwingen,
Zo laat de kunste toe, ten goede van de dracht,
Dat wat de maag begeert haar worde toegebracht.
Welaan dan, gunstig man, wees heus in uw manieren,
Leer hier een zwanger lijf en zwakke zinnen vieren;
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Eén die in dit geval een kwaden slag begaat,
Doet leed aan twee gelijk, doet ja een dubbel kwaad.
Eén die haar kinders baart, is moeder voor een deel;
Maar die haar kinders zoogt, is moeder in 't geheel.
Als nu de milde God u kinders heeft gegeven,
En dat uw beider jeugd in haar begint te leven,
Ziet daar een zoete vreugd, een wettig tijdverdrijf,
Ten goede van den man, en van het echte-wijf.
Hier is de juiste stond, dat alle moeders pogen
Het nieuwgeboren kind met eigen bloed te zogen.
Gebruik, o jonge vrouw, gebruik uw waarde gaven,
Gebruik het edel zog om uwe vrucht te laven:
De boezem die je draagt, zo geestig opgezwollen,
Zo kunstig uitgewrocht, gelijk ivore bollen,
En dienen niet alleen tot siersel van het lijf,
En minder tot de pronk van enig dartel wijf.
Gewis die waarde schat, die liefelijke bergen,
Die knoppen van de roos is ander dienst te vergen,
Als ik en weet niet wat, als hand en ogenlust,
De dorst van uwe vrucht die dient ermee geblust.
Dat is haar oeigen wit. Eilaas! de kleine dieren
En vinden geen vermaak noch in de zware bieren,
Noch in de Rijnse druif, noch in de omalvezij!
Alleen uw reine melk kan stillen hun geschrei.
Gebruik dan, jonge vrouw, gebruik die reine flessen,
Om aan uw tere vrucht zijn dorst te mogen lessen.
't Is dienstig aangemerkt, als jonge vrouwen zogen,
Dat zij niet aan het volk hun naakte borsten togen,
Vooral niet, als de jeugd, tevoren haar bekend,
Zit bij, zit over haar, of immers daaromtrent;
Zij doen een eerbaar werk, die hier den boezem dekken,
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Of uit de kamer gaan, of elders zich vertrekken.
Weet dat een dartel owicht, tot vuile lust gezind,
Geen aangenamer ding, als naakte leden vindt.
Is 't niet een zeldzaam stuk, dat, ook in onze dagen,
De groten van het land den boezem open dragen,
En tonen alle man wat voor een waarden vriend
Verzegeld, toegedaan, en opgesloten dient?
Hoe placht een ijdel oog hierop te komen loeren,
En door een stil gepeins de lusten om te roeren
Tot aan het diepste merg! Hoe menig dartel kwant
Ontvangt uit dit gezicht een ongetoomden brand!
Het is met genen mond ten vollen uit te drukken,
Waartoe het los gezicht de ziele weet te rukken;
Hoe verre dat het vuur door al de leden schiet,
Wanneer de losse jeugd een naakten boezem ziet.
Maak dat ge voor het volk uw tere leden dekt,
Opdat ge genen mens in beestelusten trekt.
Doch, zo daar iemand is, die, na een angstig pogen,
De vrucht van hare jeugd geen macht en heeft te zogen,
Als 't immers wezen moet, zo let, vriendinne, let
Wie dat g' in uwe plaats als tweede moeder zet.
Wie goede kinders heeft, en niet en wil verliezen
Die lere met bescheid een goede voedster kiezen,
En dat op deze peil: let op een handig wijf,
Van leden wel gemaakt, en van een vlezig lijf,
Van aangename verv' en zuiver aan de tanden,
Geboren in den ring van onze Nederlanden;
Niet rood omtrent de neus, niet elders ongezond,
En die geen vuile stank en asemt uit den mond,
Niet al te bijster schraal, niet al te zeer gezwollen,
Met brassen niet gewoon haar leden op te vollen;
Die niet en is gewoon, door spijt, en hevig kijven,
Of door een mallen angst haar vruchten af te drijven,
Niet treurig uit der aard, of die gedurig klaagt,
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Of die een versen rouw in haren boezem draagt;
Die in onkuise ojok haar vreugde niet en raapt,
Die niet te veel en drinkt, en niet te vast en slaapt,
Haar tepels rood, en gaaf, haar borsten blauwgeaderd,
En van een vaste stof, en rond ineen vergaderd;
Haar zog van zoete geur, niet schraal, en niet te vet,
Maar dat zich om een haar, of op een nagel zet.
Zie daar een rechte min, gelijk er naar het leven
Bij lieden van de kunst is geestig afgeschreven.
Kom hier, o jonge vrouw, en hoor een vreemd geval,
Dat u het krachtig zog voor ogen stellen zal.
Veel adel uit het hof, veel ridderlijke mannen,
Veel herders uit het woud, tezamen aangespannen,
Gaan jagen op den wolf, die met een fellen tand
Verscheurde wat hij vond in al het platteland;
De tocht gaat dapper aan: een deel verwoede dieren,
Gedreven uit het bos, door roepen en door tieren,
Vervallen op een hoek, waar menig warrenet
Staat listig uitgebreid, en naar de kunst gezet.
Hier staan de jagers vast om dit gebroed te kwellen,
Hier ziet men menig beest ter aarden neder vellen,
Een wrede wollevin, wel van de grootste slag,
Vocht daar een langen tijd, totdat ze nederlag.
Hij, die het monster treft, vindt zich in haast besprongen
Niet door een ander beest, maar door een naakten jongen,
Hij was van bruine verv' en toond' een zeldzaam wezen,
Zijn haar door al het lijf als borstels opgerezen,
Zijn nagels wonderlang, zijn stemme bijster wreed,
Men hoord' een luide galm, maar echter geen bescheed.
Hij spreekt geen mensentaal, maar enig dom geraas,
Hij wil geen mensenspijs, maar niets dan bloedig aas;
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Hij schopt de pappot om, hij bijt die hem genaken,
En wat de keuken schaft, en kan hem niet vermaken.
Zijn wezen is verwoed, en bijster onbevreesd,
Het beeld gelijk een mens, de reste maar een beest.
Hier dient vooral bemerkt en waar te zijn genomen,
Hoe dat een mensenvrucht is in het bos gekomen.
Eens, als de koude lucht haar rijm begon te worpen,
Zo was er schamel volk uit velerhande dorpen
Getogen in het bos, gevallen in het woud,
En kapte waar het viel, zijn nodig winterhout.
De wachters, die de zorg van alle groene dreven,
Van bomen, van het wild, van hagen is gegeven,
Zijn dapper in de weer, om even dit geweld
Te weren van het bos, te drijven uit het veld.
Een vrouw, die met haar kind was tot den houw gekomen,
Door onverwachten schrik ten hoogsten ingenomen,
Geeft zich met al het volk zo jachtig op de vlucht,
Dat zij door groten haast daar laat een tere vrucht.
Zij gaat in deze angst een ruime wijle dwalen,
Tot na een lange wijl de zon begon te dalen.
Toen keert ze wederom, maar zij (eilaas!) en vindt
Noch haar vergeten tuig, noch haar verlaten kind.
Zij, van een klein obelend, en kleinder van vermogen,
Is met haar droeve man in stilte weggetogen,
En sedert haar vertrek en heeft men nooit verstaan,
Waar dit verdrietig paar tezamen is gegaan.
Maar wat het kind betreft, men houdt, op vaste gronden,
Dat, als het door den wolf was in het bos gevonden,
Het naar dier beesten aard en aangeboren kracht,
Is in het duister hol zijn jongen toegebracht.
Nu meent men dat het kind, als onder hen gelegen,
De spenen van den wolf heeft in de mond gekregen,
En dat hieruit het beest, verwekt tot beter zucht,
Het kind heeft aangevaard, gelijk een eigen vrucht.
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't Is menigmaal gezien, gelijk men kan betuigen,
Wanneer daar enig beest komt vreemde borste zuigen,
Dat straks het voedsterdier de zuigeling bemint,
Niet als een vreemd gebroed, maar als een eigen kind.
Ziet wat de borst vermag! Misschien om deze reden
Zo heeft de felle wolf het mensenkind geleden.
Doch, hoe het wezen mag, of wat er is geschied,
Men twijfelt aan de zaak, en hare waarheid niet.
Het is een zoete vondst, en waardig om te prijzen,
De jeugd door enkel spel te kunnen onderwijzen.
Ik weet een achtbaar man die, zonder enig kijven,
Alleen uit zoete ojok zijn kinders leerde schrijven,
Hij gaf zich op de vloer, daar zat hij in het zand,
En wees een A, een B te stellen met de hand.
Al scheen het gans obeslag tot spel alleen te strekken,
Zo leerde toch de jeugd bekwame letters trekken;
Ziet! eer de schrijver wist, wat schrijven was gezegd,
Zo was er in de kunst een vaste grond gelegd.
Dit pleegde deze vriend in velerhande dingen,
En tot uitheemse taal, én om te leren zingen.
Ziet, wat een wijs beleid! De jeugd bij hem geteeld
Heeft alle tijd geleerd, en niettemin gespeeld.
De jeugd aldus gevoed, zal midden in de noten,
En als ze bezig is met hoepen en met koten,
Met ballen op het veld, met otoppen op de zaal,
Verrijken hare tong met allerhande taal.
Het kind aldus geleid zal ganse dagen spelen,
En dezen onverlet geleerde woorden kwelen,
En als het groter wordt en rijper in verstand,
Zo leert het tijds genoeg de tale van het land.
Het is een kwade greep de jeugd te willen dwingen,

Jacob Cats, Huwelijk

118
En als met enkel kracht het leren op te dringen;
Het kind dat harde tucht en droeve slagen vreest
Krijgt dofheid aan het brein, en domheid in den geest.
Hoe menig edel kind tot kunst alleen geboren
Heeft door een strenge school de boeken afgezworen!
't Is goed dat iemand komt uit enig goed geslacht,
Maar 't is al nutter ding wel op te zijn gebracht.
Hoor, moeder, hoor uw les, 't is niet genoeg te baren,
Het kind is uw beslag tot aan de zeven jaren;
Het krieken van de dag, zijn jeugd en eerste grond,
Bestaat in uw beleid, en hangt aan uwen mond.
Gij, die een ander leert, gaat eerst in deugden voor,
Dat is hun, die het zien, voor al het beste spoor.
Leid zo de jonkheid aan, ook van hun eerste dagen,
Opdat ze vurig zijn het beste na te jagen.
Prijst veel de ware deugd, en spreekt er dikwijls van,
En let op ieder kind, hoeveel het dragen kan.
Gij, die geen lust en hebt in twist en huiskrakelen,
Poogt uwe moederzucht eenparig uit te delen;
En maakt geen liefste kind, maar houdt de zoete jeugd
Gelijk in alle ding, zo na gij immer meugt.
Gij ziet met wat een haat is Jozef overvallen *
Alleen op dezen grond, vermits hij boven allen
Werd in zijns vaders huis, werd overal gevierd,
En met een bonten rok wat mooier opgesierd.
Hoor reden, jonge vrouw, ten goede van de jeugd,
En leer den eersten stond wanneer je straffen meugt.
Een man van wijs beleid, en grondig hier bedreven,
Die heeft op dit geval mij dezen peil gegeven:
Heb, zei hij, staag het oog omtrent uw waarde kind,
Als gij het door het huis met spelen bezig vindt;
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En zo het dan misschien zijn poppe dreigt te obillen,
En zoekt, gelijk het schijnt, met slagen haar te stillen,
Zie daar een vast gemerk, dat uwe tere vrucht
Nu in den geest begrijpt de krachten van de tucht.
Begin na dezen u met haar bedrijf te moeien,
En laat ze naderhand niet in het wilde groeien,
Maar leid haar tot de deugd: een jong, een geestig dier
Neemt alle dingen aan gelijk een wit papier.
Bedenk, aleer je slaat, dat alle boze streken,
Die van de tere jeugd in uwe kinders steken,
Ontspringen uit den grond van uwen eigen aard,
Die niet als enkel vlees en kwade ranken baart.
Daar is een vreemd bedrijf in menig huis te vinden,
Bekwaam, gelijk men acht, om kinders in te binden,
Om kinders, zo het schijnt, te houden in den band,
En 't is (naar mijn begrijp) een enkel onverstand.
Zo haast men in het huis een kind begeert te stillen,
Zo brengt men aan den dag een deel versierde grillen,
Een spook, een bulleman, een lijvelozen geest,
Of enig vreemd gespuis, of enig zeldzaam beest.
Dit wordt zo vast gedrukt in alle tere zinnen,
Dat niemand machtig is die weder in te winnen;
Al wie door dezen angst is eenmaal ingenomen,
Zal ik en weet niet wat, zal alle dingen schromen.
Ik bidde, jonge vrouw, hierop te willen achten;
De schrik van deze aard verbastaart alle krachten.
Nog moet ik voor een les de moeders hier belasten
Geen kinders immermeer te zetten bij de gasten.
Want onder dit gewoel gebeurt niet zelden wat,
Dat bij de tere jeugd niet op en dient gevat.
Draag hierom goede zorg, en wil gedurig letten,
Dat nooit uw tere spruit en trekke vreemde smetten
Van enig dartel owicht; het is geweldig kwaad,
Wanneer een zedig kind met guiten ommegaat.
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Voorwaar, wie zijn gezin laat in het wilde groeien,
En niet als met gewin en is gewoon te moeien,
Die is gelijk een mens, die naar de schoenen ziet
En acht de voeten zelf zijn eigen leden niet.
Leert, vaders, tot besluit, leert, voogden, uwe wezen
Den God van hemelrijk, en niet den duivel, vrezen.
Daar zijn er onder u die hare kinders prijzen,
En pogen al het volk hun deugden aan te wijzen;
Gij, wijze moeders, zwijg, of spreek er weinig van
Maar hou die zoete vreugd voor u en uwen man.

Bedaagde huismoeders
De strenge winter naakt, de rijm hangt aan de bomen,
De vorst verslindt het groen en bindt de snelle stromen;
Men ziet, gelijk het schijnt, geen leven in het kruid,
Daar komt nochtans een dag, wanneer het weder spruit.
De gulde zonne daalt, ik zie de groene jaren,
Ik zie de frisse jeugd allengskens henen varen,
Wat is van onze jeugd en van het ganse leven!
Het is, gelijk een stroom, in haasten weggedreven.
Het is gelijk een boom, die neder is geveld,
Het is gelijk een droom, die kranke zinnen kwelt.
Het enig, dat de ziel in dit geval verblijdt,
Dat is een zoet gepeins van welbestede tijd.
Daar woont een stil bederf in alle frisse leden,
In alle schoon gebouw, in alle vaste steden,
In alle rijken zelfs; de dood besluit het al,
Wat was, wat heden is, dat eenmaal komen zal.
Het moet ten ondergang, het moet ten einde komen,
Al wat te zijner tijd beginsel heeft genomen;
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Een maagd, een jonge vrouw, en alle schoon gewas,
Gaat even zijnen gang, gelijk het nietig gras.
Waarom een schone vrouw, waarom de kloeke mannen,
zo haastig in het graf, en uit de tijd gebannen?
Helene, voor een tijd de parel van de Grieken, *
In wit gelijk de sneeuw, in blos gelijk de krieken
Ging eenmaal, nu bedaagd, omtrent een spiegel staan
En sprak haar eigen zelf met droeve klachten aan:
‘Eilaas! wie ben ik nu? en wie, eilaas! te voren?
Al wat ik eenmaal was, dat is in mij verloren.
Ik zoeke wat ik mag, ik zoeke met verdriet,
Maar wat ik ben geweest en vind ik echter niet.
Ik zie mijn eigen beeld hier in de kamer hangen,
Met schoon gekrinkeld haar en met gebloosde wangen,
Maar, als ik mijn gelaat nu eenmaal ga bekijken,
En wil het met het beeld in alles vergelijken,
Zo word ik ongezind, en dat van enkel spijt:
Het schijnt dat mij een zwaard tot in de ziele snijdt.
Is 't niet een zeldzaam ding? Daar is een ruimer leven
Aan menig dom gewas, aan menig beest gegeven.
Waarom toch is de mens zo vaardig uitgebloeid,
Waar ik en weet niet wat zo lange jaren groeit?
Waarom een frisse maagd, het siersel aller zaken,
Van wat er eertijds was, of wat er is te maken,
Waarom haar blijde verv', haar oog en rode mond,
Geen langer dag verleend, geen meerder tijd gegond?
Is Troje om mijnentwil, met al haar gulde zalen,
Is Troje om mijnentwil, met al de naaste palen,
Is Troje om mijnentwil gewonnen door het Paard?
Is Troje om mijnentwil gevallen door het zwaard?
Mijn boezem die weleer placht geestig op te zwellen,
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Hangt nu daarheen gezakt, gelijk als dorre vellen.
Mijn mond en heeft voortaan niet enen gaven tand,
Maar staat gelijk een dorp, voor dezen afgebrand.
Mijn wangen zijn geploegd met honderdduizend veuren,
Mijn voorhoofd ongezien door rimpels en door scheuren,
Mijn hand, mijn wankel hoofd, mijn ganse lichaam beeft,
Ik hebbe (wat een druk) mijn krachten overleefd.’
Zo kon het grillig wijf en diergelijke vrouwen,
Haar ongerusten geest met klagen onderhouwen,
Als zij den kalen herfst van haren ouden dag
Met enkel hartenleed in haren spiegel zag.
Gij, in het tegendeel, ofschoon de grijze haren
Met zwakheid in het vlees zich komen openbaren,
En noemt dat geen verdriet: Waartoe hier droef getreur?
Uw troost is bij der hand, uw ruste voor de deur.
Maar gij, o christenziel, die in uitwendigheden
Van uwe broze jeugd, van uwe zwakke leden
Geen troost of hope stelt, maar zoekt een beter goed,
Dat u tot meerder vreugd den hemel open doet,
Gij, acht het lichaam niet, als maar de ziele groeit!
Gij, acht geen kwade zucht, als maar de liefde gloeit!
De geest, door Godes hand de mensen ingeschreven,
Wordt uit de zwakheid zelf ten hemel opgedreven.
O gunste van den Heer! O krachtig wonderwerk!
Wanneer het lichaam zwakt, dan wordt de ziele sterk.
Wie in het stil geheim, de omoeder van de vrouwen
Vermochte met het oog ten vollen aan te schouwen
De vrucht daarin gevormd, en dat hij, even daar,
En handen aan het kind, én voeten werd gewaar,
Hij beeldt zich zeker in, dat zo een kunstig werk
Heeft vrij een ander owit, een hoger oog-gemerk.
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Wie in zijn harte treedt, en weegt zijn binnenkrachten,
Zijn deftig voorgepeins, zijn hoge nagedachten,
Die weet, dat zijn vernuft, eens hoger opgerezen,
Zal door gezwinde drift hem dienstig kunnen wezen,
Zal boven in de lucht, en boven alle wolken,
En boven alle vlees, en boven alle volken,
Ontvangen tot een loon het voorrecht van de stad,
Die in der mensen brein nooit recht en is gevat.
Dat is een diepe troost, die zielen kan vermaken,
Als iemand wordt gewaar zijn ingevalle kaken,
Zijn ongevallig lijf. Ey, waarom toch gezucht?
Bezwijkt het aardse deel, wij stijgen in de lucht!
Wil ons de snelle tijd in enig deel begeven,
Het is een klein verlies, daar is een beter leven,
Daar is een eeuwig heil. O Eeuwig! Hoge zaak!
Hoe wijd is uw begrijp! Hoe wonder uw vermaak!
O Eeuwig! Diepe kolk, die niet en is te gronden,
Noch door een kloeke pen, noch door geleerde monden.
O leer, mijn ziele, leer gedurig overleggen,
Wat eeuwig wel te zijn, wat eeuwig is te zeggen.
Bedenk eens wat het is bij God te mogen wezen,
Van alle blijdschap vol, van alle pijn genezen,
Met alle goed begaafd, van alle kwaad bevrijd,
Ontslagen van ogeklap, en boven alle onijd.
Geen ziekte, geen gevaar, geen vreze, geen gebreken,
Geen leugen, geen bedrog, geen slimme tonge-steken,
Geen dood, geen ongemak, geen honger, geen gekwel,
Maar staag, in alle ding, en zonder einde, wel.
Volmaaktheid in de ziel, gezondheid aan de leden,
En schoonheid voor het oog, en volheid in de reden,
En liefde zonder haat, en onvermoeide jeugd,
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En God te mogen zien, de volheid aller vreugd.
O nieuw Jeruzalem! Hoe klaar zijn uwe straten! *
Hoe rein uw burgerij! Hoe zuiver alle vaten!
Hoe zijn uw gronden zelfs met alle glans bekroond,
Waar God in volle daad zijn eigen wezen toont!
Waar God ons spiegel is, ons klare zonneschijn!
Waar God in ware daad zal al in allen zijn!
Ik reike naar het licht en naar den hellen dag,
Waar nooit de bleke dood haar pijlen schieten mag.
Ik zie de nieuwe stad en hare poorten blinken,
Ik hore door de lucht de reine stemmen klinken,
Ik zie de klare beek, een kristallijnen stroom,
Ik zie het eeuwig loof, den waren levensboom,
Ik hoor een grote schaar des Heren daden zingen,
Waarhenen, mijn vernuft! O wonderzoete dingen!
Ik zie het reine Lam en zijn geminde staan,
O mocht ik, lieve God, o mocht ik verder gaan!
Al wat de wereld prijst, en is maar enkel waan.
O waarden ouderdom! O schole van de zeden!
O sleutel van de rust! O woonplaats van de reden!
O winkel van beraad! O haven van de deugd!
O tuchthuis van de lust en breidel van de jeugd!
Ontvang dan, reine ziel, ontvang uw leste dagen
Als Godes zoete gunst, en niet als droeve plagen,
Gij kunt ook even dan believen uwen vriend,
Indien gij van den tijd u naar behoren dient.
De otochten van het vlees, de lusten om te baren,
Verdwijnen met der tijd, en breken met de jaren;
Gij, als de dwaze min uw wezen niet en past,
Zo maakt dat uw gemoed in ware liefde wast.
Gij moet na dezen tijd, als van de jeugd genezen,
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In plaatse van de vrouw, een lieve zuster wezen;
Schoon of het lichaam rust, als maar de ziele paart,
Zo weet dat echte-vrouw haar volle krachten baart.
Als man en echte-wijf vermengen haar gebeden,
Vermengen haar gepeins, en rusten met de leden,
Dat is een zoet geheim, dat vrij al dieper gaat,
Als ik en weet niet wat, en zotte minnepraat.
Laat ons hier, mijn vernuft, een weinig overwegen,
Wat feilen dat er zijn, die oude lieden plegen.
Men ziet het menigmaal, dat tweeërlei gebreken
Gemeenlijk in het brein van oude vrouwen steken;
Het eerste obortelt uit door al te lossen praat,
Het tweede dat er schort, is sparen boven maat.
Van beide dient gemijd: de klap van oude wijven
(Gelijk van overlang de beste lieden schrijven)
Is door het ganse volk meest overal geschat
Voor dromen, voor geral, en ik en weet niet wat.
O schande, vrouwgeslacht, voor uwe grijze jaren!
Hoe? Kunt ge geld en goed, en niet uw tonge sparen?
Zal u het krank gestel in alle leden okwelen,
En zal de tong alleen haar rolle blijven spelen?
Ziet dat ge nimmermeer uw tonge bezig houdt
Met woorden zonder slot, of reden zonder zout.
Draagt verder goede zorg de spaarzucht uit te bannen,
Een plage voor het huis, een gruwel voor de mannen.
Waarom toch wordt de mens omtrent den ouden dag
Vrij schaarser als het dient, en vrekker als hij plag?
Hoe kunt ge zo benauwd en zo bekrompen leven?
Gij zult het al misschien haast over moeten geven.
Het zoude menig kind ook dikwijls mogen baten,
Indien hem niet te veel en ware nagelaten.

Jacob Cats, Huwelijk

126
aant.

Gij die met vaster erf uw kinders wilt belaten
Gaat, leert ze van der jeugd het boze wezen haten;
Gewent ze tot de tucht, dat is gezegend brood,
Nooit wordt er reine ziel verlaten in den nood.
En draag ook goede zorg te delen aan den armen,
Niet slechts die alle dag voor uwe deuren karmen,
En roepen om behulp, maar aan die lieden meest,
Die eerlijk schamel zijn, en met een stillen geest.
De geldzucht bovenal en dient u niet te plagen,
Wanneer uw waarden man met ziekten is geslagen,
Wanneer hij ligt en hijgt, en met verlangen wacht,
Dat hem de leste wee zal worden aangebracht.
Gij moogt in dit geval hem geenszins liggen kwellen,
Om enig testament dan in te willen stellen.
Waar ooit een hatig wijf een zwakke ziele kwelt,
Al schijnt het dat ze vraagt, voorwaar, het is geweld!
Doch waarom dit gebrek de vrouwen toegeschreven?
Het dient haar niet alleen te worden aangewreven.
Daar zijn er in het land, die hun ogezelschap plagen
Met woorden, met gekijf, met ongezonde slagen,
Geen ruste, geen verdrag, tot eens de penne schrijft
Dat Jan, mijn lieve man, alleen de meester blijft.
Eerst op zijn lesten wil en om de dood te peizen,
Wanneer het bleke spook u vordert om te reizen,
Dat is een dwaas beleid; gij, stelt uw dingen vast,
Eer u een hete koorts met smarten overlast.
Daar zijn er in het land die oeven jonge vrouwen
Door krachten van de pen in vaste banden houwen,
Zodat een jeugdig wijf moet leven zonder man,
Ofschoon hij, die het wou, des niet genieten kan.
Ey, weg met dezen dwang; wie uit de wereld scheiden,
Die moeten hunnen geest tot hoger dingen leiden.
Gij, die in vreugde gaat, en laat geen jonge vrouw
Gedurig in den druk, gedurig in den rouw.
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Maar, t' wijl wij met gemak van dezen handel spreken,
Zo schijnt aan uwen man het leven af te breken.
Ik hore, naar mij dunkt, ik hore zijn geklag.
Hij spreekt, gelijk het schijnt, nu flauwer als hij plag:
‘Ik hebbe veel bezocht, en tot verscheide stonden,
Veel moeiten uitgestaan, veel dingen ondervonden,
Ik hebbe menigmaal en lief en leed gehad,
Nu is het ouitgekoot; ik ben de wereld zat.
't Is tijd, o waarde ziel, op uw vertrek te peizen,
Maak pak en zak gereed om haast te mogen reizen.
Wie jonk is kan misschien de bare nog ontgaan,
Maar ik, en mijns gelijk, gewis die moet er aan.
Nu hoor ik, buiten angst, dat maden, slangen, pieren,
Mij zullen door het hoofd en in den boezem zwieren,
De slakke met de worm, en al het graf-gevaar
Is of 't mijn eigen bloed, mijn eigen zuster waar.
En waarom toch geschrikt? De tijd zal eenmaal komen,
Dat ook dit eigen vlees zal worden opgenomen,
Zal paren met de ziel, en schoon het is verrot,
Zal klaar en open zien den onbegrepen God.
Ach! zo de zwakke mens op mensen moeste bouwen,
Hoe zou het bang gemoed de wanhoop wederhouwen?
Maar God is onzen troost, die heeft ons uitgekoren,
En vrede toegezegd, en eeuwig heil gezworen.
Ik weet, hij heeft de macht om mij te kunnen sterken,
Om mij het eeuwig heil met krachten uit te werken.
Maar lieve bedgenoot, waartoe zo dichte tranen,
Die u van allen kant de droeve wangen banen?
Wij hebben, waarde Lief, wij hebben niet te klagen,
Noch van te korten tijd, noch van te weinig dagen.
God heeft ons veel gegund, ook boven onzen wens,
Meer als er is geschied aan menig ander mens.
Ey, laat ons dankbaar zijn voor Godes milden zegen,
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En nemen alle ding gelijk het is gelegen.
Gij weet, dat alle vlees wordt eerstmaal nietig stof,
Eerdat het wassen mag in Godes eeuwig hof.
Gij zult mij wederzien, en vrij in beter owezen,
Gij zult dan mijn gemoed en binnenkrachten lezen.
Dit bid ik tot een pand der vriendschap onzer beiden,
En wilt u na de dood van mij niet laten scheiden.
Ten einde Godes heir, ook aan den jongsten dag,
Ons oeven in het graf te zamen vinden mag.
Vriendinne, 't is genoeg; hoe kan ik langer spreken?
Mijn tonge die verstijft, mijn woorden blijven steken,
De koude dood genaakt. Vriendinne, weest gegroet
Tot eens des Heren stem de graven open doet.
En gij, mijn lieve jeugd, van Gode mij gegeven,
Hebt op uw moeder acht, en wilt in vrede leven.
Eert God in reinen geest, en dat voor alle werk,
Weest vrienden van den Staat, en leden van de Kerk.’
Daar is de man gereisd, daar is het leven henen,
Daar is het lijf een romp, daar is de geest verdwenen,
Daar is de ziel verhuisd, daar is het al gegaan,
Hij gaf een kleinen snik, en ziet! het is gedaan.
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Weduwe
Voorreden aan de jongelieden
Iemand die reeds uit het voorgaande werk weet heeft van wat wij in het volgende
deel gaan behandelen en die inmiddels het opschrift gelezen heeft, zal misschien
daaruit menen te moeten opmaken, dat ik deze brief verkeerd heb besteld. Om deze
verkeerde gedachte weg te nemen en iedereen wat dit betreft uit de droom te helpen,
zal de gunstige lezer moeten begrijpen, dat het ons juist goed heeft geleken, terwijl
we hier van zins zijn van oude lieden te gewagen, met deze voorreden de jonkheid
aan te spreken. De dagelijkse ervaring leert ons, dat er vele onder het volk oren
hebben juist zoals bepaalde honden. Vanwege het neerhangen ervan zijn die van
onderen open en van boven gesloten, zodat zij meer bekwaamheid hebben om te
ontvangen het getuit dat van beneden, dan dat van boven komt. Velen, zeg ik, horen
opvallend liever spreken en schrijven over een jonge Vrouw, dan over een bedaagde
Huismoeder, en nog liever over een blijde Bruid dan over een bedrukte Weduwe.
Het schiet mij juist nu te binnen dat, toen ik bruidegom was, één onder de vrienden
van de bruid haar en mij tezamen geluk kwam bieden met de wens dat wij tezamen
oud en lelijk zouden mogen worden. 't Was (mijns oordeels) goed gesproken.
Het is gewis een volstrekt dwaas voornemen zo weinig na te willen denken over
de dood, dat men zijn boetvaardigheid uit zou willen stellen tot vijftig- of zestigjarige
leeftijd, en daardoor zijn leven eerst beginnen op een hoogte waar vele duizenden
niet aan toe komen. Gewis, een schipper die 't zeil gaande niet eens bedenkt dat er
onweer rijzen kan, laat dikwijls het anker aan land en de kabel op zolder. Als het er
dan op aankomt dat men strijken moet, dan is er niets voor ogen dan scherpe, harde
steenrotsen en klippen en dienvolgende een gewisse schip-
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breuk. 't Is volstrekte dwaasheid ook maar de minste tijd te willen leven anders dan
zoals men getroost is te sterven. De jongelieden dienen hiertoe duchtig aangemaand
te worden, zoals wij bij dezen graag deden. De ouden vinden duizend lessen in
zichzelf, in hun zwakheden, in de kerkhofbloemen (ik bedoel: de grijze haren) die
op hun hoofd en in hun baard groeien. Dit alles kan voor hen als een predikatie dienst
doen. 't Is daarom een ieder goed Christen geraden een stervend leven te leiden en
met de apostel te zeggen: Ik sterf elke dag.
Wilt ge hiertoe een betrouwbaar hulpmiddel, gunstige Lezer, en dat met weinig
woorden? Doe hier zoals de kinderen met de bijen handelen. Als ze daarmee willen
spelen, dan trekken ze eerst de angel uit en daarna hebben ze er niets dan vermaak
van. De prikkel des doods is de zonde. Neem maar alleen dat wapen weg! Het gevaar
zal gelijk met de schrik verdwijnen.
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Hiertoe te mogen geraken is gewis de minste vrucht niet van een christelijk leven.
De weg die hiertoe leidt, is nergens te vinden dan bij degene die gezegd heeft: Ik ben
de weg, de waarheid en het leven. Gods woord te kennen is een krachtig bolwerk
tegen de invallen der zonden. Daarom mogen wij allemaal tezamen en elk in 't
bijzonder dagelijks met oprecht gemoed voor onze God denken en spreken:
Ik wense met een stillen geest,
Die ziekte, dood, noch helle vreest,
Te scheiden uil dit jammerdal.
En ziet! Dat zijn mijn wensen al.
Hoe dat men naar de kunst een vrouwe tonen kan,
Wanneer de bleke dood haar zondert van den man?
Stelt u een bloempjen voor, dat van de steel gesneden,
Heeft door het vinnig mes zijn eerste dood geleden.
Daar staat het teer gewas, in engen fles gesloten,
Daar staat het in en okweelt met tranen overgoten.
Het komt niet in den hof, waar alle frisse kruiden
Ontvangen met vermaak een regen uit het zuiden;
Het komt niet in de lucht of in het open veld,
Waar groen met groentje speelt, en roos naar roosjen helt.
Het toont in zijn gelaat gelijk een diep verlangen,
En laat zijn aardig loof ter aarden neder hangen.
Waartoe een lang verhaal? Men kan ten vollen lezen,
En uit zijn bleke verv', én uit zijn treurig wezen,
Hoe dat het staat en kwijnt, omdat het niet en heeft,
Waarop het heeft gesteund, waarin het heeft geleefd.
Zie daar, o zedig volk, zie daar een eigen wapen,
Voor wie onthuw'lijkt zijn, en zonder hoeder slapen,
Voor wie van haren man zijn haastig afgerukt,
Gelijk men van de steel een aardig bloempjen plukt.
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Hoe teer is vrouweneer!
Gij, kiest een klein vertrek, waar uw bedrukt gemoed,
Met treuren zich vermaakt, door schreien wordt gevoed.
U past in dit beroep geen spel of dartel mallen,
Indien ge niet en wilt in open schande vallen.
Gij moogt nooit zonder schrik, nooit zonder angstig schromen
In feesten, op de markt, of bij de mensen komen.
Denk staag in uw gemoed: Daar schuilt een listig net,
Alwaar een jonge weêuw haar tere voeten zet.
Een die haar wederpaar heeft in der jeugd verloren,
Schijnt tot de schimp gemaakt, en tot de spot geboren,
Waar zij een misslag doet, of uit den regel gaat,
Dat wordt van stonden aan geroepen achter straat.
Zij is een open veld van alle kwade tongen,
Zij is een eigen doel van alle kromme sprongen.
Heeft ooit een echte-wijf een lelijk stuk bedreven,
Het wordt ook voor een deel den manne toegeschreven;
Of zo daar enig goed door vrouwen is gedaan,
De lof zal menigmaal ook op de mannen gaan.
Maar als een weduwvrouw, door onvoorzichtig mallen,
Is in een boos gerucht of vuile daad gevallen,
Of dat haar wijs beleid ten goede name staat,
Voor haar is al de prijs, voor haar de ganse smaad.
De man beschut het wijf, de voogden hunne wezen,
Alleen dit eenzaam odier heeft overal te vrezen;
Het is als buiten scherm, en zonder toeverlaat,
Gelijk een treurig schaap dat oenig dolen gaat.
O wacht u, lieve, wacht voor deze gladde klippen,
Van waar een zwakke voet haast zoude kunnen glippen,
Gelooft het, jonge weêuw, de schijn, de blote schijn,
Die kan u in den naam een eeuwig hinder zijn.
De kleine tortelduif die stelt de jonge vrouw,
En regels voor het bed, én wetten in den rouw.
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Ga, let eens op het dier, gij zult het vinden treuren,
Indien zijn wederpaar hem niet en mag gebeuren;
Het heeft geen spelens lust, maar zucht den gansen dag,
Omdat het zijne ogaai niet meer genieten mag.
Het zit in dit geval niet aan de klare stromen,
Niet in het jeugdig gras, of op de groene bomen;
Het snijdt ten vollen af de lusten van de jeugd,
En leidt na dezen tijd een leven zonder vreugd.
Gij, leer hier eerbaar wijf, ook van de wilde dieren,
Naar tijd en reden eist, uw jeugd en liefde stieren.
Maar laat ons verder gaan, en komen tot de vrouwen,
Die met een groten spoed zich snellen om te trouwen.
Hoort, jonge vrouwen, hoort, indien uw ogulle jaren
U dringen aan de borst, u dwingen om te paren,
Gaat weder, zoekt behulp omtrent den echte-band,
't Is beter dat je trouwt als in de lusten brandt.
Gij, die uw zaken richt ten goede van de zeden,
Bied ere door den tijd aan uwen overleden,
Komt niet als met bescheid omtrent het tweede bed;
Eén jaar is voor de rouw, dat is een oude wet.
En laat geen nieuwen vriend aan uwen zin behagen,
Of pleeg al voren raad, ook met de naaste magen
Van uwen eersten man; dat is een zoete vond,
Die nieuwe banden maakt, en stijft het oude bond.
Al ben je van den man en zijnen wil gevrijd,
Weet dat je niettemin nog aan de vrienden zijt.
Gij, laat met alle zorg op uwe zaken letten,
Eer zich in enig deel uw zinnen nederzetten.
En kies geen jongen olaf, in weelden uitgelaten,
Die als een lanterfant gaat pronken achter straten.
Nu voor het tweede deel: Een ouden man te trouwen
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Is enkel harteleed voor alle jonge vrouwen,
Indien ge lieve-koost, een ieder zal geloven,
Dat uw geveinsde gunst zijn kasse wil beroven.
Dit maakt dan overal een angstig misvertrouwen,
Een pijnbank voor den man, een helle voor de vrouwen.
Kom tot het derde stuk: Veel okinders zonder baren
Zijn niet als enkel leed omtrent de frisse jaren,
En stief-moêr is een woord, dat al te vinnig luidt,
Ondienstig boven al omtrent een jonge bruid.
Gij, die een steunsel zoekt voor uwen zwakken aard,
Trouw waar je moeder wordt en eigen kinders baart.
Ten lesten, jonge vrouw, wat zijn er zware klachten,
Wat zijn er overal, wat zijn er droeve nachten
Te vinden bij het volk, alleen op dezen grond,
Omdat haar koetse scheef, en niet gelijk en stond.
Vriendinnen, om verdriet en alle twist te schouwen,
O tracht met uws gelijk, en anders niet, te trouwen.
Indien je veertig telt, zo dien je niet te paren
Met een, die niet en komt tot vijfendertig jaren;
En, zo daar enig man de zestig overleeft,
Hem dient geen jonge vrouw, die min als dertig heeft.
Ziet daar een rechte peil, die, zo het mochte wezen,
Wel diende voor een wet te worden afgelezen.
Gij, zoekt gelijk te zijn met uwen bedgezel:
Twee ossen niet gelijk en ploegen nimmer wel.
't Is dikmaals aangemerkt, dat na het tweede paren,
En twist en huisgeschil zich feller openbaren.
De reden is bekend, twee herten zonder bochten
Van eersten aan gevoegd en in der jeugd gevlochten
Zijn ondereen gepaard en overeen geleid,
Gelijk men mandewerk van slappe tenen breit.
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Maar als er enig volk tezamen is gekomen
Dat in een vorig bed zijn plooien heeft genomen,
Wat is daar ongemak, eerdat het eerste krom
Kan buigen naar den eis, en keren andersom?
Een woord hier tot den man. Gij, die gezind te trouwen
Verkiest tot uw behulp een van de droeve vrouwen,
Een die met innig leed haar doden vriend beklaagt,
Verwacht hier ander werk als bij een jonge maagd.
Ziet, die een nieuwen schoen alleen voor weinig dagen
Heeft staag, om zijn gemak, aan enen voet gedragen,
Zo hij die naderhand eens anders schikken wilt,
Let, hoe het maaksel staat, en wat het hem verschilt.
En weest toch niet te gram, en niet te ras verbolgen,
Al weet de nieuwe vrouw uw zinnen niet te volgen,
Zij is gelijk een schoen, die naar den tweeden voet
Haar plooien, haar begrijp, haar bochten schikken moet.
Zij moet zich niet alleen tot uwe zeden keren,
Zij moet ook boven dat eerst trachten af te leren,
Al wat uit eigen aard in hare zinnen bleef,
En wat haar eerste man in hare zinnen schreef.
Zij broedt een geilen aard,
Die, als de omoeder sluit, nog wenst te zijn gepaard.
Om kinders dient het wijf een echte-man te trouwen,
Om kinders wederom haar lust te wederhouwen,
Om kinders, jonge vrouw, zo kwam je tot den man,
En om der kinders wil zo blijft er weder van.
Een bruid die rimpels heeft, is waard te zijn bespot,
Men houdt haar bijster geil, of uit der maten zot.
Men hoort den ouden tijd met oude vrouwen gekken,
Die op het echte-bed haar koude leden strekken.
Stil, eenzaam, treurig zijn, en met een zoet verlangen,
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Veel tranen oeven staag te rollen op de wangen,
Te storten voor den Heer, dat is een rein gelaat,
Dat u ten besten voegt, en past op uwen staat.
Veel troosten in der nood, veel bidden, milde delen,
Dat zijn voor uwen hals de beste bruidsjuwelen.
Niet wat de leden siert, maar wat de ziele bouwt,
Is dienstig aan het volk, dat niet en is getrouwd.
Denk met een treurig hart op uw voorleden zonden,
Maar troost u niettemin in Christus' diepe wonden,
Denk hoe een bange ziel moet laven haren dorst
En vinden eeuwig heil in zijn bebloede borst.

Jacob Cats, Huwelijk

137

Nawoord
Het was een roerige tijd toen Jacob Cats (1577-1660) te Brouwershaven in Zeeland
geboren werd: de opstand tegen Spanje was een feit en de Nederlandse gewesten
zouden zich in een steeds verder gaand proces afkeren van het centrale gezag onder
Filips 11. Daarbij won de nieuwe protestantse godsdienst alom terrein. In de
verwarring was het voor de regeerders zaak de samenlevingsstructuur zo snel mogelijk
aan te passen aan de nieuwe idealen en mogelijkheden. De Staten van de verschillende
gewesten namen die taak op zich en al spoedig werden ordonnanties uitgevaardigd
die knellende problemen moesten oplossen. Een belangrijke regeling betrof de
huwelijkswetgeving. Van oudsher was dit een zaak geweest van de Katholieke kerk
en dus geformuleerd in het canonieke recht; nu moest de regelgeving vanuit het
wereldlijk recht geschieden.
Op 1 april 1580 vaardigden de Staten van Holland hun ‘Politieke Ordonnantie’
uit; andere gewesten volgden, bij voorbeeld Zeeland op 8 februari 1583. De zowel
door het katholieke Concilie van Trente (1563), als door de protestantse Synode van
Wezel (1568) aanbevolen afkondiging van een huwelijk werd een plicht: een ieder
die trouwplannen had, diende te verschijnen voor ‘magistraat ofte kerkendienaren’.
Was eenmaal vastgesteld dat er een wettig huwelijk kon worden gesloten, wat bij
minderjarigen ook de toestemming van ouders of voogden inhield, dan vonden ‘drie
Sonnendaagse ofte marktdaagse’ afkondigingen plaats, waarna het huwelijk kon
worden voltrokken. Deze afkondigingen waren van groot maatschappelijk gewicht.
Tot die tijd was er de mogelijkheid geweest ‘clandestien’ een huwelijk te sluiten
door, meestal met medeweten van wederzijdse familieleden, geslachtsgemeenschap
te hebben. Aan deze gang van zaken wenste de overheid een einde te maken.
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Hoezeer er nog naar nieuwe vormen gezocht moest worden, blijkt al uit het simpele
feit dat in Zeeland alleen afkondiging in de Hervormde/Gereformeerde kerk mogelijk
was. Ook personen die geen enkele band met die kerk hadden, werden toch verplicht
de kerkelijke autoriteiten te hulp te roepen. Zelfs de bevestiging van het huwelijk
kon in Zeeland alleen plaatsvinden in de Hervormde kerk. De regeling laat wel zien
dat de Staten zoveel mogelijk aansluiting trachtten te vinden bij de bestaande traditie:
de kerk als verantwoordelijke instantie in huwelijksaangelegenheden, maar dan nu
wel een kerk die vanuit een geheel andere positie opereerde. Ook de bepalingen
eertijds door Karel v geformuleerd in het Edict van 1540 als wereldlijk recht, bleven
zoveel mogelijk van kracht. Zo werd de leeftijd van meerderjarigheid voor vrouwen
op twintig, voor mannen op vijfentwintig jaar gehandhaafd.
Toch waren er ook wezenlijke veranderingen. Als doel van de katholieke
huwelijkssluiting was geformuleerd dat het huwelijk diende tot ‘winninghe van
kinderen’ en tot het ‘schuwen van sonden’. Hoewel dit laatste ook bij gereformeerden
een belangrijk aspect was, wordt het hoofddoel van het huwelijk ‘elkaar helpen en
bijstaan’. Over kinderen als doel wordt niet gerept. Dit heeft gevolgen op andere
terreinen. Geslachtelijke omgang, voorheen altijd een argument om van een huwelijk
te spreken, werd niet meer als zodanig erkend. De ‘bijslaap’ had in principe geen
rechtsgevolgen meer, al viel men in de rechtspraktijk nog wel regelmatig terug op
het canonieke recht waarin werd bepaald dat de vrouw, indien bevrucht, recht had
op ‘herstel van hare eer’. Een huwelijk kon in dat geval worden afgedwongen.
In het canonieke recht en in het wereldlijk recht na de Reformatie gold als basis
van een huwelijk de wederzijdse toestemming. Deze moest leiden tot de trouwbelofte.
Onenigheid bestond over de vraag of de openbare huwelijksbevestiging dan wel de
bijslaap (‘copula carnalis’) het feitelijk beginpunt van
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een huwelijk betekende. In het Friese en Drentse recht begon de voogdij van de man
over de vrouw eerst na de bijslaap. Ook over de kerkelijke inzegening bestond verschil
van mening. Binnen de katholieke geloofsgemeenschap gold het huwelijk als
sacrament, door de partners aan elkaar gegeven. De priester trad slechts op als getuige.
De sacramentele waarde maakte nietigverklaring, zelfs als het huwelijk zonder
toestemming van ouders tot stand was gekomen, onmogelijk. Bij de Reformatie is
trouwen niet meer in de eerste plaats een zaak van de kerk, maar onderdeel van het
burgerlijk, ‘natuurlijk’ leven. De gereformeerde theoloog Gisbertus Voetius
(1589-1676) achtte dan ook kerkelijke inzegening juridisch onnodig; in Holland
evenwel bepaalden de Staten dat ze noodzakelijk was.
Niet alleen uit allerlei regelingen bleek een verschil van visie op het huwelijk. De
waardering voor gehuwd- en ongehuwd- zijn was in de middeleeuwen anders dan
in de vroegmoderne tijd. Had men zich in de middeleeuwen toch vooral laten leiden
door de woorden van Paulus, die de ongehuwde staat boven de gehuwde stelt (1 Kor.
7:9), binnen het protestantisme werd het huwelijk de samenlevingsvorm bij uitstek.
Dit hangt samen met de ontwikkeling van een andere maatschappijstructuur. Van de
drie pilaren waarop de middeleeuwse maatschappij rustte - adel, geestelijkheid en
burgerij - bleef alleen de burgerij over. En hiervan vormde het gezin de hoeksteen.
Vandaar dat de overheid de organisatie van het huwelijk nauwlettend in de gaten
hield en al in de roerige beginjaren van de opstand wetten op dit terrein uitvaardigde.
Echter, het uitvaardigen van regels bepaalt niet zonder meer de gang van zaken
in een maatschappij. De wetten dienen door de onderdanen als rechtvaardig te worden
ervaren om zich er zonder dwang aan te onderwerpen. Hiertoe is het nodig dat de
wetten een verankering vinden in de mentaliteit van de gemeenschap en de
gezagsdragers hun macht op juridische gronden kunnen verdedigen. Ook hiertoe is
de nodige arbeid ver-

Jacob Cats, Huwelijk

140
richt. In 1621 schreef Hugo de Groot (1583-1645) zijn Inleidinge tot de Hollandse
Rechtsgeleerdheid. Het werd in 1631 uitgegeven en verschafte de Staten van Holland
hun wettig fundament. Daarnaast stelde een andere jurist, Jacob Cats, alles in het
werk om met literaire middelen de juiste mentaliteit aan te kweken. Tussen de teksten
van de twee mannen blijkt grote overeenkomst te bestaan, zodat achteraf kan worden
gesproken van een gemeenschappelijke inspanning van de burgerlijke elite om de
Republiek der Verenigde Nederlanden niet alleen een bestaansrecht, maar ook een
bestaansstructuur te geven.
Hugo de Groot formuleert allereerst wat hij verstaat onder ‘aangeboren’ wetten
die berusten op vanzelfsprekende uitgangspunten. Dit staat in de rechtsgeschiedenis
bekend als natuurrecht. Vervolgens presenteert hij ‘gegeven’ wetten waarbij
‘goddelijke’ en ‘menselijke’ wetten onderscheiden moeten worden. Als de goddelijke
wet beschouwt De Groot ‘geen andere dan die ons God de Vader door onze Heer
Christus heeft geopenbaard’. Hiermee maakt hij al een belangrijke keuze. De wetten
en regels geformuleerd in het Oude Testament acht hij niet meer van toepassing,
terwijl het Nieuwe Testament nog kracht van wet heeft in de eigen tijd. De
‘menselijke’, burgerlijke wetgeving heeft verschillende bronnen, zoals het Romeinse
recht, het canonieke recht en het gewoonterecht. Het belangrijkste van alle wetten
is dat zij de ‘wil van de overheid van een burgerlijke gemeenschap’ verwoorden.
Onder de aangeboren wet valt volgens De Groot de macht van ouders over de
kinderen, ‘en van de mannen over de vrouwen’. Hij kan dit ook verdedigen: ‘Alzo
doorgaans der wijven geslacht, als kouder en vochtiger, minder bekwaamheid heeft
tot zaken verstand vereisende dan 't geslacht der mannen, zo is het mannelijk geslacht
genoegzaam aangeboren enige opperheid over de wijven. Want het wijste komt altijd
toe te gebieden.’ Het huwelijk is voor hem een bij uitstek zinvolle organi-
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satie, omdat het grote verwarring zou scheppen als alle mannen alle vrouwen zouden
kunnen gebieden. Vandaar de instelling van het huwelijk als de verbinding steeds
van één man met één vrouw. Dit is ook noodzakelijk ter voorkoming van verwarring
ten aanzien van het nageslacht. De consequentie is voor De Groot wel dat vrouw én
man zich aan het huwelijk gebonden moeten weten. Dit geeft de juiste
maatschappelijke structuur: ‘Uit het gezag van een man over zijn vrouw en van de
ouders over de kinderen, is ontstaan de huis-bestieringe.’
Een belangrijk aspect van het gezinsleven is de zorg voor de kinderen. Hier
formuleert De Groot weinig nauwgezet. De ene keer spreekt hij over de voogdij van
de vader, de andere keer over de ouders: meerderjarige kinderen ‘van de vaderlijke
hand zijnde ontslagen, blijven altijd plichtig hare ouders gehoorzaamheid en
eerbiedinge te bewijzen’ (curs. van ons). Ook de formulering dat kinderen mondig
worden door het huwelijk is slordig, aangezien vrouwen de ene onmondigheid voor
de andere inruilden.
Hugo de Groot heeft bij zijn Inleidinge een voorrede geschreven in de vorm van
een ‘brief aan Kornelis, Pieter en Diederik de Groot’. De aanhef bevestigt het
briefkarakter ervan: ‘Mijne lieve kinderen!’ Zonder enige explicatie heeft de auteur
hiermee echter al een belangrijke keuze gemaakt. Immers, zijn dochters Cornelia en
Maria worden buitengesloten. Het recht blijkt een zaak van mannen.
Met zijn werk heeft Hugo de Groot veel bijgedragen tot het vestigen van een nieuw
juridisch stelsel en tot een nieuwe rechtspraktijk. Hij heeft daarmee eeuwenlange en
internationale faam verworven. Jacob Cats is heel anders te werk gegaan. Niet de
juridische en wetenschappelijke aspecten van de nieuwe rechtsorde vormen het thema
van zijn werk, maar de wijze waarop die rechtsorde gevat moet zijn in de harten van
de mensen die vanuit de nieuwe, burgerlijke structuur moeten handelen en
verantwoordelijkheid voor hun daden dienen te
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nemen. Het beste voorbeeld van zijn gedachten en de overtuigingskracht waarmee
hij die weet te presenteren, is Houwelick uit 1625. Dezelfde zaken als in de
ordonnanties van de Staten en in de theoretische onderbouwing door Hugo de Groot
komen aan de orde, maar hier op de plezierige manier van literatuur die tegelijkertijd
kan vermaken en stichten.
In Houwelick staat de levensloop van de gehuwde vrouw centraal. Jacob Cats verdeelt
deze in vier fasen: bruid, echtgenote, moeder en weduwe. Dit past mooi in de
vergelijking met lente, zomer, herfst en winter. In de berijmde tekst worden alle
mogelijke aspecten van een bepaalde levensfase aan de orde gesteld. In het werk zijn
ook verhaaltjes ingelast die op een geheel eigen manier kunnen verduidelijken hoe
de dichter zich de vrouw idealiter voorstelt. Elk deel wordt voorafgegaan door een
voorwoord. De auteur heeft daarin afwisselend vrouwen en mannen op het oog, maar
richt zich toch vooral tot de vrouwen. Daarom heeft hij zijn werk ook in het
Nederlands geschreven. Aan deze vier delen gaan twee dialogen vooraf. In de eerste
dialoog bespreken twee jonge vrouwen, Anna en Phyllis, de maagdelijke staat. Hierbij
kon de auteur putten uit zijn Maechden-plicht, een in 1618 zelfstandig verschenen
boekje. De situatie van de vrijster wordt gepresenteerd in de dialoog tussen Sibille,
een jong getrouwde vrouw en de nog ongehuwde Rosette. De ‘vrijster’ moet van de
gehuwde vrouw leren hoe zij zich dient te gedragen om een goede echtgenoot te
krijgen. Ter introductie geeft Cats een lang gedicht: Kinderspel. Het leven van meisjes
en jongens blijkt al vele elementen te bevatten die voor hen later van belang zullen
zijn.
Bij Kinderspel staat een illustratie die hoepelende, vliegerende, bellenblazende
kinderen op een marktplein voorstelt. De plaat is een goede ondersteuning van de
tekst. Dit is begrijpelijk als we de ontstaansgeschiedenis van deze en de andere
illustraties kennen: Adriaan van der Venne (1589-1662) ont-
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wierp ze in opdracht van en in overleg met Jacob Cats. Er is wel gezegd dat het boek
zonder de prenten niet half zo populair zou zijn geweest. In ieder geval is het boek
een toonbeeld geworden van wat als moraal door woord en beeld samen kan worden
overgebracht.
Wat de Ordonnantie van de Staten in 1580 aan regels aangaande het huwelijk had
gegeven en wat door Hugo de Groot juridisch was onderbouwd, wordt door Cats'
tekst op gevarieerde manier verwoord, waarbij er steeds sprake lijkt te zijn van een
volstrekte vanzelfsprekendheid. Zo laat de schrijver op zijn manier overduidelijk de
negatieve gevolgen zien van een huwelijk ‘alleen door het bijslapen met kennis van
de magen wederzijds’. Ook De Groot stond hier negatief tegenover, zelfs al behoorde
het tot de ‘Coustumen’, het ongeschreven gewoonterecht. Bij Cats moeten de vrouw
en de man die zo'n huwelijk zijn aangegaan, daarvoor boeten. De broer en voogd
van de vrouw zet het stel eenvoudig af op een onbewoond eiland. Daar wordt hun
kind geboren, maar daar ook sterft zowel het kind als de man. De vrouw overleeft
en weet aan het einde van het verhaal vergiffenis te krijgen van haar broer. Dat ze
een gerechte straf kreeg en zondigde tegen God, is haar inmiddels volstrekt duidelijk,
evenals de goedertierenheid van de broer die haar weer in genade aanneemt [p. 56-60].
Een betere manier om het clandestiene huwelijk veroordeeld te krijgen is nauwelijks
voorstelbaar.
Hoe nadelig het voor vrouwen moet zijn geweest dat ‘bijslaap’ niet meer officieel
als beginpunt van een huwelijk gold, blijkt uit een ander verhaal. Ouders betrappen
hun dochter met een man in bed, maar beseffen dat dat juridisch niet voldoende is
om een huwelijk af te dwingen. Ze gaan in de weer met een contract, maar zelfs dat
blijkt achteraf onvoldoende om het huwelijk te laten plaatsvinden. De jonggetrouwde
Sibille formuleert de moraal: De ‘jonge dochter’ had haar eer beter moeten
beschermen [p. 47, 48].
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Hoezeer Jacob Cats in staat is geweest in zijn werk de wetten en regels niet alleen
te bevestigen, maar ook te verscherpen, blijkt uit de wijze waarop leeftijden ter sprake
komen. In de Inleidinge van De Groot worden meisjes op hun twaalfde, jongens op
hun veertiende huwbaar geacht; daarnaast mogen ‘jong-gezellen beneden de
vijfentwintig, en jonge-dochters beneden de twintig jaren niet huwen zonder
bewilliging’ van de ouders. Cats sluit zich hierbij aan, maar voegt een aantal regels
toe. Hij gaat ervan uit dat kinderen tot het zevende jaar onder de verantwoordelijkheid
van de moeder vallen, maar dat daarna de vader de wetten stelt [p.71 en p. 118]. Een
vader met een dochter van ‘jaren driemaal zes’ dient te weten dat aan zijn dochter
iets ontbreekt [p. 15]. Immers, ‘Wie bleef er ooit zijn leven maagd / Die zich des niet
en heeft beklaagd?’ [p. 15]. De dochter dient mogelijke gevoelens echter aan haar
moeder te openbaren; deze zal de vader dan wel inlichten [p. 15]. Over zoons wordt
niet gerept in dezen. Maar er is meer. Er bestond geen algemene regel voor de termijn
waarop verweduwde personen een nieuw huwelijk konden aangaan. De Groot
adviseert de vrouw niet te huwen binnen de tijd ‘dat zij van haaiman zwanger zou
mogen zijn’. Vandaar dat in Amsterdam aan weduwen boven de vijftig jaar geen
beperkingen werden opgelegd. Anderzijds bepaalden de Staten-Generaal, die
verantwoordelijk waren voor de wetgeving in de veroverde gebieden, dat weduwen
boven de vijftig pas na zes maanden, weduwnaars daarentegen na drie maanden
opnieuw mochten trouwen. Cats adviseert hierin alleen de vrouwen. Ze dienen volgens
‘een oude wet’, dus volgens het gewoonterecht, pas na een jaar nieuwe banden aan
te gaan. De auteur knoopt hier een leeftijdsadvies aan vast. Vrouwen en mannen
moeten met een gelijke in leeftijd trouwen. Dat wil zeggen dat een vrouw van veertig
niet moet paren met een man onder de vijfendertig jaren en dat een man van boven
de zestig niet gebaat is met een vrouw van onder de dertig! Deze als gelijkheid
gepresenteerde
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norm zou wettelijk moeten worden vastgelegd, vindt Cats [p. 134].
Houwelick is niet alleen een nadere uitwerking van juridische bepalingen. Allerlei
zaken die burgerlijke noch kerkelijke autoriteiten geformuleerd hadden, komen
grondig aan de orde. Beroemd is inmiddels de oproep van de schrijver aan moeders
om hun kind zelf borstvoeding te geven [p. 113]; ook geeft hij zwangere vrouwen
adviezen ten aanzien van kleding en eetgewoontes [p. 112]. De aandacht voor deze
zaken is begrijpelijk, omdat Cats als doel van de ‘echt’ het verwekken van kinderen
als eerste noemt [p. 107]. Daarmee wijkt hij af van de manier waarop de
Gereformeerde kerk het doel van het huwelijk had verwoord. Hij kan dientengevolge
alleen maar met afkeuring spreken over vrouwen die nog wensen te huwen, nadat
‘de baarmoeder zich gesloten heeft’ [p. 135]. Hun taak is het ‘stil, eenzaam en treurig
[te] zijn’ [p. 135].
Jacob Cats heeft getracht getrouwde vrouwen een bepaald leefpatroon voor te
houden. Toch moet hierbij wel bedacht worden dat hij zich vooral richt tot vrouwen
uit de gegoede stand. Hij beschrijft wel hoe een vrouw een min moet uitzoeken, als
ze zelf werkelijk geen borstvoeding kan geven, maar de problemen van de min komen
niet ter sprake. De vrouw moet zich in een ander vertrek terugtrekken bij het zogen
[p. 113]. Men beschikt kennelijk over meer dan één (verwarmd) vertrek. Er is voor
de huishouding in ieder geval een dienstmaagd [p. 79]. De vrouw krijgt trouwens
nog een goede raad ‘in het oor’ voor het aanstellen van personeel: ‘Huurt voor een
dartel man geen schone kamermeid’ [p. 94].
In een beschrijving van het huwelijk als gemeenschap van vrouw en man kan
natuurlijk niet worden volstaan met adviezen aan vrouwen. Ook de man heeft plichten.
Zo dient hij zijn vrouw met respect te behandelen [p. 73]; hij behoort haar door liefde
voor zich te winnen [p. 82] en slaan is uit den boze [p. 82]; hij moet geduldig zijn
als ze zwanger is [p. 112]; hij moet
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zelfs kritiek van haar aanvaarden [p. 74] en hij mag net zo min ontrouw zijn als zij
[p. 85], zelfs niet als hij in het buitenland verkeert [p. 95]. De auteur laat het op de
titelpagina van zijn boek al aankondigen: ‘Behelzende mede de mannelijke
tegenplichten’. In het deel Bruyt staat de ‘afbeelding eens rechten huisvaders’ [p.
53] zelfs voor het gedicht aan ‘alle ware huismoeders‘ [p. 54]. Hierbij is het opvallend
dat het gedicht over de man begint met aanroeping van ‘mijn Vernuft’. Dit vernuft
kan kennelijk overtuigend naar voren brengen aan welke eisen een man moet voldoen.
Op het vernuft van de vrouw wordt echter geen beroep gedaan. De ik gaat bij zichzelf
te rade om te onderzoeken ‘wat voor een vrouw / [Ik] tot mijn gezelschap wensen
zou’. De man maakt hiermee zichzelf tot norm. En dit is niet een toevalligheid of
een ongereflecteerde houding van de schrijver. Expliciet stelt hij dat bij vrouwen
ontdekte zwakheden voor de man plezierig zijn. Want, ‘dat ze menigwerven /
Verzuimen dit en gint’ heeft grote voordelen: Zou een vrouw ‘duiken’ voor haar man
als ze even capabel was als hij? Zou ze niet ‘naar de broek’ en daarmee naar de macht
grijpen, als haar lichaam even sterk was, en haar brein ‘geweldig kloek’ [p. 80]?
Geen wonder dus dat de schrijver de minderwaardigheid van vrouwen tracht te
bewijzen.
En overtuigen kan hij. Geen thema wordt gevarieerder gepresenteerd dan dat van
de vrouwelijke onvolkomenheid en de noodzaak dat de vrouw zich aan de man
onderwerpt. Het is haar grote deugd ‘Haar man te drinken in / Haar man te drukken
uit’ [p. 73], want ‘de vrouwe dient te buigen / Te zwichten voor den man’ [p. 76].
Zelfs in haar slaap dient ze zich van zijn macht bewust te zijn, immers, ‘Het wijf,
ook als ze slaapt, is eigen aan den man’ [p. 88]; ze is als een schoen die zich moet
voegen naar de voet, te weten haar echtgenoot [p. 135]. Dit is niet onredelijk, ‘Want
wie eens vrouwe [= echtgenote] wordt en is haar eigen niet’ [p. 63]. Na het huwelijk
is ze ‘in den vollen macht van haren bruidegom’ [p. 63]. Zijn vrienden gaan boven
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haar eigen familie [p. 72] en als zij zich verzet, moet de man ‘dit zwakke volk’ wel
straffen [p. 73]. Aanvaarding kan natuurlijk alleen van de vrouw verwacht worden,
als zij beseft dat God de mannen hogere kwaliteiten heeft gegeven. Dit blijkt uit de
gehele natuur. Zie maar hoe de vrouwelijke dieren door hun lijdzaamheid tegenover
de hanen, hengsten en stieren laten zien ‘dat zij het wijfjen zijn’ [p. 78, 79]. De dichter
kan dientengevolge op grond van goddelijke en natuurlijke wetten oproepen tot
‘buigen’. Enigszins paradoxaal is het toch wel dat de dichter daar een keer aan
toevoegt: ‘ook tegen uwen aard’ [p. 80]. Kennelijk kende hij vrouwen die zich niet
zo gemakkelijk door een man tot gehoorzaamheid lieten dwingen.
De dichter heeft nog een machtig argument om de vrouwen in een zelfgekozen
nederigheid te duwen. Daartoe dienen vooral de delen Maeght en Vryster waarin
jonge vrouwen zelf hun wereld verkleinen en passiviteit als hoogste norm gaan zien.
Ze moeten wel, als ze hun ‘hoogste schat’, hun ‘beste pand’, hun ‘ere’, niet kwijt
willen raken. De mannen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, dus dient de vrouw een
bepaald gedrag te vertonen dat mannen niet aanzet tot inbreuk op hun eerbaarheid.
Houwelick kreeg een zeer gunstig onthaal. Volgens de uitgever werden al
vijftigduizend exemplaren verkocht, voordat het in 1655 in het verzameld werk werd
opgenomen. Ook al waren er zeker tegenstemmen, toch bleef er tot in de negentiende
eeuw waardering voor de tekst. De zware kritieken van Potgieter (1808-1875) en
Busken Huet (1826-1886) op het gehele oeuvre van Cats leken daar een einde aan
te maken. Toch vond Van Vloten (1818-1883) het in 1862 nog de moeite waard om
een volledige herdruk van Alle de Wercken uit te geven. Pas langzamerhand nam de
belangstelling af. Hedendaagse pogingen om het werk van Cats weer onder de
aandacht te brengen, blijken steeds op niets uit te lopen. En dat is jammer. De relaties
van vrouwen en mannen in het huwelijk werden voor eeuwen
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mede door zijn werk bepaald. Het gezin werd absolute norm.
Het werk van Jacob Cats is voor hedendaagse onderzoekers om meer dan één
reden interessant. Geschiedkundigen, op zoek naar de ideologische aspecten van de
patriarchale maatschappij, kunnen in de teksten van deze auteur de boodschap die
aan mannen de heerschappij gaf ten koste van vrouwen, op allerlei manieren verdedigd
zien worden op grond van goddelijke en natuurlijke argumenten. In Houwelick wordt
een stevige maatschappelijke structuur ontworpen, waarin de man het voor het zeggen
heeft en de vrouw zich zonder verzet onder hem plaatst. Ook anderszins geeft het
boek inzicht in de door de auteur voorgestane maatschappelijke orde. Het
dienstpersoneel dient zich eveneens te schikken. Zelfs als de ‘boden’ het in hun
betrekking zwaar te verduren hebben - misschien omdat de vrouw en de heer uit
ditzelfde boek hebben geleerd, dat het ‘oge van den heer de paarden vet maakt’ en
het ‘oge van de vrouw de kamer net maakt’ [p. 94] - dan nog heeft de tekst voor hen
een bemoedigend woord: ‘En schoon gij mensen dient, gij dient den groten God’ [p.
94]. Het is de enige keer dat de bedienden rechtstreeks worden aangesproken.
Ook de wijze waarop de dichter formuleert, levert interessant materiaal. De periode
waarin de standaardisering van het Nederlands zich voltrok, was tegelijk het tijdvak
waarin de man Jacob Cats, overtuigd van zijn superioriteit, de taal als middel
hanteerde om zijn maatschappelijke idealen te verwoorden. Enige voorbeelden uit
het woordgebruik kunnen dit al verduidelijken. Om te bewijzen hoe belangrijk
trouwen voor de samenleving is, maakt de auteur bij voorbeeld een woordspel.
‘Houwen’ heeft twee mogelijkheden: het is de echtverbintenis tussen vrouw en man,
maar betekent ook houden [p. 55]. Conclusie: de band van het huwelijk is
onverbrekelijk. Naast begrippen voor vrouwen als ‘eerbaarheid’, ‘buigzaamheid’ en
‘zwakheid’ komt er nog een begrip opvallend vaak in de tekst voor. De vrouw wordt
geadviseerd niet met iemand te trouwen
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‘schoner in gelaat / Of hoger van begrijp als in de middelmaat’ [p. 56]; ook bij de
keuze van sieraden geldt: ‘blijf in de middelmaat’ [p. 62]; ‘wie lieve kinders zoekt’
dient te weten dat juist ten aanzien van het ‘echte-zaad’ de gulden middelmaat de
beste resultaten geeft [p. 106] en Sibille meent dat een meisje zich het beste ‘in rechte
middelmaat’ kan gedragen [p. 41]. Het ideaal van de burgerlijke samenleving dat de
dichter voor ogen stond, zou een maatschappij zonder uitschieters moeten zijn.
Het werk van zeventiende-eeuwse literatoren kon de toets der contemporaine kritiek
niet doorstaan, als er geen sprake was van allerlei verwijzingen naar auteurs die voor
de renaissance belangrijk waren. Ook Jacob Cats kleedt zijn werk aan met teksten
van anderen. Zo laat hij de vier oorspronkelijke delen van Houwelick steeds
voorafgaan door een aantal citaten uit gezaghebbende teksten. Hiertoe put hij uit de
bijbel, uit klassieke bronnen, uit de kerkvaders en uit humanisten als Erasmus.
Daarnaast geeft hij aan het einde van het deel ‘Vrouwe’ de huwelijkswetten van de
Franse jurist Tiraqueau (1480-1558) in vertaling. In de marge van zijn eigen tekst
staan verwijzingen, maar ook binnen de tekst wordt regelmatig een beroep gedaan
op kennis die een ontwikkeld mens in de zeventiende eeuw geacht werd te bezitten.
Voor huidige lezers kan dit wel eens problemen opleveren, vandaar dat hier een
verklaring van verschillende namen en situaties volgt:

Bijbelse gegevens
Voor Jacob Cats was het van wezenlijk belang dat de vrouw geschapen was uit een
rib van de man. Het verhaal wordt verteld in Genesis 2. De scheppingsgeschiedenis
van Genesis 1, waar in vers 27 sprake is van een gelijktijdige schepping van vrouw
en man, wordt daarmee terzijde geschoven. De schrijver bespreekt de consequenties
voor de veronderstelde juiste hou-
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ding van mannen tegenover hun echtgenote in Vrouwe [p. 104]. Voor de
ongehoorzaamheid die leidde tot het wegsturen van Eva en Adam uit het Paradijs,
wordt Eva verantwoordelijk gesteld. Vrouwen dienen het voorbeeld van Eva die de
vrucht (appel) van de slang aannam, niet te volgen. Het is hun dus niet toegestaan
geschenken aan te nemen [p. 92]. Dat zij werd verleid door de slang kon alleen
gebeuren doordat ze in het Paradijs wat van Adam was weggedwaald. De les van de
dichter is duidelijk: een vrouw mag niet zonder begeleiding zijn [p. 96]. Daarnaast
blijkt voor hem uit het feit dat Eva eens haar man tot zonde verleidde, hoe gevaarlijk
het voor een man is raadgevingen van een vrouw aan te nemen [p. 99].
Ook voor de andere bijbelse verwijzingen heeft de auteur voornamelijk geput uit
het boek Genesis. Rebecca krijgt zonder eigen initiatief toch een echtgenoot [p. 42];
Rachel en Jacob hoeden zeven jaar lang als bruid en bruidegom de schapen, terwijl
Jacob geen seksuele gemeenschap met Rachel forceert [p. 64]; Dina, de dochter van
Jacob, gaat alleen in het dorp Sichem bij vriendinnen op bezoek. Een man uit het
heidense Sichem heeft seksuele omgang met haar. Dit brengt haar broers ertoe uit
wraak het gehele dorp uit te moorden [p. 96]; Jozef wordt voorgetrokken door zijn
vader Jacob en krijgt als enige een ‘pronkgewaad’ [p. 118]. De moraal is trouwens
niet steeds dezelfde. Vrouwen wordt aangeraden net als Rebecca rustig op een
echtgenoot te wachten, maar hele dagen samen op het veld vertoeven zoals Jacob en
Rachel, wordt dringend afgeraden.
Christus die als zoon van God op aarde kwam en door zijn kruisdood verzoening
tussen God en mens bracht, wordt een aantal malen genoemd. De oudtestamentische
koning David aan wie de meeste Psalmen worden toegeschreven, heeft ons al geleerd
over die Herder te zingen [p. 100]. Hij is niet alleen herder, maar in een andere
metafoor ook tot twee keer toe ‘het Lam / Dat ons tot eeuwig heil hier in de wereld
kwam’ [p. 76;
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p. 100; p. 124]. Christus heeft ons ‘duur gekocht’ [p. 64], zodat we in ‘Christus' diepe
wonden’ [p. 136] troost mogen vinden. Dit vormt de leidraad voor de woorden van
de man op zijn sterfbed. De verzoening met God schenkt het eeuwige leven en stelt
‘op de jongste dag’ een opstanding uit de dood van lichaam en ziel in het vooruitzicht
[p. 127, 128].

Klassieke gegevens
Cats is in Houwelick zuinig geweest met verwijzingen naar klassieke thema's en
namen. Hij zal hierbij zeker gedacht hebben aan zijn vrouwelijk lezerspubliek dat
geen toegang had tot een klassieke schoolopleiding. De Latijnse school was alleen
voor jongens. Alleen de allerbekendste zaken komen aan bod. Helena, de mooiste
van alle vrouwen volgens het verhaal van Homerus, wordt opgevoerd als ‘parel van
de Grieken’ [p. 121]. Troje, de stad waarnaar ze zich vrijwillig had laten ontvoeren
[p. 24], wordt door de Grieken belegerd en ingenomen [p. 121]. Bij de verwijzing
naar Odysseus [p. 95] die na de val van Troje in het verhaal van Homerus tien jaar
lang rondzwalkt op weg naar huis, gaat de auteur zorgvuldig te werk. Hij vertelt
precies hoe deze held aan de verlokking van de Sirenen ontkwam. Althans, hoe hij
zijn manschappen door een klompje was in hun oor te stoppen, doof maakte voor
hun gezang.
Cupido, het blinde godje van de liefde met zijn pijl en boog, zullen lezers in de
typering ‘Venus’ kind' zeker hebben herkend [p. 17]. Met dezelfde woordgroep kan
ook een ‘lichtekooi’ worden aangeduid [p. 45]; wel een bewijs dat het niet meer
vanuit klassieke kennis behoefde te worden begrepen. Dat de negen Muzen als
inspiratiebronnen van dichters en schrijvers golden en dat zij op de Maagdenberg ook wel Helikon of Pindus genoemd - verbleven, zal eveneens gemeengoed geweest
zijn. Clio is een van hen [p. 99]. En dan is er ook Cato nog [p. 82]. Voor de gang
van het verhaal is het overigens geen enkel
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bezwaar als lezers hierin niet Cato Minor (95-46 v. Chr.), de Romeinse aartsvijand
van Caesar, herkennen die bekend stond om zijn integriteit en strengheid.

Tijdgenoten
Niet alleen figuren uit boeken heeft de schrijver gebruikt om zijn lezeressen tot
voorbeeld te stellen. Hij noemt ook een aantal opmerkelijke vrouwen uit zijn
omgeving. Er is sprake van een niet nader aangeduide ‘Zeeuwse parel’ [p. 9]. Cats
gaat er kennelijk van uit dat zij als dichteres algemene bekendheid genoot. Hij moet
hier Johanna Coomans (overleden in 1659) op het oog hebben, die in 123 meewerkte
aan een Zeeuwse gedichtenbundel Zeeuwse Nachtegael. Een andere dichteres die
aan dit werk een bijdrage leverde, is Anna Roemers Visscher (1584-1651). Over
haar spreekt hij als ‘die beroemde vrouw, wiens net en geestig schrijven / Zal in de
boeken staan, zal aan den Amstel blijven’ [p. 78]. Dit was dus voldoende om aan te
geven wie de dichter bedoelde. Nog niet algemeen bekend is de vrouw die met
‘Schuermans’ wordt aangesproken. De auteur acht hierbij een aantekening
noodzakelijk: ‘Ik zegge Jonkvrouw Anna Maria Schuermans, oud omtrent 18 jaren,
goed Latijn sprekende [...] en in verscheiden andere wetenschappen tot verwonderinge
toe uitmuntende [etc]’. Deze Anna Maria van Schurman (1607-1678) zal later grote
bekendheid verwerven, onder andere door een Latijnse verhandeling over het recht
van vrouwen om te studeren. De laatste niet met name genoemde vrouw is Elizabeth
van Valkenburg (1578-1631), de echtgenote van Jacob Cats. Zij is degene die de
dichter de stof voor veel zaken het vrouwenleven betreffende heeft geleverd, terwijl
Cats slechts de ‘rijmer’ was [p. 89].
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Verklaring van Latijnse woorden en uitdrukkingen
Ver, Aestas, Autumnus, Hyems: lente, zomer, herfst, winter
Ex nugis seria: ernstige zaken uit beuzelarijen
Flos mihi dos: de bloem is voor mij het (bruids)geschenk
Lateat dum pateat: laat het zich schuilhouden, totdat het opengaat

Jacob Cats, Huwelijk

154

Verantwoording
Bij deze bloemlezing uit Houwelick, dat is Het gansche Beleyt des Echten-Staets is
uitgegaan van de editie van Alle de Wercken uit 1712, uitgegeven door J.J. Schipper.
Ook de illustraties zijn hieruit afkomstig. De volgorde van de delen is aangehouden,
maar binnen de delen is gepoogd om de verschillende onderwerpen als een geheel
te presenteren. Citaten uit de tekst zelf doen steeds dienst als motto.
De fragmenten zullen wat betreft tekstbegrip weinig problemen geven. Een
graadteken oin de tekst verwijst naar de Woordverklaringen achterin. Een sterretje
in de kantlijn geeft aan welke namen en situaties in het Nawoord worden besproken.
Woorden met een gering afwijkende betekenis, zoals wijf voor echtgenote, of
veelvuldig voorkomende grammaticale constructies (bij voorbeeld de tweeledige
ontkenning waarbij steeds een en-element voor de persoonsvorm staat) zijn in het
zinsverband gemakkelijk te duiden. De auteur heeft niet voor niets ‘gepoogd een
eenvoudige, ronde manier van spreken’ te gebruiken.
Om het lezen te vergemakkelijken zijn zowel in het proza als in het rijmende
gedeelte de spelling en interpunctie zoveel mogelijk aan de hedendaagse regels
aangepast (bij voorbeeld bloed voor bloet). Zoveel mogelijk, want het rijm legde ons
- en Cats! - beperkingen op. Voornaamwoorden zijn, als ze niet in rijmpositie stonden,
aan het moderne Nederlandse gebruik aangepast; het gebruik van ge/je hebben we
getracht binnen één zin steeds gelijk te houden.
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Woordverklaringen
9
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
27
29
32
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48

of af; welig dartel; kotenspel soort knikkerspel; schroef lichtzinnig mens
geleerd wijs
schilt verschilt; raden adviseren; schaliedek leien dak
groote gild' huwelijk; huike mantel
linker schelm; loos sein
strak dadelijk
ranken ondeugden; sneeg bijdehand
foolt stoeit; klappers kletsmajoors
vuile zwangere
sluiten opsluiten; tochten aandriften; slecht simpel
veil toeschietelijk
lijd duld
slechtste geringste; onderwinden ondernemen; spore aansporing; vingkoord
maagdenpalm
slachten lijken op
houdt accepteert; dijen dienen
puit kikvors
een reis een keer
deel partner
slechte eenvoudige; nijd jaloezie; blo schuw
wit doel; belangt betreft; Roomse Romeinse; met stijve kaken onverschrokken
tot haar dagen bescheiden; schouw schuw
deel partner; verscheiden verwijderd
vijze nare
't eigen wit en oog-gemerk hetzelfde doel; bezind lief; een reis een keer
Venus-kind lichtekooi
welig wulps; jok gekheid; haar meisje; slechte eenvoudige
pol minnaar
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49
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85

vi coactus door geweld gedwongen; zwager schoonzoon; ranken streken
deel partner
spillen geld uitgeven
slechte gewone; gemenen gemeenschappelijke
einde bestemming
riekend geurig; ree kust; knaps bijdehand; meeps misselijk; kwaps onwel; spikt
braakt
in tegendeel van zijn kant; laf slappeling
dieren meisjes; schanse beschutting; baggen ringen; mijdt spaart
hoop groep; landbegrijp landstreek
spore aansporing; wijzer wijsvinger; slecht simpel; effen uit één stuk
Roomse Romeinse; tochten begeerten
beslag drukte; vijze griek schuinsmarcheerder; vijs bekrompen; nijd jaloezie
bescheiden toebedeelde; rallen zwammen; beslag bezit; enig eensgezind; een
pond kostbaar
bescheiden aparte; lijwaad ondergoed
spijt wrevel
jok spot
wonder slecht bijzonder simpel
gemeend geaccepteerd
ranken domheden; buiten zucht zakelijk; bejag gang van zaken; lijden dulden
wit bedoeling; gemene laagstaande
rond aarde
mis mest
gote-gat afvoer; wit bedoeling
slechte eenvoudige; zeldzaam humeurig
zucht liefdesverlangen
panden kinderen
bevang woning
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86 waard gastheer; nis zacht; vilsen boosaardig; wis twijg; de roe lag in de pis
wachtte harde kastijding
87 medicijn dokter
88 schroeven drinkgelagen; gelas glas
90 baggen ringen
91 vijs kwaad; vrekken hebzuchtige; slacht lijkt op
92 beslag zaak
93 tochten hartstochten; zifte zeer fijne zeef
95 kraan kraanvogel; ranken streken; uitslag buitensporigheid
96 tochten hartstochten; krevel seksuele opwinding; deun strak
97 bevang behuizing; zonderlinge speciale
98 geral gezwam
99 beslag bijzonderheid
100 pijnen moeite getroosten; plichtig ongeval ziektes
101 latou latuw
102 lossen hoop waardeloze groep; ranken ondeugden
106 borst kledingstuk
107 veil losjes
108 jok grap; bezet bezadigd
109 onbeschofte plompe
111 jokken dartelen; beslag werk
112 praam knelling; medicijnen dokters; tochten begeerten
113 eigen wit eigenlijke bestemming; malvezij zoete wijn
114 wicht kind
115 jok gekheid
116 belend bezit
117 jok vrolijkheid; beslag gebeuren; toppen tollen
119 billen slaan; wicht kind
122 moeder baarmoeder; wit bedoeling
123 geklap roddel; nijd jaloezie
124 tochten begeerten
125 bortelt komt voort; kwelen kwellen
126 gezelschap partner; even zelfs
127 uitgekoot uitgespeeld
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128
131
132
133
134
135
136

wezen gesteldheid; even juist
kweelt kwijnt
dier vrouw; enig alleen
gaai gade; gulle welige; laf slampamper
kinders zonder baren stiefkinderen
moeder baarmoeder
even staag rustig
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