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denselven.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

π8

Horatius
Epistolar libro II. Epist. 2. Ad julium florum
Singula de nobis anni praedantur euntes:
Eripuere jocos, Venerem, convivia, ludum:
Tendunt extorquere poemata; quid faciam vis?
Praeter caetera, Romaene me poemata censes
Scribere posse, inter tot curas totque labores?
Scriptorum chorus omnis amat nemus, et fugit urbes.
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III

Inleydingh.
Indien men met aendacht de sinnen wil laten gaen over de saken der Werelt, soo sal
men onder alle de selve geene konnen uyt-vinden, in welcke men Godes
voorsienigheyt en kracht-werckende mogentheyt klaerder sal konnen bemercken,
als in de genegentheyt van voort-teelinge, de levende schepselen van den eersten af
krachtelick ingescherpt. Want gelijck Sonne, Mane, en andere lichten des Hemels,
den loop haer eenmael van den Schepper voorgeschreven, noyt en verlaten, maer,
van den aenbeginne der Werelt aen tot heden toe, dien hebben gehouden en sullen
blijven houden tot de volheyt aller dingen; even op de selve wijse blijft dat wonderbare
woort: Wast ende vermenigvuldigt, de menschen door God van den beginne
ingesproken, vast als met een diamant geschreven, in de herten van al dat adem blaest.
Al wat op der aerden leeft,
Al wat om den Hemel sweeft,
Al wat in het woeste diep
God in oude tijden schiep;
Al tot aen de naeckte pier,
Al tot aen de kleynste mier,
Al tot aen den minsten vis,
Dieder in het water is:
Al de kruyden in het wout,
Al tot aen het quastigh hout,
Al tot aen den harden steen,
Heeft dit uyter aert gemeen:
Dat 'et voelt een innigh vier,
Dat 'et trout op sijn manier,
Dat 'et al te samen paert,
Yder een na sijnen aert;
Dat 'et vrijt en dat'et speelt,
Dat 'et soete vruchten teelt.
Dit was eens des werelts gront,
Schier eer dat de werelt stont;
Dit sal vast en seker staen,
En noch altijt verder gaen,
Tot men, na des werelts val,
Eeuwigh bruyloft houwen sal.

En hierom soo heeft Syrach XXVI. 24. ten aensien van de redelicke dieren wel
aengemerekt, dat 's mans begeerte tot de vrouwe alle menschelicke toe-genegentheden
verre te boven gaet. Van de zijde der vrouwen is het even het selve: en 't is gewisselick
een wonder aen te sien, in hoe veel bysondere gelegentheden sulcx allenthalven sich
openbaert. Een kint, eer het recht weet wat een kint zy, en soo haeft het maer een
doeckjen ployen kan, maeckt sich terstont een popjen, en
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betoont alreede sijn genegentheyt tot een geselligh leven: het selve wat vorder in
jaren komende, en den naem van maeght krijgende, wort beweginge gewaer, die het
vrijster geworden zijnde begint in 't werck te stellen: en de bruyt wesende, treet in
den in-gang; vrouw en moeder, in den deur-gangh; weduwe, schoon in den uytgangh,
helt veeltijts tot den wedergangh; want (gelijck Paulus I Tim. 5.11. van de weduwen
getuygt) weeldigh geworden zijnde, willense trouwen: en schoon alle saken daer toe
dienende in haer op komen te houden, soo rijst in de selve de genegentheyt om iemant
te helpen aen het werck daer toe sy-lieden selfs onmachtig zijn geworden. Boven
allen desen is ten eynde als voren aen te mercken, dat al is het schoon soo dat eenigh
jongh vrouw-mensch een moeder of een suster heeft, die in haer dracht of kinder-baren
gansch sware ongelegentheden heeft uyt-gestaen, of dat'er iemant van de
buer-vrouwen rouwelick of grouwelick van haren man wort mishandelt; dien efter
niet tegenstaende soo en baert al het selve geen af-keerigheyt van het trouwen in de
gene, die daer toe jaren hebben: jae selfs die mans, die haer vrouwen soo gansch
qualick hebben bejegent, indien de selve weduwenaers komen te worden, en hebben
evenwel geen gebreck van vrouwen, maer vinden 'er meer als genoegh, die te vreden
zijn met hun wederom den kans te wagen. Waer uyt dan blijckt, dat het geheel
vrouwelijck geslachte haer moeder Eva oock in desen gelijck zijn: sy geven geen
geloove aen het gene dat gedaen of geseyt wort, sy willen 't selfs proeven, en even
uyter daet leeren wat het werck inheeft. En of men schoon menschen heeft gevonden,
die dese aendringende genegentheden van de mans tot de vrouwen, en van de vrouwen
tot de mans hebben willen uytblusschen, en doen versterven door eensaemheyt en
het leyden van een leven buyten alle menschelick geselschap, dat al heeft sulcx niet
konnen uyt-werken. 't Is een ingeboren eygenschap, een boeck sonder letters, dat
sonder schoole, sonder meester, sonder eenigh behulp van selfs geleert wort. 't Is een
in-drucksel van den hemel, een ingeboren eygenschap, een wet als met Godes vinger
in 't gebeente en mergh der menschen geschreven. En by die gelegentheyt valt my
in den sin een oud, gemeen, en (foo het schijnen magh) belachelick verhael: het
welck ick nochtans, vermits het ontrent dese stoffe van bedencken is, hebbe goet
gevonden in een veers te besluyten, en den Leser mede te deelen:
Een man, des werelts sat, ging in de bosschen wonen,
En droeg de vrienden op sijn twee vol-wasse sonen;
De derde was een kint, dat noch geen oordeel hadt,
Dit was hy niet gesint te laten in de stadt.
Hy nam het in het wout en meyndet op te brengen,
Soo dat het met geen vleesch sich oyt en sou vermengen;
Want (dacht de goede man, en was'er in gerust)
Die noyt geen vrouwen siet en krijght geen vrouwe-lust.
Wie in de steden woont, die siet verscheyde saken,
Die hem schier even-staeg de sinnen gaende maken;
De jeught wort daer besmet, oock dickmael ongemerckt,
Vermits een dertel oogh op al de leden werckt.
Maer in het eensaem wout, daer leeft men als de schapen,
Die niet als heylsaem kruyt of noodigh voetsel rapen,
Onnosel, buyten pracht, eenvoudigh, sonder gal,
De werelt onbekent, den Hemel lief-getal.
De man, op desen gront, begaf hem uyt de menschen,
Verliet al wat het vleesch of aertsche sinnen wenschen,
Vast driemael in de weck, en, als hy maeltijt hout,
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Soo nut hy enckel moes en wortels uyt het wout.
Het kint bleef in het bosch tot aen sijn achtien jaren,
En daer en quam noyt mensch gereden of gevaren:
Sijn oogh speelt maer alleen ontrent het jeughdig gras,
En 't is hem onbekent wat maeght of vrijster was.
't Geviel om desen tijt, dat in de naeste dorpen,
Op seker boeren-feest, de gans was af te worpen:
Een priester daer ontrent, die noot den heremijt,
Om voor een korten stont met hem te zijn verblijt.
De goede kluysenaer die gingh het overleggen,
En naer een lang versoeck, soo liet hy sich geseggen:
Hy leyt sijn jongen met, en hielt'et voor gewis,
Dat Hansje niet en kent als kruyt en jeugdigh lis.
Hy gaf hem op de reys en quam het vleys genaken,
En wat de jongen sagh, dat zijn hem vreemde saken:
Dies vraeght hy schier gestaeg wat dit en gunt beduyt,
En wat hy niet en weet, dat ley de vader uyt.
Maer juyst ontrent het dorp ontmoet hy steedsche vrijsters,
Die queelden onder een gelijck als Meertsche lijsters;
Haer kleeren waren net en sy van blijden geeft,
Gelijck de jeught haer vint ontrent een vrolick feest.
Doch mits de jonge wulp hier op begon te mercken,
Soo voelt hy vreemt gewoel op sijn gewrichten wercken:
Hy staet gelijck verbaest, hy siet den handel aen,
En (naer het schijnen moght) hy wou niet verder gaen.
De vader stouwd' hem voort, en ging al verder treden,
Maer Hansje ging hem nae, en vry met trage schreden;
Hy keeck geduerigh om, en berst ten lesten uyt:
Wat is het dat ick sie? wat hoor ick voor geluyt?
Wat dieren mogent zijn, die met haer soete kelen
My dringen door het oyr, en al de sinnen stelen?
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V
Ey lieve, segh een reys wat hier van wesen magh;
My dunckt ick in het wout noyt soeter schepsel sagh.
De vader roock terstont waer heen dit wilde strecken,
En wat'er voor een spel in Hansje sou verwecken:
't Zijn gansen, sey de man, een slim en oilick goet,
Daer ghy en uws gelijck u van onthouwen moet:
Laet dat geselschap daer. Neen, sey 't onnoosel Hansje,
Maer, vaertje, magh het zijn, soo koop my doch een gansje:
Voor my, ick ben 's getroost, 'k en vreese geen verdriet,
't Gedierte, na my dunckt, en is soo grousaem niet;
Het sal my tijt-verdrijf, het sal my vrolick leven,
Het sal my soet vermaeck en blijde dagen geven,
Het sal my dienstig zijn wanneer ick eensaem ben;
Voorwaer ick heb het lief, schoon ick 'et niet en ken.
De Vader stont en keeck, onseker wat te seggen:
Wat vrou Nature spreeckt is niet weder-leggen.
Wat is'et, of men schoon de jeught in banden sluyt?
Haer geeft kent sijnen tijt, haer keest die wilder uyt.
Wat baet het eensaem wout? en wat de nare kluysen?
Wat oyt van katten quam, dat is geneyght te muysen.
Dit sey de goede man, doch met een stillen mont,
Hy sagh sijn eerste jeught al in haer eygen gront.
Maer Hansje, schoon de feest ten eynde was gekomen
En dat meest al het volck sijn af-scheyt had genomen,
Was na dit soet gesicht onlustigh van het wout,
En eer het jaer verliep, het quantje was getrout.

Maer dit werck streckt hem vry al verder uyt, als tot menschen en beesten; want
iemant die oock de vordere schepselen recht bemerckt, ontdeckt schier over-al een
volle gedaente van houwelick. De boomen, planten, kruyden, metalen, en steenen,
konnen sulcx klaerlick aenwijsen; gelijck d'ondersoeckers van de
nature-een-stemmelick nu lange vast hebben gestelt. In laurieren, cypressen, linden,
en menigte van andere boomen en bosch-gewassen, is sulcx soo gansch blijckelick,
dat oock een slecht hovenier of huysman het selve lichtelick uyt heeft te vinden:
gelijck sulcx niet alleenlijck Plinius en Theophrastus, maer verscheyde Out-vaders
met reden van wetenschap ten vollen zijn betuygende1). En wat de selve over de
bysondere eygenschappen van den Dadel-boom in dese gelegentheyt hebben
aengemerckt, dient (mijns oordeels) hier niet in stilheyt voorby gegaen2). Ick sal in
een kort gedicht begrijpen, het gene daer sy-lieden een langh verhael van maken:
Daer is een geestigh volck, dat Godes hooge wercken
Gewoon is aen te sien en vlytigh aen te mercken;
Soo dat'er niet een loof in bosch of velden wast,
Dat niet en wort doorsocht en neerstig ondertast.
Wat kruyt of planten doen, en hoe de boomen leven,
En waer de wortel gaet, en hoe de tacken sweven,
En wat het jeughdig sap, en wat de schors vermagh,
Dat wort by hen gesien als in den klaren dagh.
Maer noyt en wister mensch van bosch-gewas te spreken,
Dat met den Dadel-boom is weert te zijn geleken:
1) Theophrast. Historia Plautarum lib. III. cap 3. Dioscorid. lib. IV. cap. 5. et seq Tiraquell. de
legib. Connub. 1. I. num. 65.
2) Basil. Hexaemer. homil, 5. Ambios esc. Theophrast. lib. 2. Histor. Plaut. cap. 8. et lib. 3. de
causis, Plaut, cap. 23. Phn lib. 13- cap. 4.
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Sijn aert dient hier gedacht en aen de jeught vertelt,
Vermits hy liefde pleeght oock in het woeste velt.
Waer oyt dit jeughdig hout komt spruyten aen der heyden,
Daer is 't in man en wijf ten vollen onderscheyden:
Een geestigh hovenier, die kent haer rechten aert,
En siet wanneer de boom is nut te zijn gepaert.
Het wijfje staet en treurt, en laet sijn tacken hangen,
Wanneer het in de Mey met liefde wort bevangen;
Men siet het aen het loof, hoe-wel het niet en spreeckt,
Of dat de wortel queelt, of dat'er iets ontbreeckt.
Indien het is geplant ontrent de manne-boomen,
Maer daer een helle beeck, met koele water-stroomen,
Komt schieten tusschen bey, soo dat het niet en kan
Voldoen sijn gulle jeught, en wrijven aen den man:
Soo komt den hovenier den manne-boom genaken,
En gaet van zijn geway een aerdigh kransjen maken,
En hangt het aen den stam van die uyt liefde queelt,
Soo dat het aerdigh groen haer om de leden speelt.
En als het vrou-gewas dit voelt aen hem gebeuren,
Soo latet veerdigh af van sijn ellendigh treuren,
Het krijgt een ander verw en schier een blijder groen,
Soo dat sijn innigh mergh sich open schijnt te doen.
Soo haest de bogaert-man dit wesen komt te mercken,
Soo poogt hy zijn bedrijf al vorder uyt te wercken:
Hy pluckt de schoonste bloem, hy neemt den groensten bast,
Die aen de manne-stam en sijne tacken wast;
Hier weet hy na de kunst een poyer af te maken,
Dat geeft het wijfje moet en vordert hare saken:
Het is gelijck een dauw, daer naer het kruyt verlangt;
Ja, als een vruchtbaer zaet dat sy in haer ontsangt.
De boom aldus bestroyt begint terstont te swellen,
En schiet veel bloemen uyt die niet en zijn te tellen,
En naderhant de vrucht; dies lacht de bogaert-man,
En prijst het vruchtbaer hout, en eet er dadels van.
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En noch is dit niet genoegh; want sooder iemant een wacker oog slaet op dingen van
ongelijcken aert, oock daer sal soo eenige gedaente van een onderling houwelick
niet selden aengewesen konnen werden. Siet men niet, hoe de zeyl-steen en het yser,
door een sonderlinge toe-genegentheyt, als man en wijf versamelt werden? Wort niet
het amber en het stroo, door een heymelicke over-een-koomste van aert, tot
malkanderen getogen als tot een onderlinge omhelsinge? hebben niet Hemel en
Aerde, Son en Maen, soodanigen gemeenschap onder den anderen, dat de selve 't
houwelick en d'eygenschappen van het selve soo nabykomen, dat sulcx, naer de
waerheyt uyt te drucken, misschien niet dienstigh sou bevonden worden? En wat sal
ick meer seggen? God, de vriendelijcke mensch-hoeder, die de liefde, selfs is, en uyt
de diepte sijner liefde alles heeft voort-gebracht, niet bequamer vindende als het
Houwelick, om sijn hoogste liefde den menschen kinderen bekent te maken, heeft
in sijn woort veeltijts onder de gedaente van het selve den boesem zijner genaden
gansch vriendelijck geopent, en onder die gelijckenisse sijn opperste toegenegentheyt
over het menschelick geslachte gunstigh afgebeelt: invoegen, dat hy de Almachtige
sich dickmael soo vertoont (met eerbiedigheyt moet het gesproken zijn), als of hy
de vryer quame maken aen den mensche; Oseae 3.1. en daer na volgende den draet
van dat geheel werck, gaet vorder en stelt sich eerst als bruydegom, en daer na als
echte man van sijn eygen schepsels; en dit in soodaniger voegen, dat'er schier niet
voor en valt ontrent het menschelick houwelick, dat de H. Geest niet in volle leden
op het geestelijcke en heeft gepast, en dat van den beginne af tot den eynde toe.
Seggen de jonge lieden, dat het oogh van den eersten aen is leydsman van de liefde,
Godes Geest spreeckt in het geestelijcke, even op de selve wijse tot sijn vriendinne
de Kercke: Wendt uwe oogen (seyt hy) van my af; want sy doen my gewelt aen. Ghy
hebt my het herte genomen, mijn Suster, lieve Bruyt, met eene uwer oogen. Hoogliet
Salom. 6.5.4.9.
Doet een jongeling uyt het gesichte verkiesinge van een jonge deerne, hem tot een
toekomende partuer, Gods woort gebruyckt in het geestelick even de selve maniere
van spreken: Ghy zijt gegroeyt en groot geworden, ende zijt gekomen tot groote
çierlickheyt: uwe borsten zijn vast geworden, ende uw hayr is gewassen; als ick nu
voorby u ging sagh ick u, en siet, uwe tijt was de tijt der minnen; soo breyde ick mijn
vleugels over u uyt, enz. Ezech. 16.7.8.
Gebruyckt een vryer ontrent die gelegentheyt teere, soete, ende lief-kosende
woorden, soo doet oock de H. Geest aen sijn beminde: Siet, ghy zijt schoone, mijn
vriendinne, siet, ghy zijt schoone: uwe oogen zijn duyven oogen, uwe lippen zijn als
een scharlaken snoer, uwe sprake is lieffelick: geheel zijt ghy schoone, mijn
vriendinne, en daer en is geen gebreck aen u. Hoogliet 4.1.3.7. Doet my open, mijn
suster, mijn vriendinne, mijn duyve, mijn volmaeckte. Hoogliet 5, 2.
Komt men onder de menschen, naer het versoeck, tot een trou-belofte en
houwelicxsche voorwaerde, oock dat wort in Godes woort uyt-gebracht tot een
geestelicken sin: Als ick u sagh, en uwe tijt was de tijt der minne, soo swoer ick u
en quam met u in verbont; en ghy wiert mijne; spreeckt de Heere, Heere. Ezech.
16.8.
Wort de blijdschap van een bruydegom onder de menschen groot geacht, vermits
hy verkrijght haer, die hy lange tijt versocht heeft, even oock dat is by Godes Geest
na-gevolgt: Gelijck een bruydegom vrolick is over de bruyt, soo sal God over u
vrolick zijn. Esai. 62.5.
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Wat meer? De speel-genooten, by ons in desen gevalle gebruyckelick, en werden
by Godes Sone in 't geestelicke niet vergeten: Konnen oock (seyt hy) de
bruylofts-kinderen treuren, soo lang de bruydegom by haer is? Matth. 9.15. Ende
wederom: Die de bruyt heeft is de bruydegom; en de vrient des bruydegoms, die
staet ende hoort hem en verblijt sich, enz. Joh. 3.19.
Oock de Juweelen selfs, waer mede een bruydegom by ons sijn bruyt plagh te
vereeren, zijn oock hier by God in gedachtenisse: Ick verçierde u met çieraet, en
dede arm-ringen aen uwe handen, ende dede ketenen aen uwen halse, en gaf u een
voorhooft-çiersel aen uw aengesichte, ende oir-ringen aen uwe oiren, ende een
heerlijcke kroone op uwen hoofde. Ezech. 16.11.12.
Het bruylofs-kleet, en de inleydinge van de bruyt tot haren bruydegom wert niet
vergeten: Des Konings dochter is gansch verheerlickt inwendig: haer kleedinge is
van gouden borduersel: in gestickte kleederen sal sy tot den Koning geleyt worden:
de jonge dochteren, haer mede-gesellinnen, sullen tot u gebracht worden. Psal.
45.14.15.
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Wilt ghy vorder een nieu-gehoude haer afscheyt sien nemen van haer ouders en
vrienden, om over te gaen in de huyshoudinge van haren man, ghy sult deselve even
in het geestelijcke levendig afgebeelt vinden: Hoort Dochter, neyghet uwe oiren,
vergeet uw volck ende uws vaders huys: soo sal de Koning lust aen uwe schoonheyt
hebben. Dewijle hy uw Heere is, soo buyght u voor hem neder. Psalm. 45.11.12.
Eyndelick, wil iemant het besluyt van al dit heuchelick werck, hoort den Apostel:
Ick hebbe u toebereyt (seyt hy) om als een reyne maeght, Christo, als een man voor
te stellen. II Corinth. 11.2.
Wilt ghy tot besluyt de vervullinge van alles, en een volmaeckt houwelick, hoort
den Propheet: Uwe maker is uwe man (seyt hy): Heere der Heyrscharen is sijnen
naem, en de Heylige Israëls is uw verlosser; hy sal de God des ganschen aertbodems
genaemt worden. Esai. 54.5.
Ten alderlesten, wil iemant geestelicke echt-brake afgebeelt sien door gelijckenisse
van het vleeschelick, menighte van plaetsen zijn daer toe dienende: afgoderye na de
tale des H. Geest is hoererye genaemt (Jerem. 3.1): Ghy hebt met vele boeleerders
gehoereert, doch koomt weder tot my, spreeckt de Heere. Siet vorder Ezech. 16.15.
16.17. En 23. door 't geheele capittel. Hos. 2.4. Malach. 2.11. Psal. 73.27.
Sie daer een vryagie, een bruyloft, en vervolgens een volkomen houwelick, en
daer-en-boven het gene een wettigh houwelick regelrecht tegen is, te weten: echt-brake
en overspel; alle by 't Goddelick ontleent van het menschelicke, alles ons ten goede:
dewijl het den Geest des Heeren gelieft heeft, uyt zijn sonderlinge genade, in dier
voegen met ons te stameren. Soo is dan dit algemeen wesen, dit wonder Al, ick segge
Hemel en Aerde, onderlinge verknocht, en al te samen gebonden onder de gedaente
van een houwelick; invoegen dat schier alle het bysonderste, dat boven en beneden
te sien is, heeft iet dat een houwelick gelijck is. En daerom heeft de Keyser
Justinianus1) wel geseyt, dat meest alle de geschreven wetten een yder mensche in 't
bysonder en als voor hemselven alleen zijn aengaende: maer dat de rechten en regels,
op het stuck van den houwelicken staet slaende, genoegsaem het geheel menschelick
wesen betreffen2). En om dese redenen is 't, dat de voortreffelickste personagiën van
alle eeuwen met de houwelicxse saken altijt veel op hebben gehad, en ontrent deselve
met haer verstanden als staegh besigh zijn geweest3). Moses, de Goddelicke Wetgever,
heeft eerst en voor alle andere van dese gelegentheyt beginnen te schrijven. De
Hebreën, Joden, en de Heer Christus selfs heeft het selve werck nader en klaerder
voor-gestelt, en meerder licht daer toe gebracht. De Griecken, en insonderheyt
Xenophon en Plutarchus, hebben geen stoffe heyliger verhandelt, als saken van
houwelick. De Romeynen hebben oock van het hare vry wat veel daer by gedaen.
De Bisschoppen en Pausen van Romen (hoe-wel dickwils van den anderen
verschillende) hebben al het selve noch verder uyt-gebreyt. En eyndelick hebben
hier niet stil gestaen de geleerdste en suyverste schrijvers van de naeste eeuwen:
evenwel mede niet over-al met rechte eenparigheyt Soo dat wy mogen seggen, dat'er
wel veel van houwelicxse saken voor desen is geschreven, maer dat'er noch al veel
1) Novell. 22. Nam reliquae Juris partes, neque omnibus omninò hominibus, neque rebus, neque
temporibus conveniuut: quidquid verò enca nuptias studii impenditur ad universum genus
humanum pertinet.
2) Interpretes Juris causas quae ad nuptias spectant graves et arduas uno ore pronunciant.
Cypraeus in praefat. Tractat de Connubio.
3) Xenophon et Plutarchus de nulla re sanctius, quam de Matrimonio, scripserunt. Erasm. de
Christ. Matrim. fol. 101.
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overig is om geschreven te worden: te meer, dewijl de werelt gedurigh verder gaende,
elcke eeuwe hier en in andere saken staegh wat nieuws voort plagh te brengen, en
mitsdien geduurig nieuwe stoffe van schrijven geeft.
Ick dan, mijn gedachten hier over latende gaen, heb oock noch dese mael goet
gevonden op de saken van 't houwelick dit jegenwoordigh Werck uyt te brengen.
Indiender middeler-tijt yemant vorder naeuwkeurigh is, by wat gelegentheit ick
wederom bewogen ben geweest dusdanigen stoffe ter hant te nemen, die kan van
mijne beweeg-redenen, die ick derhalven gehad hebbe, omstandelick gedient werden
uyt het volgende gedicht, daer toe ick my gedrage:
Wat God tot menschen schiep, dat moet na reden leven,
Dat moet van zijn bedrijf bescheyt en reden geven;
Dat leert de reden selfs. Wel hoort, hoe dat het quam
Dat ick noch dese mael de pen in handen nam,
Dat ick in mijn vertreck niet stil en konde blijven,
Maer op een nieu bestont voor Hollant yet te schrijven;
Misschien of mijn beleyt, gelijck het is geweest,
Mocht yemant dienstigh zijn die mijn gedichten leest.
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VIII
Na dat mijn wederhelft was uyter tijt gescheyden,
Sagh ick my, naer het scheen, een nieuwen tijt bereyden;
Veel die men wijsheyt gaf die rieden my de trou,
En dat ick wederom een by-slaep nemen sou.
Haer voorstel was gegront op veelder-hande saken,
Die my oock in der nacht den slaep by-wylen braken.
Daer hoeft een diep gepeys, en vry een lang beraet,
Als yemant wederom naer echte banden staet.
Ick was eerst van den rou in mijn gemoet bestreden,
Maer hebbe naderhant geen minder strijt geleden,
Ick lagh in staegh gewoel, oock als een ander sliep,
Soo dat ick tot mijn selfs aldus by-wijlen riep:
Wat ist, dat my beroert tot in de diepste zinnen?
Hoe! sal ick wederom mijn leven gaen beginnen?
Sal ick van nieus bestaen, dat my het vleesch gebiet?
O neen, bou-valligh mensch, ten is uw saecke niet.
Daer sal geen vrouwen voet mijn leger meer betreden,
Daer sal geen vrouwen arm omvangen dese leden,
Daer sal van nu voortaen geen vrouwen rechter-hant
My dienen tot vermaeck of tot een echte pant.
Mijn weerd' Elisabeth, ick wil u eygen blijven
Tot my de bleecke doot de leden sal verstijven:
En als my dat gebeurt, sal ick in korten tijt
Oock werden in het graf, dat ghy op heden sijt.
Ick heb u daer besocht, ick heb de plaets betreden
Daer uw gebeente rust. Ick sag uw dorre leden,
En daer op riep ick uyt: O God, wat is den mensch!
Dit stof is eens geweest mijn lust en herten-wensch.
Wat is van alle vleesch! hier sie ick nu de kamer
Daer ick eens rusten sal, die acht ick my bequamer
Als eenigh ruym vertreck, of ander schoon gebou
Daer yemant vreughde pleeght ontrent een jonge vrou.
Al dat is voor de jeught en voor de groene jaren,
Ick wil in dit verwulf met uw geraemte paren,
En mengen onse stof, tot, nae des werelts val,
De Schepper op een nieu een werelt scheppen sal.
Dan sulje konnen sien (God sal het openbaren),
Dat my, naer uw vertreck, geen lust is wedervaren,
Dat noyt wat vrou gelijckt, in mijnen arrem sliep,
Nae dat u God ontbont en uyt de weerelt riep.
Dat ick, terwijl ick was met trou aen u verbonden,
Noyt wijf en heb onteert, noyt maeght en heb geschonden:
Dat ick, al was ick jongh en vrolick uyter aert,
Voor u mijn gulle jeught en blijdschap heb gespaert.
Dit sprack ick tot het rif, en vry niet sonder weenen,
Dies viel het siltigh nat tot op haer dorre beenen;
En schoon ick henen gingh, en uyten graven schiet,
't Gepeys van haer verlies verloor ick efter niet.
Het was dan sonder gront, dat my wert nae-gegeven,
Dat ick door welig bloet tot trou-sucht wierd gedreven:
Hy wil geen levend wijf, hy soeckt geen nieuw trou,
Die in het duyster graf besoeckt een doode vrou.
Ick bleef in desen staet tot vijf geheele jaren,
Maer die zijn even-wel al mede wegh-gevaren.
Of yemant druck ontmoet, of blijdschap op den dagh,
De Son doet haren loop gelijckse voortijts plagh.
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Doch my quam seker vrient om desen tijt besoecken,
Terwijl ick eensaem sat te midden in de boecken,
Die vont'et ongerijmt dat ick geduerigh las,
En hielt dat my een vrou al vry bequamer was.
Hy dreef, dat ick eer lang ten hoogsten sou beklagen
Alleen te moeten zijn ontrent mijn oude dagen,
Dat my (nadien ick was met saken overlast)
Geen leger sonder vrou, of eensaem huys en past.
Dat my een bedgenoot nu beter sou bevallen,
Dan als in volle jeught de losse zinnen mallen:
Dat ick geselligh was, en noch van jeughdigh bloet,
En daerom in het bed geselschap hebben moet.
Ick, die my noyt en vont af-keerigh van de vrouwen,
Wert, ick en weet niet hoe, genegen om te trouwen:
Maer als ick overwoeg waer ick behoor te gaen,
Voeld'ick my wederom geheel in twijffel staen.
Wat jongs dat loeg my toe ('k en wilder niet om liegen),
Maer ick en wou voor al geen jonge maeght bedriegen:
En mits ick menighmael verviel in dit gepeys,
Bekeef ick even-staegh aldus mijn grilligh vleys:
Wilt ghy om weynigh graens, dat u noch rest te malen,
Een vlot van eycken-hout uyt vreemde bossen halen?
En rechten hier een mool, een wonder groot beslagh?
Ey, let wat u betaemt en wat dit lijf vermagh.
Hebt ghy een nieuwe mool en feylt u noodig koren,
Soo hebje bey gelijck uw moeyt en kost verloren;
Een tuygh van desen aert en kan niet ledigh staen,
En 't is een sot bedrijf te malen sonder graen.
Indien ick bidden magh, vermijdt u van de vrouwen,
Vermijdt u van de jeught en van ontijdigh trouwen;
Blijft liever datje zijt, en weest voortaen gerust:
Wie out van jaren is en hoeft geen nieuwe lust.
Dit spel sal ons den geest aen vleesch en weerelt binden,
Daer na geen levens-sucht in my en is te vinden:
't Is beter datj' alleen uw lesten tijt verwacht,
En laet de soete jeught de vreughde van den nacht.
Wat goet kont ghy uw ziel van dit gewoel beloven?
Een dwasen ouderdom gaet alle mal te boven.
Geen dor hout lijt'er vier, maer is terstont verbrant,
En uyt een grijsen baert en wies noyt minne-pant.
Ghy daerom weest beset en schou my dese klippen,
Een roos-gelijcken mont en wil geen bleycke lippen:
Wat jong is eyscht vermaeck, en haet den ouden tijt;
Ghy, trouwt dan uws gelijck, of blijft gelijckje zijt.
Wat out was prees ick noyt, dat kon my niet bewegen,
Ick was in dit geval tot jeught alleen genegen:
En schoon de middelmaet my somtijts wel beviel,
Daer was staegh eenigh dingh dat my in twijffel hiel.
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IX
Ten lesten vont ick best noyt trou-ringh wegh te schenken,
Maer om dat wel te doen daer vont ick groot bedenken;
En dat, mits noch het vleesch, of ick en weet niet wat,
My door de sinnen joegh, of in de leden sat.
Dit bracht my quellingh aen: maer, op bequame gronden,
Heb ick een nut behulp ten lesten uyt-gevonden;
God, naer een diep gebedt, die gaf my desen raet,
Dat kunst en stage sorgh de lusten wederstaet.
Hier op wrocht my de geest als met de gansche sinnen,
En 't scheen na weynigh tijts dat ick begon te winnen;
Mijn ampt, dat gaf my werck soo langh de Sonne scheen,
De dichtkunst vóór den dagh, of als het licht verdween.
Wanneer een ander dronck, of metten teerlingh speelde,
Of peylde met gemack de gronden van de weelde,
Soo was ick in gepeys en besigh metten geest,
En als ick ledigh was, bedreef ick aldermeest.
Soo haest in mijn gemoet de lust scheen op te waken,
Gingh ick de jeught een liet, of God een lof-sang maken:
En mits ick staegh het breyn niet stil, maer besigh, hiel,
Soo kreegh ick eenmael rust in mijn beroerde ziel.
God zy voor eeuwigh lof, die my dus heeft beraden,
En op mijn swacke hals geen jock en heeft geladen:
God zy voor eeuwigh danck, dat nu geen vlugge maeght,
Dat van mijn ouden dagh geen jonge vrou en klaeght.
Ick heb een wijf verspaert, vermits ick konde dichten,
Want dat kan menighmael een swaren geest verlichten.
Had ick noyt veers gemaeckt, of met de kunst gespeelt,
Daer is geen twijffel aen, de tijt had my verveelt.
Had ick niet voor de jeught by-wijlen yet geschreven,
'k En hadde (na my dunckt) niet eensaem konnen leven:
Maer doen ick op het bed maer inct en pennen bracht,
Is al wat my bevocht verdwenen in der nacht.
Ick street met Pallas schilt, daer lagh ick in gedoken;
Soo dat geen minne-pijl mijn hert en kon bestoken;
En schoon het grilligh vleesch op my by wijlen schoot,
Ick stont op mijn verset, tot Lust en Weelde vloot.
Dit kon eerst swaer gepeys en veel bedroefde dagen,
Dit kon ontijdich vier uyt mijn gewrichten jagen.
Wie noyt het dertel lijf tot luyheyt uyt en streckt,
Hout, daer een ander valt, sijn leden onbevleckt.
Daer is geen beter raet om tochten uyt te drijven,
Als dat men noyt en laet de sinnen ledigh blijven;
Geduerig besigh zijn met eenigh diep gepeys,
Dat is de rechte toom voor lust en weeligh vleys.
De mensch hout altijt wat daer op de geesten spelen,
Of hy sal dertel zijn, of gansche dagen quelen.
Geluckig is de ziel die hier het beste kiest,
En noyt sijn hert en quelt of synen troost verliest.
Een meul heeft desen aert, sy moet òf koren breken,
Of sal tot haer verderf een haestig vier ontsteken.
Daer rijst een vuyle stanck indien het water staet,
En als het yser rust dan roestet metter daet.
't Is met ons broosen aert oock even dus gelegen,
Wie ledigh henen gaet, die wort tot quaet genegen.
Men segge wat men wil, ons dient geen stage rust;
Een geest die niet en werckt, is open voor de lust.
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Maer schoon daer niet een wijf mijn leger quam genaken,
Noch heeft het eensaem bed my vruchtbaer konnen maken;
Al was ick ongetrout, ick kreegh een echte kint,
Niet by een witte vrou, maer uyt den swarten int.
Siet, wat een selsaem werck! - het is my wedervaren
Schier watter omme-gaet ontrent het kinder-baren;
Als my de geest ontfing, dan was ick in het lijf
Schier even soo gestelt, gelijck een swanger wijf:
Ick at niet als ick plagh, ick hadde vreemde lusten,
Soo dat ick menigmael oock niet en konde rusten;
Ick kreeg wel barensnoot te midden in der nacht,
En wert in my gewaer als prangen van de dracht.
Dan moest ick uyt 'et bed en gingh het vier ontsteken,
Ick voelde, na my docht, gelijck het water breken:
En als de vrucht verscheen, dan was ick wel gesint,
Gelijck een vruchtbaer wijf die baert een echte kint.
Hier was ick dan belust gelijck de jonge vrouwen,
Ick socht de nieuwe vrucht in haesten aen te schouwen,
Ick socht te mogen sien het geen ick had gebaert,
En of het naer een wijf of naer sijn vader aert.
Noch moest ick wederom op nieuwe diensten passen,
Het kint was niet te reyn, ick moest het schepsel wassen.
Waer yet ter werelt koomt daer lijt de moeder pijn,
En 't is vuyl uyter aert, en moet gereynight zijn.
Terstont na dit gewoel het wicht moest in de lueren,
Maer daer oock even-selfs en kond'et niet gedueren;
Ick gaf het menighmael schoon linnen aen het lijf,
En dit was even-staegh mijn lust en tijt-verdrijf.
In dese besigheyt heb ick veel tijts versleten,
Heb ick een jonge vrou, en mijnen druck vergeten.
Hoe! dunckt het yemant vreemt dat ick my wederhiel?
Ick droegh geduerigh kint, of baerde met de ziel.
Ick was een huys alleen, ick was het allegader,
Ick was bruyt, bruydegom, man, vrouwe, moeder, vader,
Bewaerster, vroet-wijf, meyt, en voester boven dien;
Wie heeft'er immermeer soo vreemden kraem gesien?
Noch moest ick even-wel mijn hooft al verder breken,
Het kint moest goede tael en Hollants leeren spreken;
Dies moest ick school-vrou sijn; - siet, wat een groot beslagh
My op de schouders woeg, of in den boesem lagh!
Aldus bleef ick alleen oock in de koutste nachten,
Maer gaf mijn sinnen werck door veelderley gedachten:
En mits ontrent de trou mijn geest toen besigh was,
Geviel het, dat ick veel op desen handel las.
Ick vont aen alle kant verscheyde trou-gevallen,
Ick sagh, hoe menigmael oock wijse luyden mallen,
Ick sagh hier in den mensch als in zijn eygen gront,
En wat voor yder een hier uyt te leeren stont.
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X
Dies heb ick dese stof tot mijn vermaeck gekoren,
En daer is metter tijt dit schepsel uyt geboren;
Dit scheen voor mijn beroep en oude jaren best:
Een die geen eyers heeft die broet den legen nest.
Wel, siet dan hier een kint, dat selsaem is gewonnen,
Dat niet, gelijck als melck, te samen is geronnen:
Een kint van vreemden aert, waer van ick vader ben,
En daer ick even-wel geen moeder toe en ken:
Een kint, wiens eerste gront niet na en is te sporen,
Als uyt geen vrouwen heup, maer uyt mijn hooft geboren:
Een kint, dat sonder bloet en sonder vleesch bestaet,
En dat noch even-wel op rasse voeten gaet:
Een kint, dat niet en spreeckt gelijck de menschen plachten,
Maer dat oock sonder stem kan uyten zijn gedachten:
Een kint, dat doove selfs sijn reden doet verstaen,
Vermits het door het oogh kan in de sinnen gaen:
Een kint dat noyt en at, en niet en plagh te drincken,
En als het wert bevleckt, dan eerst begint te blincken.
En, waerom lang verhael? het is een selsaem dier,
Sijn geest is swarten inct, sijn lichaem wit papier.
Dit schepsel, soo het is, dat heb ick moeten baren,
Dat heb ick op-gequeeckt tot aen sijn rijpe jaren;
't En had geen vrouwen hulp, geen pap of moeders sogh,
En des al niet-te-min soo leeft het heden noch.
Siet, hier komt nu het wicht gekropen uyt de doecken,
En wil, gelijck het schijnt, de landen gaen besoecken;
Het meynt 't is langh genoegh in duyster op-gevoet,
Het wil de werelt sien en wat men elders doet.
Maer schoon al is 'et teer, noch kan het felle slagen,
Noch kan het ongemack en harde nepen dragen;
Of schoon een nijder grolt, of dat een spotter bijt,
Noch sal het jeughdigh zijn oock in sijn ouden tijt.
Al is het van papier, noch sal het langer dueren,
Als dat ick eertijts sagh gewonden in de lueren:
De vruchten mijner jeught, wel eer by my gepluckt,
Sijn meest al van de doot in haesten wegh-geruckt.
Van negen leeft'er twee, en die zijn beyde vrouwen,
Nu buyten mijn gesin door middel van het trouwen,
Nu sonder mijnen naem. Maer dit, mijn jongste kint,
Wil melden wie ick ben al waer men jonckheyt vint,
Al waer men trouwen kent, al waer de beste sinnen
Besteden haren tijt ontrent een heyligh minnen,
Ontrent een reyne trou die van de Hemel daelt,
En door een stil gemoet tot in de ziele straelt.
Wel aen, Papiere-kint! ick kan het nu gehengen
Dat ghy sult henen gaen, en in de werelt brengen
Wat ghy van my ontfinght; besoeckt de soete jeught,
Maer weet, dat ghy met eer oock elders komen meught.
Ghy draeght in uwen schoot, dat vrijsters kan behagen,
Dat mannen dienstigh is, dat in de leste dagen
De ziel haer voedsel geeft: ghy draeght in uwen schoot,
Dat troost verwecken kan oock midden in de doot.
En schoon ghy somtijts melt van losse minne-treken,
Of hoe een swacke ziel ter zijden is geweken,
Ghy prijst geen slim bejagh, maer kant'er tegen aen,
En toont wat reden eyst, en noodigh is gedaen.
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Dit heeft van ouden tijt, geen mensch oyt konnen laken,
Het is by-wijlen nut de feylen aen te raken.
Wie slimme gangen melt, en rechtse na de deught,
Die pleeght een dienstigh werck ontrent de woeste jeught.
Soo geeft ons Moses selfs niet weinigh trou gevallen,
Daer uyt men speuren magh hoe jonge sinnen mallen:
Maer voeghter strenge tucht en Godes wrake by,
Tot af-keer van de lust en snoode linckerny.
Hoe Dina nieusgier is en gaet in vreemde steden,
En wat haer teere jeught voor aenstoot heeft geleden,
Verhaelt hy na den eysch1): maer hoe de vrijster schreyt,
En hoe dat Sichem sterft, en blijft niet ongeseyt.
Het dertel minne-spel, dat Casby quam bedrijven,
Dat heeft de groote man ten vollen willen schrijven2):
Maer hoe dat Phineas haer in de leden stiet,
Verswijght in dat geval de wijse schrijver niet.
Hoe 't wijf van Potiphar eens Joseph wou bekoren,
En gaf hem tot de lust al vry wat harde sporen,
Verhaelt de groote vorst3): maer des al niet-te min
Men siet'er reyne tucht en diepe wonders in.
Men leest4) hoe David viel in ongeregelt minnen,
En swierde buyten spoor door ongetoomde sinnen:
Maer wat hem Nathan sey5), en wat'er meer geviel,
Dat gaet hem die het leest tot in de diepste ziel.
Hoe Ammon, door bedrogh, de maeghdom ging bestoken
Van haer, die voor zijn lust hem suypen meynt te koken,
Heeft Samuel verhaelt6): maer heeft'er by gestelt,
Hoe dat oock door bedrogh de lincker is gevelt7).
De groote Salomon verhaelt ons hoere-treken,
En hoe een lichte-koy is sneegh in listigh spreken:
Maer wat'er voor een vrucht aen dese boomen wast,
Dat stelt oock boven al de wijse Koningh vast8).
Hoe dat Susanna voer, en hoe de snoode boeven
Haer kuysheyt onder-gaen, en haren man bedroeven,
Wort elders klaer gesien9): maer yder leert'er uyt
Wat voor een harde straf soo vuylen daet besluyt.
En, waerom meer geseyt? 't verhael van boose treken
Is dickmael aen het volck een plaester voor gebreken:
Te weten, als het werck na rechten eysch betoont,
Hoe alle slim bejagh ten lesten wort geloont.
Men liet in ouden tijt een slave droncken maken,
En t'wijl hy besigh was met rispen, spouwen, braken,
Soo wert de guyt gestraft ten aensien van de jeught,
Op datse van het quaet sou wijcken na de deught.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Genes. 34 1.
Num 25.8.
Genes. 39.12.
2 Sam. 11.4.
2 Sam. 12.13.
2 Sam. 13.14.
2 Sam. 13.28. 29.
Prov. 7.
Susanne 1 26
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XI
Sie daer mijn oog-gemerck; en, wie het pooght te laken,
Het is my nut geweest in veelderhande saken:
Ick acht hem liefde weert die van de liefde schrijft,
Indien hy in de tucht en in den regel blijft.
Wel gaet nu, teer gewas, door-wandelt onse landen,
En reyst oock even-selfs door ver-gelegen stranden;
Ick geef u des verlof, ghy meught op heden gaen
Oock naer het heet Brasil, of na den Indiaen.
Men vint in dat gewest oock heden soete lieden,
Die eer en ware sucht aen alle kunsten bieden:
Men vint'er Nederlants, men vint'er Hollants bloet,
Soo dat'er niet en is dat u verschricken moet.
En schoon ghy nu ter tijt maer Hollants weet te spreken,
U sal in korten stont geen ander tael ontbreken;
Daer is een deftigh man, die leert u Roomsche spraeck,
En dat is voor die reyst al vry een nutte saeck.
Ghy sult daer in vol-leert al hooger mogen sweven,
En onder dat behulp oock elders konnen leven:
Ghy sult dan zijn verstaen van menigh geestigh man,
Die met u nu ter tijt geen kennis houwen kan.
Maer eer ghy buytens lants vertoont uw nieuwe boecken,
Soo gaet voor alle dingh ons Hollant eerst besoecken.
Daer sult ghy zijn onthaelt van menigh gau verstant,
En Hollants eerste stadt, dat is uw vaderlant.
Doch schoon ghy dapper haest naer onbekende steden,
Den Hage lijcke-wel wil die voor eerst betreden;
Daer is het deftigh Hof, daer is den hoogen Raet,
Daer is, van ouden tijt, de woonplaets van den Staet:
Daer is de groote Vorst, door wie gestage segen
Wort aen het Vaderlant en yder een verkregen;
Soo dat sijn hoogh beleyt en wijt-beroemde naem,
Heeft onder sijn gebiet de vleugels van de Faem.
Daer is het lustigh bosch en loover-rijcke dreven,
Die aen een doffen geest een nieuwen adem geven;
Daer is het heel Verhout, het schoonste dat ick ken,
Doch boven al vermaert door Huygens soete pen.
Staet hier een weynigh stil en soeckt de beste vrienden
Die u wel eer tot hulp en soet geselschap dienden:
Spreeckt my nicht Schilders aen, die, eerse was getrout,
U dickmael heeft vermaeckt door gunstigh onderhout.
Haer stem en soeten aert die heeft u leeren singen,
En door een vaste wet uw losse woorden dwingen;
Want noyt en was'er liet dat uyt de penne quam,
Dat niet uyt haren mont zijn klanck en wesen nam.
Waer hier een nieu gesangh te lande was gekomen,
Dat had haer wacker oir van stonden aen vernomen:
Sy kreeg door milde gunst de Geesten aen der hant,
En leerde metter daet al watse geestigh vant.
Hier weet uw Suster van, die, met haer droeve klachten,
Verweckt de losse jeught tot wijse na-gedachten;
Vint yemant daer misschien of hier een aerdigh liet,
Het soetste van den galm en is mijn eygen niet.
Sy heeft de maet geset, sy deed' het deuntjen leven,
Sy heeft den rechten klanck, sy heeft de ziel gegeven;
Want geen soo netten stem in al het naeste lant:
De sang woont in haer keel, de geest in haer verstant.
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Als ghy dan af-scheyt neemt, soo buyght uw gansche leden,
Begroet de goede ziel, en seght haer dese reden:
Seght, dat'er menigh veers in u gevonden wert,
Dat haer betuygen kan mijn trou en suyver hert.
Want als men af-scheyt neemt, soo blijft de reden steken,
Dat is voor haer genoegh; ghy wilt niet langer spreken,
Ghy daerom maecktet kort: doch voor haer soete gunst,
Soo laet haer eenig pant geboren uytte kunst:
Een kint gelijck als ghy. Maer wenst haer menigh-werven
Dry kinders, die voor-eerst haer deughden mogen erven:
Of isse niet vernoeght met soo een kleyn getal,
Soo veel de lieve God haer saligh achten sal.
Wilt ghy nu mijnen raet (om niet te sijn verstooten),
Soo neemt eerst uwen wegh door onse bont-genooten:
Daer wort uw ronde tael van yder een verstaen,
En ghy mooght onbevreest in alle steden gaen.
Doch Brabant lijcke-wel en hebje niet te schromen,
Daer heeft al over-langh uw maeghschap mogen komen.
Ey lieve, waerom niet? de kunst is sonder gal,
En heeft van ouden tijt haer vrienden over-al.
Maer als ghy door het Sticht tot Utrecht sijt gekomen,
Na Schuermans edel pant dient flucx te zijn vernomen.
Die heeft het soet gedicht en alle kousten lief;
Ghy daerom, groet de maeght, en geeft haer desen brief:

Aen 't wonder-stuck van onsen tijt, dat ghy, o Jonckvrou Schuermans,
zijt.
‘Princesse, wiens gemoet, verlieft op oude boecken,
Noyt dwaesheyt heeft gepleeght die jonge lieden socken:
Maer die uyt hooger drift verscheyden van de jeught,
Geen ander liefde draeght als tot de ware deught,
Tot kunst en wetenschap, tot veelderhande spraken,
En wat in eenigh mensch kan wijse sinnen maken,
En wat in eenigh hert de beste zeden prent,
Soo dat een yeder schrickt die uwe gaven kent:
Ontfangt mijn jongste kint, dat aen u wert gesonden,
En, mits het in het landt geen moeder heeft ghevonden,
Weeft ghy 'er moeder van; ghy zijt van mijnen aert,
Vermits ghy door de kunst uw bed alleen bewaert.
Een kint gelijck als dit, dat kan oock u betamen,
Ten sal geen teere maeght, geen vrijster oyt beschamen.
Ick segge noch een mael, ghy sijt van mijnen aert,
Vermitsje nevens my papiere-kinders baert.
Dit magh een vrijster doen, dit kan een maeght bedrijven,
En des al niet-te-min èn maeght èn vrijster blijven:
Ghy daerom weest gerust, oock als u dit geschiet,
Een kint aldus geteelt en quetst den maeghdom niet.
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Doch sooje niet en wilt den naem van moeder dragen,
Of dat een voester-kint u niet en sou behagen,
Soo laet ten minsten toe, dat mijn papiere-kint
Magh seggen wieje zijt al waer men menschen vint:
Magh toonen aen het volck uw soet en eerbaer wesen,
En dat uw lieven naem oock daer magh zijn gelesen,
En lieve, waerom niet? want dit uw eygen beelt
En is geen anders werck, het is van u geteelt1).
Ick weet, als sy den brief sal hebben over-lesen,
Ghy sult in haer vertreck en by haer mogen wesen:
Daer salse gaen besien, of ghy oock weerdigh zijt,
Dat sy met uw onthael sal quisten haren tijt.
Maer ghy noch even-wel en hoeft u niet te schromen,
Het is u toe-gestaen oock by een maeght te komen,
Een maeght die niet en trout, maer in haer kamer sit,
Daer sy niet om een man, maer voor de werelt bidt.
Oock eene dus gesint, die kan hier saken vinden,
Die haer niet aen het vleesch, maer aen den Hemel binden:
Ghy, weest daerom gerust, maer draeght u na den eysch,
En hout u buyten smaet en sedigh op de reys.
Uw Vader heeft geen maeght sijn leven oyt bedrogen,
Oock op haer goeden naem geen swadder uytgespoghen;
Al bracht hy daer hy quam een vrolick wesen in,
Noch was hy sonder gal en eerbaer niet-te-min.
Ghy, doet gelijck als hy. En wilder yemant mallen,
Of sooder eenigh mensch uyt swackheyt komt te vallen,
Soo leyt hem metter hant tot in uw stil vertreck,
Daer yder balsem vint, oock voor een steegh gebreck.
Ick meyn uw leste deel: daer leyt'et in verholen
Dat ons te rechte brenght wanneer de sinnen dolen;
Ontsluyt dat aen het volck als ghy het dienstigh vint,
Maer hout u by de jeught die eer en tucht bemint.
Neemt u geen quelling op, schoon u de spotters laken,
Maer weest in uw gemoet getroost in alle saken.
Wie vreemde landen siet, en lange reysen doet,
Die stelle voor gewis, dat hy verdragen moet.
Wie veel by menschen komt of timmert aen de wegen,
Die vint meest al het volck tot nijt of spot genegen.
Ghy, alsje dit vergif ontrent u voelen sult,
Soo neemt tot uw behulp een plaester van gedult.
Daer is geen ander raet, het zijn gemeene plagen;
Hoe kander eenigh werck aen alle man behagen?
Waer is soo gauwen kock, die oyt een sauce maeckt,
Die alle menschen dient, en alle monden smaeckt?
Wel aen nu, weerde kint, ontfanght uws vaders segen,
Die sal u dienstigh zijn op alle vreemde wegen:
God geef, dat nimmer mensch met u verkeeren moet,
Die niet en gaet te werck gelijck het bietjen doet. Nu vrienden, die bewoont ons vaderlantsche palen,
Of waer dit misgewas misschien sal konnen dwalen,
Ick bid: ontfanght het wicht, en doet het goet onthael,
't En hoeft geen rijcke koets, en min een gulde sael.
1) Op dat ick geen raetsels en schijne te spreken, soo sal de gunstige Leser geheven te verstaen,
dat het Beelt van Juffrouw Schuermans hier achter gestelt, by haer selfs, en nae haer selfs,
uyt een spieghel is geteyckent en nae de ghedane teyckeninge by my ghedaen snijden. Yder
oordeele den leeuw na de klauwe.
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't En is niet opgevoet ten dienste van de lusten;
Oock op een vueren planck, daer sal het konnen rusten.
Hy dwaelt, nae dat my dunckt, die van sijn wesen klaeght,
't En singt niet onversocht, 't en spreeckt niet ongevraeght.
't En hoeft geen cierlick kleet, als eertijts princen droegen,
Een rock van enckel leer, dat kan hem vergenoegen:
Indien hem yemant schenckt een bant van sijde lint,
Dat neem ick voor een peyl, dat hy de kunst bemint.
Maer 't wicht en hoeft'et niet: het kan met slechte banden
Wel varen over zee, oock inde verste landen;
Het is voor hem genoegh indien het gunst geniet,
En dat een billick oogh zijn feylen oversiet:
Indien het sijnen weert magh segen achter-laten,
Of door een stil beleyt een maeght of vrijster baten,
Of dat een jongh-gesel magh leeren uytte daet
Den gront van goet beleyt ontrent den echten staet Maer eer ick hier besta mijn reden af te breken,
Soo moet ick noch een woort tot onsen Leser spreken;
Hem dient een kort begrijp, om flucx te mogen sien,
Wat ick hier nu besta de werelt aen te bien.
Hoort vrient, speelt u de geest ontrent de jonge vrouwen,
Of zijtge niet bequaem om meer te mogen trouwen,
Of snelje naer het graf, ontfanght my desen gast,
Die sal u doen verstaen wat op uw wesen past;
Een yeder in het sijn. Wilt ghy wat vrolicx lesen,
Of in het tegendeel by wijlen treurigh wesen,
Of stijgen uyt het vleesch ontrent den ouden dagh,
Hier is van alle stof die u vernoegen magh.
Ghy, leest, en weest gegroet. Dit had ick u te seggen,
Doorsiet vry mijn beleyt en wilt'et over-leggen:
En sooje noch misprijst mijn voorgenomen wit,
Soo kom ick tot besluyt en segh u, Leser, dit:
Acht ghy met dit geschrift mijn tijt verquist te wesen,
Soo quist noyt uwen tijt met dit geschrift te lesen:
Of houje mijn verstant niet wel te zijn besteet,
Soo geeft uw sinnen werck daer ghy iets beters weet.

Desen allen onvermindert, soo moet ick by het voorgaende noch dit voegen,
goetgunstige Leser, te weten: dat, by my gemerckt zijnde, hoe dat veel ervaren lieden
voor een gewoonte hebben, eerst te stellen de regels tot eenige wetenschappen
dienende, en daer na de exempelen op de selve passende; ick het selve hebt
goetgevonden na te volgen. Ende alsoo ick door een vorigh Boeck geleyt heb de
gronden van een goet houwelick, en een af-keer gepooght te maken van quade
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gangen die in soodanigen gelegentheyt zich openbaren, soo heb ick dienstigh geacht,
by dese jegenwoordige mijn oeffeninghe de saken door exempelen meerder klaerheyt
te geven.
Onder andere is mijn betrachtingh mede geweest, t'elckens nieuwe gevallen en
van een bysondere uyt-komste voor te stellen, ten eynde om door de verscheydentheyt
van stoffe, geduerighlijck versche bedenckingen in den Leser te verwecken: op dat
alsoo yder een iet wat hier soude vinden dat op sijne bysondere gelegentheyt soude
mogen slaen. Waer in ick meyne soo veel ghedaen te hebben, dat'er by-naest niemant
sal gevonden worden, of hy en sal aen het een of het andere trou-geval sijn eygen
konnen toetsen en ter preuve stellen. Oock heb ick in de gevallen in dit Werck
gebruyckt niet erdicht, ofte in mijn eygen breyn gesmeet, gelijck het gebruyck van
de Poëten veel plagh te wesen; maer ick hebbe beter gevonden, de geschiedenissen
van goede schrijvers te ontleenen, om redenen by eenige geleerde wel aengewesen1).
Ondertusschen wil ick den Leser gebeden hebben, sich daer aen niet te willen stooten,
dat ick de ontleende geschiedenissen breeder hebbe uytgemeten als die by de oude
schrijvers gevonden werden; want de gene die van het ambacht zijn, weten hoe verre
een bescheyden penne in soodanigen gelegentheyt vermagh te gaen weyen, en wat
de kunst ontrent de omstandigheden der saken is geoorloft2). En sulcx dient sonderlinge
tot beter glimp van de stoffe, en tot meerder vermakelijckheyt van den Leser: op de
welcke al mede plagh gesien te werden. En ten dien eynde hebbe ick door kopere
platen het bysonderste van de geschiedenissen aen den Leser willen vertoonen.
Noch hebbe ick geoordeelt dienstigh te wesen, by maniere van t'samenspracke
door twee persoonen van bysondere gelegentheyt, de vraegh-stucken, uyt ydere
geschiedenisse rijsende wat naerder te doen ondertasten: dan het selve is by my niet
over-al in volle leden gedaen konnen werden, vermits mijn ampt (geduerende den
tijt dat ick met het voors. Werck besigh was) my veel beswaerlijcker quam te worden
als wel te voren. Invoegen dat ick mijn begonnen ontwerp naer eysch van saken niet
en hebbe konnen vol-trecken: maer hebbe de vervullinge van verscheyde
bedenckelijcke vraeg-stucken gelaten aen het oordeel van den ervaren en geoeffenden
Leser.
Tot besluyt, Vrienden, mijn ooghmerck in desen allen is geweest mijn sinnen
besigh te houden, ende alsoo beyde te sware en te lichte gedachten van de hant te
wijsen, de Nederlantsche tale te verçieren, de Hollantsche gedichten sachtvloeyende
en sonder stoot- en stop-woorden te waken; ten eynde de selve eenparlijck en sonder
stuyten gelesen mochten werden. En boven dien onse Lands-genooten met
vermakelijckheyt wat goets te doen lesen, en daer door bequamer te maken tot het
huyselick en borgerlick leven, en een geluckzaligh sterven. Waer toe ons helpe de
Bruydegom van de altijt-duerende feest, even Godes Sone gepresen in der eeuwigheyt.
1) M. de Montaigne hv. des Essaias 2. chap. 35. De trois bonnes semmes: Je m'estonne que
ceux qui s'addonnent à escrire pour donner plasir et profit au lecteur, ne s'avisent plustost de
choisir dix mile tres-belles histoires, qui se rencontrent dans les livres: ou ils auroient moins
de peme, et apporteroient plus de plasir et profit. Et qui en voudroit bastir un corpus entier
et s'entrentenant, il pourroit entasser par ce moyen force veritables evenements de toutes
sortes; les disposant et diversisiant, selon que la beauté de l'ouvrage le requereroit.
2) Ceux qui sont du mestier entendent jusques ou s'estend la discrete licence d'un Poete, qui
sur le pilotis de l'histoire assied beaucoup de circonstance vray-semblables. Partas en la
presace de sa l. Semaine.
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Vaert wel, goetgunstige Leser, en geniet, soo het u goet dunckt, mijn gedichten en
gedachten, en hout my voor den genen die ick ben, te weten:
U.E. gansch toe-genegen en dienstwilligen,
J. CATS.
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Hier siet ghy, goet-gunstige leser, een afbeeldinge van jonckvrouw
Anna Maria Schuermans, naer het leven ghedaen: onder het welcke
wy gestelt hebben het veers dat ghy daer lesen meught.

Wie oyt dit aerdigh beelt sult komen aen te schouwen,
Hout vast, dat ghy hier siet een roem voor alle vrouwen.
Van dat de weerelt stont tot heden op ten dagh,
Niet een, die haer geleeck of nu bereycken magh.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

XV
Maer niemant dencke dat wy hier (gelijck wel somwijlen in lof-dichten plagh te
geschieden) te ruym ende wijt-mondigh hebben gesproken. Neen niet alsoo, maer
ghy selfs wort hier rechter gemaeckt om te oordeelen, of dit mijn eerdicht erdicht is
dan niet. Ick vrage dan, of yemant van u-lieden oyt gekent heeft een jonckvrouwe:
Die in de Nederlantsche, Hooghduytsche, Fransche, Latijnsche Talen, soo wel
ervaren is geweest, dat sy daer in loffelijck spreeken, brieven schrijven, en dichten
konde.
Die in de Griecxsche, Bybels-Hebreeusche Talen soo wel geoeffent was, datse
daer in de Autheuren lesen, verstaen, daer van oordeelen, oock in schrijven konde.
Die in de Italiaensche ende Engelsche Talen soo verre is gevordert geweest, dat
sy boecken op saecken van State, of diergelijcke, by den Italianen geschreven: en
daer beneffens de uytnemende Theologische boecken by de Engelschen uyt-gegeven,
lesen ende gebruycken konde.
Die in de Rabbijnsche, Hebreeusche, Chaldeeusche, Syrische, Arabische Talen
soo veel geleert hadde, datse die konde lesen, verstaen, en met de heylige Hebreeusche
tale confereren, tot reynder ende geleerder openinge van de H. Schrifture.
Die vorder van sin en voornemen is geweest in toekomende, met Godes hulpe,
daer in voort te gaen, en daer noch by te voegen het Samaritaens, AEthiopisch ende
Persisch: verwachtende alleen maer noodige boecken tot uytwerckinge van haer
loffelijck voor-nemen.
Die in de Historiën, Poëten, Orateuren, ende andere goede Schrijvers, mitsgaders
de Liberale Konsten, neffens de Philosophische ende andere wetenschappen, soo
wel belesen ende ervaren is geweest, datse daer van discoureren, ende over de swaerste
stucken ende questiën derselver dicteren ende in 't schrift stellen konde.
Die voortreffelijcke kennisse hadde, ende een diepsinnigh oordeel in Theologiâ
Textuali, Dogmaticâ, Practicâ, Elencticâ; selfs tot de swaerste ende subtijlste
Scholastique questien toe.
Die haer dagelijcks noch neesterlijck oeffende in alle deelen ende methoden der
Theologie.
Die in de Schrijf-konste geen meesters en hadde te wijcken: ja, te boven gingh de
netste ende aerdigste drucken, en dat in 't Hebreeusch, Syrisch, Griecx, Samaritaens,
AEthiopisch, Latijns, Italiaens, enz.; ende de meeste Handen van dien op verscheyde
manieren, als Capitale letters, Staende, Loopende, konstelijck konde schrijven.
Die in 't Teyckenen ende Schilderkunste wel was ervaren.
Die zijde Bloemen of diergelijcke naer het leven konde bordueren.
Die Teyckenen konde met Potloot, de Penne, Crayon, enz.
Die wist te schilderen in miniature, ofte water-verwe.
Die de wetenschap hadde met een Diamant op het glas geestigh te schrijven.
Die konde Hout-snijden, of met een penne-mes in Palmen-hout Conterfeytsels
maken.
Die de wetenschap hadde van Plaetsnijden, tot haer eygen Conterfeytsel toe.
Die wist te boetseren in Wasch.
Die in de Musijcque loffelijck was ervaren. En van gelijcken mede in het slaen
van de Luyt.
Nu, soo is het alsoo, dat niet alleen de hooge Schole van het Sticht van Utrecht,
maer oock menigh geleert man in Hollant met volle reden van wetenschap kan
getuygen, dat al het gene voren is verhaelt, gelijckelijck is te vinden in den persoon
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van Jonck-vrou Anna Maria Schuermans: wiens beelt na 't leven, by haer selfs uyt
een Spiegel konstelijck geteyckent, wy den Leser hier, in 't koper gesneden, gunstelijck
mede-deelen; als een wonder niet alleen van onse, maer oock van de vorige eeuwen.
En daer op besluytende, segge ick:
O licht van uwen tijt, en Perel van den doeck!
Ghy, die ons Eeuwe çiert, verciert oock desen Boeck.
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t'Samen-speake van Philogamus jongman ende noch ongehouwt,
met Sophroniscus oddt man ende weduwenaar.
Kort begryp van de volgende t'samen-sprake.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Uytnementheyt van het houwelick van de eerste voorouderen.
Of het dienstigh is te trouwen?
Of het beter is getrouwt of ongetrouwt te wesen?
Of kerckelijcke persoonen behooren te trouwen?
Of iemant Godt om een goet partuur biddende, en daer na een opset nemende
om het eerste vrouw-mensch dat hem tegen komt tot een wijf te kiesen, een goet
middel is om wel te mogen trouwen?
Of het wijsheyt is, op schijn van Godsaligheyt, aendacht in de kercke, of
diergelijcke, plotselick iemant te trouwen?
Of iemant behoort te trouwen die geen middel en weet om de huys-houdinge
voor te staen?
Of alle mans-personen in het sweet haers aengesichts haer broot moeten eten,
en wat sulcks eygentlick seggen wil?
Of het beter is dat iemant met ge-erft goedt sijn huys-gesin onderhoudt, ofte
wel door middelen by hem selfs gewonnen?
Of vrouwen, die meer tot de huys-houdinge, door haer verstant ofte vlijt,
in-brengen als de mans, de heerschappye of voogdye over de selve toekomt?
Of het beter is te trouwen met of sonder houwelycksche voorwaerde?
Of'er in de Schriftuure eenigh houwelijck kan aengewesen worden, dat onder
een houwelycksche voorwaerde is aangegaen?
Of (indien Adam niet en hadde gevallen) onder de menschen voort-teelinge
plaetse soude hebben gehadt?
Of de woorden wast en vermenigvuldight, by Godt tot de eerst-gehoude
gesproken, een gebodt in hebben dan niet?
Of Adam Eva beslapen heest noch in den Paradijse wesende?
Weyger-kunst met heusche eerbaerheyt, gebruyckt ontrent het geheym des
houwelycks, den vrouwen aengepresen.
Ten wat tijde houwelycksche by-een-komste best is?

SOPHRONISCUS. Hoe dus, Philogame, al weder alleen, in dese eensame plaetse?
PHILOGAMUS. Ja, waerde Sophronisce, ick ben hier al dickmael eensaem, en dat
om eyntelyck eenmael uyt de eensaemheydt te geraken.
SOPH. Ghy spreeckt raedselen, na my dunckt; spreeck rond en klaer, jongelingh,
soo ghy anders wilt verstaen werden.
PHIL. Om verstaen te wesen is 't dat men spreeckt: en ick weet niemant, van den
welcken ick beter wensche verstaen te werden, als van u, waerde man. 't Is u
kennelijck, dat ick tot heden toe eensaem en ongepaert leve, en ester en is't mijne
gelegentheyt, oock mijne genegentheyt niet, dus langer te blijven, en daerom heb
ick even hier te deser plaetse in mijn eenigheyt nu al dickmael met ernst overleyt,
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hoe ick bequamelijck, uyt desen eensamen staet, tot een gesellig leven soude mogen
komen.
SOPH. Wel, wat is'et dat u daer noch aen hapert, goede jongelingh?
PHIL. Dat ick noch te weynig kennisse van saken hebbe in die gelegentheyt, en
noch de rechte gronden niet en weet, van dat groote werck. Ick en ben niet gesint ten
houwelyck te gaen, als de onreyne dieren in de Arcke deden want de selve, niet
wetende tot wat eynde sy-lieden daer in traden, waren'er in en quamen'er weder uyt,
even alsoo als sy-lieden daer in waren gekomen, dat is: onreyn ende ongalick.
SOPH. Ick en kan u daer in geen ongelijck geven, Philogame; want ick heb'er vele
gekent, en ken er noch heden eenige, die in het aengaen van haer houwelijck even
hen soo droegen, als ick een sekeren knecht eens hebbe gekent; aen den welcken sijn
Heere bevolen hebbende in haest om een boodschap te gaen, op alsulcken plaetse,
datelijck, soo haest hy de plaetse maer hoorde noemen, met een dom en los hooft
sich derwaerts spoede, sonder verder te verstaen wat hy daer te verrichten hadde; en
ter plaetse gekomen zijnde, toen maer eerst begon te dencken wat de reden mochte
wesen, waerom hy daer gekomen was; en die niet wetende, wert gedwongen te rugge
te loopen tot sijnen Heere, om sulcks te gaen vragen. Seker, alle de gene die alleen
te gaste gaen om hen sat te eten, maer reysen om nieuws te sien, en slechts ten
houwelicke komen om den lust van een vrouwe te genieten, die en hebben geensins
getroffen het rechte wit en oog-gemerck, daer sy-lieden op te sien hadden.
Rechtsinnige lieden gaen te gaste meer om door gemeenschap van goede reden en
zeden haren geest te vermaecken, als om met spijs en dranck haer lichamen te
belasten; haer reysen strecken hun niet om een nieus-gierig oog, maer om een
leerbegeerig herte te voldoen. Het trouwen dient de selve meer om een soet geselligh
leven, ten dienste van Godes Kercke, van het Vaderlant, en haer eygen huys te leyden,
als om de ketelinge van haer weeligh vleys vernoegen te geven.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

2
PHIL. Weynigh zijn er, waerde man, die het stuek soo op-nemen, evenwel soo is 't
meer als kennelijck dat het alsoo behoort.
SOPH. Ick oordeele dat die gene, die haer ten houwelicke begeven, behooren te
doen, als de gene, die haer tot een reyse buytens lants gaen stellen; de selve sien niet
alleenlijck eerst in haer gedachten, maer oock op de Caerte alle de wegen, bergen,
en rivieren daerse door hebben te reysen, al eerse van huys scheyden. 't Zijn wilde
menschen, die huysen bouwen van boomen, soo als die in de bosschen asgehouwen
werden, dat is: met schorssen en quasten. Ick, in het tegendeel, wil niet als een boom,
maer als een balck, gebruyckt werden in 't gebouw van ons Vaderlant, dat is: ick
wenschte wel in de gelegentheyt van 't houwelyck te komen niet rau en onbesnoyt,
maer ge-effent, geschaeft, en gesuyvert van de quasten der jonckheyt. Het volck
Israels en toogh niet in het beloofde Land, als na een naerstigh ondersoeck wat voor
een volck dat'er in woonde, wat voor steden en sterckten daer in waren, en met eene
wat vruchten dat'er in wiessen. Ick woude soo geerne doen in de saecke daer van wy
tegenwoordelick spreeken, dat is: ten aensien van het houwelyck, 't welck ick te
rechte mach noemen 't Land van Belosten der jonge lieden.
PHIL. Ick woude wel van veelerhande bedenckingen, die my nu en dan te binnen
komen, ontrent den houwelycken staet, wat nader berichts hooren van de gene die
ick meyne dat stuck grondelick te verstaen: en nadien ick weet dat ghy niet alleenlyck
goede wetenschap, maer ook volle ervarentheyt van desen allen hebt, mids ghy niet
alleenlyck een geruymen tijt getront zijt geweest, maer hebt daer-en-boven (soo ick
weet) uwen houwelycksen tijdt niet sonder aendacht en diepe opmerckingen laten
voor-by gaen: Soo woud ick wel dat ghy my eerst het oyr, en daer na de tonge een
weynigh woudet leenen op dese gelegentheyt: want met lieden die door eygen
bevindinge wijs zijn, raet te plegen, dunkt my best te wesen. De wegh tot wetenschap
is lang door regels, kort door exempels, seyt een wijs Schryver.
SOPH. En op wat saken loopen doch meest uwe gedachten?
PHIL. Ick woude hier in wel gaen van de eyers af tot de appels toe, gelijck de oude
seyden, dat is, gelijk ghy weet, van den beginne af tot het eynde toe, om alsoo
bescheydentlijck eenige mijne naeu-keurige gedachten te voldoen, en sonderlinge
wilde ick met rechte kennisse van saken wel bericht werden op de navolgende
vraeg-stukken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wat recht trouwen is?
Of men mach trouwen?
Of men moet trouwen?
Of het beter is te trouwen, of ongetrout te blijven?
Wie'er trouwen mach, en wie niet?
Hoedanige Personen men behoort te trouwen, en hoedanige niet?
Wanneer men trouwen mach, en wanneer niet?
Waer men trouwen mach, en waer niet?
Waerom men trouwen mach, en waerom niet?
Hoe men trouwen mach, en hoe niet?
Wat behulp-middelen men om te trouwen gebruycken mach, en hoedanige niet?
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SOPH. Sie daer een wijt velt geopent, dat in veel dagen niet af en is te gaen, wat
naerstigheyt men daer toe oock brengen mochte. En waer toe soo veel mosterts hier
op gemalen, Philogame? soo ick u niet wel en kende, ick soude seggen dat ghy, nu
een Lubecksche vryer beginnende te worden, het sutsel-boeck soeckt, en daerom in
allen desen een hayr in drie soekt te klieven, om niet tot het werck te komen. Ey
lieve,
Die elcke veêr wil sien en raken,
En sal niet licht een bedde maken.

Houwelyckse saken wel te overwegen, maer niet eer te willen trouwen voor men die
aen alle kanten door en door heeft gesien, dunkt my meer neuswijzigheyt, als
voorzichtigheyt te wesen.
PHIL. Wel, Sophronisce, soudt ghy mijn naeu-keurigheyt in dier voegen opnemen,
soo is'et beter dat ick daer van af-stant doe, en my wat vermijde van soo diepen
ondersoeck van saken. Maer dien onvermindert, dunckt u mijn voorstel van soo
grooten omme-slagh te wesen?
SOPH. In trouwen ja, Philogame: want by-naest ontallicke vraegstukken, en al van
groot bedenken, konnen hier uyt getogen worden, en dienden wel rijpelick overleyt
te worden, om goet werk te maken; niet-te-min laet ons den anderen hier op wat
naerder verstaen. Het is noch vroeg in den morgen-stont, en de plaetse daer wy
jegenwoordelijck zijn is stil, vermakelick, en bevrijt van deurgang; oock ben ick
even nu recht gesint om van dusdanige saken wat te spreeken, behoudens, mids dat
ghy niet te naeu-pluysigh en sult wesen.
PHIL. Ick ben te vreden te doen als ghy segt, waerde Sophronisce: maer voor eerst
(dewijle ons geheele reden staet te loopen op het houwelyck met den gevolge van
dien) so stel ons vast een rechte beschryvinge van het selve, soo ghy die meynt best
te wesen.
SOPH. De Rechts geleerden seggen het houwelick te wesen een wettige
t'samen-voeginge van man en wijf, mede-brengende een onscheydbare gemeenschap
van leven. Andere gaen wat breeder in dese gelegentheyt, en stellen het houwelick
te zijn een wettige en onverbrekelycke verbintenisse, tusschen een man en een
vrou-mensch, by Godt ingestelt, ten cynde men hem kenne voor een suyveren Geest,
en dat wy in reynigheyt hem dienen mogen, en het menschelicke geslachte daer door
vermeerdert zijnde, Gods Kercke daer uyt mach worden versamelt. Onsen Erasmus
neemt het op dese wijfe: het houwelick (seyt hy) is een wettigh en geduerigh verbont
tusschen man en wijf, onderlinghe aengegaen ten eynde om kinderen te gewinnen,
medebrengende gemeenschap van lijf en goet.
PHIL. Welcke van dese drie dunckt u best te wesen?
SOPH. Ick houw dese alle voor bequaem, ghy en kont geen misslagh doen, een
van de selve te verkiesen, na gelegentheyt van saken.
PHIL. Maer opent my doch een weynich nader het innerlick bescheyt van dese
beschrijvinge, die ick wel kan bemercken malkanderen seer na te komen, maer
evenwel niet over al een en de selve te wesen.
SOPH. Merckt voor eerst, Philogame, dat het houwelyck is een wettige
by-een-komste, en sluyt daer mede uyt alle de t'samen-voegingen van man en wijf
die onwettigh of tegen den regel zijn, het zy dan ten aensien van de personen ofte
van de sake selfs. Let vorder op de woorden: tusschen man en vrouwe, en sluyt daer
mede uyt, als onwaerdigh den naem van houwelyck, de t'samenvoeginge van de
onmondige en minderjarige, van gelijcke de t'samenkomste van vrouwe met vrouwe,
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of man met mans-persoon, waer van men oock hedendaegs exempelen heest gesien:
en boven dien van vrouwen ofte mans-personen, daer van d'een ofte d'ander, ofte
beyde ten houwelick onbequaem zijn. Van gelijcken wort door de voorsz. woorden
afgekeurt de by-een-komste van een man tot twee of meer vrouwen; Item, van twee
ofte meer mans tot eene vrouwe. Met de woorden van: onscheydbare gemeenschap
wert aengewesen, dat geen houwelyck en kan gemaeckt worden onder conditie, oock
niet tot eenen sekeren tijt toe; maer het is een bandt geduerende geheel het leven van
de gene die onderlinge zijn verbonden, het welck in andere gemeene verbintenissen
en handelingen geen plaetse grijpt.
PHIL. Ick sie nu uwe beschrijvinge van 't houwelyck kortelyck uytgeleyt, en vinde
sulcks tot mijnder onderrechtinge te dienen, om eenvoudelyck te verstaen de nature
van dese verbintenisse; maer ick wenschte wel wat nader onderrechtinge te hebben
op verscheyde twijfelachtigheden, die op de vraegstucken, by my hier vooren
aengeroert, souden konnen werden bygebracht.
SOPH. Wel, Philogame, om tot uwe meyninge te komen, soo hebbe ick hier by der
hant een nieuw Poetisch werk, verscheyde gedenkwaerdige trouwgevallen onse
Nederlanders voor oogen stellende; dit meyne ick een goede aenleydinge te sullen
konnen geven tot ondersoeck van de saken, daer gy van gewaegt.
PHIL. Wat op-schrift geeft de Schrijver aen het werk, daer ghy van spreeckt?
SOPH. Proef-steen van de Trouw-ring sie ick'er vooren op-staen, en het sal by ons
te besien wesen, hoe de naem door de sake wert beantwoort. Mijns oordeels schijnt
de Schrijver te beloven, dat door dit werck een yder zijn trouwe tegenwoordige of
toekomende ter proeve sal konnen stellen, om alsoo te weten of de selve wel en
behoorlyck is, dan niet.
PHIL. Sie daer een gelegentheyt die ick sochte, waerde Man; ick bid u, laet ons
hier onder dese aengename schaduwe een weynigh nedersitten: want (naer ick merke)
soo ben ick hier wel ter slaegs gekomen, om te vinden daer ick lange na verlangt
heb. Staet my oock toe (soo het u belieft) dat ick in dese handelinge tot leser mach
dienen, als de jongste wesende, en die het selve minst sal verveelen; en daer na soo
opent my uwe aenmerckingen op de voor vallende saken; soo doende, sullen wy,
mijns oordeels, goet werck maken, en ick sal ten hoogsten wel vernoeght wesen.
SOPH. Nadien ick uwen lust hier in bemercke, goede jongeling, soo ben ick te
vreden te doen als ghy voorslaet; begint dan ter goeder uren, en ick wil met aendacht
letten wat'er voor aenmerkingen uyt sullen te trecken zijn, die op uw voornemen
sullen mogen passen, ende daer na willen wy reden en tegenreden onderlinge seggen
en hooren.
PHIL. Wel aen, ick beginne:
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Gront-houwelick, dat is: beschryvinge van d'eerste bruyloft,
gehouden in den paradijse, tusschen Adam ende Eva, eerste
voor-ouders aller menschen.
Op, droeve Sinnen, op. Waerom aldus geswegen?
Waerom soo langen tijdt in uwen rouw gelegen?
Ey! drijft het swaer gepeys ten lesten op de vlucht;
Het graf en gaet niet op hoe seer dat iemand sucht.
Wien eens de bleecke doot heeft uit het vleis genomen,
Die kan noyt wederom hier op der aerden komen;
Of iemant treurig is, of bijster ongesint,
Het is een stale wet, die alle menschen bint;
Ghy, schoon uw weder-helft is van u afgesneden,
Troost efter uw gemoedt, en stelt u des te vreden;
Ghy sult haer weder sien, naer uwen lesten dag,
Daer noit de wreede doot haer pijlen schieten mag.
Mijn geeft is nu belust aen Hollandt iet te schencken,
Waer door men overlang noch onser sal gedencken;
Koom, laet ons op een nieu iet brengen aen het licht,
Dat leet versoeten kan, en swacke sinnen sticht:
Yet dat een jong gesel voor eerst behoort te lesen,
Yet dat een echte man sal dienstigh mogen wesen,
Yet dat een teere maeght sal leyden in de jeught,
Yet dat een deftig wijf sal styven in de deught.
Ick heb by een gebracht verscheide trouw-gevallen,
Om daer te mogen sien hoe jonge sinnen mallen,
En hoe een rijper aert bequamer wegen vint,
En hoe een reine ziel haer toghten overwint:
Maer dat is niet genoegh. Wy moeten ondersoecken,
Uyt al wat Reden hiet, uyt allerhande boecken,
Wie in dit noest gewoel de rechte baen verliest,
En wie in tegen-deel de beste wegen kiest.
Al hooger, mijn vernuft. Wy moeten onder-gronden
Het wonderbaerste stuck van alle trouw-verbonden,
Des Heeren diepste gunst, des Hemels grootste werck,
Hoe God de Sone paert met sijn geminde Kerck.
Almachtig, eeuwig, goet, oneyndig, heylig Wesen,
Naer eysch, en rechte maet, by niemant oyt gepresen,
Wiens onbegrepen Woord de werelt heeft gebout,
En noch door hooge maght geduerig onderhout;
Die Adam hcbt vergunt door u te zijn geschapen,
En, in sijn even-beeld sijn lust te mogen rapen,
Die noch voor yder mensch, tot heden op den dag,
Beschickt een eygen deel dat hem vernoegen mag;
Die even uwe Kerck den segen hebt gegeven,
Te kennen voor een hooft den Prince van het leven,
En, uyt uw diepste gunst, de menschen hebt gejont
Een noyt begrepen heyl, een eeuwig trou-verbont.
O geest van onsen geest! o ziel van alle zielen!
Die sonder uw behulp als stof ter aerden vielen,
Tot u is mijn gebedt. Bestier mijn swacke pen,
En geef dat ick den gront van uwe wonders ken.
Geef dat ick tonen magh hoe vreemt ons sinnen woelen,
Als wy in onsen geeft uw krachtig woordt gevoelen,
Ten eind' ons blijken magh het noodig onderscheyt,
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Wie door een losse waen of reden werdt geleyt.
Maer geef doch boven al hun die ons schriften lesen,
Geef aen den Schrijver selfs, een nieu en ander wesen,
Geef, dat hy niet een woort magh brengen aen den dag,
Als dat aen al het volck ten goede dienen mag.
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God, door sijn eeuwig Woordt, en uyt sijn hoog vermogen,
Hadt om dit wonder Al een hellen glans getogen,
Had nu den swarten nacht gescheyden van den dag,
Soo dat men door het licht sijn groote wonders sag.
Het aerdrijck stont geset, en konstig onderscheyden,
Met dieptens overhant, en hoogtens tusschen beiden;
Den Hemel, uit-gebreyt gelijck een schoon tapijt,
Droeg in sijn hoog verwulf de peylen van den tijt.
De lught, tot haer cieraet, had duysent helle stralen,
Die aen den Hemel staen, en om de wereld dwalen,
Men sag de bleecke maen, men sag de guide son,
Men sag hoe datse rees, en haren loop begon.
De winden vlogen uyt, en sweefden op de stroomen,
En maeckten sacht geruys ontrent de jonge boomen:
Een dau, vol soeten geur, gesegen uyt de lucht,
Gaf voedtsel aen het loof en aen de jonge vrucht.
Het water lag gebocht in sijn bescheyde palen,
En mogt van nu voortaen niet elders henen dwalen;
Het landt was over-kleet met gras en edel kruyt,
En schoot, oock sonder saet, sijn gulle botten uyt.
De schepsels zijn geplaetst op veelderley manieren:
Ontrent het dichte bosch daer zijn de wilde dieren,
De steen-bock vint vermaek daer hooge rotsen zijn,
En in een diepen kuyl daer woont het schou konijn.
De vogels is de lucht tot haer verblijf gegeven,
Om met een vryen loop aldacr te mogen sweven,
De vissen is belast te swemmen in de zee,
En al waer groente wies daer sprong het weelig vee.
Maer God heeft boven al een tuyn met schone dreven,
Een Hof, na rechten eysch by niemant oit beschreven,
In Eden toebereydt, en als met eygen handt
Daer hagen in gepoot, en boomen in geplant.
Een windt van soeter aert, geresen uyt het Zuyden,
Quam sweven op het veldt, en spelen in de kruyden,
Quam sijgen in het loof, en wat'er vorder wies,
En noyt en rees'er storm die uyt den Noorden blies.
Daer is geen teere bloem gegeesselt van de winden,
Daer is geen vuylen mist ontrent den Hof te vinden,
Daer is geen strenge vorst, die in de wangen bijt,
Daer is geen felle kouw, die in de leden snijt,
Daer is geen vuylen damp, geen harde regen-vlagen,
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Geen blixems selsaem vyer, geen felle donder-slagen,
Daer is geen vinnig rijp, als ons de winter sent,
Geen hagel die het kruyt en jonge boomen schent,
Daer is geen sonne-brandt, die, met verhitte stralen,
Koomt op het jonge vee, of op de menschen dalen;
Alleen een reyne lucht, getempert op de maet,
Trekt bloemen uit het loof, en uit de blom het zaet;
Daer wast geen vinnig kruyt, geen netel op den velde,
Geen distel in het bosch, die vee of menschen quelde,
Daar is geen Aconijt, geen ander giftig blad,
Soo dat men sonder schroom van alle vruchten at.
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Daer quam geen witte raeg ontrent de bomen sweven,
Daer quam geen vuyle spin haer netten over weven,
Daer quam geen trage sleck gekropen op het kruyt,
Geen dick-gebuyckte pad en spoog'er swadder uit.
Daer quam geen vale mol ontrent de bloemen wroeten,
Daer quam geen boos gerut met hondert slimme voeten,
Daer quam geen swarte vlieg, die in het bloeysel sat;
Daer quam geen boose rups die jonge vruchten at.
Al wat'er leven hadt dat quam den mensche streelen,
Dat quam hem even-staeg sijn gaven mede-deelen,
En wat'er uyt een berg of uyt de dalen sproot,
Daer in was 't, dat het oog een vollen lust genoot.
Men sag'er edel nat, en klare beeken swieren,
Een dranck voor alle vee, voor alle wilde dieren,
Men sag'er wonder veel, en meer als eenig man
Met sinnen ondergaen of recht begrypen kan.
Al seyd' ick dat het woud daer staeg en eeuwig bloeide,
En dat'er honig-raet uit alle klippen vloeide,
En dat men uyt een berg kan tappen soeten wijn,
Noch leed ick geenen nood om achterhaelt te zijn.
Al seyd' ick dat'er melck, als met geheele beken,
Quam midden uyt een rots of uyt de keyen leken,
En dat men in den dauw vernam het edel Man,
Noch sprack ik niet een woort dat iemant laken kan.
Al steld' ick over al een reyn en heylig wesen,
En dat de vogels selfs den grooten Schepper presen,
Ja, dat een rave song gelijck een nachtegael,
Noch sprack ick evenwel geen ongerijmde tael.
Maer dit is onder dies op mijn gedicht te seggen,
Dit is mijn swacke pen met reden op te leggen,
Dat ick hier niet een woort kan brengen aen den dag,
Dat in het minste deel het stuck bereycken mag.
Voor my, ick kenne schult. Eylaes! mijn aerdsche leden,
Mijn deusig onverstant, mijn domheyt in de reden,
Mijn dick-bewasemt breyn is hier als buyten raet;
Maer God neemt menigmael de wille voor de daet.
Ghy, die het schoon prieel na eysch begeert te kennen,
Gaet, leert het van den geest en niet uit swacke pennen;
't En is geen menschen werk, het is van hooger prijs;
Gy wacht het recht bescheyt in 't eeuwig paradijs.
Ontrent den vetten rant en aen de soete stroomen,
Daer stont een schoon gewas van allerhande boomen,
Van kruyden in de bloem, van hagen in de vrucht,
En spreyden haren reuck door al de naeste lucht.
Hier liet des hemels Vorst twee schoone stammen wassen,
Die aen een reyn gemoedt alleen zijn toe te passen.
Al wat'er elders groeyt is voor het lijf geplant,
Maer dese voor de ziel en tot een heylig pant.
Te midden in het perck daar stont'er een geresen,
Groen, keestig, wonder gaef, en lustig in het wesen;
Men sag aan sijn gewaey geen dor of stervend blat,
Het scheen dat 's werelts jeught hem in de tacken sat.
Een glans uyt Godes throon, met wonder helle stralen,
Quam op het edel hout geduerig nederdalen,
Dies is sijn loof vergult en uyter-maten schoon,
En gansch sijn omme-loop geleeck een stage kroon.
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Siet daer een frissche stam, die, met haer reine vruchten,
De pijn met haer gevolg, de siecktens dede vluchten,
Die met een aerdig groen op haren planter loeg,
En al wat giftig was, door haren reuck verjoeg.
Het tweede boom-gewas, van ongewoone krachten,
Is van een diep begryp, en boven ons gedachten;
Sijn vrucht heeft schoonder verw als oit het ooge vont,
Maer efter niet gemaeckt ten dienste van den mont.
De gronden van het goet en van, het quaet te weten,
Zijn in het diep geheym van desen stam geseten:
Maer veel gelooft'er noch wel eer te zijn geschiet,
Dat sich een naer gespoock hier dickmael vinden liet.
Daer stont de wereldkloot in haer bescheyde kusten,
Daer stont het schoon priëel, vol alderhande lusten,
Daer stont het al-te-mael dat God had uyt-gewracht,
Maer tot sijn vollen eysch noch efter niet gebracht.
Een dier van hooger aert, begaeft met wijse reden,
Dat na den Hemel siet met op-gerechte leden,
Een dier, een wonder dier, dat Godes aert genaekt,
Ontbreekt noch aen het werk, en dient te zijn gemaekt.
Hy, die het al door-siet tot aen de diepste gronden,
Heeft even dit gesien, en middel uyt-gevonden,
Om wat'er noch ontbrack te brengen aen den dag,
So dat geen nieus-gier oog iet meer vereyschen mag.
De Schepper tijt te werk, en gaet hier op aenvaerden
Een stuck van rooden kley, genomen uytter aerden,
Daer uit so brengt hy voort een man, een deftig beelt,
Daer in hy op een nieu een kleyne werelt teelt:
Het lijf was eerst gemaekt, maer kon hem niet bewegen,
En blijft juyst in den stant gelijck het was gelegen.
Het is van schoone verw en toont een soet gelaet,
Maer daer en is geen drift die op en neder gaet.
God blies, en Adam leeft. Siet daer het dier gevonden,
Waerom dit wonder Al te samen is gebonden;
En of schoon Adam schijnt des Heeren laetste werck,
Het is noch evenwel sijn eenig oog-gemerck.
Siet, als een deftig man sijn vrienden wil onthalen,
Hy leydt de gasten noyt in onbereyde salen;
Maer tijt voor eerst te werck, en met genegen vlijt,
Soo ciert hy, daer het dient, de mueren met tapijt;
Hy doet een schoon buffet, een reyne tafel decken,
Hy laetse met damast of linnen over-trecken,
Hy set'er vaten op, en steeckt de lichten aen,
En maeckt dat over al bequame setels staen.
Hy laet, door handig volck en door ervare knechten,
De spijse na de kunst en op haer order rechten,
En, als dan alle ding ten volle is bereydt,
Soo worden op het lest de gasten in-geleydt;
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Dus gaet hier God te werck. Hy vordert alle saken,
Hy gaet het schoon priëel, hy gaet de werelt maken,
Hy stort in alle ding een vollen hertenwensch,
En op den sesten dag toen bout hy eerst den mensch.
Noch is'et niet genoeg. De Schepper gaet bemercken
Wat al de werelt heeft voor schoone wonderwercken,
Hy let ook op den mensch en al wat Adam doet,
En vint dat hy voor al niet eensaem wesen moet.
Hy laet een diepen slaep hem in de leden komen,
En heeft hem uyt het lijf een ribbe weg-genomen.
En uyt dit eygen been heeft Godes hand gewracht,
En Adam, eer hy 't weet, een Vrouwe toe-gebracht.
De Man lag in den Hof, beschaduwt van de boomen,
Verwonnen van den slaep, bedwellemt van de droomen.
Soo dat sijn deusig oog niet eer en is ontwaeckt.
Voor dat het aerdig werk ten vollen is gemaekt.
Toen kreeg hy op een nieu gevoelen in de leden,
Hy sag onseker wat, hy koomt'er na getreden,
Hy sag een selsaem ding, een soet en aerdig beelt,
Dat stracks hem door het oog tot in het herte speelt,
Hy voelt een nieuwe jeught, hy voelt een ander wesen,
Hy voelt een soet gewoel, dat in hem komt geresen,
Dat al sijn bloet door-rent, hy wordt een ander man,
Hy wordt in hem gewaer dat niemant seggen kan.
Hy wordt in hem gewaer de gronden van het leven,
By niemant recht gevat, by niemant oyt beschreven,
Yet dat noyt Adam selfs in sijn gewrichten vant,
Een koortse sonder pijn, een hitte sonder brant.
De man, aldus geroert, is na de Maeght geweken,
En, midts hy by haer koomt, begint hy dus te spreken:
Ick hiet u wellekom, mijns hertsen eerste vreught,
O troost van mijn gemoedt, en haven mijner jeught!
Ick hiet u wellekom, o wensch van mijn gedachten!
Mijn ziel, mijn ander ick, daer op mijn sinnen wachten!
Ich hiet u wellekom, o lust van mijn gepeys!
Mijn beelt, mijn even-mensch, mijn been, mijn eygen vleys.
Ich hiet u wellekom, mijn hoop, mijn uytverkoren,
Mijn troost, mijn liefbehulp, tot mijn vermaeck geboren,
Mijn kroon, mijn hoogste schat, mijn uyt-gelesen blom,
O segen van den Heer! ick hiet u wellekom.
Hoe vreemt sag Eva toe in dese nieuwe saken!
Sy wist niet watse sag, maer sag het met vermaken,
Sy wist niet wat een man of vryer is geseydt,
Noch wertse tot het werck uyt eygen aert geleydt.
Sy voelt haer teer gemoedt tot in den geest bewegen,
En datse niet en kent, daer isse toe genegen,
Sy weet niet watse voelt, en 't is haer jeugdig bloet,
Dat in haer gaende wert, en blijde sprongen doet.
Sy voelt dat haer de geest wordt krachtig aengedreven,
Hoewel sy dit gewoel geen naem en weet te geven,
Sy staet, gelijck het scheen, verstelt in dit geval,
Onseker watse doen of watse laten sal.
Sy sag den Jongeling, en sijn bequame leden,
Sijn borst, en kloeck gestel, sijn gaven in de reden,
Sy hoort een soet gespreck, dat sy bevallig vont,
En biedt hem wederom de gunst van haren mont:
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Hoe dat ghy dient genoemt, die my hier komt gemoeten,
En hoe ick spreken sal, en u behoor te groeten,
Des ben ick onbewust. Wat is'er dat ick ken?
Die maer een oogenblick hier op der aerden ben.
Ick mag u wel te recht mijn lieve broeder noemen,
Dewijl dat ghy en en ick van eenen Vader roemen;
Godt heeft ons beyd' gevormt, en dat met eygen handt;
Siet daer, van eersten af, een wonder vasten bandt.
Ick mag u boven dat mijn eygen vader hieten,
Om dat mijn aders selfs uyt uwe leden vlieten;
Mijn been dat is het uw, uw vlees dat hiet ick mijn,
Soo mag ick wel te recht uw eygen dochter zijn.
En midts dat over u, door Godes eygen segen,
My 't recht van echte trouw ten vollen is verkregen,
Soo wijst de reden aen, dat ick u noemen kan
Mijn hoeder, mijn behulp, mijn vrient, en echte man.
Maer wat behaegt u best van dese soete namen,
Die ons in dit beroep na rechten eysch betamen?
My dunckt, hoe dat'et ga, dat ick geen misslag doe,
Al schrijf ick al gelijck u dese namen toe.
Dies seg ick wel te recht: Ick danck u, lieve broeder;
De Schepper is het al, wy zijn niet sonder moeder.
Ick danck u boven dat, o vader mijner jeught,
Dat is de rechte naem die ghy oock voeren meught.
Ick danck u, waerde man, van Gode my gegeven,
Een steunsel mijner jeught en van het gantsche leven.
Hy, die ons nu ter tijdt te samen heeft gepaert,
Bestier ons gantsch bedrijf, na sijnen reynen aert.
De man, op dit gespreck, gevoelt sijn herte springen,
Hy staet gelijck bedwelmt in al de soete dingen,
Hy spreekt haer weder aen: Mijn bruit en hoogste schat,
Ghy hebt ons eersten gront na rechten eysch gevat.
Ghy kont my (so ghy segt) verscheyde namen geven,
Van broeder wel te recht, van vader daer beneven;
Maer, soo ick eenig ding van u verkrijgen kan,
Soo neemt my in den arm, en hiet my: lieve man.
In dat soet-deftig woort, daer in soo ligt verholen,
Wat u en my gelijck de Schepper heeft bevolen;
Jont my dien waerden naem, den gront van onsen staet;
En breng dan, na den eysch, uw reden tot de daet.
De vrijster, wat ontset (vermidts de leste woorden,
Door ick en weet niet wat, haer teere ziel bekoorden)
Heeft, met een heus gelaet, een weynig haer bedacht,
En naer een korte wijl haer antwoordt in-gebracht.
Laet ons (met uw verlof) een weynig over-wegen,
Hoe dat in ons beroep de saken zijn gelegen;
Ick heb van u geleert, hoe dat ghy dient genaemt,
Laet ons nu vorder sien wat u en my betaemt;
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Daer zijn (na dat ick merck) in als besette palen.
Geen saeck en dient gedaen na ons de sinnen dwalen,
Maer door een rijp beleydt. Daer is een rechte maet,
Waer op het deftig werck van Aerd' en Hemel staet.
Hoewel Gods wonder-handt had macht, om alle saken,
Op eenen dag alleen, ten vollen op te maken,
Noch heeft hy niet-te-min hier anders in gewracht,
En dit geweldig Al by trappen uyt-gebracht.
Hy ging eerst van het licht het duyster onderscheyden,
Hy ging een rouwen klomp na sijnen wil bereyden,
En, schoon hy meerder glans ook toen verwecken kon,
Soo gaf hy lijcke-wel geen stralen aen de Son.
De lucht moest noch een tijt dat groote licht verwachten,
Want God doet alle ding als op besette drachten,
Besiet des Hemels loop, en al sijn groot beslag:
Eerst komt het schemer-licht, en dan een klaren dag.
Koom, seg my doch een reis, van waer zijt gy gekomen?
En waerom ben ick doch uyt uwe borst genomen?
't Is reden dat de mensch, eer hy sich elders went,
Sijn gronden, sijn geslacht, sijn eygen wesen kent.
Vriendinne, seydt de Man, 'k en wil u niet verbergen,
Dat gy tot uw bericht van my bestaet te vergen,
Koom, voeg u nevens my, ick wil u doen verstaen,
Hoe dat het ons begin van eersten is gegaen.
Soo haest d'Alwijse Godt, de Vader aller Geesten,
Had my voor eerst gejont de macht van alle beesten,
Toen trat ick in den Hof, en sag het schoon priëel,
Vol enckel herten-lust tot aen het minste deel.
Ick ging of op het velt, of in de bossen dwalen,
Ick ging ontrent een berg, of in de lage dalen,
Ick ging of op het zant, of door het weelig gras,
Ick liet mijn oogen gaen al waer het lustig was.
Ick sag het vruchtbaer hout, ick sag de wilde boomen,
De dieren op het velt, de vissen in de stroomen,
Ick sag hier vette kley, ick sag een witte strant,
Ick sag het edel gout gemengelt onder 't zant.
Genaekt' ick oyt een vliet, om daer te mogen drincken,
Ick sag tot in den gront den schoonen Onyx blincken;
Dien greep ick metter hand te midden uyt de beeck,
En stont op sijnen glans een ruyme wijl en keeck.
Dan sloeg ick eens het oog ontrent de rasse dieren,
Die speelen in de lucht, en om den Hemel swieren.
Dan leend' ick eens het oir aen haren blijden sang,
En dit was mijn bedrijf by wijlen uren lang.
Dan ging ick door het wout, en sag de groene dreven,
Gesproten uyt het dal, en tot de lucht verheven,
Getogen op een ry, en wonder net geplant,
Men vont'er in het werck van Godes eygen hant.
Wat dient'er wel geseyt? Daer waren duysent saken
Ten schoonsten uitgewracht, alleen tot mijn vermaken:
Maer of ick alle ding met oogen overliep,
Noch vont ick, dat mijn hert geen rechte lust en schiep.
Wat is my doch een boom met vruchten over-laden?
Wat is een klare beeck, en daer te mogen baden?
Wat is de rijckste steen die ick op aerden ken,
Dewijl ick maer alleen in desen lust en ben?
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Wie sal benevens my den grooten Schepper singen,
En sien tot in den gront den keest van alle dingen,
Den geest van al het werck, dat ons voor oogen staet,
Daer in mijn nieus-gier hert geduerig hooger gaet?
Wien sal ick Godes macht, als metten vinger wijsen?
Wie sal benevens my sijn groote daden prijsen?
Men segge wat men wil, het leven is de doot,
Indien men niet en vindt een lieve bed-genoot.
't Is waer, de groote God die liet voor my verschijnen
Een ongetelde schaer van ossen, paerden, swijnen,
Van leeuwen uit het bosch, van beeren uit het wout,
En wat sich in het dal, of op de rotsen hout,
Ick sag de schepsels aen, die my voor oogen stonden,
Ick kend' haer ganschen aert tot aen de diepste gronden,
Ick gaf nae rechten eysch, en naer het was bequaem,
Ick gaf, op vasten gront, aen yder sijnen naem.
Maer schoon Godt over-al veel dieren had geschapen,
Niet een en was'er nut om nevens my te slapen;
Al kond' ick haren aert als voelen metter handt,
Noch was 't dat ick daer in geen vollen lust en vant.
't Is al te groven stof, en in haer domme leden
En is voor my geen hulp, geen woonplaets voor de reden;
Het beeld, het edel beeld van Godes hoogen Geest
En woont niet in den leeuw, of eenig ander beest.
Dat is uyt enkel gunst den mensch alleen gegeven,
Om, na den rechten eysch, voor Godt te mogen leven,
Om staeg en over-al den Heer te mogen sien,
En hem in alle ding sijn eer te mogen biên.
Ick sag noch evenwel dat al de rauwe bende,
Dat yder onder haer een soet geselschap kende,
Ick sag'er niet een beest van soo verwoeden aert,
Dat niet sijn deel en socht, of niet en was gepaert.
Waer sich een jonge wolf of tijger ging vermaken,
Een beest dat haer geleeck dat quam tot haer genaken.
Waer oyt een arent vloog, of op der aerden viel,
Daer was een vogel by die hem geselschap hiel.
Ick sag het moedig paert ontrent sijn veulen speelen,
Ick sag den geytenbock op harde rotsen teelen,
Ick sag den wallevisch, en al het water-vee,
Sich paren onder een te midden in de zee.
En waerom meer geseyt? De vogels op de boomen,
Het wilt ontrent het bosch, de visschen in de stroomen,
Zijn al naer eysch gepaert, en niet een eenig dier
Of 't blust den soeten brant, van sijn inwendig vyer.
Dit heeft mijn oog gesien, dit heeft mijn hert gepresen,
Dit heeft mijn ziel gevoelt alsoo te moeten wesen;
Soo dat op dit gesicht mijn geest van binnen sprack:
Dat my oock even-selfs een weder-paer ontbrack.
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Hoe! sal het woeste vee met sijn geselschap speelen?
En sal ick sonder hulp hier eensaem moeten queelen?
Sal ick onvruchtbaer sijn in so een vruchtbaer wout,
Daer oock het minste dier na sijn gewoonte trouwt?
Sal ick den soeten naem van Vader noyt genieten?
En noyt een frissche Maeght mijn byslaep mogen hieten?
Sal my noyt aerdig kint hier leyden metter hant,
Terwijl mijn jeugdig hert in nieuwe liefd' ontbrant?
Voorwaer, na dat ick voel, my dient een ander leven,
My dient een soet behulp tot mijnen troost gegeven,
My dient een bed-genoot, my dient een jonge vrou,
Als my dit aerts prieel ten vollen smaken sou.
Juyst in dit stil gepeys den Schepper aller dieren,
Die onse gronden kent tot in de diepste nieren,
Vernam wat my ontbrak. Die groote mensche-vrient
Verstaet wat alle vleys en yder schepsel dient.
Ghy zijt dan, schoone blom, tot mijne vreught geschapen,
Om in mijn trouwen arm gerust te mogen slapen.
De gever alles goeds die heeft aen my gejont
Het wit van uwe borst, het root van uwen mont,
Het waes van uwe jeught, en al de soete dingen,
Die ick in u bemerck, die my tot uwaerts dringen.
Laet ons te samen doen, dat al de werelt raeckt;
Ghy zijt'er, edel pant, ghy zijt'er toe gemaeckt.
Hier op tradt Adam toe, en met een diep verlangen
Soo ging hy metten arm haer teeren hals omvangen,
Sy keeck hem jonstig aen; maer des al niet-te-min
Soo brachtse wederom haer tegen-reden in:
Soo ras hier in te gaen, alleen na weynig reden,
Is vry, na mijn verstant, wat vaerdig aen getreden.
Wy leggen nu ter tijdt de gront van onse spraeck,
Hoe konnen wy soo ras ons geven tot de saeck?
Ick ben een jonge spruyt, eerst heden opgeresen,
Eerst heden, sooje weet, gekomen in het wesen,
Ick ben een nieuw gewas hier in het aerdtsche dal,
Ick ben een teere bloem, een duyve sonder gal;
Wie sal ontijdig fruyt gaen trecken van de boomen,
En niet tot beter uur sijn grage lusten toomen?
Wie maeyt'er voor den oogst, of snijt het koren-aer,
Eer dat men aen het stroo sijn rijpte wordt gewaer?
Wie sal een teere roos met ruwe vingers drucken,
Om haer gesloten bloem in haesten af te plucken?
't Is beter, na my dunckt, te stremmen alle spoet,
Tot dat een helle son het bloempjen open doet.
Indien het u bevalt, soo gun my weynig dagen,
Om eerst mijn teere jeught den Schepper op te dragen;
Op dat ick met bescheydt hem eere bieden mag,
En hy dan gunstig zy aen onsen bruylofts-dag.
So haest de soete Maeght haer reden heeft gesproken,
Is Adam wederom in vreugden uyt-gebroken;
Hy vint dat haer den geest met kennis is vereert,
Schoon datse noch ter tijdt by niemant is geleert.
Vriendinne, seydt de Man, ghy weet bequame dingen
Te denken in den geest, en aen den dag te bringen,
Ghy weet, dat u geen mensch bekent en heeft gemaeckt,
Soo dat uw reden selfs als na den Hemel smaeckt.
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God is, gelijck ghy seght, voor alle ding te prijsen,
Tot hem moet ons gemoedt en al de sinnen rijsen.
Ick danck hem even nu, dat ghy te deser tijdt
Mijn troost, mijn soet behulp, mijn lief geselschap zijt:
Ick loof hem wat ick mag voor uwe schoone leden,
Voor uw verheven geest en gaven in de reden:
Ick danck hem, waerde pant, dat ghy te boven gaet
Al wat'er in den Hof door hem geschapen staet.
Maer ghy, die Godes wil hebt binnen u geschreven,
Weet ook, wat aen den man het wijf behoort te geven;
Weet, dat haer gansche wil is onder hem geset,
En dat sijn woort haer streckt als tot een soete wet.
Ghy dient oock dit gebodt op uw bedrijf te passen,
Ghy moet in vruchtbaer zaet hier op der aerden wassen;
Dat is van Gode selfs tot u en my geseydt,
En dus soo dient het werck hier toe te zijn beleydt.
En, lieve, waerom niet? De Godt van eeuwigheden,
Die kracht en adem blies in dese gave leden,
Heeft ons van eersten af ten vollen toe-gestaen
Al wat'er iemandt siet beschijnen van de maen.
Mijn goet is vierderley: Ick hebbe vaste gronden,
Ick hebbe machtig volck aen mijn bevel gebonden,
Ick hebbe rijcken cijns en renten over al,
Ick hebbe tot vermaeck een over-lustig dal.
En wilje dit ontworp wat nader overwegen,
En weten met bescheydt hoe dat het is gelegen,
Ick wil u laten sien waer in het al bestaet,
Ghy sult'et even hier begrypen uytter daet.
Ick noem onroerent goet de wey en koren-landen,
Die God ons heeft vergunt, tot segen-rijcke panden;
Al wat de voet betreet, en wat het ooge siet,
Dat is van mijnen bouw en onder mijn gebiet.
De knechten, my ten dienst, dat zijn de rappe dieren,
Die in het dichte bosch en om den Hemel swieren,
Dat groot en machtig heyr, dat ongetelde rot,
Komt, als ick maer eens spreek, en gaet op mijn gebodt.
De renten my te nut, dat zijn de boom-gewassen;
Die met een staeg gevolg op onse tafel passen:
Want al wat op het landt, of in het water groeyt,
Dat koomt in volle maet op onsen disch gevloeyt.
Het stuck, my tot vermaeck voor desen op-gedragen
In Edens schoon priëel, daer vind' ick mijn behagen,
Dat is uyt volle gunst, door Godes eygen hant,
Tot onse vreught gemaeckt, tot onse lust geplant.
Ghy siet dan metter daet den wonderbaren segen,
En wat my van den Heer als eygen is verkregen:
Koom, gun my nu 't gebruyck van uwe soete min,
En ghy zijt heden selfs des werelts Koningin.
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Voorwaer dit groot beslagh en is ons niet gegeven,
Om slechts voor ons alleen daer in te mogen leven;
Neen, neen, in dit priëel, en in het aertsche dal,
Behoort een wacker volck en vry in groot getal.
't En sou niet dienstig zijn dat al de schoone vruchten,
Daer onder menigmael de gulde tacken suchten,
Verdwenen sonder nut, en dat het rijp gewas
Sou druypen van den boom, en rotten in het gras.
Sou 't niet een jammer zijn, dat al de rappe dieren,
Van niemant aengeroert, in 't wilde souden swieren?
Of dat het machtig vee sou liggen in het groen,
En niemant oyt vermaeck, en niemant voordeel doen?
Sou 't niet een jammer zijn, dat al de vette landen,
En dat de groene zee, en dat de witte stranden,
En menig aerdig bosch, en menig lustig wout
Sou liggen onbewoont, en blijven ongebout?
Voorwaer, de wijse God die wil dat sijne gaven
De werelt dienstig zijn, de menschen zullen laven;
Hy wil dat niet een ding, by hem wel eer gemaeckt,
Sal wesen sonder nut en blijven ongeraeckt.
En 't is noch boven al een sake buyten rede,
Dat ghy soudt sparig zijn van uwe jonge leden,
Dat ghy soudt karig zijn van uwe soete jeught;
Ey lieve, geef het my, dat ghy niet houden meught.
Terwijl dat Adam sprack van soo verscheyde saken,
Stont Eva vol gepeys, onseker wat te maken.
Doch niet een eenig woort en ging hem uit den mont,
Dat sy niet aengenaem en wel gesproken vont.
Sy ging hem weder aen: Ick voel een ander leven,
Nadien ghy my de gunst des Heeren hebt beschreven.
Wat is 't een rijcke born die op ons nederdaelt,
Het schijnt dat my de geest in al den segen dwaelt.
Ey, laet ons henen gaen, en vlijtig overmercken
Den gront en 't recht bescheyt van al des Heeren werken,
Van al het groot beslagh, dat ons de Schepper geest,
Van al dat in de lucht, en op der aerden leeft;
Van al het lustig wout, van al de groene boomen,
Van al het machtig heir, geresen uit de stroomen,
Van al het edel kruyt, dat uytter aerden groeyt,
Van al het bloem-gewas, dat hier en elders bloeyt.
Voor al laet onsen geest tot in den Hemel rijsen,
En met een dankbaer hert den groten Schepper prijsen.
't Is noodig dat men God van ganscher herten eert,
Voor dat men sijn gemoedt tot aertsche dingen keert.
Laet ons oock boven dit gaen sien de schoone lichten,
Die om den Hemel gaen op haer bescheyde plichten,
Hel, suyver, onbesmet, in wonder groot getal,
Verciersels van de lucht en van het aertsche dal.
Laet ons de Mane sien en haer geswinde peerden,
En hoe haer koetse rent gantsch dichte by der eerden,
En hoe sy hare kracht door al de werelt streckt,
En met haer snellen loop de groote waters treckt.
Laet ons oock in de Son gaen soecken ons behagen,
Als hy daer henen rent met sijn vergulde wagen,
Als hy met hellen glans, ontrent den dageraet,
Gelijck een Bruydegom uyt sijne kamer gaet.
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Hoe! die een rijck geschenck van iemant heeft ontfangen,
Sal hy niet even-staeg, en met een groot verlangen,
Gaen sien het schoon juweel, daer op sijn handen slaen,
En op dat soet gesicht een wijle blijven staen?
Sal hy niet yder deel, en wat'er is te prijsen
Verheffen, eere doen, en met den vinger wijsen?
Et t'wijl hy besig is om alle ding te sien,
Sal hy geen danckbaer hert aen sijnen gever biên?
Of, soo hy dat versuymt, sal niet de schencker seggen,
Dat hier sijn milde gunst niet aen en was te leggen,
En dat hem by gevolg al vry een beter vrient,
Tot so een hoog geschenk voor hem gekoren, dient?
Wel, so ghy niet en wilt ons gantsch ondankbaer maken,
Gaet stelt u in 't besit van duysent schoone saken,
Neemt aen en danckt den Heer voor dat u is gejont:
Want op soo grooten gunst en past geen stillen mont.
Al wat van Eva quam ging Adam over-wegen,
Hy vont in yder woort by-naest een nieuwen segen,
En t'wijl hy metter handt haer gins en weder leydt,
Soo heeft hy dit van nieuws haer weder aengeseydt:
Het is een wijsen raedt, de gifte van der eerden,
Die God ons over-draegt, oock heden aen te veerden;
Doch 't is een groot geschenck, dat niet op eenen dagh
Het wacker ooge sien, of 't hert begrypen magh.
Ick wil in Godes werck, in Godes hooge daden,
Verquicken mijn gemoedt en mijnen geest versaden:
Want al wat sijne gunst van boven neder sent,
Daer is op yder deel een wonder in geprent.
Maer hier noch evenwel en dient niet in getreden,
Als met een rijp beleydt en op besette reden.
Het gaet met order toe al wat de Schepper doet;
En dit is even-selfs dat ick betrachten moet.
Hoe! die een rijck geschenck van iemant heeft bekomen,
En met een heus gelaet en blijdtschap aengenomen,
Indien hij eenig stuck daer in begrepen vint,
Waer toe sijn bly gemoedt ten hoogsten is gesindt;
Een stuck dat even-self de schencker heeft gepresen,
En als het beste deel met vingers aengewesen;
Valt niet van stonden aen sijn oog en rechterhandt
Ontrent het schoon juweel en op het weertste pant?
Sal niet sijn innig hert, als met geheele krachten,
Sich geven na de gunst en tot den segen trachten?
Sal hy niet metter daet gaen nemen het besit
Van dat hem is gejont, als tot sijn eenig wit?
't Is vry een deftig werk, dat God heeft uytgevonden,
En met een woordt geleydt des werelds vaste gronden,
Dat God heeft uytgewracht de wijt-gestreckte zee,
En al het ruyge wildt, en al het gladde vee;
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Maer, dat hy heeft gemaeckt wanneer ick was ontslapen,
En uyt mijn jeugdig vleys met eygen handt geschapen,
Is vry het schoonste stuck dat immer was geteelt,
Daer schuylt een werelt selfs in dit verheven beelt.
Wel, eer ick elders ga, mijn plicht dient hier gequeten,
En dit gewenste pant is weert te zijn beseten.
Van al dat is gemaeckt, door Godes hoogen geest,
Bevalt ghy, schoon juweel, mijn jonge sinnen meest.
Indien ick anders ging, wat sou de Schepper seggen?
Hy sou my voor gewis te laste komen leggen,
Dat ick geen rechte sucht en hadde toe-gebracht
Tot u, mijn weertste deel, dat hy soo waerdig acht.
Vriendinne, 't is genoeg. Hier dient geen tegenstreven,
Ghy zijt my tot behulp, tot soete vreugt gegeven,
Ghy zijt mijn weder-helft, mijn ander Ick genaemt,
Laet ons te samen zijn, gelijck het ons betaemt. Daer was een lustig dal, omringt met schoone dreven,
Bequaem om aen het oog sijn vollen eysch te geven,
Het aerdig bloem-gewas, vol geur en reynen glans,
Vertoonde, naer het scheen, een stage roose-krans.
Te midden op het velt daer quam een heuvel schieten,
En onder aan den berg een edel water vlieten,
Een water sonder slick, en hel gelijck kristal,
Dat met een klaren stroom omving het gantsche dal.
De kant die lag besaeyt met alderhande schelpen,
Die geen vernuft en kan tot beter luyster helpen,
Het reyn en edel nat, dat van den heuvel vloeyt,
Maekt dat'er schorse blinkt en wonder aerdig gloeit.
Men sag geen vuylen mos ontrent de reyne kanten,
Maer tacken van korael, en rijcke diamanten,
Het kruyt dat uyt de strant, of uyt het water schiet,
En is geen taye seck, maer enckel suycker-riet.
De vissen al gelijck, die in het water sweven,
Is glans, als enckel gout, tot haer cieraet gegeven,
Men siet haer in den stroom al slaen haer vimmen ras,
Men siet haer over-al gelijck in suyver glas.
De rotsen, in haer verw als helle regen-bogen,
Daer hingen oesters aen, die niet als perels spogen,
Men sag het schoon gewas tot in den hellen gront,
Soo dat men ooge-lust oock in de dieptens vont.
Te midden op het velt daer stont een boom geresen,
Die scheen tot oogen lust alleen gemaeckt te wesen,
Soo lustig bloeyt het hout. Hy boog sijn gulle stam,
Met dat de jonge bruyt aldaer gewandelt quam.
En wasser noch een bloem, die niet en was ontloken,
Die is met soeten reuck in haesten op-gebroken.
Het schijnt dat al de lucht met versche bloemen goyt,
Gelijck een jonge bruyt noch heden wert bestroyt.
De roosen even-selfs gesprongen van de stelen,
Die vlochten haer een krans, in plaetse van gespelen;
Soo dat haer geestig hayr, dat in het wilde swiert,
Oock sonder maegden-hulp, is geestig op-geciert.
Het soet en aerdig paer, vervoert in hare reden,
Quam tot aen dese plaets allenskens aengetreden,
En midts de jongeling de schoone velden sag,
En dat men in den hof geen soeter vinden mag,
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Soo bleef hy daer geset. Hy geeft haer soete naemen,
Die uyt het innig merg van sijn gewrichten quamen,
Hy neemt haer in den arm, hy set haer in het groen,
Hy druckt haer aen den mont den alder-eersten soen.
Daer ging de bruyloft aen, de jonge lieden paren,
En werden weder een, die een te voren waren;
En stracks so rees'er vreught door al het naeste wout,
Vermidts het eerste paer een derden mensche bout.
Wanneer een machtig vorst hem geeft in echte banden,
Dan rijst'er herten-lust door al de groote landen,
Niet een soo kleynen vleck dat niet en is verblijdt:
Want yder pleegt vermaeck op soo gewensten tijdt:
Geen mensch is sonder vreugt; men laet tonelen rechten,
Men laet de rappe jeugt met broose lancen vechten,
Men speelt, men jockt, men singt, men eet in 't openbaer,
Als of het gantsche rijck maer één gesin en waer.
Dus gaet het hier te werck. Al wat'er is geschapen,
Koomt Adam hulde doen, als Eva was beslapen;
Het Aerdrijck maeckt een tuyl van alderhande kruyt,
En wordt een stage bloem, ter eeren van de bruyt.
Het water huppelt op en toont een vrolick wesen,
En komt aen alle kant met stralen op-geresen.
De lucht, vol soeten reuck, omvangt het edel paer,
En spreyt gelijck een kleet van roosen over haer.
En onder dese vreugt, soo komen alle dieren
Het edel trouw-verbondt van haren koning vieren;
Is eenig schepsel soet, of in de leden sterck,
De lieven eere doen, dat is haer eerste werck.
De soete nachtegael, en hondert kleyne cijsen,
Die komen met gesang de Bruyloft eer bewijsen.
Den uyl, die geene glans of sonne lijden mag,
Begeeft hem in het licht en viert den blijden dag.
De vogel (soo men houdt) uyt Eden hergekomen,
Is boven sijns gelijck met blijdtschap in-genomen,
En midts hy noyt en sit op boom of eenig kruyt,
Soo sweeft hy even-staeg ontrent de jonge bruyt.
De kraen en haer gevolgh koomt vaerdig aengevlogen,
En heeft als met de pen een letter uyt-getogen;
Het inckt dat is hy selfs, sijn handt de snelle vlucht,
En 't boeck dat hy beschrijft dat is de blaeuwe lucht;
De Phoenix boven al met sijn vergulde veeren,
Schoon dat hy noyt een gay sijn leven wil begeeren,
Koomt echter in het feest; hy wil geen bed-genoot,
Maer als hy teelen sal soo trout hy met de doot;
Die maeckt hem weder nieu, en doet hem hoger sweven,
En doet in sijne plaets een ander' vogel leven;
Soo dat hy noyt en paert, of eenig zaet verwerft,
Dan als hy in den brant van soete kruyden sterft.
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De bie, hoewel in schijn de minste van de dieren,
Koomt mede by den hoop en in de bruyloft swieren,
Vereert de Koningin in haren nieuwen staet,
En schenckt haer heylsaem was, en soeten honig-raet.
Maer op dien eygen tijdt soo weten oock de vissen
Te komen uyter zee, en haer gety te gissen,
Dat blaeu-geschildert heir, dat longeloose volck,
Verlaet om dese feest haer grondeloose kolck.
De lange Nahuwal, uyt vreese van de zanden,
Schoon dat hy niet te dicht en nadert tot de stranden,
Blies water uyt het diep tot boven in de locht,
Soo dat men aen het spel sijn vreugde kennen mocht.
Dozene gantsch verheugt en leydt geen slimme lagen,
Om uyt een holle schelp een oester weg te dragen,
Hy is op geen bedrogh of slimme treken uyt,
Hy buytelt in de zee ter eeren van de bruyt.
De Dolphijn, vergeselt met sijns-gelijcke benden,
Gaet met een rassen loop sich tot den oever wenden,
Daer reyt hy overhandt met al het gladde vee,
En brengt tot aen het lant de blijdschap van de zee.
En schoon al siet de Sarg geen geyten aen de stranden,
Waer op hy wordt gelooft in heete min te branden,
Noch komt hy lijckewel geswommen aen het landt,
En maeckt een krommen sprong te midden op het zant.

Maer boven al, het vee, dat in de groene dalen,
Of op een hoogen berg genegen is te dwalen,
Of in de bossen woont, en leeft van enckel kruyt,
Dat koomt in aller haest sich toonen aen de bruyt.
Het paert, een moedig dier, vermaert in schoone leden,
De kemel wijt beroemt, vermidts sijn rasse schreden,
Den grooten oliphant, een gantsch vernuftig beest,
Die komen al gelijck getreden in de feest.
Maer dit geweldig rot began terstont te strijden,
Op wiens verheven rug Me-vrou behoort te rijden,
Een yder van de drie vermeynt te zijn gegront,
Dat hem na vollen eysch het voor-recht open stont.
En t'wijl men besig is op haer verschil te letten,
Soo koomt de crocodil sich voor de rechters setten,
Die seyd', in grooten ernst en met een vollen mont,
Dat hem de schoone kans behoort te zijn gejont.
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Hy seyde, dat het paert, en bey sijn met-gesellen,
Alleen maer op het droog de voeten konnen stellen,
Maer als men aen den stroom of holle beken koomt,
Dat yder dan verschrickt, en voor het water schroomt:
Dat niemant van den hoop daer in begeert te rijden,
Als die geen killig nat en zijn gewoon te lijden;
Maer dat hy swemmen kan, en diepe waters meet,
En des al niet-te-min op vaste gronden treet;
Dat Eva, Koningin van alderhande dieren,
Die op het drooge landt en in het water swieren,
Behoort te zijn gedient van hem, een moedig beest,
Dat voor geen hoogen berg of holle beken vreest.
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Terwijlen dese vier aldus te samen streden,
So koomt'er uit het wout een schildt-pad aengetreden,
En alsse voor de bruyt en by de dieren stont,
Ontsloot het lastbaer dier sijn tandeloosen mont:
Nadien een jonge vrouw haer niet en dient te wagen,
Soo moet ick onse bruyt op dese rugge dragen.
Wat dat sich hier vertoont is maer een rauwen hoop,
Genegen tot gewoel en tot een woesten loop.
Maer wien is niet bewust, die mijn gestalte kennen,
Dat ick gantsch sedig ben, en noyt gewoon te rennen?
En dat mijn kloecken rug een vlacken setel draegt,
Of voor een jonge bruyt, of voor een teere maegt?
Oock dat men sonder hulp kan op mijn lijf geraken,
En dat men sonder sorgh mijn rugge mag genaken,
En schoon dat iemandt viel, dat hem het ongeval
Geen hinder doen en kan, of na-deel geven sal? Wat meer? het dier besluyt uyt veelerhande reden,
Dat soo een waerdig pant behoort tot sijne leden.
Maer t'wijl het voor de bruyt sich schrap en vaerdig stelt,
So koomt'er onversiens een egel uyt het velt;
Een egel, vol gelast met allerhande vruchten,
Soo dat het tanger beest daer onder scheen te sugten.
Het dier had (na het scheen) gewentelt in het gras,
Ter plaetsen daer het vont het schoonste boomgewas.
Men sag op yder pin een peer of appel steken,
En kerssen tusschen bey, en al op nette reken;
Daer quam het aen getorst, als met een volle kraem,
Aen yder die het siet ten hoogsten aengenaem;
En t'wijl Me-vrouwe let wat dat'er sal geschieden,
Soo koomt het aerdig dier aen haer de fruyten bieden,
Het seyd' in sijne tael, die Eva wel verstont,
Hoe dat het vruchten draegt ten goede van den mont;
Het seyde, dat het kan een dorstig herte laven
Wanneerse met het heir sal op den velde draven,
Of rusten in het wout, en, tot een kort besluyt,
Het stelt hem als een tros ter eeren van de Bruyt.
Als Adam had bemerckt de gunste van de dieren,
En hoe die zijn geneygt om sijn gemael te vieren,
Soo toont hy met de stem, en door een soet gelaet,
Dat al haer noest bedrijf hem wel te sinne staet.
Al wie sich hier vertoont en koomt ons eer bewijsen,
Die moet ick (seyt de Man) met vollen monde prijsen:
Volherdt in uwen dienst, gelijk gy nu begint,
Ghy sult van mijne Bruyt ten hoogsten zijn bemint;
Maer twist niet onder een wie haer behoort te dragen,
Ick wil dat ons beleydt geen dier en sal beklagen;
Men sal hier gaen te werck, gelijk de reden eyst.
Na dat men haestig is, of na men verre reyst.
Een kemel is bequaem door dorr' en lange wegen;
Een grooten oliphant om eer te mogen plegen;
Een peert om ras te gaen; een groene crocodijl
Om met een jonge vrouw te speelen in den Nijl;
Een trage schilt-pads tret sal Eva dan behagen
Als sy een teere vrucht sal in de leden dragen.
Den egel dient met fruyt dan uyt te zijn gerust,
Wanneer een swanger wijf tot snoepen is belust.
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Ick sal na rechten eysch de saken onderscheyden,
En, na het dienstig is, tot onsen dienst bereyden:
En schoon dat iemant blijst, of dat hy mede gaet,
Weet dat het ons behaegt en wel te sinne staet. Daer is de twist gestilt, een yder wel te vreden,
Een yder is verblijdt, en dat in volle leden,
En yder maeckt hem op, en wentelt in het kruyt,
Of doet een hupschen sprongh ter eeren van de Bruyt.
Siet wat een gulden tijdt, en wat een vrolick leven
Is aen het echte volck en al het vee gegeven.
De mensch is sonder ergh, de beesten sonder gal:
't Is vrede, soete rust, en vriendtschap over-al.
Men sag een gragen wolf te midden in de schapen,
Men sag het teere lam ontrent een tyger slapen,
Den bonsinck by den haen, de gansen by de vos,
De beir ontrent het kalf, de leeuwen by den os.
Daer quam geen rasse valck den reyger achter-halen,
En op een teêre duyf en quam geen havick dalen,
Geen slang of schorpioen, die gif of swadder schoot;
Soo dat het gansche wout een vaste rust genoot.
De vrede streckt haer uyt tot in de woeste baren,
Soo dat oock sonder twist de snelle vissen paren.
De snoeck en zijns gelijck en at sijn minder niet,
Soo dat men over-al geluck en liefde siet.
Daer wordt niet op het landt of in de zee gevonden,
Of 't is met soete min te samen in-gebonden,
Te samen eens gesint. Als God is met den mensch,
Dan vindt men over-al een vollen herten-wensch.
Maer boven alle ding het Een-drie-vuldig Wesen,
Heeft aen het echte volck de meeste gunst bewesen,
Een onbegrepen licht omving het edel paer,
En quam met enckel heyl gesegen over haer.
De geesten, Godes heir, aen wien het is gegeven,
Voor eeuwig by den Heer en sijnen throon te sweven,
Die singen overluyt een vrolick bruylof-liedt,
Waer uyt een reyn gemoedt sijn meeste lust geniet:
Lof zy den hoogsten God, den Schepper aller dingen!
Laet ons een heylig liedt tot sijner eeren singen;
Laet al, wat tot gesang of dichten is bequaem,
Tot aen des Hemels throon verheffen sijnen naem;
Laet al wat adem blaest sijn groote daden prijsen;
Laet al wat wesen heeft hem eere gaen bewijsen,
Laet al wat heden is, of namaels wesen sal,
Sijn onbegrepen macht gaen roemen over-al.
Lof zy den hoogsten God, en heyl de nieuwe menschen,
Die wy voor alle tijdt geluck en segen wenschen!
Lof zy den hoogsten God, die aen de werelt jont
Een wonderbaar geschenck, het edel trou-verbont,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

13
Een haven voor de jeught, de keest van alle saken,
Bequaem om al het landt wel haest bewoont te maken.
Lof zij den hoogsten God! ja, lof, en eeuwig lof!
En sie! dit bly gesang verheugt den ganschen hof,
Verheugt het edel paer tot in haer diepste gronden,
Vermidts sy Godes heyl in al den handel vonden.
Sie daer het blijdtste feest, dat in het aertsche dal
Voor desen is geweest, of immer wesen sal.
O God! ô hoogste goedt! ô Vader aller volcken,
Hoe groot is uwen naem! hoe boven alle wolcken!
Hoe vreemt is uw bedrijf! hoe wonder uw beleydt!
Hoe wijt aen alle kant op aerden uyt-gebreydt!
Ghy zijt de ware born van alle goede saken,
Ghy kont alleen den mensch in all's geluckig maken,
Ghy zijt in wien de ziel met al de leden rust;
Want t'uwer rechterhandt daer is de ware lust.
Wat is doch van den mensch dat ghy sijns wilt gedenken,
En door uw milde gunst soo wonder hoog beschenken?
Wat is doch in der daet, wat is een menschenkindt,
Dat ghy soo grooten heyl alleen aen hem verbindt?
Ghy hebt sijn hooft gekroont en heerlick willen maken,
Soo dat hy schier in eer de geesten koomt te naken,
De geesten hoog begaeft en uytter-maten schoon,
Die met een eeuwig heir omringen uwen throon;
Ghy set hem tot een vorst van uwer handen wercken,
Om met een stil gemoedt uw wondren aen te mercken;
Ghy hebt het vee gestelt in sijn geduchte macht,
Soo dat'et altemael op sijn bevelen wacht.
Ghy hebt hem toe-gestaen 't gesag van alle dieren,
Die swemmen in de zee of om den Hemel swieren,
In 't korte, wat'er blaest, of geenen adem heeft,
En wat'er op het landt of in het water leeft.
Ghy schenkt hem boven dat (ten eynd' hy mochte teelen,
En niet in droeve sucht sijn jeught alleen verqueelen)
Een soet, een aerdigh beelt, een wel-gemaeckte vrouw,
Aen hem, door uwe gunst, versegelt in de trouw.
O goet en soet verbondt, tot onsen troost gevonden,
Eer God was van den mensch geweken door de sonden,
Eer dat'er iemant wist van druck en ongeval, Uw gront, die is geleydt in Edens lustig dal,
In Edens schoon Priëel. Ghy doet de tochten rusten,
Ghy breydelt aen het vleys sijn ongetoomde lusten;
Ghy spot als met de doodt, en geeft ons wettig saet,
Daer op dit wonder Al op vaste gronden staet.
Ghy doet met uw behulp het soete soeter schijnen,
Ghy doet in onsen geeft het bitter haest verdwijnen,
En, dat vry hooger gaet, ghy beeldt ons krachtig uyt
Des Heeren reyn verbondt met sijn beminde Bruyt.
O God! ô hoogste goet! ô Vader aller volcken,
Hoe groot is uwen naem! hoe boven alle wolcken!
Hoe vreemt is uw bedrijf! hoe wonder uw beleyt!
Uw lof zy hoog geroemt tot in der eeuwigheyt!

[t' Samen-sprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
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SOPHRONISCUS. Gedenckwaerdigh is dit houwelick, waerde Philogame, en ick achte
het te zijn een grondt-steen aller houwelicken: en nadien ghy voornemens zijt voor
eerst te letten op de eygenschap van een goet houwelik, soo en weet ick geenen
beteren raedt te geven, als ten dien eynde u selven voor oogen te stellen even dit
houwelick van de eerste voor-ouders. De leerlingen in de scholen wert gemeenlijck
een voorschrift gegeven om te leeren schryven, de schutter een wit om na te schieten,
den ambachts man een patroon om na te wercken, en dese alle van den besten slagh,
om tot goede aenleydinge te dienen, elck in zijn gelegentheyt. En my dunckt dat voor
u en uws gelijcke geen beter voorschrift, wit, patroon, ja spiegel en kan werden
voorgestelt als 't houwelick nu alreede aengeroert.
PHILOGAMUS. Ick bidde u hier in wat omstandelijcker te gaen, waerde Sophronisee,
op dat ick recht begrypen magh 't gene ghy in 't gemeen nu hebt beginnen te seggen.
SOPH. Ick wil gaerne mijn aenmerckingen daer toe beleyden, dat deselve aen u by
alle gelegentheyt dienstigh mochten wesen. En voor eerst soo meyn ick dat de
Schryver wel heeft gedaen, dat hy de eerste plaetse van dit werck heeft vergunt aen
het houwelick van de eerste voor ouders Adam en Eva, niet alleenlick vermidts het
selve het eerste houwelick is, en midtsdien de oudste brieven voor alle houwelicken
heeft, maer insonderheyt vermidts Godt selfs, een oorspronck alles goets, als met
eygen hant, dese t'samenvoeginge heeft uyt-gewrocht; oock mede om andere redenen,
die naerder uyt de sake selfs zijn af te nemen.
PHIL. Wel aen, tot de sake soo 't u belieft.
SOPH. Een wijs Prince heeft eens geseyt, dat schoon de wijsheyt van alle wijsen
in een forneys by den anderen gesmolten en ouder een gemengelt ware, dat echter
de selve niet genoegsaem en sonde wesen, om een volkomen goet houwelick
behoorlijck uyt te wercken.
PHIL. Wel, wat is dat geseyt, Sophronisce? Heest een goet houwelick soo veel in,
soo zijn'er weynigh te vinden.
SOPH. Het bescheyt van dese reden bekenne ick noyt recht begrepen te hebben,
voor en al eer ick het ooge begon te slaen op dit eygen houwelick van de voorsz.
eerste voor-ouders; en ick bekenne dat ick noyt een volkomen goet houwelick en
hebbe konnen uit-vinden, als even dit tegenwoordige; en derf seggen, dat het selve
is geweest soo volkomen goet, dat niet alleenlijck alle de wijsheyt van alle Wijsen
tegenwoordelick op aerden levende, maer dat al het vernuft van alle de Wijsen die
geweest zijn van den aen-beginne af, en wesen sullen ten uyt eynde der werelt toe,
geensins soodanigen werck machtigh en zijn uyt te brengen.
PHIL. Wel, dat alsoo waerachtig zijnde, soo sal ons dit eerste houwelick konnen
dienen (als ghy alreede geseyt hebt) voor een volmaeckt voorschrift, ja tot een
toetsteen, om alle andere houwelicken daer aen te proeven, en dienvolgende soo
komt het selve op mijne tegenwoordige gelegentheyt seer wel te passe, om daer mede
mijn voordeel te doen. Maer gaet vorder, en opent my de oogen, dat ick naerder en
klaerder hier in sien mach.
SOPH. Wel laet ons het voorsz. houwelick wat naeder ontleden, en alsoo bemercken
hoe hetselve eygentlijck in sijn gestalte is geweest. Godt schiep den mensche (seyt
Moses) hem tot een beelt, tot een beelt Gods schiep hy hem, en hy schiepse een man
en een wijf. Merckt op de woorden, uyt de welcke voor eerst is af te nemen, dat
Adam en Eva beyde zijn geweest uytnemende schepsels, hebbende in lichaem en
ziele al wat in man en vrouwe wert vereyscht; als beyde, ten tijde van het aengaen
van haer houwelick, zijnde jongh, gesont, houbaer, schoon, vruchtbaer, edel, rijck,
verstandigh, en, dat het beste van allen is, goet; hebbende beyde haer genegentheden
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noch in haer geheel, sonder door eenige vorige liefde aen-geritst, veel min vervoert
ofte wech-geruckt geweest te zijn, en midtsdien met suyvere en onbesmette sinnen
sich onderlinge lievende, en gelieft werdende, in aert malkanderen op het nacuste
gelijckende, als uyt eene en de selve stoffe bestaende, en daer en-boven regel recht,
en sonder om-wegen, door God selfs (de sprinckader van alle vermaeckelickheyt)
in echte te samen gevoeght in den Lusthove Eden, en dat voor den val. Nu bidde ick
u of'er noch wel een soodanigh paer volcks by iemant is aen te wijsen: voor my, ick
meyne dat, neen. Want nadien het houwelick (als voren gefeyt was) is een wettige
t'samenvoeginge van man en wijf, mede-brengende een onverscheyden gemeenschap
van
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een gezelligh leven, soo en kan aen de volmaecktheyt van het voorsz. houwelick
geenszins getwijfelt worden. Want het zy dat men wil in-zien de persoonen, die te
samen gevoeght zijn, ofte den genen diese gevoeght heeft, ofte de maniere op de
welcke de voorsz. t'samenvoeginge is geschiet, ofte de plaetse daer de selve is in 't
werck gestelt, ofte den tijt, op den welcken sulks is gebeurt, met alle de vordere
omstandigheden daer toe dienende, soo en lijdt het geen tegenspreken, of het voorsz.
houwelick is in zijn gansche leden geheelick volmaeckt, en daer over ben ick
genootsaeckt op dese gelegentheyt uyt te roepen. Heere der Heeren, onbegrypelijcke
God, onse gedachten en zijn niet als uwe gedachten, en onse wegen en zijn niet als
uwe wegen; maer soo veel den Hemel hooger is als de aerde, soo zijn oock uwe
wegen hooger als onse wegen, en uwe gedachten hooger als onse gedachten. Esai.
LV. 8.
PHIL. De lof, die ghy dese eerste echte luyden, en by gevolge haer houwelick
toeschrijft, is uytnemende groot, waerde Sophronisce; maer om hier in vast te gaen,
soo wilde ick wel van u wat gronden hooren, waer op ghy alle de stucken van dit
groot gebouw vast meynt te setten. Ghy stelt, als op een ry, negen uytnemende
eygenschappen in de eerste luyden, op de welke ick wel wat bescheyts uyt Godes
woort soude willen hooren, (soo het u niet moeyelick en viel) om te zien waer uyt
ghy alle dese saken voortbrengt. Want om dit houwelick als een spiegel en voorschrift
van alle houwelicken voor te stellen, soo dient men voor al vast te gaen, en 't en dient
vry op geen waen aen te komen.
SOPH. Dit en is niet buyten reden van u aengeroert, goede Philogame, en ick wil
u des nader vernoegen geven, eer wy voortvaren. Ick hebbe geseyt, dat beyde de
voorsz. eerst-gehoude zijn geweest jong, gesont, houbaer, schoon, vruchtbaer, edel,
rijck, &c., en 't selve (boven verscheyde redenen, hier te langh om te verhalen)
beweere ick daer uyt, dat de Heere onse Godt, ten tijde van hare t'samenvoeginge,
tot de selve heeft gesproken: Zijt vruchtbaer, vermeert u, en vervult de aerde. Nu seg
ick, dat die sich hadden te vermeerderen en de aerde te vervullen, moesten
nootsakelick eerst jongh, en dan oock vruchtbaer, gesont, en houbaer wesen, ofte
moesten soodanige datelijck werden, uyt kracht van het Goddelijck woordt tot hen
gesproken. Oock soo is de gesontheyt en kloecke gestalte van Adam daer uyt af te
nemen, dat zijn leven tot negen hondert en dertigh jaren is uyt-gestreckt, (Genes.
5.5). Wat de schoonheyt belangt, wie sal willen loochenen de schoonheyt van de
eerste maecksels, die de alderschoonste met eygerhant heeft uytgewrocht? en hoe
konnen dese on-edel genoemt worden, die Godt tot een Vader hebben gehad, en na
des selfs beelt geschapen zijn? en hoe en sullen die niet rijck geseyt worden, die den
ganschen aertbodem, voor onroerent goet, in eygendom besaten? die al wat'er in
leefde tot haer knechten, en al wat'er in wies tot haeren jaerlijckschen inkomen van
Gode gegeven was? Hoe en sal niet verstandigh geheeten worden, die alle dieren
een eygen naem, na haer innerlijcke eygenschappen, wist te geven? (Genes. 2.20).
En wat de goetheyt belanght, die en kan van gelijcke niet geloochent worden, dewijle
terstont na des selfs scheppinge geseyt wordt, dat Godt aensagh wat hy geschapen
hadde, en dat alles seer goet was. Genes. 1.31.
PHIL. Ick sie kortelick de bevestinge van 't gene ghy op de gelegentheyt van 't
eerste houwelick hebt voor gestelt, en woude van eenige saken wel wat nader met u
handelen. Maer deselve niet eygentlick wesende het wit ons tegenwoordelick tot een
oogmerck voorgestelt, soo wil ick'er van scheyden, en tot ons voor-nemen beginnen
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den gront te leggen. Ick vrage dan (met uw verlof) voor eerst drie verscheide vragen,
alle menschen rakende:
Eerstelijck, of het dienstigh is te trouwen?
Ten tweeden, of het beter is getrout, ofte ongetrout te wesen?
Ten derden, of ook de kerckelijcke persoonen behooren te trouwen?
SOPH. Aengaende dese drie vragen (sonder lange om-wegen) soo segge ick, dat'et
beter is te trouwen als ongetrout te wesen, en dat onverscheydelick voor alle soorten
van menschen, en daer mede alleen meyne ick alle de drie vragen beantwoort te
wesen.
PHIL. Maer tot de redenen.
SOPH. Voor redenen segh ick, ten eersten, dat het houwelick van God is ingestelt
voor den val, (Genes. 1.28. 1 Corinth. 7.2. Heb. 8.4.) en ten tijde als de voor-ouders
noch waren in den staet van onnoselheyt; ten is niet goet (seyt de Heere) dat de
mensch alleen zy. Gen. 3. Wast en vermenighvuldigt; daer de staet om ongetrout te
blijven, in tegendeel by Gode nergens de menschen is bevolen. Ten tweeden, dat de
staet des houwelicks van Gode, van Gods Sone, van de Apostelen, sonder onderscheyt
en in 't gemeen goet wort verklaert (Genes. 2.18. Joh. 2.2. 1 Cor. 9.5), de staet van
ongetrout te leven niet alsoo.
Ten derden, dat het houwelick in wesen houdt alle staten van de werelt, en alle
soorten van menschen (1 Corinth. 7.9.), daer niet getrout te zijn recht het tegendeel
is doende.
Ten vierden, dat het houwelick is een behulpmiddel tegens alle onbehoorlijcke
lusten (1 Corinth. 7.2.), daer niet getrout te zijn in tegendeel is een aenritsinge tot
alle de selve.
Ten vijfden, dat het trouwen alle menschen by Godt wert toe-gestaen, ja geboden
(Genes. 2.8.), uytgesondert alleen den genen die de gave van onthoudinge hebben;
daer het tegendeel, te weten niet te trouwen, nergens en wert geboden.
Ten sesden, dat de menschen uytter aert zijn genegen tot geselligheyt, invoegen
dat niet getrout te zijn is strijdigh even tegen de nature selfs, en dat op vaste redenen,
alsoo 't houwelick is als een queeckerye van Gods Kercke, en van den borgerlicken
Staet, en mitsdien een rechte grontsteen van de gemeenschap der menschen.
Ten lesten, dat in Godes woort, den houwrelicken staet te verbieden, klaerlijck
wort geseyt te wesen een leere der Duyvelen, 1 Tim. 4.1, 2, 3.
Wat de kerckelycke personen aangaet, die zijn onder de voorsz. redenen, als
gemeen zijnde, buyten twijffel al mede begrepen; en de exempelen van de Patriarchen,
Propheten, Priesters, en Apostelen bevestigen het selve, alsoo veel van de selve
gehouwt zijn geweest. En boven allen desen soo dunckt my ter eeren en meerder
luyster van den houwelicken staet sonderlinge te doen, dat God almachtigh, de eerste
persoon in de Godheyt, voor den aller-aengenaemsten en hem bevalligsten naem
(waermede hy van de menschenkinderen wil begroet en aengebeden werden) hem
selven de benaminge van Vader heest gegeven. Als ghy bidden wilt, seyt de Heere
Christus, zoo segt dan: Onse Vader, &c. Welken naem Vader niemant onder ons
voeren en kan, als door middel van 't houwelick: want kinderen buyten echt geboren,
worden verstaen sonder vader te wesen, na onse rechten. Noch vorder, dat de tweede
persoon in het selve Goddelijck wesen, even de Sone Gods, den houwelicken-staet
in soodanige achtinghe heeft gehad, dat hy den selven met sijn eerste wonder-werck
heeft verwaerdight te vereeren, als de bruyloft in Cana in Galilee niet wijn, uyt water
gemaeckt, op een bysondere wijse hebbende veilustight. Dat eyndelick de derde
persoon in de Godheyt, te weten, de Heylige Geest, (met eerbiedinge zy het

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

gesproocken) den persoon als Vader heeft aengenomen in het bevruchten van de
maget Maria; de Heylige Geest sal over u komen, seyde de Engel tot deselve.
PHIL. Ick bekenne dat dese uwe redenen reuck en smaeck hebben, en van gewichte
zijn; maer dien onvermindert, soo worden hier al veel redenen en Schriftuur-plaetsen
tegen in-gebracht; daer op, Sophronisce, wilde ick wel wat nader berichts hebben.
SOPH. Alle deselve, en yder van dien, zijn wel uyt den wege te leggen, lieve
Philogame, soo wanneer men die maer recht insiet.
PHIL. Wel aen, wat is 't dat ghy te seggen hebt tegens de plaetse Pauli, 1 Corint.
7.1. Een vrouwe niet te raken is goet, seyt de Apostel. Is'et goet een vrouwe niet te
raken, waerde man, soo is dan het raken nootsakelijck quaet. Want tegen goet en is
geen tegenstellinge als quaet, gelijck sulcks kennelick is.
SOPH. Wel aen, hoor mijn tegen-bericht, waerde Philogame. Ick segge eerstelijck
den sin van den Apostel in die plaetse te wesen, dat'et goet is een vrouwe niet te
raken, vermids verscheyde moeyelickheden, die gehoude persoonen onderhevigh
zijn. Ten tweeden, dat'et goet is een vrouwe niet te raken voor ymant, die de gave
van onthoudinge heeft. Ten derden, dat'et goet is haer niet te raken ten tijde van
oorloge en vervolginge. Maer evenwel is het trouwen tot allen tijden eerlyck en goet.
Soo dat d'Apostel daer van het trouwen niet uyt en sluyt het goet van eerbaerheyt
oste wettigheyt, maer alleen van nuttigheyt en gemack in beswaerlycke tijden. Siet,
op dien, of diergelijcken voet zijn te wederleggen d'andere plaetsen, die tegen het
houwelick werden ingebracht, en voor den maegdelicken staet by den selven Apostel
worden aengeroert, die ick, om kortheyts wille, hier sal voorbygaen, dewijle deselve,
uyt het gene by my alreede geseyt is, wel licht zijn te wederleggen.
PHIL. Wel aen dan, tot wat anders. Ick vrage vorder, wat ick en een yder in 't
houwelick van Adam hebben na te volgen. Sal'er oock ymant, op desselfs exempel,
al slapende een vrouwe vermogen te verwachten, en het stuck daer mede door laten
staen?
SOPH. Ick antwoorde. dat neen, en dat Adam hier over niet anders en dede, dat en
moet niemant vreemt duncken, dewijle als toen, noch geen vrou-mensch in wesen
zijnde, hy, om die te bekomen niet doen en konde; oock dat hy toen ter tijdt, in den
Lust-hof wesende, hem alles uyt enckel segen en sonder arbeyt toe-quam; sulcks dat
hy hier in by ons niet en is na te volgen, maer wel in een ander deel, dat hy sijn
bedgenoot ontvangen
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hebbende, deselve noemde en hielt voor vleesch van sijnen vleesche, en been van
sijnen beene, dat is voor sijn eygen selfs, en sijn tweede ziel.
PHIL. Ick sie dat die aenmerckinge in de woorden van dien text leyt, en wil oock
deselve voor goet aen-nemen; maer dewijle ghy seght dat Adam sijn partuur uyt
Godes hand ontfing (gelijck de waerheyt is) soo vraeg ick, by die gelegentheyt, of
het een goet middel is om tot een bequaem houwelick te geraken, dat iemant
voor-neemt God te bidden, ten eynde hem op sijnen wegh een goet partuur te gemoet
mochte worden gesonden, met opset, om de gene die hem eerst sal tegenkomen tot
sijn wettigh deel te verkiesen, in allen schijn als of deselve hem van Gode regel-recht
ware toegeschickt en in de hand gegeven.
SOPH. Ick segge, na mijn gevoelen, dat sulks geheel vol gevaers, en gansch
sorgelijck is. Want of al schoon God met ernst te bidden om een goet partuur geheel
dienstigh, ja noodigh is, soo en is daerom niet geseyt dat het gebed streeken moet,
om, door een bysondere en ongewoonelycke maniere van doen, een partuur te
bekomen, en dan als een wonderteycken van den Hemel hier over te verwachten:
maer veel eer is'et goet door behoorlycke en wettige middelen daer toe te trachten,
als te weten: goede acht te doen nemen op de verkiesinge van den persoon, en hare
gansche gelegentheyt. En sekerlyck degene die in haer houwelicksche betrachtinge
oyt anders hebben gedaen, hebben haer ten besten daer by niet bevonden.
PHIL. Ghy maekt my hier indachtig het gene dat Petrus Kesselerus, een geleert
man van Basel, voor desen hier op is wedervaren. De selve hebbende soo gedaen
(als ghy nu seght) is gansch qualijck daer mede gevaren. Want gebeden hebbende,
dat God hem ten goede een vrouwe wilde beschicken, en hem voor laten komen in
het eerste vrouw-mensch dat hem soude ontmoeten, met op-set en belofte te sullen
aennemen voor sijn echte deel, wie die oock mochte wesen, en daer op uytgegaen
zijnde na St. Pieters Kercke te Basel, is hem op het kerckhof ontmoet een seker
vrou-mensch, hem om een aelmoesse biddende, en hy sich verbonden achtende, uyt
sijn gedane belofte, haer tot een wijf te moeten nemen, so sy des willigh mochte
wesen, heeft ten selven tijde bestaen haer daer toe te versoecken, en datelijck sijn
versoeck verkregen hebbende, is met deselve in de trouwe bevestigt. Maer 't is qualijck
te seggen, hoe ongelijck hy van 't vrou-mensch naderhant is bejegent geweest,
vermidts hy al den tijt zijns houwelicks, gelijck van hem getuygt wort, jammerlyck
van deselve is geplaegt, en over den heeckel gehaelt geweest.
SOPH. Dit plach veeltijts soo te geschieden, gelijck Salomon wel heeft bemerckt,
dat niet tot iet komende, door moedigheyt en norsheyt, alle mans verdriet wort.
Maer, of hier iemant seyde: dat Kesselerus immers van God verhoort is geweest
in dit sijn gebed, en dat de oeffeninge van dit moeyelyck en onvriendelyck wijf hem
dienstigh en zaligh is geweest, of om sijn gedult te oeffenen, ofte om andere redenen
God bekent, gelijck het klaer is dat God de zijne altijt verhoort, indien niet naer haren
wille, immers haer ten besten. Want den godsaligen toch alle dingen ten goeden
eynde mogen gedyeu. Rom. 8.27.
PHIL. Wel, dat wil ick in zijn waerde laten staen, en het is voorwaer een goede
bedenckinge. Doch (beliefde het God) ick wenschte dat mijn gebed op een andere
wijse verhoort mochte worden. Maer, onse Kesselerus nu daer latende, antwoordt
my op mijn voorgestelde vrage, soo het u belieft.
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SOPH. Ick meyne, dat men by het gebed op dese gelegentheyt de gewoonelicke en
behoorlicke middelen behoort te voegen, en geen wonder-wercken sich en dient in
te beelden, ofte van Gode in dien deele te verwachten.
PHIL. Maer segt my, Sophronisce, wort'er niet in Gods woordt klaerlyck goseyt,
dat die gelooft alle dingen mogelyck zijn? wel, als dan iemant vastelyck gelooft, na
sijn gedaen gebed, dat hem Gode een goet partuur sal toesenden, sal hem dat niet
geworden, dewijle het geloove oock bergen te mogen versetten wort toe-geschreven
(Marc. 9.23.)? Hier wat berichts op, waerde man, of anders so mochte ick lichtelyck
tegen uw gevoelen een besluyt maken.
SOPH. Niet te haest, jongelingh, ick wil u wat lichts hier toe-brengen, en tot dien
eynde soo dient hier gelet, dat de mensche niet meer en kan gelooven als hy belofte
heest van God (Galat. 111.14.), ofte als het woort Gods heeft (Rom. 16.32). Daerom
als iemant sich sekerlick inbeeldt, dat, hy seggende tot een berg: Wert opgeheven en
werpt u in de Zee (Marc. 11.23.), sulcks geschieden sal, soo en sal evenwel daer niet
van geworden. Want hy en heeft daer toe geen beloften, geen woord Gods, maar
alleen een bloote inbeeldinge, dat hy sulcks sal konnen doen. Veel zijn'er gevonden
geweest, die op dese spreucke sich hebben onderwonden groote dingen ter handt te
nemen, denckende sy hadden het geloove om het te doen, en het soude so geschieden
als sy meynden; maer hebben echter ter werelt niet uytgerecht, als dat sy henselven
en haer doen ten spotte hebben gemaeckt voor alle de werelt.
PHIL. Is'et dan beter God wel ernstelijck te bidden om een goet partuur, doch op
dat gebed geen wonderwerck te verwachten; maer, dien onvermindert, behoorlycke,
wettige en gewoonlycke middelen in 't werck te stellen?
SOPH. Dat is mijn gevoelen, Philogame. Want Gods segen en sluyt niet uyt de
behoorlicke middelen, maer wil in 't gemeen oock der menschen hant hebben (Actor.
27.31). Schijn van godsdienst en moet hier niet te verre getogen werden tot
uytsluytinge van de middelen. My is van een geloofwaerdig en geleert man verhaelt,
dat D. Ursinus, predikende tot den volcke, sag een vrou-mensch met seer grooten
aendacht (so hy meynde) op hem gedueriglijck het ooge hebben, en als aen sijnen
mont hangen; daer uyt de goede man besloot een grooten yver tot de godsaligheyt
in de selve te mogen wesen; immers zijn reden en predicatie haer wel te bevallen;
en kreegh daer over so grooten behagen in deselve, dat hy, sonder vorder ondersoeck,
het vrouw-mensch ten houwelyck vereyschte, en oock bequam; doch was'er mede
gansch jammerlijck aen vast, even als Kesselerus, gelijk die, hem gekent hebben met
veel omstandigheden weten te verhalen; gelijck oock duydelick is af te nemen uyt
sekeren brief van D. Ursinus, in den jare 1575 geschreven aen D. Martinus Lydius,
die my dese voorlede dagen is ter hant gedaen door Jacobus Lydius, een geleert en
uytmuntend jongman onser eeuwe, wiens grootvader was de voorsz. Martinus Lydius,
daer uyt de onlust van D. Ursinus tot het houwelick, met alle den gevolge van dien,
als met handen is te tasten. Voor besluyt, soete jongeling, houwelicken dueren lange,
en dienen soo ter loops en op een schielijken inval (schoon die al een decksel van
godsaligheyt schijnt te hebben) niet aengegaen. Gont sonder toetsteen, en man of
vrouwe sonder behoorlick ondersoeck in echte aen te nemen, is noyt wijsheyt geweest.
PHIL. Ick hebbe nu redenen en exempelen genoegh hier op verstaen, geleerde
Sophronisce, dat ick beyde danckelick wil aennemen. Maer dewijle ghy het houwelick
van Adam so hoogelick hier voren hebt verheven, en als een baken om na te zeylen
voorgestelt, segt my, wat ghy vorder tot na-volginge hier uyt meynt getogen te mogen
werden.
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SOPH. Wel, Philogame, als is'et so, dat wy alreede al wat veel op dese
geschiedenissen hebben aengemerckt, so wil ick noch al wat hier uyt trecken. Ick
bemercke dat, aleer Adam door God de vrouwe ter hant is gedaen, hy alle den
aertbodem, en de gedierten daer op levende, alreede in eygendom hadde ontfangen,
en tot een teecken van dien, aen alle de selve eygen namen, op haren innerlicken aert
passende, hadde gegeven; en dus zijnde in 't volkomen bezit gestelt, heeft doenmael
eerst zijn Eva bekomen. Hier uyt meyne ick afgenomen te konnen worden, dat, voor
't aengaen van 't houwelick, onder andere mede behoort gelet te worden op dingen
die tot de huys-houdinge van noode zijn. De Grieksche Poeet Hesiodus oordeelt tot
dien eynde, dat ymant, die sich ten houwelick wil begeven, behoort al-vorens versien
te zijn van een huys, en een ploeg-os, dat is, van noodige middelen daer de keucken
af rookt, op dat daer mede vrou en kinderen, met haer vorder gesin, onderhouden
mach worden, en (mijns oordeels) doense niet wijsselick, die sich tot een vrouwe
begeven, eer se bequame middelen tot onderhoud van deselve aen de hant hebben.
PHIL. Hoe, soudt ghy dat so verre verstaen te trecken?
SOPH. En waerom niet soo, Philogame? Na mijn gevoelen en dient dese lesse
geensins vergeten. 't Is een quaet begin van een goet houwelick, dat een onervaren
jongeling, die in de werelt siet als in een hollen pot, een soete jonge deerne uyt haer
ouders huys sal komen locken, sonder te weten waer mede aen haer, in dien nieuwen
staet, redelyck vernoegen en goet onthael sal konnen geven. Gewisselick, de foute
van sulks moet noodelick in die teere gemoederen een grooten in-druck geven, en
kan voor al geen bequaem en goet houwelick maken.
PHIL. Hoe, Sophronisce, soudt ghy verstaen dat niemant behoort te trouwen, of
hy moest al voren gelt en goets genoegh hebben om een huysgesin te konnen
onderhouden? Dat soude aen veel menschen al wat selsaem in de ooren klincken.
SOPH. Neen, jongeling, dat en is de meyninge niet, maer ick spreke van bequame
middelen te hebben tot de huyshoudinge, dat is, ofte in wesentlyck goet, dat men
besit en gebruycken magh, of dat men het selve hebbe in vernuft, konste, handel,
staet, ambacht, of diergelycke, sulcks datmen daer van genoegen en genot hebben
kan.
PHIL. Maer nadien den mensche van God is opgeleyt, dat hy in het sweet zijns
aensichts sijn broot moet eten, is dat te verstaen, dat een yder met sijn handen moet
wercken en lichamelick arbeyt doen tot sijn onderhoudt?
SOPH. Ick weet dat de woorden, na den val tot Adam gesproken, by sommige in
dien sin worden geduyt, maer sonder gront, mijns oordeels. Want God, invoegen als
voren tot Adam sprekende, en dede sulcks niet als hem een
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wet gevende, en om Adam daer toe te verbinden, maer als een rechter, om de sonden
te straffen; anders indien hier uyt een regel gemaekt souden moeten worden, als
sommige schijnen te willen doen, so soude ook uyt den voorsz. text komen te volgen,
dat alle menschen den lantbou souden moeten ter hant nemen, sonder andere
ambachten te mogen doen. De voorsz. woorden zijn dan te verstaen, dat, om der
sonden wille, de mensche voortaen een swaer en bekommerlijck leven sal moeten
leyden.
PHIL. Maer segt my doch, wat beter is tot de soetigheyt van 't houwelick, dat iemant
door sijn gelt en goet, dat hy ten houwelicke inbrengt of krijgt, vrouwe en gesin
onderhoudt; ofte dat hy sulcks door kunste, verstant, ofte andere hanteringe te wege
brengt?
SOPH. Om op uwe vrage te antwoorden, soo die wert voor-gestelt, so meyne, ick,
dat'et soeter is en vermakelijker voor de gehoude, uyt eygen gewin sich te generen,
als met goet, door ouders of andere ten houwelicke gegeven.
Mans gewin
Brengt vrientschap in;

seyt het spreeck-woort, en 't is niet te seggen hoe wel het komt, dat een man door
sijn vernuft ofte kunste eenigh gewin doet, en dan het selve heugelicken, en met
dancksegginge tot God, komt leggen in den schoot van sijn beminde, om by haer,
ten goede van de gemeene sake, gebruyckt te werden. Dit meyne ick al vry een
anderen aert te hebben, dan of men iet van renten, pachten of ander goet, van de
ouders her-gekomen, geraeckt te ontfangen. 't Is mede blijckelik, dat een vrouwe
werdende wel en loffelik onderhouden door het verstant, kunst, ofte arbeyt van haren
man, haer aen den selven nader sal verbonden houden als de gene, die van het
in-komen haerder gemeene goederen is levende. Leert niet de ervarentheyt, dat het
fruyt van een boom, die men selfs heeft geplant ofte geënt, dat het wildt, dat men
selfs heeft gevangen, of het dat men selfs heeft besuert, ongelijck beter smaeckt, als
daer men gemackelik aenkomt? Ick meyne ja, en daerom soude ick van ander gevoelen
wesen, als de Poeet Martialis in desen deele schijnt te wesen, dewijle hy onder de
dingen die een geluckig leven maken (so hy meint) stelt het goet dat ge-erst, en niet
dat met eygen vlijt verkregen is. Ten zy sake dat de Poeet meynde te spreken van
winste die gedaen wort met sweet, ofte beswaerlicken arbeyt; en noch soude het al
te twijffelen zijn, of hy het al wel voor heeft. Het gedenkt my dat als ick eerst gehouwt
was, en met mijn beroep iet gewonnen hadde; hoe vermakelick het viel sulcks mijn
soete huys-duyve in den schoot te storten, en tot haren beleyde te laten, en hoe
dankelick en smakelick sy het selve aen-nam. Ick liet my oock voorstaen veel meerder
heer en meester te wesen van soodanig mijn eygen gewin, als van ouders ersgoet,
en dorst dienvolgende beter daer mede doen na mijn welgevallen. Ick meyne noch
daer-en-boven, ten aensien van de gene die slechts groote middelen te samen brengen,
dat het beter is, dat een man iet ter hant neme, daer hy sijn verstant ofte lichaem meê
oeffene, en dat niet alleen om de voorsz. soetigheyt te genieten, en sijn partuur des
te meer aen hem te verbinden, maer boven al om hem eerlik besig te houden, naer
het exempel Adams, aen de welke schoon God de Heer een vol vergenoegen wilde
geven in den lust-hove, efter aen den selven geboodt den hof te bouwen, en de aerde
sich onderdanig te maken (Gen. 1.28.), gevende also te kennen, dat de
vermakelickheyt van den mensche met in een luye vadsigheyt, maer in een soete
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besigheyt is bestaende; te meer om daer mede t'ontgaen den schadelicken roeft van
het verstant, den welken de ledigheyt plagh te veroorsaken, wesende kennelick, dat
een molen noodelick of koren of steen malen moet, als het spreeck-woort seyt. Ick
voege hier by dat sulks, als geseyt is, veel gemacks kan geven in de huyshoudinge;
en hier toe kan seer wel gebruykt worden het spreeck-woort onder ons in swange
gaende, te weten, dat onder het seylen goet roeyen is, dat is: so wanneer men so
eenige goede middelen aen de hant heeft, dat even dan so wat gewins daer toe gebracht
gansch heugelick is, en aen het schip van de huys-houdinge (om so te spreken) des
te beter vaert geest.
PHIL. Ghy meynt (na dat ick merck) dat een man, die sijn huysgesin met sijn
verstant ofte arbeyt voor staet, vry wat meer verbintenisse, en midtsdien ook gesag
over de vrouwe heeft, als een die maer uyt de gemeene middelen leeft. Maer nu weet
ick dat in ons Holland vrouwen zijn, die door baer vernuft en neerstigheyt meer
toebrengen tot de gemeene huyshoudinge als de man selfs, ja dat veel mans op der
vrouwen vlijt en winste het geheel laten aenkomen. Wat dunckt u, komt in sodanigen
huyshondinge de vrouwe het gesag, om redenen voren verhaelt, niet toe?
SOPH. Seeckerlick (om ront te seggen) ick meyne die slag van mans veel behooren
toe te geven aen sodanige vrouwen: maer dat deselve in macht en gesag haer souden
setten boven de man, oordeele ick onbetamelick te wesen. D'ordre, by God gestelt,
mach ter sake van het tijdelick gewin met gebroken worden. En het ware beter regel
in de huyshondinge, dat de man beyde, èn den meesten last èn het meeste gesag bleef
houden. Want van den beginne is'et also geweest.
PHIL. Ick sonde hier op wel wat langer willen staen, maer my komt noch wat te
binnen, by dese gelegenheyt, daer op ick noch het vragen moet. Ick bemercke op het
houwelick van Adam en Eva, dat God de Heere aen deselve beyde is geweest als
Vader, als Moeder, als Voogt, en dienvolgende een besorger van het werck, datse
nu ter hant stonden te nemen: dat'er evenwel geen houwelickse voorwaerde tusschen
dese twee is gemaekt, maer dat al de besprecken van dit houwelick hebben bestaen
in de woorden: Wast en vermeenigvuldight. Wat dunckt u, waerde Sophronisce, ware
het niet goet, dat het als noch met de houwelicken even alsoo toeging, als God in
desen deele in 't Paradijs heeft gedaen, en dat men alle de bekommerlicke bedingen,
die men hedensdaegs in de houwelickse voorwaerden is gewent te brengen, te rugge
stelde, en de saken liet in pointen van de voorwaerde van 't eerste houwelick?
SOPH. Dat Adam en Eva geen voorwaerden ten aengaen van haer houwelick hebben
gemaeckt, Philogame, en is niet vreemt. Want de sonde noch niet in de werelt zijnde,
en waren'er geen treken of streken, daerin by voorwaerden diende voor-sieu.
Gemeenschap van goederen, sonder meer, is van onts een algemeene voorwaerde
geweest by de Griecken, Romeynen en Hoogduytschen (Isomachus apud Xenoph.
in Oecon. Dionys. Halicar. l. 2. Rom. antiq. Cicero 2 Offic. Mart et aln. Amisaens
de jur. connub c. 7. s. 6. n. 10), en oock by de oude Hollanders, van gelijcken by de
Francoisen, Spanjaerts en Engelschen, so als de schrijvers daer van getuygen. My
en gedenckt oock niet in al het oudt ofte nieuw Testament van eenige houwelickse
voorwaerden gelesen te hebben; alleenlick sic ick dat in 't Apocryphe boeck van
Tobias staet: En sy namen een brief, en schreven de houwelick-stichtinge. Tob. 7.16.
Oock sie ick dat onse voor-onders hebben gebruyckt eenen eenvoudigen en effenen
ronden draet van gout tot een tron-ring, die wel te recht de goude eenvoudigheyt mag
genoemt werden. Ick woude dat de trouwe even soodanig mochte wesen als haer
teeeken is, te weten ront, essen, eenvondig, en sonder bespreek en voorwaerde, na
liet oudt lantrecht, dat is, met gemeenschap van goederen, sonder meer.
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PHIL. Tot besluyt van dese onse t'samen-sprake over het houwelick van d'eerste
voor-ouders, so blijft my noch over een bedenckinge, die my in 't lesen van het selve
is ingevallen. Ick mercke dat Adam en Eva hier wort toegeschreven gemeenschap
van lichamen gehad te hebben in 't Paradijs; daer op valt (so ick meyne) wat
bedenckens. Want voor eerst soo zijn'er eenige Geleerden die by haer schriften hebben
nagelaten, dat in geval de eerste voor-ouders niet en hadden gesondigt, dat'er in dien
gevalle geen voortteelinge en soude hebben geweest; en dit seyt onder anderen
Augustinus (in l. de bono conjugii c. 2. et 19). En meest alle de Griecksche
Oudt-vaders stellen in den voorsz. gevalle wel vermeerderinge van het menschelicke
geslachte, maer niet door gemeenschap van lichamen (Greg. Nyssen. de hominis
opificio cap. 17). Andere meynen dat de voort-teelinge der menschen soude (in
gevalle als voren) te wege zijn gebracht geweest even als der Engelen, die nochtans
geen houwelicke middelen en gebruycken. De redenen die hier toe werden gebruyckt,
souden te lang zijn hier uyt te brengen. Maer dit gevoe len vast gaende, soo en kan
immers niet geseyt werden, dat Adam en Eva in den Paradijse, en midtsdien voor
den val, onderlinge gemeynschap van bedde souden hebben gehadt; en dat des te
min, dewijle sulcks by Moses nergens en wert verhaelt, die eerst van sulcks gewagh
maeckt nae den val, te weten, in 't begin van het vierde cap. Gen. Adam (seyt Moses)
bekende sijn wijf Eva enz. Wat dunckt u?
SOPH. Dese saken worden by u wel aengemerckt, lieve Philogame, en dienen, als
van gevolge zijnde, naerder ondersocht te werden. Wat het eerft aengaet, te weten,
of er voort-teelinge soude hebben geweest inden staet van onnooselheyt, daer op seg
ick rondelick en kortelick, dat ja. En my en beweegt niet 't gene ghy uyt Augustinus
en andere by-brengt. Want schoon Augustinus wel eer van dat gevoelen is geweest,
soo heeft hy doch daer nae het selve duydelick wederroepen, en benevens d'andere
schrijvers (die men Scholasticos noemt) vast gestelt, dat'er ja gemeenschap van
lichaem in den voorsz. gevalle by de voor-ouders soude zijn geweest, gelijck de selve
August. l.l. Retract. c. 10. 13. et 19. et l. 2. c. 22. segt, en boven andere redenen hier
toe dienende de Prophetische woorden Adams Gen. 11.24: Sy twee sullen een vleesch
zijn. Siet Rivet. in cap. 1. Gen. Exerc. 10.
PHIL. Maer houdt ghy die woorden aldaer in dien sin gebruyckt geweest te zijn?
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SOPH. Ja gewisselick; en dat sulks van de lichamelicke gemeenschap verstaen moet
werden, blijckt klaerlick uyt de woorden Pauli 1. Corint. 4.16: En weet ghy niet dat
hy die een hoere aenhangt één lichaem met haer is: Want sy (seyt hy) sullen een
vleesch zijn. Sic daer het gene ick hadde tegens het gene dat ghy eerst te berde hebt
gebracht.
PHIL. Wel, dat is tot daer toe; maer hoe sult ghy my het tweede vast maken, en
wat schriftuur-plaetse kont ghy daer toe by-brengen?
SOPH. De plaetse Genes. 1.28, daer God de Heere na de scheppinge van man en
wijf duydelick hun heest aen geseyt: Zijt vruchtbaer, vermeerdert en vervult de aerde.
Sie daer een uyt-gedruckt gebodt gegeven aen de nieuw-gehoude
PHIL. Maer zijn'er niet schrijvers te vinden, die dit voor geen gebodt en willen
aen-nemen? Ick meyne dat jae.
SOPH. Ick weet dat'er zijn die ons dit gaerne ontleggen souden, gelijck ick oock
wel weet de redenen waerom. Maer sulcks een gebodt te wesen, wort niet alleenlyck
by groote en geleerde schrijvers van onfen tijdt vast gestelt, maer oock by de onde
selfs (Phil. Melanch. in confes. Aug. Rivet. in Gen. c. 1. exer. 10. Thomas 22. q. 152.
art. 2. Item Scotus.), hoewel sy luyden daer eenige bepalinge soecken by te brengen.
Dit dan een gebod zijnde, en 't selve by God selfs de nieuwgehoude zijnde aengeseyt
(wesende doen ter tijt in gestalte van honbaerheyt, alhoewel doen eerst geschapen
wesende, gelijck sulcks met en wert tegen gesproken) so en kan niet anders gedacht
werden, ofte deselve (hebbende als doen een wille gelijckformigh met Gods wille)
hebben sonder uytstel het selve gebod vervult, en hare schuldige gehoorsaemheyt
dadelick getoont, gelijck noch op den dag van heden dat eygen gebod krachtelick
werekt in de gemoederen der menschenkinderen. En 't is aenmerekens waerdig, dat
houwelickse saken in Gods woort in diervoegen worden voorgestelt, dat de menschen
daer toe meynen krachtelicker verbonden te wesen als tot eenig ander bedrijf: als
sulks merekelijck blijckt Luc. 14.20. Alwaer onder andere drie soorten van luyden,
tot het groot avontmael, aldaer gemelt, zijnde genoot, de eerste seyde een acker te
hebben gekocht, en die te moeten gaen besien, biddende ernstelick, dat sijn onschult
by den Heere van de maeltijt mocht werden gedaen. De tweede verklaert vijf paer
ossen gekocht te hebben, en die te gaen beproeven, biddende van gelijcken als voren.
Maer de derde seggende een wijf getrouwt te hebben, seyde plat af dat hy niet en
kan komen, sonder het minste versoeck daer by te voegen, om eenigen onschult voor
hem te willen doen, als vast stellende, dat een wijf te trouwen soodanigen werck is,
dat (schoon hy ter feeste niet en quame) de sake selfs voor hem sonde spreken, en
dat de Heere des maeltijts, sulcks maer hoorende, sonder vorder onschult te
verwachten, hem ten vollen gelijck soude geven van ten avontmale niet te zijn
gekomen, dewijle het voor-recht der nieuwe gehoude van niet ten krijge te moeten
gaen in 't eerste jaer hares houwelicks wel mede ten selven eynde kan by-gebracht
worden; en dit gevoelen meyne ick volkomenlick in Adam geweest te zijn. En 't is
dienstig aen te mercken in dese gelegenheyt, dat God geen zaet en heeft geschapen
dat kruyt droegh, maer wel kruyt dat zaet voortbracht, gelijck den text spreeekt: op
gelijcke wijze is de mensche van God geschapen, in de volle kracht van een gulle
jeught, en midsdien snellende en hellende ter voort teelinge, waer by komende den
segen van: Wast en vermeenigvuldigt, - wat tegenstrevende geest soude de gesegende
jonge lieden hebben weder-houden van te doen dat God, midsgaders hare gestalte
en genegentheyt, krachtelick waren gebiedende? Sonderlinge gelet dat der selver
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byeen-komst geensins en konde verstaen worden strijdigh te wesen met den staet
van onnoselheyt, en reynigheyt, alsoo het gene dat by God gesegent, ja geboden was,
geensins voor onreyn by iemant gekemt en kan worden. Het vierde capittel Genesis,
by u aengetogen, en beweegt my oock niet anders te gevoelen. Want al is'et soo dat
aldaer eerst wort geseyt dat Eva van Adam bekent is, soo weet een yder hoe gemeen
dat'er verstellinge van tijt in de Schrifture gebruyckt wort, en dat'er dickmael saken
worden verhaelt op een gansch andere ordre als se gebeurt zijn: en daerom meynen
de Hebreeusche schrijvers dat de woorden: Adam bekende sijn wijf, moeten genomen
worden voor: Adam hadde sijn wijf bekent, gelijck oock in deselve gelegentheyt
wort gelesen: God plantende den lust hof, in plaetse dat'er behoorde geseyt geweest
te zijn, God hadde den lust-hof geplant. Ick besluyte dan, om dese en andere redenen,
hier om kortheyts wille nagelaten, dat'er tusschen Adam en Eva houwelickse
by-een-komste is geweest, even in den lust-hove (Scripscre de his Museulus in Genes.
ad cap. 4. Zanchius in creationis opere lib. 3. fol. 908. Paraens in Gen. cap. 4. August.
in Tom. 3. ad Genes. & lib. 14. de civitate Der cap. 13. & alii.)
PHIL. Maer boven allen desen heb ick onder andere saecken noch al mede mijn
gedachten laten gaen op de behendige, uytvluchten, die Eva hier wort beschreven
gebruyckt te hebben, als Adam haer als man poogde te naderen. Wat dunckt u, heeft
het onse Schrijver wel voor, selfs in den Paradijse een tegenstrevende Eva uyt te
beelden?
SOPH. Een heusche weygeringe, lieve Philogame, is altijt geoordeelt niet
onsmakelick te wesen in dusdanigen gelegentheyt. En gelijck (mijns oordeels) niet
qualick en word geseyt by een seecker Poëet van de vryers.
Het is aelwaerdigh volck, en van een dwasen geest:
Al wat het niet en mag, dat wil het aldermeest;

so meyne ick dat bynaest van alle mans, ten aenslen van 't voorsz. werk, geseyt kan
worden, en 't en dunckt my niet qualick geoordeelt te zijn van sommige, dat het wijf
van Potiphar, op den jongeling Joseph verslingert wesende, verkeerde gangen in-ging
om hem te trecken, dwaselick uitberstende in dat haetig. Koom slaep by my, het
welck ontwijfelijk den eerbaren en goeden jongeling (in plaetse van aenlockinge)
een vollen afkeer van haer heeft gegeven. Sy moest met bedeckter en langer schreden
hebben gegaen, so gemeynt wort. Vrouwen en vrijsters moeten de ruyters van de
Parthen slachten, en als vluchtende schieten, dat is, al weygerende geven, en gevende
weygeren. Vol op en gemackelijck is alleen voor de vraten, en verveelt, oock in de
soetste saken. Honigh moet alleenlijck met een tipjen van den vinger geraeckt, en
ten mont gebracht worden: met volle palmen sulcks te doen en heeft geenen aert.
Met handen niet met manden te zaeyen, is hier mede al verre het beste. De dertelste
selfs van de wereltskinderen en willen dien wegh niet te ruym hebben. Let eens op
dien olycken lincker Ovidius Naso, hoe hy dat stuck opneemt. Hy verklaert opentlijk,
in-gevalle de man (wiens wijf hy tot zijnen lust misbruyckte) hem dat bejagh te veyl
en te vry toe-liet, en niet beter op de bewaringe van zijn wijf en paste, dat hy den
smaeck van die dertelheden soude verliesen, en haer daer laten.
Wilt ghy my met uw wijf soo veyligh laten mallen,
Ick seg'et openbaer, de lust sal my ontvallen:
Ick kus haer menigmael, by-naest dat ghy het siet;
Wel Fop, bewaer uw wijf, of ick en wilse niet.

En hier op meyne ick dat in dese beschrijvinge is gesien by onsen Schryver.
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PHIL. Maer dese uw weyger-kunst heeft haer werckinge, na de lieden zijn aen
wiese geschiet, en heest al dickwils wel een and're uyt-komst als ghy nu voor-geeft.
De Koninginne Vasthi is door weygeren van den Koninklijken throon afgevallen.
Want het is haer tot hertneekigheyt en ongehoorsaemheyt gerekent.
SOPH. Maer de weygeringe, daer ick van spreke, moet behendelick en kunstelick,
niet plompelick en met hertnekkigheyt gebruykt werden. Die snare moet noyt te hart
gespannen wesen, anders breecktse. De deugt is over-al in de middelmaet, niet in de
uytpuylende hoecken gelegen. Vasthi gingh te hart, Potiphars wijf te sacht en te los,
om na de kunst te gaen.
PHIL. Wat is dan hier in voor het beste te houden?
SOPH. Wel hoort, maer sonder meer navragen, en desen aengaende soo wil ick dat
ghy u vernoeght met een soete spreucke van een schrijver, die noyt en is gehout
geweest, maer echter van de trouwe destiger spreekt als alle getrouden, die ick oyt
gelesen hebbe. Niet te eyschen in dese gelegentheyt (seyt hy) is vrouwelicke
beschaemtheyt. Wat te weygeren is heusche eerbaerheyt; maer in het weygeren te
volherden, is stuersche moetwilligheyt, ofte (na eysch van saken te spreken) rechte
meyneedigheyt.
PHIL. De spreucke is deftigh, en ick neme de selve hier in volle betalinge. Maer
ick mercke dat de eerste by-een-komst van Adam en Eva schijnt by dage geweest te
zijn; en by die gelegentheyt diende wel een woort gesproocken, welke in dien gevalle
de beste stonden zijn om wel te doen.
SOPH. Ick en ben niet gesint dese materie hier te verhandelen, Philogame, om
redenen, die ick meyne daer toe te hebben. Een woort, en dat wel sonder meer. Ick
weet dat'er treffelicke Medicijnen zijn, die gevoelen dat huys-luyden, ambachts
lieden, en andere, die met den lijve dagelijks wer ken, sterker kinderen voortbrengen
als andere; en haer redenen zijn onder andere dese: omdat soodanige lieden des avonts
gegeten hebbende, en te bedde komende, veel van den slaep overvallen werdende
(als moede zijnde van haer dagelijcks bedrijf) de houwelycksche saken ongedaen
laten; maer 's morgens de spijse verteert, en het lichaem door den slaep verquickt
zijnde, doen dan wat behoort om van mannen vaders te worden, en daer deur worden
de selve geseyt vaster en gesonder kinderen uyt te brengen als andere, die hiermede
ontijdelick besigh zijn. De regel seyt.
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't Is soetst wanneer men slapen gaet,
Gesontst ontrent den dageraet.

Meer en segh ick met; oock versta ick niet vorder geverght te werden op dese
gelegentheyt.
PHIL. Ick weet dat men een vrient (schoon die van suycker is) niet en moet opeten,
waerde Sophronisce, oock het willigh paert niet en moet overryden; en daer mede
sal ick mijn oorlof van u nemen met dancksegginge voor den tijt die ghy my vergunt,
en de berichtinge die ghy my gedaen hebt.
SOPH. 't Is etens tijt, Philogame, het middagmael roept ons, en ick roepe u tot het
selve. Soo 't u gelieft, koomt, eet met my. Het kan zijn dat wy in ofte na den eten
nieuwe stoffe sullen vinden van t'samen sprake op dese of diergelijcke gelegentheyt.
PHIL. Ick en heb geen mont om sulcks te weygeren, waerde Sophronisce, en wil
u dan tweesins verbonden zijn eerstelick, dat ghy my den geest eerst, en daer na oock
het lichaem gevoedt sult hebben. Wel aen, ick ga mede.
Als de maeltijt gedaen, God gedauckt, de gasten opgestaen waren, en dat Sophroniscus
met Philogamus in den tuyn sich wat gingen vertreden, heeft de Jongelingh al dadelick
wederom gelegentheyt gesocht, om te komen tot het werck dat voor den middagh in
handen was geweest. Hy dan, eerst beginnende, seyde:
PHIL. Heden morgen, waerde Sophronisce, meyn ick onder andere van u verstaen te
hebben, dat jonge lieden voor dat se houwelicken, behooren versien te wesen van
een ploegh os, dat is, van middelen tot de huys-houdinge dienende; dat ligt my
overdwers in 't hooft en speelt, want ick en kan niet gewaer worden dat sulcks by de
Ouden in dier-voegen is betracht geweest. Ick sie, hoe dat de Eerts-vader Jacob over
de Jordane naer Haran reysde; en schoon hy niet anders met hem en droegh als sijnen
staf, evenwel soo heeft hy bestaen sich in houwelicke te versellen met die schoone
Rachel, voor dewelcke hy geheele seven jaren gedient hadde sonder anderen loon te
genieten: gelijck hy mede noch benevens de selve tot sijn tweede wijf aennam haer
suster Lea, met beloften van noch eenen anderen sevenjarigen dienst aen te gaen.
Siet daer den goeden man met twee vrouwen beladen, sonder als noch dien ploegh-os
(daer ghy van spreeckt) ofte genoegsame middelen by der haut te hebben, tot
onderhoudt van de selve sijn twee vrouwen, en 't gene daer nyt stont te volgen.
SOPH. 't Is een mis-slagh, Jongman, soo ghy meynt dat Jacob soo rau heest
aengegaen in 't stuck van sijn houwelick. Want behalven dat hy een soon was van
Isaac, een gesegent man van den Heere oock in tijdelijcke middelen, van wien hy
benevens sijnen broeder Esau erfgenaem stont te worden, soo was hem daer-en-boven
alreede een sonderlinge belofte gedaen van sijnen God, niet, alleenlijck van dat hy
met hem wonde zijn op de reyse en over-al, maer selfs dat hy aen hem en zijnen zade
het gansche lant (daer op hy gerust en den steen onder sijn hoofd geleyt hadde) woude
geven (Gen. 28.13.); waer op oock is gevolgt dat Jacob (die niet en hadde als een
staf, toen hy over de Jordane quam) in 't weder-keeren tot twee heyren was geworden
(Genes. 32.10.).
PHIL. Wel ick mercke dat in de gelegentheyt van de Eerts-vader Jacob, sonderlinge
ten aensien van sijn houwelick, veel bedenkelicke saken sich opendoen; en daerom
soude ick wel genegen zijn hier van wat nader te hooren spreken; maer slende dat

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

in dit werck, dat by ons is begonnen te lesen, de beschrijvinge van 't houwelick Jacobs
nu is volgende, soo dunckt my (onder verbeteringh) best te zijn deselve beschrijvinge
alvorens as te lesen, en daerna daer over onderlinge redenen te wisselen.
SOPH. Begin 't werck, goede Philogame. Want ick houde uwen voor-slagh voor
goet. maer set u cerst neder onder dit groen prieel, op dat de hitte ons niet en belette
in ons voor-nemen.
PHIL. Wel aen, ick sal my daer toe stellen; en begin aldus.
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Houwelick van drien, dat is: de versaminge in echten-staet van Jacob
met Lea en Rachel.
siet Genes 24. Joseph Antiq Jud. lib. 1. 17 et 18.
De vrijsters zijn bereyt, de vryers aengewassen.
Tsa, langt het snaren-spel uyt uwe gulde kassen,
En rept u, Sang-godin. Hier is nu meerder stof
Ten dienste van den mensch en Godes hoogen lof.
Ghy siet aen alle kant de werelt haer verstercken,
Dat heeft het vruchtbaer zaet van Adam konnen wercken.
Brengt hier nu voor den dag een edel trou-geval,
Waer van men eertijts sprack, en eeuwig spreecken sal.
Wilt heden, na de kunst, een Bruyloft openbaren,
Alwaer de Bruydegom is slaef voor seven jaren;
Al waer de rechte Bruyt, door onbekenden list,
Wort uyt het feest geruckt, en in het bed gemist;
Al waer de vrijster treurt, daer alle vrijsters speelen,
Om dat een suster koomt haer susters voordeel stelen;
Al waer een vryer twist, als bijster ongesint,
Om dat hy nevens hem de sijne niet en vint;
Aen wien noch even-wel de gramschap is benomen,
Midts hy'er twee voor een ten lesten heeft bekomen.
Een wonder selsaem werck. Biedt ooren, soete jeught,
Hier is het vreemste stuck, dat ghy oyt lesen meught.
Als Jacob wert gedreigt (vermidts sijn Vaders segen
Hem, door sijns Moeders raet, niet Esau, was verkregen)
En dat Rebecca sorgt voor eenig ongeval,
Soo wort'et vast gestelt dat hy vertrecken sal;
Toen wort'er vast gestelt, dat hy, in korte stonden,
Naer 't huys van Betuël dient af te zijn gesonden;
Dat hy naer Haran toe heeft vaerdig af te gaen,
Om door sijns Broeders haet niet in gevaer te staen:
En midts geen vreemde Maegt, in Canaän geboren,
Hem tot een echte wijf en dient te zijn gekoren,
So wort hem in-gescherpt dat hem sijns moeders bloet
Hier in sal nutter zijn, en liever wesen moet.
Daer maeckt sich Jacob op, en, met bedroefde sinnen,
Set uyt sijns vaders huys, en gaet de reys beginnen;
Hy geeft hem naer het landt, van daer de Sonne rijst,
Hy geeft hem naer het rijck, dat hem sijn Vader wijst.
Hy gaet met diep gepeys door onbekende wegen;
Doch waer hy komen mach, hy vint'er Godes segen.
Ook toen hy van een steen sijn hooft-peul had gemaeckt,
Heeft hy in eenen droom des Heeren gunst gesmaeckt:
Hy sag een ladder staen, die reyckt tot in de wolcken,
Geen heyl voor hem alleen, maer ook voor alle volcken.
Hy hoord' een helle stem, die uyt den Hemel quam,
En vry al dieper plaets als in sijn ooren nam:
Ick ben des Hemels Vorst, en aller dingen ader,
De God van Abraham en Isack, uwen Vader,
Ick schenck aen u het recht van dese wijde kust,
Daer op ghy dese nacht in stilheyt hebt gerust.
Ick wil uw vruchtbaer zaet in desen lande vesten,
Van 't zuyden tot het noort, van 't oosten tot het westen;
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En even als het stof, dat niemant tellen kan,
Sal u tot aen-was zijn veel hondert duysent man.
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Noch sal'er boven dien, uyt u en uwen zade,
Ontstaen voor al het volck een wortel van genade,
Een segen vol gelucks, die, in het aerdsche dal,
De menschen in 't gemeen tot vreugde dienen sal.
'k En wil van haer mijn gunst, noch van u laten scheyden.
Maer u als metter hant op uwen weg geleyden.
Het zy ghy vorder reyst, of dat ghy weder koomt,
Weest van gerusten geest, en wandelt onbeschroomt. De nacht deed' haren loop, de Mane gaet verdwijnen,
En, naer een korte wijl, de Son begon te schijnen;
Dies sprack de Jongeling (midts hem de slaep verliet):
God is in dese plaets, en ick en wist het niet.
Daer rilt een killig bloet van boven tot beneden,
Daer rijt een koude schrick door al mijn swacke leden.
God, God heeft my genaeckt, my, seg ick, enckel stof.
Van my wort danck vereyst, en voor hem eeuwig lof. De steen, waer op de man sijn nacht-rust had genoten,
Wort van hem metter daet met oly over-goten,
Die wort van hem gericht, en in het groene velt
Een peyl van ware danck den Heere voor-gestelt.
Hy voegt'er woorden by: Wilt ghy op mijne wegen,
En in mijn ouders huys verleenen uwen segen,
Ghy sult mijn eenig God, mijn troost, en hoogste goet,
Ghy sult voor eeuwig zijn de lust van mijn gemoet.
Ick sal van nu voortaen tot uwer eere leven,
Ick sal van mijn gewas u volle tienden geven,
Die sullen alle jaer u werden voorgeleyt,
En ware teyckens zijn van mijne danckbaerheyt:
De kruyn van desen berg die sal een Tempel wesen,
Daer staêg uw hoogen Naem sal werden in gepresen,
En ick sal in der daet, en niet in lossen schijn,
Mijn leven-dagen lang uw trouwen dienaar zijn.
Hier op besluyt de man en eyndigt sijn gebeden,
En vordert sijnen weg met onvermoeyde schreden;
Hy geeft hem van den berg, en maeckt een snellen spoet,
En voelt, al waer hy gaet, den Heer in sijn gemoet.
Daer lag een aerdig dal te midden in den velde,
Daer hy een schoonen hoop van witte kudden telde,
Een dal, rontom geciert met lustig boom-gewas,
En met een aerdig groen, en met een weelig gras.
Hier op tradt Jacob voort tot Harans vette weyden,
Daer oock de Maegden selfs het weelig vee geleyden;
Hier sagh hy Herders staen, en maeckt hem daer ontrent,
En vraegt daer in het dorp, of iemant Laban kent,
En of daer lieden zijn die van sijn handel weten,
En hoe hy varen mach, en waer hy is geseten.
Men doet hem goet bericht, en hem wert aengeseyt
Waer Labans wooning is, en wie sijn kudden weyt.
En siet, dien eygen stont is daer een Maegt gekomen,
Die heeft hem, door het oog, de sinnen in-genomen,
Juyst als het swavel-werck, dat aen het vier genaeckt,
En, eer het iemant denckt, in haest een vlamme maeckt.
Hy sag haer soet gelaet, haer over-schoone leden,
Hy vraegt wie datse was, en prijst haer soete reden,
Hy voelt uyt dit gesicht, hem steeckt een soete pijn,
Hy spreeckt in sijn gemoet: O mocht ick uwe zijn!
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Hy koomt haer naerder by, hy seyt haer sijn belangen,
Hy seit van waer hy komt1), en kust haer frisse wangen.
Het soentjen dat hy gaf, geeft, ick en weet niet wat,
Dat hem den geest beroert, en aen het herte vat.
Hy weet niet wat'er schort, hy voelt sijn oogen vlieten,
Hy voelt (eer hy het weet) sijn tranen nederschieten.
Het is van ouden tijdt en heden noch gemeent,
Dat groote vreugde schreyt, en reyne liefde weent.
Soo haest als Laban weet dat Jacob is gekomen,
Gevoelt hy sijnen geest met blijdschap in-genomen.
Hy vraegt hem wonder veel, en hoe sijn moeder vaert,
En of God heden noch sijn Vader heeft gespaert,
En wat sijn Broeder maeckt, en wat hem heeft bewogen,
Dat hy uyt Canaän dus eensaem is getogen,
En of hy verder wil. De goede Jongeling
Vertelt hem wat'er schort, en seyt hem alle ding.
De tijdt doet haren loop, en Jacob met de knapen
Is besig onder dies ontrent de jonge schapen,
En al het ander vee; en wat hy neemt ter hant
Dat doet hy met geluck, en even met verstant.
Als Laban sijn beleyt, en sijn besette gronden
Nu dickmael had gesien, en in der daet bevonden,
Soo tracht hy met den vrient te komen in verdragh,
Op dat hij sijnen dienst te langer hebben magh.
En daerom, naar een proef van ses of seven weecken,2)
Vangt hy ten lesten aen tot hem aldus te spreecken:
't Is onrecht, lieve Neef, al ben ick uwen vrient,
Dat ghy my sonder loon en sonder voordeel dient.
Ick weet hoe licht een man een sake kan verdrieten,
Indien hy voor sijn werck geen winst en sou genieten,
'k En wil in dit geval niet zijn in uwe schult,
Dus maeckt'et my bekent, wat dat ghy winnen sult.3)

1) Al-hoe-wel Moses geen verhael en schijnt te doen, dat Jacob met Rachel eenige reden heeft
gevoert, eer hy haer omhelsde, maer dat uyt den Text schijnt, dat hy haer eerst kuste, en daer
nae verhaelde wie hy was, soo wort nochtans besloten uyt de oorsprouckelicke Text, dat
Jacob voor het omhelsen van Rachel heeft geopenbaert hare onderlinge maegschap. Welcke
uytlegginge by ons is gevolgt, op dat Jacob met en schijne plotselick een onbekende
Jonckvrouw om den hals gevallen, en Rachel van een vreemden jongeling, sonder
tegenspreken, soodanigen vrybeyt geleden te hebben. Sie Rivet. op het 22 cap. Genes. Excre.
126, alwaer van verscheyde soorten en manieren van kussen, by de Ouden gebruyckelick,
wert gehandelt.
2) Moses, Genes. 29.14, verhaelt wel dat Laban in 't bewellekomen van Jacob seyde: Wel aen,
ghy zijt mijn been en mijn vleesch, maer en sprack met van hem in sijn dienst te nemen, en
min van hem een dochter te willen geven, voor hy een maent lang sijn maniere van doen wel
grondelick hadde door-sien, gelijck de Text klaerlick uyt-wijst, en by de Schrijvers hier wert
aengemerckt. En daer in is Labans exempel na te volgen, schoon niet in andere saken.
3) Laban schijnt hier in gansch vroom en redelick te zijn, niet willende dat Jacob hem dienen
soude sonder loon, als een vry man geen slave wesende; oordeelende dat een die werckt loon
behoort te genieten, na de leere Christi; maer hy laet sulcks terstont daeraen gansch leclick
leggen, vermidts hy sijn Dochter (die hy met behoorlick honwelicks goet hadde behooren
uyt te geven) voor de huere en arbeyts loon van Jacob hem toe-eygent, treckende alsoo winst
en voordeel, daer hy selfs hadde behooren uyt te geven.
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Als Jacob dit verstont, sijn herte ging hem open,
Hy vont sijn gansche ziel van soete vreught bekropen,
En, na hy sonder spraeck een weynig heeft gestaen,
Soo spreeckt hy sijnen Oom in dese reden aen:
Ick wil belofte doen, oock gansche seven jaren,
Mijn leden, mijn vernuft in geenen deel te sparen;
Ick wil met alle vlijt, oock in de middernacht,
Ten goede van het vee, my geven op de wacht;
'k En wil noch even-wel geen voordeel uyt de schapen,
'k En wil my geen gewin uyt uwen acker rapen,
'k En wil voor mijnen dienst geen lant, of vruchtbaer velt,
Geen huys van groot beslag, en min noch eenig gelt.
Wilt ghy my tot een loon uw dochter Rachel jonnen,
Al dien ick seven jaer, het is genoeg gewonnen.
Laet dit mijn huere zijn, en stel dat heden vast,
En ick sal metter daet gaen treden in den last;
Ick sal met alle vlijt ontrent de kudde wercken,
En ghy sult over-al mijn trouwe diensten mercken:
Doch ick en sal niet eer, als na de seven jaer,
Ontfangen tot een loon mijn lieve weder-paer.
Dit sprack de Jongeling, en Laban is te vreden1);
En Jacob is daer op in sijnen dienst getreden.
Hy gaet'er willig toe, en niet als uyt bedwang,
En diende met vermaeck de seven jaren lang.
Hy gaet in grooten ernst een machtig vee besorgen,
By wijlen sonder rust tot aen den lichten morgen.
Al waer'er iet ontbreeckt daer is hy flucks ontrent;
Soo dat sijn wijs beleyt is over-al bekent.
Hy maeckt hem niet gewoon een gansche nacht te slapen,
Soo dat geen felle wolf kan loeren op de schapen,
Soo dat noyt wreede beir een bock of geyte nam,
Hoe-wel hy menigmael ontrent de kudde quam,
Was oyt het vee verhit door ongewoone qualen.
Hy geeft hem in het bosch, hy gaet'er wortels halen,
Hy soeckt een heylsaem blat, hy pluckt eene del kruyt,
En jaegt in aller ijl de quade dampen uyt.
Indien'er eenig zeer komt aen de boeken groeyen,
Hy is'er vaerdig by en laet een yser gloeyen,
Hy brant de lempten uyt, of, als het wesen moet,
Hy snijt haer in het vleys; en dempt het vierig bloet.
En waerom meer geseyt? hy weet hem soo te quijten,
Dat hem geen slap beleyt oyt mensch en kan verwijten:
Dies nam de kudde toe, meer als men wenschen kan;
De segen is in huys, als God is met den man.
Hy voelt geen ongemack, noch in de strenge dagen,
Noch in den vuylen mist, noch in de felle vlagen;
En schoon hy groot verdriet door hit of koude leet,
1) Laban evenwel en seyde Jacob op sijn versoeck niet anders als het is beter dat ick ze u geve
als iemant anders, blijf by my. Welcke antwoorde eenige meynen niet ter goeden trouwe by
Laban alsoo gegeven geweest te zijn, als of hy van dien tijt aen al voor hadde gehadt Jacob
van het stuck te leyden, en daerom geen klare, maer een twijfselachtige antwoorde gegeven
te hebben. Perer. Dan hoe het zy, Jacob heeft ter goeder meeninge het stuck opgenomen, en
is daer op in sijnen dienst getreden; Rivet. in Genes. Exerc. 126. Daer zijn Schryvers die
(niet sonder gewichtige redenen) gelooven dat Jacob Rachel heeft genooten straeks naer het
verdrag met Laban gemaeckt: siet Junius en Tremelhus op dese plaetse. Evenwel wy volgen
hier het gemeen gevoelen.
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Hy voelt sijn ongemack van stonden aen versachten,
Als hy maer eens gedenkt wat loon hem staet te wachten,
En schoon hy menigmael sich niet te wel en vint,
Een soet gepeys alleen, dat maeckt hem wel gesint.
Als nu de tijdt verliep, en dat de seven jaren,
Na soo een lang gedult, nu op een eynde waren,
Soo maeckt hem Jacob op, en gaet tot Laban in;
Hy groet hem na den eysch, en taelt na sijn gewin:
Ghy weet het (seyt de man) hoe ick ben aen-genomen,
En dat tot deser uur mijn tijdt is om-gekomen;
Wel aen dan, doet my recht, bescheydt den bruilofsdag,
En maeckt dat ick ter eer mijn Bruyt genieten mag.
't Versoeck wert toe-gestaen. Men laet de gasten nooden,
Men laet'er menig kalf en vette schapen dooden;
Men brengt'er in het huys, men haelt er aen den dag
Al wat'er op de feest tot vreugde dienen mag.
Een yder is verblijdt, dat twee gelieven paren,
Met hoop alleen gevoedt tot aen de seven jaren;
Een yder is belust om hen te mogen sien,
En op soo blijden dag geluck te komen biên.
Hier over wert de wijn in overvloet geschoncken,
En by het bruylofs-volck in volle maet gedroncken;
En, om niet lang te zijn, het is een groote feest,
En niemant gaet'er weg als met een blijden geest.
De maeltijt is gedaen, de vreemde gasten scheyden,
Men gaet de jonge Bruyt tot in de kamer leyden,
Men steeckt, na d'oude wijs, den bruylofs-fakkel aen;
Men hiet den woesten hoop te wijcken uyt de baen;
Men hoort meest al het volck door sang en vrolick juichen,
Door springen, door geroep, een blijden geest betuigen;
Men sag aen alle kant een toe-loop van de jeugt,
Men hoorde groot geraes ten midden in de vreugt.
Men leyde vast de maegt door veelderhande salen,
Geen oog van die haer volgt en kan haer achter-halen;
En, sie! in dit gewoel, en in het woest geloop,
Soo wert de rechte Bruyt ontfutselt uyt den hoop,
Getogen uyt het volck, en met geswinde sprongen
Wert Lea daer gebracht, en in het spel gedrongen,
Gekleet in suyver wit, geciert met edel kruyt,
En even soo gestelt gelijck de ware bruyt.
Dit wist de loose vos soo listig uyt te wercken,
Dat niemant van den hoop de greep en konde mercken.
En, sie! in dit geraes, door gunste van de nacht,
Wort Rachel weg geleyt, en Lea daer gebracht.
Haer aensicht is bedeckt, (soo plach in oude tijden
Het slecht en eerbaer volck een jonge bruyt te mijden;
Een sluyer die verbergt de schaemte van de maegt,
Die by een vreemden man haer teere leden waegt)1).
De Bruyt die wert gebed, de kaersen weg genomen,
Men roept den Bruidegom, en laet hem binnen komen.
1) Dit is het gevoelen van Josephus, hoewel hy andere daer over berispt; siet hier van D.D.
Riveti Exercitat. 28 cap. Gen. Exercitat. 127. Wy volgen niet verder den Joodschen
History-schryver, als dat Jacob vroliek zijnde, vermidts hy un hadde te genieten sijn
lang-verwachte Rachel, en onder de bruyloftgasten door den wijn eeniger maten verheught
wesende, des te lichter in een duystere nacht heeft bedrogen konnen werden. Sie de vorder
bedenckinge hier op vallende in de volgende proeve.
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Hy, die hier niet en gaet als met de beste trou,
Begeeft hem tot de maegt, als tot sijn eygen vrou.
De vreught, de wijn, de nacht, die hier te samen wercken,
Zijn oorsaeck dat de Man geen list en kan bemercken;
Soo lang het duyster is, en weet hy anders niet,
Als dat hy metter daet sijn eigen Bruyt geniet.
Maer als de gulde son is hooger op-geresen,
So komt hem daer ontdoen een wonder selsaem wesen,
Hy slaet sijn oogen op, hy schuyft de bed-gordijn;
Maer hy en vint haer niet die hy daer meynt te zijn.
Hy geeft hem noch een reys de Vrijster aen te schouwen,
Hy kan in dit gesicht sijn oogen niet betrouwen;
't Is weder als het was, hy wert te meer verbaest,
Hy twijfelt of sijn oog, dan of sijn herte raest.
Hy siet ten derde-mael; wel dit sijn vreemde saken!
Hy vint niet dat hy socht, hy weet niet wat te maken,
Hy mijmert binnens monts, hy valt in diep gepeys:
Wel, dit is (na het schijnt) een murruw kiecken-vleys.
Hoe! kan op eene nacht de schoonheyt soo verloopen,
Soo heb ick dese Maegt te diere moeten koopen. Maer siet, de grauwe lucht die wort ten lesten klaer,
En Jacob vont, eylaes! sijn Nichte Lea daer,
Ach! wat een koude schrick door-rent hem al de sinnen,
Hy weet niet wat te doen, of wat hy sal beginnen;
Sijn hooft, dat suyse-bolt, sijn innig herte slaet,
Sijn breyn is op de loop, en hy als buyten raet.
Wat sal hy nu bestaen? sal hy met Lea kijven?
Of haer doen henen gaen, en uyt den bedde drijven?
Of sal hy sonder spraeck gaen tyën op den loop?
Of sal hy al het huys gaen roepen over-hoop?
Of sal hy op een berg of elders loopen malen?
Of sal hy in het woud of in de bosschen dwalen,
Of sal hy verder gaen, en kiesen eenig dal,
Daer hem geen menschenkint sijn leven vinden sal?
Wat uytkomst? wat, behulp? wie sal het konnen seggen?
Wie kan soo vreemden stuck met reden over-leggen?
Ten lesten, hy verdwelmt, en, ick en weet niet hoe,
Loopt vaerdig uyt het bed, en soo na Laban toe.
Daer gaet hy dapper af: Wel dit zijn vreemde streken!
Wel Oom, leert ghy my self mijn echte trouwe breken?
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Maeckt ghy my tot een boef, ook op den eersten nacht?
'k En had van u voorwaer dit onheyl niet verwacht.
Ick heb soo langen tijdt, ja gansche seven jaren,
Mijn leven af-geslonst, om eens te mogen paren;
Ick hebbe menigmael den ganschen dag gesweet,
En even-staeg geweest als in geduerig leet.
Ick heb de koude nacht, en hare stuere vlagen,
Ick heb den sonne-brant en hitte moeten dragen,
Ick hebbe mijne jeught, en niet uw goet, verquist,
Geen mensch heeft aen het vee een eenig lam gemist.
En nu ick eens mijn loon, na soo een diep verlangen,
Voor al mijn bitter sweet ten lesten moest ontfangen,
Nu ick met groot gedult mijn tijdt heb uyt-gebeyt,
Soo word' ick hier bespot, en om den tuyn geleyt!
Hoe! heb ick wel gedient, waerom wort ick bedrogen?
Waerom tot mijner spijt uw dochter weg-getogen?
Waerom door slim beleyt my Lea toe-gebracht,
Die ick noyt heb begeert, noyt om en heb gedacht?
Hebt ghy dan soo ter smuyk uw dochter leeren sluypen,
En by een ander man in 't duister onder kruypen?
Dat is van quaet gevolg en al te vreemden slag,
Die noyt een eerlick man voor eerlick houden mag.
Siet! dat ick schuldig was aen Rachel mijn beminde,
Aen wien ick my alleen met trou verbonden vinde,
Dat hebje dese nacht met list van haer gewent,
En die haer deel geniet die is'er door geschent.
Uw dochter is een hoer, en ick een boef gewerden,
En op soo quaden voet en wil ick niet volherden;
Geeft hier mijn echte deel, mijn recht en wettig goet,
En neemt ghy wederom dat ick niet hebben moet.
Wien is'et niet bekent, dat trouwen is verkiesen?
En wat men soo bekoomt, dat wil men niet verliesen,
Niet laten aen een vrient, niet ruylen overhant:
Neen, neen, een echte bruyt is al te waerden pant.
Wel, sonder lang vertreck, herstelt my dese saken,
Op dat ick na den eysch mijn Rachel mag genaken.
Sy is mijn wettig loon, mijn lust en hoogste vreugt,
Die ick niet missen kan, en ghy niet houden mengt. Dit sprack de jongeling met hard' en goede reden,
Als met de nieuwe bruyt in geenen deel te vreden;
Maer Laban stont en sag als iemandt die versint,
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En met dat Jacob sweeg, soo is 't dat hy begint:
Wel neef, hoe dus ontstelt? waer toe uw hevigh spreken?
Wat mag u, lieve man, wat kan u doch gebreken?
Ghy buldert, soo ick hoor, en spreeckt geweldig breet
Van uwen swaren dienst en uw verdrietig sweet.
Ghy hebt (gelijck het schijnt) te wonder veel bedreven,
En, ick en weet niet hoe, bekommert moeten leven;
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Maer segt my doch een reys, hebt ghy oyt meer gedaen,
Als die hier nevens ons haer kudde gadeslaen?
Ghy hebt mijn vee geweyt, zijn dat soo sware saken?
Kan u dat licht bedrijs vermoeyde leden maken?
Voor my, ick mein het niet. Want een die schapen hoedt,
Die weet men dat voor al geen groote moeyt'en doet.
Daer wert in dat beroep gegraven noch gedolven;
Mijn doggen, niet uw volck, die vechten met de wolven,
Is 't somtijdts kout geweest, en dan eens weder heet,
't En quetst uw leden niet, ghy zijt'er na gekleet.
Doch hoe het wesen mag, wat noot hebt ghy te klagen?
Want ghy en hadt vooral geen swaren last te dragen.
Ick heb u staêgh verschoont, geviert, onthaelt, gevoet,
Niet als een vreemdeling, maer als mijn eygen bloet.
Ghy hoeft niet alle ding met eygen handt te rechten,
Daer is tot uw behulp een hoop van rappe knechten,
Die komen op uw woordt, en gaen op uw gebiet,
En 't is uw meeste werck, dat ghy maer toe en siet.
Voorwaer uw grootste last geeft u maer weynig hinders;
Al wat ick u beveel doen oock mijn eygen kinders;
Al wat ghy oyt bedreeft en was geen sware last,
Ick weet'et voor gewis, ghy waert'er meê gepast.
Gingt ghy u niet gestaeg vertreden aen der heyden,
En saegt op uw gemack de jonge schapen weyden?
Hadt ghy niet over-al uw Rachel metter hant.
Waer ghy in eenig dal u by de kudde vant?
Was dit niet uw bedrijf by wijlen gansche dagen,
Soo haest als in het groen de geyten nederlagen?
Liet ghy niet aen de Maegt dan weten uw beklach,
Gelijck de soete jeught van alle tijden plach?
't Is seker, lieve Neef, al waerje zijt gekomen,
Daer hebje nevens haer uw soet vermaeck genomen.
De jeught van al het landt, en menig eerlick man,
Ja 't bosch oock even-selfs dat heeft'er kennis van.
My komt hier in den sin, hoe, niet te lang geleden,
Ick van den naesten berg quam in het dal getreden,
En hoe ick daer een olm ontrent een beke vont,
In wiens bemoste schors aldus geschreven stont:
Wast, aerdig boompje, wast; als ghy sult weder schieten,
Dan sal ick mijnen wensch ten lesten eens genieten. 't Is nu een jaer geleên, dat ghy de letters sneet;
Maer niemant, buyten ons, die recht de gronden weet.
Dies lacht ghy menigmael, wanneer de jonge gasten
Met onbewusten geest den handel onder-tasten:
Sy slaen maer na den sin, onkundig van de saeck,
En dat is (soo ick weet) u beyde groot vermaeck,
Nu segt eens, lieve, segt, kont ghy met reden klagen
Van al te swaren werck, of van te strenge dagen?
Ja, vindt men in het landt oock wel een rustig man,
Die soeter tijdt-verdrijf of leven wenschen kan?
Na ick het stuck begrijp, ghy klaegt van enckel weelde;
'k En weet geen Harders kint, dat oit so lustig speelde;
Dat oyt soo vrolick was, en buyten alle dwang,
Als ghy in mijn bedrijf, de seven jaren lang.
Maer segt my doch een reys, wat heb ick doch bedreven
Dat ghy my soo berispt, soo vinnig hebt bekeven?
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Heeft u die groote Man, uw Vader, oyt geleert,
Dat ghy geen witten baert of grijse koppen eert?
Neen, vrient, die wijse vorst, van yder een gepresen,
Die heeft u van der jeught al beter onderwesen;
Maer ghy loopt buyten 't spoor door jong en hevig bloet,
Dat ick niet lijden kan, en ghy niet doen en moet.
Wel, quant, ick seg u dat: Verbetert uw manieren,
En leert met recht gedult bedaegde lieden vieren.
Want ick, hoe dat'et gaet, en wil het niet verstaen,
En 't sal u voor gewis ten besten niet vergaen.
Maer koomt nu tot de saeck, en opent uwe gronden;
Wat is in mijn beleydt door iemant quaets gevonden?
Ick heb u (sooje seyt) in 't duyster van der nacht
Niet Rachel uwe Bruyt, maer Lea toe-gebracht.
Dit noemje slim bedrog, en kant'er hevig tegen;
Naer ghy hebt al de nacht in haren schoot gelegen,
En sy in uwen arm, en niemant heeft geklaegt;
Een teycken dat het werck u niet en heeft mishaegt.
Want mits ghy haer terstont niet weder hebt gesonden,
Soo hebt ghy voor gewis den handel goet gevonden;
De daedt, die heeft betoont dat sy u wel beviel,
En dat sy wederom u waert en lieftal hiel.
Ghy hebt haer soete jeught, haer teere bloem genoten,
En dat, ô dertel quant! en heeft u niet verdroten.
Wenst ghy nu wederom een nieuw en versche Bruyt?
Soo weet dat uwe trouw uyt quade lusten spruyt.
Hoe! sou een jonge laf een teere vrijster schenden,
En, als het hem geviel, dan weder mogen senden,
De vader tot een smaet, de moeder tot verdriet?
Neen, joncker, dat bejag en lijt ons land-recht niet.
Wie hier een maegt beslaept, al quam'et hem te rouwen,
Daer is geen seggen aen, hy moet de vrijster trouwen.
De lust tot echte min, versegelt in het bedt,
En is niet van den aert om los te zijn geset.
Het maeckt een vasten knoop, die met verkeerde streken
Niet open is te doen, niet af en is te breken.
Dit is van ouden tijdt een recht hier in het landt;
Het bedde maeckt ons hier een onverbroken bandt.
Maer noch al boven dit is dienstig hier te weten
Een nodig trou-gebruyck, dat noyt en dient vergeten:
Men geest hier in het landt geen jonger dochter uyt,
Voor dat met vrienden raedt een ouwer is de bruyt.
En waer dat iemant komt, daer vint men vaste wetten,
Die, naer dat iemant wil, niet af en zijn te setten;
Ghy, steeckt dan even hier den vinger in het zandt,
En eert, gelijck het dient, de wijse van het landt.
Ghy siet, dat, hoe het gaet, ghy kont het niet ontleggen,
Ghy kont u eygen selfs aen Lea niet ontseggen,
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Ghy zijt aen alle kant met reden soo beset,
Dat u in volle maet het wijcken is belet.
Ick, die hier vader ben, heb u de maegt gegeven,
Om als een echte wijf met u te mogen leven,
Dat is hier in geweest mijn wit en oog-gemerck,
En 't is in dit geval een gront-stuck van het werck.
En ghy hebt haer aenvaert, en zijt tot haer gekomen,
En hebt haer in het bed vry-willig aengenomen.
Ghy hebt den avont-stont, en al den ganschen nacht,
Gelijck een echte man in vreugden om-gebracht.
Mijn dochter insgelijcks, die heeft aen hare wangen
Een soen, als echte vrouw, van uwen mont ontfangen;
En is u wederom een soete kus gejont,
Die viel u noyt te beurt als op gelijcken gront.
Zijn wy dan eens geweest al die hier iet vermogen,
En is ons aller hert op eenen voet bewogen,
Soo hoort ghy Lea toe, en dat in ware trouw,
En daer en is voortaen geen plaetse van berouw.
Maer ghy, die my bestraft met soo gestrenge reden,
En roept, dat ghy door list hier onrecht hebt geleden,
Vermidts, gelijck ghy segt, het niet en kan bestaen
Wat iemant door bedrog of dwaling heeft gedaen,
Bedenckt in uw gemoedt, hoe ghy uws vaders segen
Hebt door een loosen treck voor u alleen gekregen,
En hoe uw broeders kleet bedroog den ouden man,
En door uw slim beleydt sijn hert en gunste wan;
En of schoon naderhandt de list wert uyt-gevonden,
Uw Vader, lijckewel, die hielt sich als verbonden;
En schoon hy metter daedt den loosen handel sag,
Hy sey, dat hy de gift niet wederroepen mag,
Hoe seer dat Esau weent, en woud'et aldus drijven,
Ghy die gesegent waert, die moest gesegent blijven;
Dat hebje menigmael voor desen ons vertelt,
En met een vollen mont uw voor-recht vast gestelt.
Waerom en dient de voet, door u wel eer genomen,
Niet hier by ons gevolgt, en na te zijn gekomen?
t' En voegt niet dat een man, die na de reden gaet,
Doet tegen sijn bedrijf, en buyten eygen daet.
En dit geldt des te meer in houwelickse saken,
Die na een quaden slag niet recht en zijn te maken.
Hier is een Maegt onteert, en dat door uw bedrijf;
Wel, handelt die voortaen gelijck een echte wijf.
Daer is geen ander raedt, ghy kont'et niet ontvlieden;
Wat ghy een ander deedt, dat moet ook u geschieden;
Is 't niet gelijckje wilt, soo doet gelijckje mengt,
Maekt trouwe van de lust, en van den noot een deugt.
Als Jacob overwoeg de grondt van dese reden,
Soo werdt de man gesint hier dieper in te treden.
Doch eer hy grammer werdt, en op een nieu verhit,
Soo voer hem Laban in, en seyd' hem weder dit:
'k En wil niet dat uw hert in nieuwe gramschap steygert;
De loon, by u verdient, en is u niet geweygert:
Houdt Lea nu ter tijdt voor uwe bed-genoot,
En laetse by u zijn tot aen de bleecke doot.
Ick wil u nevens haer mijn jongste dochter geven,
Om als een echte wijf met u te mogen leven,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

En dat ter naester week1); maer voegt u, lieve vrient,
Dat ghy noch op het velt my seven jaren dient.
Wat sal doch Jacob doen? het zijn hem vreemde saken;
Maer Lea was onteert; en hoe van haer te raken?
En Rachel is voor al sijn liefste weder-paer;
Dies nam hy weder aen een dienst van seven jaer.
Daer is de twist gedaen, daer is het stuck gevonden,
Daer wordt de jongeling aen twee gelijck verbonden,
Maer niet door eenen weg, of op gelijcken voet:
Aen d'eeu uyt rechte min, aen die vermidts hy moet.

[t'Samen-sprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
PHILOGAMUS. Wel, daer is nu de geschiedenisse, en in de selve schuylen (soo my
dunckt) verscheyden bedenckelicke insichten, op alle de welcke ick uw oordeel lust
hebbe te verstaen.
1. Eerstelick, of Jacob wel dede Rachel, een jonger suster, voor hem tot een vrouwe
te verkiesen, en dat om haer schoonheyts wille; waer uyt dan voortkomt de
vrage; of men een vrouwe eygentlick om haer schoonheyts wille vermag te
verkiesen.
2. Ten tweeden, of Jacob aen Lea in 't stuck van trouwe konde verstaen werden
verbonden te wesen, ter saecke van gemeenschap van bedde met haer gepleegt;
waer uyt dan gesien sal mogen werden, van wat werckinge het by-slapen is
onder de jonge en ongehoude lieden.
3. Ten derden, of Lea wel dede haer by Jacob, haers susters Bruydegom, in
gemeenschap van bedde te begeven; waer op dan ondersocht kan werden, of
vrienden malkanderen een voordeel vermogen af te sien in 't stuck van vryagie,
en hoe verre.
4. Ten vierden, wat van Laban te gevoelen is, vermidts hy Jacob sijn oudste dochter
Lea, voor Rachel de jongste, quam toe te steken; daer uyt te leeren sal wesen,
wat dat dwalinge, vallende ontrent den persoon in dese gelegentheyt, is uyt
brengende.
5. Ten vijfden, of Jacob wel dede Lea te behouden, en Rachel noch benevens haer
te nemen; alwaer van de Polygamie, ofte het veel-uijing houwelick te spreken
sal vallen. Geliest het u, waerde man, op yder nu gevoelen te openen, 't sal my
aengenaem zijn.

SOPHRONISCUS. Sie daer al vry wat veel gesneden werks; niet-te-min ick en sla niet
van de handt, maer wil alleene my kortheyt bevlijtigen, om u te voldoen, soo ick
kan.
PHIL. Op het eerste en kan ick niet nalaten (met uw verlof) voren uyt te seggen,
dat my jegenwoordelick in den sin koomt een woordt van den Poëet Anaereon, te
weten, dat een suellen loop is het eieraet van een paert, een goet oordeel van een
1) Laban seyt, volgens onsen Text: Houdt met dese dese weecke uyt; ick wil u dese (dat is
Rachel) mede geven, enz. In den Hebreuschen en oock in den Griekschen text staen dese
woorden twijfelachtig, invoegen dat eenige daer uyt hebben willen besluiten, dat Jacob noch
seven jaren sonde hebben gedient, aleer Rachel te gemeten, nemende de weecken voor jaren
(Josephus et Chrysost.) maer sulcks werdt tegengesproken by Hieronymus en andere Godts
geleerden. Siet Rivet. in cap. 28. Genes. Exercitat. 127.
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man, en de schoonheyt van een vrouwe. Dit sonder voor-oordeel geseyt zijnde, sal
ick uw oordeel op de eerste voor-stellinge verwachten.
SOPH. Ick sie alreede wat gy seggen wilt, jongeling; maer sonder daer op te staen,
soo seg ick op het eerste bedencken (te weten, of een houwelick
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eygentlick wel mach gegrondt werden op schoonheyt), dat in gevalle by iemant een
wijf werdt begeert tot op-weckinge van meer vleeschelickheyt, en om met grooter
wellust de dristen van de jeugt in 't werck te stellen, dat soodanig bedrijf niet voor
geoorloft en kan gerekent werden.
PHIL. Wel! dat 's immers in 't begin een hart vonnis gestreken tegen de lief-hebbers
van de schoonheyt. Maer eer wy vorder gaen, soo segt ons doch, waerom en tot wat
eynde is doch de schoonheyt de menschenkinderen van Gode eygentlick toegestaen?
SOPH. God heeft insonderheyt de menschelijcke schoonheydt in de werelt
voort-gebracht, vraegachtige jongeling, om een gront te leggen tot ontsteeckinge van
de liefte tot de Goddelicke uyt-nementheyt, waer door het schepsel werd als verruckt
tot sijnen Schepper; op dat alsoo de mensche, de selve met verwonderinge aensiende,
sijn gedachten soude verheffen tot de beschouwinge van de ware en wesentlicke
schoonheydt, van de welke het gene wy hier schoonheyt noemen niet anders en is
als een donkere schaduwe. Augustinus seyde wel, als hem wat schoons voor quam:
Dat dit mijn ziele niet en besitte, maer datse beseten werde van God, die de schoonheyt
gemaeckt heeft: (Non teneant haec ammam meam; teneat eam Deus qui haec fecit)
PHIL. Dat wil ick wisselick alsoo voor goet aen-nemen. Maer om wat ongelijcker
en menschelijcker wijse te spreken, soo segt my, of een jong mensch tot sijn
vermakelickheyt met een schoone vrouwe en vermag te verkiesen, en of sulcks niet
mede en is een vecht en wettig gebruyck van de schoonheyt.
SOPH. Ick antwoorde, mijn eerste voorstellinge vast te gaen; maer evenwel, in
gevalle op de schoonheyt werdt gesien om het geselschap van sijn partuyr lich des
te aengenamer te maken, tot voortteelinge van kinderen, sonderlinge als de
lichamelicke schoonheyt werdt bevonden vergeselschapt te wesen met rechte
deugtsaemheyt, soo kan soodanigen verkiesinge werden toe-gelaten.
PHIL. Dat dunckt my wat by te komen, goede Sophronisce, en 't bevalt my beter
als uw vorig seggen. Hoe! is 't niet alsoo dat goede spijse plach aengenamer te wesen,
wanneer de selve in een suyvere en nette schotel ter tafel werdt gebracht? en de
deught selfs werdt geseyt meerder lieffelickheyts te hebben, soo wanneer de selve
uyt een wel-gemaeckt lichaem plach voort te komen. Daer by komt dan noch dat'er
saeken zijn in 't Burgerlick leven, die niet bequaemlick sonder soo iet wat
vermakelickheyts in 't werk en konnen gestelt werden, als spijse te nutten; kunsten
te leeren; daer ick sonderlinge onder stelle houwelickse goedtwilligheyt te oeffenen,
en diergelijcke. Maer ick sie, dat de heylige Moses merkelick te kennen geeft, dat
Jacob al vry in 't verkiesen van Rachel op hare schoonheyt heeft gesien. Laban hadde
twee dochters (seyt hy), de ondste hiet Lea, de jongste Rachel: doch Lea hadde een
teer gesichte, maer Rachel was schoon van gedaente, en Jacob kreeg Rachel lief,
Genes. 29.16. 17. 18. Siet, stracks naer het melden haerer schoonheyt voegt hy daer
by, datse Jacob hef kreeg, stellende de schoonheyt als een bewegende reden van de
selve liefde. En waerom en sal sulcks niet op het exempel van Jacob oock heden
geoorloft zijn?
SOPH. Alle bysondere daden, oock van heylige mannen en zijn niet sonder
onderscheyt na te volgen. Daer wort al somwijlen gesien, dat selfs de soodanige sich
eenigsins vergrypen in de omstandigheden van goede en deugdelicke saeken, als in
de liefde haerer huysvrouwen en diergelycke; hoedanige gebrecklickheden in de
selve werden verschoont door de wettigheyt van den geheelen handel. Maer dat de
heylige man Jacob de vleesselickheydt en wellust hier voor geen oogmerck en heeft
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gehadt, kan uyt sijn matigheyt, in desen deele by hem gebruyckt, ten vollen werden
af-genomen, hebbende seven geheele jaren met sijn beloofde Bruyt suyverlick, sonder
dertelheyt, om-gegaen; hebbende mede, boven de schoonheyt van Rachel, sijn oog
gehadt op de sonderlinge goede gaven in Rachel bevonden, als selfs in haer eerste
aensprake hebbende in haer ontdeekt sedigheyt en wijsheyt, als uyt het verhael, dat
hier van werdt gedaen, klaerlick te sien is.
PHIL. Is het dan niet geoorlooft, in gelijckheyt van andere gaven, een schooner
suster van twee voor sich uyt te kiesen?
SOPH. Ick meyne jae, Philogame. Want dewijle het houwelick is een geheel
langduerige verbintenisse, daer veel moeyelickheden gewoon zijn in te vallen, zijnde
in aller manieren vermaeckelicker sijn tijdt af te leven met een schoone en soete
gesellinne, als anders, soo en kan ick hier niet bysonders tegen hebben, sonderlinge
acht genomen zijnde, dat wanneer de vrouwe benevens haere schoonheyt is deugtsaem
en gevoeghelick, een man moet verstaen werden beter te sullen konnen af-weeren
alle begeerlickheyt en buyten-lusten tot andere vrouwen.
PHIL. Ick hoore seer gaerne, waerde man, dat ghy hier nu soo wat loffelick gevoelt
en oock spreeckt van de schoonheyt. Want ick'er doch een gantsch goet vrient bekenne
as te wesen. Maer nu segt my dan, is'et niet geoorlooft op de schoonheyt als op een
by-sonder oog-merck een houwelick te gronden?
SOPH. In het aen-vangen van een houwelick alleen te sien op de bloote schoonheyt
(den vleesche ten gevalle) is, boven de onbetamelickheyt, een gansch los werck, en
heeft niet gronts genoeg, om een recht houwelick te konnen dragen. Ick en sie geen
houwelicken (seyt hier op een sneeg man), die ligtelicker vervallen en ontstelt worden,
als die men aenvangt om schoonheyt en minne-lust. Want tot soo een werck dienen
vaster en bestendiger stijlen. Voorwaer de schoonheyt is hier toe te teeren bloempje,
en te veel veranderinge onderworpen, oock in haer selven van soodanigen waerde
niet, als by veele gemeent werdt, en midtsdien te swack om soo lastigen en
langduerigen werck (als het houwelick is) na eysch van saken te konnen dragen; en
daerom een die hecht werck wil maken, heeft te letten op vaster stoffe, daer van hier
voren is geseyt. Je ne vois (seyt hy) des mariages, qui saillent plutost et se troublent,
que ceux qui s'acheminent par la beauté et desirs amoureux. Il y faut des fondements
plus solides et plus constants. Michel de Montaigne sur le vers de Vergile. Philippus
lib. 1. Histor. Meditat. 10.
PHIL. Ick sie nochtans, dat veel van de voortreffelickste mannen in Godes woord
worden geseyt schoone vrouwen gehad te hebben, gelijck men sulcks leest van
Abraham, van Isaac, en hier van Jacob, van David, en meer andere. Hier uyt soo
besluyt ick, dat de schoonheyt niet so verwerpelick en is als menige meenen.
SOPH. Maer ick wil vertrouwen, dat Jacob en andere op die uytterlicke schoonheyt
(soo ghy die noemt) het oogh niet geslagen en hebben, maer wel op de schoonheyt
die eygentlick den Heyligen betaemt, te weten, daer wy te voren van spraken. En
schoon in den Ouden Testamente (daer alles noch in gelijckenisse vertoont wort)
veel van schoone vrouwen en maegden wort gewaegt, so en vinde ick noyt in den
Nieuwen Testamente (daer nu de saecke selfs is) dat oyt van een schoone maegt ofte
vrouwe gesproocken wert, selfs met by gelijckenisse; tot een teecken, hoe weynigh
in de vernieuwinge die schoonheyt, daer ghy van spreeckt, in achtinge komt.
PHIL. Ick begrype nu hier in uwe meyninge; maer ick en kan u soo lange op yder
point niet honden als ick wel wenschte. Koomt dan tot onse tweede bedenckinge;
maer segt my eerst, hoe heeft Jacob soo slechtelick konnen bedrogen worden?
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SOPH. By de Oude, Jongman, is 't een gewoonte geweest, de eerste by-een-komst
van echte lieden niet alleenlick by nacht te laten geschieden, maer ook sonder licht
en by donker (Alexand. in problemat. Volaterranus. Erasmus. Blondus. et Cypraeus
de spons. 5. § 5. num. 12.) om der eerbaerheyt wille. Sulcks dat Lea in plaetse van
Rachel lichtelick den Aertsvader Jacob heeft toegesteken konnen worden. Lycurgus
ging verder in sijn insettinge. Want na dat de Bruydegom by donker en in 't heymelyck
by de Bruyt een kleyne wijle was geweest, soo moeste hy sich in stilligheyt van daer
maken, en gaen slapen daer hy te voren plagh, en dat moest alsoo een langen tijdt
ouder de nieuw-gehoude na-gekomen worden. Dit diende voor eerst, tot
onderhoudinge van houwelickse eerbaerheyt, en ten anderen, op dat de lichamen des
te bequamer souden blijven tot de voort-teelinge, dewijle de jonge lieden niet anders
als staêg met een nieuwen lust en liefde den anderen genaeckten. (Plutarch. in
Lycurgo). Invoegen dat de nieuw-gehoude het houwelicksbedde niet anders en
gebruyckten, dan gelijck de Medicijns seggen, dat men de tafel moet gebruycken,
dat is: altijt met honger en lust ophoudende.
PHIL. Nu tot het tweede, waerde Sophronisce, dat is, wat het byslapen van Lea
voor werkinge heeft uytgewrocht, ten aensien van de houwelicksche verbindtenisse.
SOPH. Wat het selve tweede stuk is belangende, deshalven staet te letten, na rechten
kennelick te zijn, dat soo wanneer iemant dwaelt, mist, ofte sich misgrijpt in eenige
omstandigheyt ofte hoedanigheyt van de gene met de welcke hy ter sake van
houwelick is handelende, dat al het selve geen houwelick en belet. By exempel:
Iemant een schamele, geringe, en onedele deerne meynende te wesen een rijcke, wel
gebooren, en edele Jonckvrouwe, verbint sich met deselve in trou-belofte; het
houwelick, niet tegenstaende soodanigen dwalinge, is vast, bondigh en van waerden,
sonder dat'er d'een of d'ander uyt vermach te scheyden. Maer ingevalle iemant komt
te doolen ten aensien van den persoon selfs, als te weten, dat men d'een voor d'ander
neemt, als by exempel, dat iemant meynt te handelen met Elisabeth, en hy doet sulcks
met Catrine, in soodanigen gevalle wort verstaen, soodanigen houwelick niet te
bestaen, om redenen dat geen houwelick en wort verstaen gemaeckt te konnen worden
als met bewilliginge van beyde de gene die handelen, zijnde kennelijck, dat iemant
die dwaelt niet en kan verstaen worden te bewilligen; waer uyt dan volgt, dat, sonder
naerder toestandigheyt
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van Jacob, Lea hem niet overdrongen en hadde konnen worden; dienvolgende dat
hy aen Lea als man niet en is gebonden geweest, voor en al-eer naderhant met Laban
op dat geval te hebben gesproken, en in 't houwelick van Lea bewilligt. Soo zijn dan
dese twee echte lieden geworden, niet uyt het byslapen, maer uyt de bewilliginge
naderhant daer op gevolgt. (Fecit ergo eos conjuges non congressus praecedens, sed
subsequens. Ut Melchior Kling in Tractat. de causis matrimon. de errore personae).
PHIL. Soo heeft dan Lea eerst bygeslapen, en daer na getrouwt.
SOPH. Van Lea sal ick hier na breeder spreken, ondertusschen segge ick, dat dese
maniere van doen een gansch bekommerlick stuk is, en geensins by iemant na te
volgen. Dus leest men dat Cambyses een oorloge aannam tegens Amasis Koning
van Egypten, vermidts hy, in plaetse van sijn eygen Dochter, een Dochter van een
anderen Vorst hadde toegeschickt.
PHIL. Maer is'et waerschijnelyck, dat Jacob dien geheelen nacht in die dwalinge
heest konnen wesen? en soud'er niet van harentwegen geseyt hebben konnen worden,
dat hy van 't stuck moet geweten hebben, en dat hy, echter Lea den geheelen nacht
by hem houdende, moet verstaen worden in haer gewilligt te hebben, gelijck oock
Laban also is ingevoert te spreken?
SOPH. Hier kan al wat toe geseyt worden, als men sulcks van buyten aensiet; maer
de Schrifture verhaelt het anders, en dat hy sulcks eerst 's morgens is gewaer
geworden. En voor Jacob konnen oock veel redenen dienen: Want boven dat de
Rabbinen hier toe voort-brengen, soo dient ingesien, dat het in ouden tijd
gebruyckelick is geweest de Bruyt sonder licht voor de eerste-mael den Bruydegom
toe te brengen; dat het beswaerlick is in het duyster d'een suster van de andere te
onderscheyden; dat midtsdien sulcks alleen door de sprake heest konnen geschieden,
Lea van haer Vader (als hy dit bedrogh ondernam) gelast kan geweest zijn haer van
spreken te onthouden, en dat soodanigen stilswijgen by Jacob haer eerbaerheyt in
die gelegentheyt mach toegeschreven zijn geweest, gelijck het mede wesen kan dat
de gesusters malkanderen in spracke seer gelijck zijn geweest, ofte dat Lea soo stil
gesproken ofte geveselt, dat haer stemme niet onderscheyden en heest konnen worden,
te min vermids ten tijde van de oude eenvoudigheyt aen een vroom man (die met
eerlicke lieden meynde te doen te hebben) geen soo vreemden stuck te binnen heeft
konnen komen. Invoegen, dat Jacob hier buyten schult, dient gestelt, als die, met een
geoorloofde en wettige genegentheyt, een ander voor de zijne heeft genomen.
PHIL. Maer by gelegentheyt van de dwalinge, daer in Jacob gebracht is geweest
door het bedrijf van Laban, soo hebbe ick noch 't een en 't ander te vragen. Ick hebbe
onlangs hooren verhalen, dat hier in Hollant een sake is gebeurt, daer ick voor desen
noyt af en hebbe gehoort, noch oock gelesen, te weten, dat een vrou-mensch, gaende
in mans-kleederen, heeft onderstaen voor sich ten houwelick te versoecken, en oock
in houwelick aen te nemen een ander jonge dochter, en dat, het stuck daer na ontdeckt
zijnde, het houwelick niet alleenlick is gescheyden, maer de vermeinde man
strengelick is gestraft geweest.
SOPH. Wat de geschiedenisse aengaet, my en gedenckt niet, dat ick by de onde
Schryvers daer van eenige exempelen gelesen hebbe; gelijck het oock een selsaem
werck is, dat een vrou-mensch een andere haers gelijcke vrou-mensch sal bestaen te
trouwen. Dan ick hebbe onlangs gesien een groot werck van een geleert
Rechtsgeleerde, Bernard Antoine genaemt, die heest ondernomen het Romeyns en
Frans recht te samen in vergelijckinge te brengen. De selve verhaelt (ad L. cum vir
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nubit. 31. C. ad L. Jul. de adultura). Dat te Cadillac, niet verre van Bourdeaux, een
jonge deerne, Francoise de Puis genaemt, hadde onderstaen te trouwen de Dochter
van sekeren timmerman aldaer, en ses maenden in de huys-houdinge met deselve
geweest zijnde, en haer niet vindede onthaelt als jonge vrouwen toekomt, wort
cyndelijck gewaer, dat hare sake ten besten niet en was beleyt noch bepleyt, vermids
de bysonderste stucken in den sak ontbraken. Het stuck ondeckt zijnde, invoegen als
de voorsz. Antoine in 't lange verhaelt, en ten lesten voor recht gekomen zijnde, is
deselve Francoise de Puis vermids sy (soo de voorsz. Schrijver spreeckt) met het
Sacrament des Houwelicks den spot hadde gedreven, verwesen by vonnis van die
van Cadillac gehangen te worden, sulcks dat'er de doot na soude volgen. Maer de
sake by appel gebracht zijnde aen het Parlement van Bourdeaux, is de voorsz. straffe
van de galge verandert in een geesselinge, met een geld-boete. Zijnde 't gene voorsz.
is geschiet den 27 Juny 1570. Busbequius, Gesant by den grooten Turck geweest
zijnde van wegen den Keyser Ferdinandus, segt gelijcke geschiedenissen voorgevallen
te wesen te Constantinopelen, ten tijde hy sich aldaer in de voorsz. gelegentheyt
onthielt. De selve verhaelt, dat seker oud wijf van groote middelen, gansch seer
verliest wesende op een schoone jonge vrijster. en in de kleedinge van een
mans-persoon vermomt wesende, te wege hadde gebracht dat de selve schoone
dochter met haer, soo sy meynde, in houwelick was getreden; dan dit werck mede
kenbaer geworden zijnde, en beyde de bedgenooten gehoort wesende voor een Colonel
van de Janitsaren, in 't afwesen van den grooten Sultan, hadde deselve Colonel,
sonder andere figure van Proces, 't voortz. oud wijf in een sak doen steken, en in de
riviere verdronken, als gansch af-keerigh van soo een selsame t'samen-voeginge van
twee vrou-menschen.
PHIL. Dit zijn ongehoorde invallen van vrouwen, en vreemde soorten van
verlieftheden, gansch buyten alle regels gaende: en my soude wel lusten te weten,
wat uytkomste de soodanige sich mogen inbeelden van hare liefde. Of souden deselve
hen wel laten voorstaen, datse van vrouwen tot mans sullen worden? gelijck eenige
Schrijvers ons vastelick willen doen gelooven dat geschieden kan, en meer-mael
geschiet te zijn, als Michel de la Montaigne, en andere schrijven.
SOPH. Ick weet sulcks by eenige gelooft te worden; maer dat seggen de selve dan
alleen te konnen wesen juyst op het point, dat de jeught tot haer volle kracht komt,
en nu teyckens begint te geven van hare mondigheyt. Sulcks dat in allen gevalle dat
oude wijf van Constantinopelen geen hope daer toe en konde hebben. Dan 't is beter
te keeren tot ons vorigh discours, als hier dieper in te gaen.
PHIL. Ick wou nochtans wel wat naerder bescheyt hier van hooren, en uw gevoelen
verstaen over de wettelickheyt ofte onwettelickheyt van dese t'samenvoeginge. Hier
en wort immers d'een persoon voor d'andere niet in 't bedde geleyt, ofte t'huys
gebracht, maer de selve met de welcke gehandelt is, en in de welcke de bewilliginge
was gevallen, niet alleen ten opsiene van de dochter, maer ook van de vrienden.
Soude hier niet geseyt konnen werden, dat de voorsz. personen, om de voorsz.
redenen, te samen moeten blijven?
SOPH. Ghy soeckt stoffe van discours, soo ick sie, Philogame. Ick segge dan, om
u te vernoegen, dat ingevalle dese deernen met den anderen een onderlinge
t'samen-wooninge hadden besproken, en malkanderen belooft in huys-houdinge by
te blyven, dat segh ick, sulcks soude hebben konnen bestaen. Maer 't is immers
kennelyck, dat tusschen de selve meyninge is geweest niet als twee speel-genooten,
maer in 't stuck van houwelick onderlinge te handelen. Nu soo leert de reden, dat
geen houwelick en kan worden gemaeckt, als tusschen man en vrou-mensch. Dies,
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als een jonge dochter in eenigh houwelick bewilligt, so wort de selve verstaen sulcks
te doen, insicht hebbende op een mans-persoon; en dien volgende, in gevalle deselve
namaels bevonden wort niet te hebben den noodigen huysraet, die een eerlick man
tot onderstant van 't honwelick gewoon is te brengen, soo wort de bewilliginge
gehouden van geener waerde, en de deerne, die dan niet genoeg en wort gedaen, is
vry als te voren. Veel meer heeft sulcks plaetse, wanneer iemant als een man heeft
bestaen te handelen, die namaels een vrouwe wort bevonden. Tusschen twee vrouwen
en wort noyt houwelick gemaeckt, schoon'er bewilliginge schijnt te wesen. God
heeftse man en wijf gemaeckt, als'er geschreven staet, Marc. 10.6.
PHIL. Ick versta dat nu ten vollen met u alsoo te wesen, maer ick hoore dat ghy
mede het selve schijnt te willen seggen van een mans-persoon die wesen en gedaente
heeft van een man, maer die om eenig gebreck uytter nature ofte andersins tot de
saken des houwelicks wort geoordeelt onbequaem te wesen. Siet, hier is bewilliginge,
en oock een mans-persoon, en echter dunckt my dat ghy meynt dit houwelick
gescheyden te moeten worden, als de vrouwe daer op soude willen staen, daer
nochtans den man daer toe geen beloste en is afgevordert; en dienvolgende en is
sulcks by hem niet beloost. Waer op soude dan dese scheydinge genomen werden?
SOPH. Al hoe-wel, Jongeling, een man in 't stuck van houwelick met iemant
handelende, niet uytdruckelick en belooft het gene het geheym van het echte bedde
vereyscht, soo wort evenwel verstaen uyt de nature van den handel (ook sonder
bespreck) dat sulcks moet volgen. L. Quaeritur. 14. ff. de AEdil. En sulcks niet
konnende uyt-wercken, wort verstaen onbequaem te wesen om te trouwen. L. serva
39. § ult. ff. de jur. dot.
PHIL. Maer men magh geen houwelick te niet doen, en man en vrouw scheyden,
als om overspel. Wat raet dan hier?
SOPH. Dusdanige houwelicken en worden niet gebroken, goede Philogame, maer
de selve hebben van den beginne af geen howelicken geweest, en zijn midsdien in
haer selven van geener waerde; en daerom soo wort in dien gevalle by vonnis
verklaert, sodanigh houwelick van onwaerde te wesen, maer niet te niete gedaen.
Want dat noyt en is geweest en behoeft geen vernietinge.
PHIL. Ick danck u, waerde Sophronisce, dat ghy my heden hebt aengewesen, hoe
ick de Rechters, die dusdanige vonnissen wijfen, ontschuldi-
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gen moet, die ick dickwils hebbe hooren beschuldigen van tegens Gods woort gewesen
te hebben. Maer nu tot de saecke van Lea, als te voren was geseyt.
SOPH. Wat Lea in desen aengaet, en of deselve wel heeft gedaen haer te laten
brengen in 't huwelicks bedde, hare Suster Rachel alleen toe-ge-eygent, is al vry van
bedencken; evenwel soo wort de selve by verscheyde voortreffelycke Schrijvers des
verschoont, soo om het recht van haer eerste Geboorte, en het gebruyck van den
lande, al waer men geen jonger dochter voor een ouder (so het scheen) gewoon was
te besteden, als op het bevel en aendringinge van haren Vader, op wiens gebod zy
kan verstaen worden dat zy Jacob haer selven tot een man heeft toe-ge-eygent. Eenige
stellen vast, noch Jacob, noch Lea hier in misdaen te hebben, vermids yder konde
meynen in de armen van sijn eygen en wettigh partuur te leggen. Want Jacob (seggen
zy) heeft Lea bekent, die houdende voor Rachel, zijn wettige Bed-genoote; en Lea
heeft schuldige goetwilligheyt aen Jacob betaelt, denselven nemende, soo om het
recht van haer eerste geboorte, als om haer Vaders bevels wille, voor haren wettigen
man. Lombard. distinct. 30. lib. 4. Nihil esse hic a Jacob, nihil à Lea peccatum, quod
uterque existimaret, sese conjugem amplecti. Nam Jacob Leani cognovit, putans
ipsam Rachel esse, et illa affectu uxorio se illi permisit, existimans lege
primogeniturae et patris imperio se illi jure copulatam. Cyprae. de spons 13.32.
PHIL. Nu dat is so wat geseyt tot verschooninge van de saeke. Maer is 't geoorloft,
dat d'eene suster, nichte of diergelijcke, d'andere, in 't stuck van houwelick, een
voordeel ofsie, en eens anders Bruydegom tot haer trecke?
SOPH. Van dese en diergelijcke gelegentheyt sullen wy elders, daer het te passe
sal mogen komen, eens breeder spreken. Maer tot antwoorde van uwe tegenwoordige
vrage, segge ick: Sulcks niet meer geoorloft te zijn als iemant zijn eygen te
ontsutselen, en sich toe te eygenen; en daer mede kome ick tot Laban. En is des te
letten, dat nademael Laban aen Jacob, om den zeven-jarigen dienst by hem te doen,
sijn dochter Rachel hadde toe gestaen (immers soo Jacob dat op-nam), sonder eenigh
gewagh te maken van het gebruyck van den lande, ten aensien van de outste dochter,
en dat Jacob, sijnen dienst nu hebbende volbracht, zijnen loon verdient hadde, soo
dede Laban buyten twijffel gansch onbehoorlick zijn woort niet te houden, vallende
midsdien in de sonde van trouloosheyt. Hy pleegt onrechtvaerdigheyt ten verscheyden
aensien, als: in Jacob het zijne te nemen, en hem noch in dienstbaerheyt te houden,
en Rachel haren man t'ontvreemden, oock in Lea hier in peryckel te stellen van onteert
te moeten blijven. Hy was, om soo te spreken, als een roffiaen van sijn dochter, en
gaf oorsake tot overspel en bloet-schande. Behalven dat dusdanigen bedrijf, d'eene
voor d'andre iemant in 't bedde toe te steken, orimen stellionatus naer Rechten soude
geseyt mogen werden te wesen 3. ff. de Crim. Stellion. het welck strafbaer is by de
Overigheyt. Cypr. de matrim. 2. num. 34.
PHIL. Nu blijft ons over het vijfde ende leste point, te weten, wat bedencken dat'er
valt op het doen van Jacob, houdende Lea voor zijn huysvrouwe, en tot haer noch
ten wijve aen-nemende Rachel hare Suster. Ick bidde u, waerde Sophronisce, hier
op uw berichtinge.
SOPH. Voor eerst is hier voren vast gestelt, dat Jacob na recht en reden niet
gehouden en was Lea voor zijn wijf te erkennen, als hebbende gedwaelt in de persoon,
en midtsdien in haer niet bewilligt. Sulcks indien Jacob de selve hadde verworpen,
hy noch tegens wereltlicke, noch tegens Goddelicke Wetten en soude verstaen hebben
konnen worden misdaen te hebben; evenwel soo heeft hy sich laten bewegen om de
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selve te houden, uyt redenen (na waerschijnelyckheyt) dat hy, in Mesopotamia alleen
wesende onder de macht van zijnen Oom, geen uytkomste en sagh om sulcks te
konnen ontgaen. Ten anderen, vermidts zijn nichte Lea, by hem beslapen zijnde, in
groote ongelegentheyt stont te vervallen, so hy de selve hadde verstooten. Maer
insonderheyt vermidts hem zijne Rachel (die hy soo gansch seer begeerde) hier door
onseker wiert gestelt, en licht af-handig soude hebben konnen gemaeckt werden,
ingevalle hy weygerig hadde gebleven om Lea ter eeren te brengen.
PHIL. Dat is tot daer toe goet. Maer nu is de vrage, of hy buyten sulcks heeft
vermogen dat te doen, dat is, tot een vrouwe, die hy alreede hadde, noch een te
voegen?
SOPH. Ick antwoordde, dat veel voortreffelijcke Mannen hier op seggen, dat neen,
en dat hy de selve (na dat hy met haer Suster in echte was getreden) niet en heeft
vermogen te behouden. Indien hier alleen verschil ware, of iemant, hebbende gemist
in den persoon, zijn dwalinge naderhant ontdeckt wesende, of (seg ick) hy met de
selve sonder sonde een houwelick mag besluyten, 't ware licht te beslichten, en in
dat geval soude sonder swarigheyt te seggen zijn, dat ja. 't Is waer, dat de dwalinge
blijvende, 't houwelick niet en soude hebben bestaen; maer de dwalinge ontdeckt
zijnde, en onderlinge bewilliginge daerby komende, soo sonder een wettig houwelick
van gewerden. Maer in dit geval ryst de swarigheyt uyt de omstandigheyt van de
persoonen, en de saken die te voren waren gebeurt. Jacob hadde eerstelick in 't stuck
van houwelick met Rachel gehandelt, en schoon hy haer Suster bewilligde te
behouden, so en was evenwel sijn meyninge niet van sijn voorgaende trouwe te
wijcken. Blijvende dan sijn houwelickse genegentheyt tot Rachel in haer geheel, so
en stont hy niet vry met een tweede te handelen, 't en zy men wil toestaen, dat aen
de Oud-vaders toe-gelaten zy geweest meer als een wijf te mogen hebben, daer op
verscheyde bedenckingen by de Geleerden worden by-gebracht. Dan of schoon by
eenige Schrijvers het gebruyck der by-wyven, midtsgaders het veelwyvigh houwelick
der Eerts-vaders op verscheyde manieren wort verschoont, en als geoorloft wort
voor-gestelt, ofte als voor de Wet geschiet (Ambros. lib. 1. de Abrah. 4. Durand. in
sentent. libro 8. 33.), ofte door heymelick in-geven Godes, gelijck het gevoelen is
van Perer. in cap. 16. Genes. disp. 1., ofte om dat'er sekere verborgene geheymenisse
door is voorgebeelt geweest, daer van gesproken wort Galat. 1. naer de meyninge
Ambros. lib. 1. de Abrah. ofte om meerder voortteelinge van kinderen, in 't beginsel
van de Werelt, als aengewesen wort door August. lib. 3. de Doctrina Christ., ofte om
dat sulcks toen ter tijdt wort geseyt gebruyckelyck geweest te zijn, mede na de
meyninge Augustini ter selver plaetse; soo is nochtans (ons oordeel) voor het gesontste
gevoelen te houden, dat sulcks in de Eerts-vaderen zy geweest een menschelicke
swackheyt; nochtans alsoo dat de selve hier in niet en sondigden tegens haer gemoet,
maer alleenlick uyt onwetentheyt, als sulcks te dien tijde haer by Gode noch niet
geopenbaert zijnde. En al is'et soo, dat God het selve uytdruckelicken heeft
veroordeelt; so is'et nochtans sulcks, dat de selve God, door een goedertieren en
vaderlicke oogluyckinge, in stilheyt sulcks genadelick in de selve heeft voorbygegaen,
gelijck de Apostel op een ander gelegentheyt seyt, dat God de tijden der onwetenheyt
heest overgesien. Act. 7.30. Willet ad 15. Genes. Num. 5. enz. of, gelijck lestelick.
D. Rivet zijn gevoelen hier op heeft verklaert, dat meer wijven te trouwen onder de
Vaders des Ouden Testaments voor geen sonde en is te rekenen geweest, niet om
dat van den beginne de regel van twee in één vleesch niet vast en soude hebben
gegaen, maer om dat de selve voor een tijd stille moet verstaen werden gestaen te
hebben onder Gods volck, door des Heeren goedertieren toelatinge: het welck alsoo

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

zijnde, so kan Jacob tot dien aensiene werden verschoont van Lea en Rachel te samen
voor hem behouden te hebben, niet om zijn lusten een lossen toom te geven, maer
om zijn zaet in zijn rijpe jaren (daer toe hy alreede gekomen was) tijdelijck noch te
vermeerderen. Al het welcke tegenwoordelick buyten twijffel geen plaetse en kan
verstaen werden te grijpen. Rivet in 29. Genes. Exerc. 127 et ante Exerc. 26.
PHIL. Maer komt hier niet mede in bedencken, dat Rachel op Jacob recht verkregen
hebbende, hy sijns lijfs niet meer machtig en was, en midtsdien en vermocht met
(sonderlinge tegen of buyten haren danck) noch een tweede vrouwe in huys te brengen,
en tot hem te nemen?
SOPH. 't Selve is wel aen-gemerckt, soete Philogame, maer het blijckt niet dat hier
op by Rachel is gestaen, maer in tegendeel dat de selve door haren vader vermoedelick
bewogen zijnde, in 't houwelick van hare Suster heeft bewilligt, immers met
stilswijgen sulcks heeft toe gestaen.
PHIL. 'k En weet heden niet veel susters, die haer in desen deele soo gevoegelick
souden stellen, waerde Sophronisce. Die patientie en wast in yders tuyn niet. Maer
hier blijft nu noch over de tweede swarigheyt in dit houwelick vallende, te weten,
het trouwen van twee gesusters. Wat is hier van uw gevoelen, waerde Man?
SOPH. Het is te letten, dat al-hoe-wel vele van gevoelen zijn, dat twee gesusters
ten wijve te nemen oock voor de Wet, als met de natuere strijdende, sonderlinge ten
tijde van Jacob, moet verstaen ongeoorloft geweest te zijn, en daerom de Eerts-vaders
wel in den geheelen grout hares levens, maer niet in alle bysondre gevallen te volgen
zijn; dat evenwel in allen gevalle de Eerts-vader Jacob geen geyle dertelheyt hier en
kan werden aengewreven; dewijle hy maer eene van de Dochters van Laban hadde
voor hem ten houwelick versocht, en in eene maer hadde bewilligt, maer dat hy door
het bedrijf en arglistigheyt van Laban tot de tweede was gebracht, daer by dan noch
komende de over groote genegentheyt in de Eerts-vaders tot vermeerderinge van
haer geslachte. Hoe het zy, dewijle de Eerts-vader Jacob buyten twijffel is geweest
een man Gods, hebbende een uytgedruckte belofte des Heeren van een souderlinge
sorge over hem op sijn reyse, en hy allenthalven hebbende getoont een sonderlingen
yver tot de Godsdienstigheyt en liefde van sijnen naesten, dat daerom nootsakelick
moet verstaen werden, dit by een sonderlinge toe-latinge en oog-luyckinge van den
goeden God geschiet te zijn, en dat de Eerts-vader in sijn gemoet is versekert geweest,
Gode in dien
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deele niet mishaegt te hebben. Adde quosdam Theologos distinguere inter exempla
heroica et moralia. Haec imitanda esse illa non, ut Martyr, et Lavaterus, cui consentit
et Rivetus, ad Genes. Exerc. 127.
PHIL. Gewisselick het was een groot voorrecht, dat de Eerts-vaders hadden, van
meer vrouwen als eene te mogen tot hen nemen.
SOPH. En waerom is dat so grooten voorrecht, jongeling? Mijns oordeels, is noch
te letten, of het meer vernoegen geeft, een of meer Vrouwen te mogen hebben.
PHIL. Ick en wil daer aen niet twijffelen. Wat dunckt u?
SOPH. Ick segge rondt uyt, dat neen. Want 't is omnogelick dat verdeelde liefde
soodanigen soeten vermakelijckheyt kan geven, als wel liefde op eenen persoon
alleen sijn oogmerck hebbende; behalven alle de krakeelen en andere
ongelegentheden, hier uyt ontstaende in de huyshoudinge. 't En is niet lange geleden,
dat in den Hage is geweest een Ambassadeur van de groote Vorst van Persen, die
ick daer gesien, en gesproken, en oock mede gegeten hebbe. De selve, onder andere
saken, zijn gelegentheyt rakende, verklaerde, in zijn landt vier Vrouwen voor sijn
rekeninge te hebben. Gevraegt zijnde, of hy die lief hadde, en of hy gelijckheyt in
zijn liefde konde houden, verklaerde, dat het zijn ofte oock andere mannen werck
niet en was haer Vrouwen lief te hebben, maer wel dat de Vrouwen de Mans moesten
lieven. Siet, wat een seggen, en wat een selsaem wesen. Ey lieve, wat vermaeck isset
Vrouwen te hebben en te gebruycken, als'er geen liefde en is? Liefde en wil maer
het getal van twee, sonder meer; en onverdeelde genegentheyt kan vernoegen geven,
niet die sweeft op verscheyde persoonen. Maer eer wy noch eyndigen, soete
jongelingh, nadien ick mercke dat ghy seer helt na schoonheyt, en waerschijnelick
het ooghe moet geslagen hebben op eene die in uwe oogen schoon is, soo woude ick
u hier, tot besluyt van dese geschiedenisse, dit eens gevraegt hebben. Wie dat beter
doet, die een schoone deerne, doch sonder verstant; of een die leelick is, doch
verstandigh, hem tot een Huys vrouwe verkiest?
PHIL. Dat is een stuck dat al wat schrap staet, en soude my licht in pointen van
twijffelmoedigheyt stellen. De schoonheyt soo diere te koopen, dat men om der selver
wille altijt met een onverstandigh wijf gequelt soude zijn, dat heeft dapper sijn
swarigheyt. En altijt een leelijck gesichte te moeten hebben, om somtijts wat goets
door het gehoor te genieten, dat dunckt my mede al vry verdrietigh te wesen: sulcks
dat ick den wolf (soo men seyt) hier by de ooren hebbe; evenwel seg ick noch, dat
ick al wat verstants in de mijne soude willen missen, om wat meerder schoonheyt in
haer te mogen genieten.
SOPH. Maer soudt ghy niet liever al vry wat schoonheyt in haer willen missen, om
wat meerder verstants in haer te mogen vinden?
PHIL. Nadien ghy my dus na komt, waerde Sophronisce, soo wil ick rond en klaer
spreecken, en segge: Indien ick immers een geheel leelijck wijf, maer verstandigh,
oft een geheel schoone Vrouwe, doch wat onverstandigh sonde moeten nemen, dat
ick gewisselick de schoonste mijn stemme sonde geven.
SOPH. O Jongeling!
PHIL. Wel, Sophronisce, komt u dat soo vreemt voor? my dunckt nochtans dat ick
de reden voor my hebbe.
SOPH. En hoe soo doch, goede Man?
PHIL. Kies ick een leelijcke, soo ben ick doch seker, dat ick die altijt soo sal moeten
houden, dewijle noyt Vrouwe, die tot op haer twintigh jaren leelick is geweest, daer
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na tot schoonheyt en sal komen: maer neem ick een schoone, al-hoe-wel sonder
versant, soo heb ick te hoopen, dat door vlijtige onderwijsinge, loop van jaren, en
meerder ervarentheyt dat gebreck eyndelick in 't geheel, of ten deel sal werden
gebetert; wesende de schoonheyt en verstant daer in verschillende, dat het eene metter
tijt gedueriglick vermindert, het ander van tijt tot tijt gestadelick vermeerdert.
SOPH. Wel, lieve Philogame, nadien ghy vast stelt, en ick geloove het oock
eens-deels, dat even van de twintigh jaren af de schoonheyt in alle Vrouwen af-neemt,
vermindert, en eyndelyck te niete gaet, en dat het verstant in tegendeel van dage te
dage toe-neemt en meerder luyster bekoomt, soo verwonder ick my, dat ghy soo een
licht vergaenden bloempjen wilt gaen verkiesen, voor soo vasten en lang-durigen
diamant.
PHIL. Ick bidde u, waerde Sophronisce, en toetst my niet vorder op dese maniere.
Ick gevoele ten alderhoogsten van het verstant, 't welck het bysonderste is dat den
mensche van andere dieren af-scheyt, en weet het selve een gansch heerlick juweel
te wesen, maer even-wel een wijf dat alreede wanschapen en leelijck is in haer
jonckheyt, en noch leelicker staet te worden in haren ouderdom, voer sijn eenigh
deel hier op aerden voor altijt te moeten hebben, dat dunckt my een hesselick ding
(als de Hoogduytsche spreken) te wesen.
SOPH. Waer het dan niet beter die groote uyt-eynden te schouwen, en liever in
beyde op middel-mate te sien, dat is een Vrouwe te verkiesen niet te seer uytmuntende
in schoonheyt en oock niet te hoog-swevende in verstant, en soo van beyden wat te
laten vallen, en wat te behouden?
PHIL. Ick wil uw redenen in achtinge nemen, en my des wat nader bedencken.
Maer ick sie, dat hier noch een bedencking in dese geschiedenisse steeckt, van my
te voren niet aengeroert, te weten, of een Vader wel doet, zijn dochter aen iemant
uyt te geven als een prijs van verdienste, ofte als een loon voor arbeyt, ofte
diergelijcke. De Vryers van onsen tijt willen nu niet alleenlijck geen diensten doen,
om daer mede een Vrouwe te bekomen, maer willen noch al gelt toe hebben.
SOPH. Het bedrijf van Laban in desen deele en is geensins prijsselick, en 't moet
gehouden worden voor een stuck wercks van dien ouden en rauwen tijt; maer onder
Gods Volck en meyne ick niet sulcke exempelen gevonden te worden.
PHIL. Hoe! is sulcks met mede gedaen geweest by Kaleb, een voornamen
voorstander van Godes Volk, ten tijde de werelt vry ouder was, te weten, in 't jaer
1449 na den Sunt-vloet?
SOPH. 't Is waer, dat Kaleb sijn dochter Ascha ten wijve heeft beloost aen den
genen die de Stadt Kiriat-Sepher soude winnen; maer niet met dat insicht, om den
overwinner alleen zijn Dochter ten wijve te geven sonder meer. Het blijckt ter
contrarie, dat den overwinner van Kiriat Sepher niet alleenlick de Jonkvrou Ascha
is gevolgt met de gewonne Stadt, maer dat Kaleb haer boven dien ten houwelick
heeft gegeven een hoogh en droogh, en daer na noch een water-rijck lant
PHIL. Wel aen, laet ons die geschiedenisse, die ick sie vol goede bedenckingen te
wesen, even nu by der hant nemen, te meer, dewijl de selve in den Toet-steen van
den Trouw-ringh jegenwoordelick volgt.
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Houwelick van state, door wapenen te wege gebracht, tusschen Atniel
en Ascha, dochter van Kaleb. Jos XV. 16.
KALEB SPRACK: WIE KIRIAT-SEPHIR WINT, DIEN WIL ICK MIJN
DOCHTER ASCHA TEN WIJVE GEVEN. DOEN WONSE ATNIËL,
DE SONE KENAS, EN HY GAF HEM SIJN DOCHTER ASCHA TEN
WIJVE1).
Ten tijd' het machtig heyr, van Jacob her-gekomen,
Nu had een groot getal van steden ingenomen,
Oock vlecken uytgeroeyt, en sloten afgebrant,
Soo dat het nu besat het lang beloofde lant,
Doen liet de sone Nun, nu leyder van de scharen,
Met uyt-roep door het heyr, aen yder openbaren,
Hoe dat men hier een bergh, en daer een lustigh dal,
Of elders, door het lot, de sloten deelen sal.
Hier op trad Kaleb toe, en, op besette reden
Van dat hy had gedaen en voor den Staet geleden,
Kreeg Hebron tot sijn erf, vermits sijn vrome ziel
Op God geduerigh stont en noyt in twijfel viel.
Doch, wat oyt Israël voor desen had begonnen,
Wat naem van Hebron droeg en was toen niet gewonnen;
Maer Kalebs edel stam, en sijn vermaert gesin,
Bekrijgde dese streeck, en nam het lantschap in.
Arbas gelijcke-wel, een stadt met vaste mueren,
Die steunt op haer gewelt, en spot met haer gebueren,
En, mits haer deftig slot en menigh krijgsbaer man,
Stelt sich ten vollen krijg, soo vinnig alsse kan.
Maer Kaleb nu bedaegt, en moede van te strijden,
En moede van het velt geduerig om te rijden,
Hoort staêg van sijn gesin: Rust, oude Vader, rust,
En laet van nu voortaen hen vechten dien het lust;
Laet jong en wacker volck haer rappe leden roeren.
't En past geen grijsen baert soo stagen krijgh te voeren.
Men prees in ouden tijt een vryers spitse lans;
Maer wijsheyt, goet beleyt, on raedt van oude mans.
Hier op stont Kaleb stil, en woeg met rijpe sinnen,
Hoe, buyten sijn gevaer, het lantschap is te winnen.
Hy voedt in sijn gesin een uyt-gelesen Maeght,
Van wien, tot haren lof, het gansche leger waeght.
Sy was een frissche bloem, en in haer soetste jaren,
Van leden recht bequaem om wel te mogen paren.
Sy wert al staeg versocht by menigh lustig quant,
De beste van het volck, de rijckste van het lant.
Sy wert van elck gewilt, èn om haer frissche leden,
En om haer soet gelaet, èn om haer reyne seden,
En om haer vader selfs, èn om haer machtig goet,
Dat hier en over-al een Vrijster achten doet.
Maer echter wert de Vorst geduerigh weder-houwen,
En menigmael belet sijn dochter uyt te trouwen.
Is 't niet een selsaem dingh! der vryers groot getal
Maeckt dat een vader ducht, wien hy verkiesen sal.
1) Dese geschiedenisse wort gerekent voorgevallen te zijn 2604 jaren na de scheppinge
der werelt, en 1449 jaren voor de geboorte van onsen Saligmaecker.
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Wanneer een machtig volck, of veelderhande menschen,
Den ingang van een plaets met grooten yver wenschen,
De wil, de groote ernst, de lust om in te gaen,
Maeckt, dat meest al het rot moet buyten blyven staen.
Dit eygen ongeval, dat siet men hier geschieden,
Ten aensien van de Maeght en van de jonge lieden.
Want t'wijl dat al de jeught het stuck geweldig drijft,
Soo is 't dat yder een geheelick buyten blijft.
Die keur heeft is beducht, en moet de sinnen scherpen,
Wie dat verkoren dient, en wie men sal verwerpen,
De man is ongerust, en dubt in sijn gemoet,
En wiggelt even-staeg gelijck een weeg-schael doet.
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Wanneer een Maeght ontseyt de beste van den lande,
Soo wort'et menigmael gerekent groote schande;
Dies rijst'er veel gebelgs en spijt en onlust uyt,
En eyndigt menigmael tot ondienst van de Bruyt.
Dit woeg de wijse man; hy laet de jonge lieden,
Om yder wel te doen, in sijn paleys ontbieden,
En als hy daer de jeught siet voor sijn oogen staen,
Soo spreeckt hy in 't gemeen aldus de vryers aen:
Ghy hebt wel eer gemeent (doch sonder vaste reden)
Dat ick te geener tijt mijn dochter wou besteden;
Maer hoort, manhaftig volck, ick ben nu vast gesint
Te scheyden in der daet van dit mijn weerde kint.
Ghy siet hier dese Maeght, die wil ick over-geven,
Om met een rustig man, haer dagen af te leven;
En ick en wil voor haer geen staet of machtig gelt,
Ick wil een strijtbaer man, een onversaegden helt.
Wie Sepher met gewelt sal konnen overvallen,
En planten even daer sijn vendels op de wallen,
Wie Arbas deftig slot sal leggen op den gront,
En staen in volle macht daer eertijts Enack stont,
Die sal, door mijn behulp, tot staet en eere stijgen,
En sal tot sijnen loon mijn dochter Ascha krijgen;
Die sal, niet met den naem of in een loosen schijn,
Maer in de ware daet mijn lieve swager zijn.
Wie lust, die gae te werck. Dit was terstont geweten,
En door de snelle Faem door al het lant gekreten.
Stracx prijst'er een de daet, soo deftig als hy kan;
Een ander wederom die spreeckt'er leppigh van.
Dus gaet'et in 't gemeen met aller menschen saken;
Wie kan het yder een in all's te passe maken?
Wat hier gansch enge schijnt, wort elders wijt gereckt;
Een yder vogel singt na dat hy is gebeckt.
De lieden, die het stuck met reden over-leggen,
En weten niet als goet van dit beleyt te seggen,
Sy noemen dit een aes, dat jonge sinnen treckt,
En even gaende maeckt, en tot de deught verweckt.
Wie salder niet tersont een kloecke daet beginnen,
Daer prijs en machtig goct, ja vrijsters zijn te winnen?
Gewis, die nu ter tijt geen wapens aen en doet,
En heeft geen Ridders hert, en is geen edel bloet.
Een ander, tot den krijg niet al te seer genegen,
Die brengt'er wederom verscheyde reden tegen,
Hy maeckt een lang verhael van ick en weet niet wat,
Daer hy, uyt enckel nijt, de sake meê beklat:
Wel! Kaleb onse Vorst die heeft'et wel te maken;
Hy waegt alleen de schaer, en wy het gansche laken:
Want soo het wel geluckt, sijn Dochter krijgt een Man,
En soo het qualick valt, wie lijt'er schade van?
Wie? - ghy, onwijse jeught, die uwe rappe leden
Gaet uyt een lossen drift in desen krijg besteden,
Ghy stelt u in gevaer, en waegt uw jeugdig lijf,
En, segt eens, waerom doch? - op hope van een wijf.
Maer denckt, wat sal het zijn indien ghy wort geslagen?
Geen mensch sal immermeer uw malle daet beklagen;
En schoon ghy wont de stadt, noch is'et niet geseyt,
Dat even dan voor u de vrijster is bereyt.
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U kan een stompen arm, een hou in 't aensicht deren,
Soo dat de schoone Bruyt u niet en sal begeren.
Of soo in uw bedrijf de Vader iet mishaeght,
Hy sal sijn onschult doen, en leggen 't op de Maeght.
En denckt niet dat het slot is sonder harde slagen,
Of dat de vaste stadt in haest is wech te dragen:
Neen, vrienden, meenje dat, voorwaer ghy zijt verdwaelt;
't Is hier juyst daer men vecht, en diepe wonden haelt.
Al is Ahimai doot, en Talmai over-wonnen,
En Schesmai neêr-gevelt, noch is het maer begonnen;
Daer rest vry menig Slot, en menig hoog kasteel,
En Sepher is voorwaer al vry het hartste deel.
Hier toe en sent de vos geen van sijn eyge knechten,
Hy laet slechts buyten hem sijn dochters schoonheit vechten;
Hy prijst de rijcke stadt, haer stant en vruchtbaer erf,
Maer sent een ander heen, daer hy niet gaen en derf.
De Ridder Atniël, een van de jonge lieden,
Die aen de schoone Maegt haer trouwe quamen bieden,
Ging anders hier te werck, wanneer hy dit verstont,
En sprack in sijn gemoedt, of met een open mont:
Men segge wat men wil, de tijt is nu gekomen,
Die my voor alle ding is noodig waer genomen.
Tsa, breng hier, wie ghy zijt, mijn wapens aen den dagh,
Op dat ick heden selfs het stuck beginnen magh.
Een ander vecht om gelt, of spant de gansche sinnen,
Om staet, om eer, om faem voor hem te mogen winnen;
Ick sal den krijg bestaen om u, ô weerde Maeght, Of nu, of nimmermeer, soo dient het stuck gewaeght.
Wat sal my tegenstaen? hier moeten hooge wallen
Of wijcken als ick koom, of plat ter aerden vallen.
Ick heb tot heden toe gevochten voor 't gemeen;
Maer dit manhaftig werck, dat is voor my alleen.
Laet moppen sonder hert, laet bloode pimpel-meesen
Den vyant sijn gewelt en harde slagen vreesen,
'k En pas op geenen reus, al is hy bijster groot;
Ick ben bereyt te gaen te midden in de doot.
Met bloet wort eer gekocht. Ick sal de kanse wagen,
Ick sal verwinner zijn, of neder zijn geslagen.
En, lieve, waerom niet? win ick maer eenen slagh,
Ick hebbe by gevolgh al wat ick wenschen magh.
Dit seyt de jongeling, en laet de spotters rasen,
En doet van stonden aen den fellen horen blasen:
Hy maent sijn Vaders huys en alle vrienden aen,
Om in dit deftigh werck by hem te willen staen.
Hy vint een gragen hoop, van ruyters, schutters, knechten,
Hy vint sijn eygen hert genegen om te vechten;
En sonder lang verblijf soo treckt de Ridder op,
Den sluyer om het lijf, de pluymen op den kop.
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Maer eer hy wil van huys en uyt den leger scheyden,
Gaet hy sijn wacker heir voor Kalebs deur geleyden.
Daer springt by van het paert, en t'wijl het leger stont,
Ontsluyt hy voor de Maeght aldus sijn heuschen mont:
O, bloem van alle jeught en peerel van de Maegden,
Die aen een edel hert voor desen oyt behaegden!
Siet hier een moedigh heyr voor uwe deure staen,
Ten krijge toe-gerust, en veerdigh om te slaen.
Ick sal haer leyder zijn, en geensins achter blijven;
Maer met dit eygen lijf de dichtste rotsen klijven.
En is'er noch een reus te vinden in het lant,
Dien sal ick d'oorlogh doen, en dat met eyger hant.
Nu bidd' ick maer alleen, mijns hertsens soet verlangen,
Laet my eens dese spies van uwe hant ontfangen.
Set my eens op den helm, die hier mijn schilt-knecht draeght,
Soo word' ick beden self uw Ridder, waerde Maeght.
En soo het u belieft een kusjen my te jonnen,
My dunckt, van nu af aen het slot dat is gewonnen:
Maer soo u dat mishaegt, of acht het al te vroegh;
Siet my eens gunstigh aen, en 't is my noch genoegh.
De Maeght die kreeg een blos en laet haer oogen dalen,
Die hem noch des te meer tot in het herte stralen,
En roeren hem de ziel; maer Kaleb daer ontrent,
Die heeft den jongen helt met woorden af-gewent:

Hoe, seyt hy, lieve vrient! wie geeft'er loon te voren?
Ghy haest u wat te seer, uw recht is niet geboren.
Ey, laet voor dese mael de Maeght in haer geheel,
Tot God de daet besluyt, en wijst haer echte deel.
Vermijt u, zijdy wijs, uw vrienden op te houwen,
En laet haer moedig hert met dralen niet verkouwen.
De tijt, die maent u selfs dat ghy te velde gaet;
Dit is een dagh van doen en niet van lossen praet.
Het edel hart, getergt door so een schamper spreken,
Gevoelt 'k en weet niet wat in sijn gemoet ontsteken,
Gevoelt een heeten brant, gevoelt een hevig bloet,
Dat hem, met stillen mont, een velt-slag wenschen doet;
Hy nam de Juffers hant, hy kust haer teêre vingers,
Hy noemtse sijn vermaeck, sijn spoor, en hertedwingers,
En 't vyer dat hem ontsteeckt; en, naer een derde kus,
Soo berst hy vorder uyt, en sprack ten lesten dus:
Of heden, op den dag, sal ick met eere sterven,
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Of heden sal ick troost en uwe gunst verwerven.
Ick seg 'et ander-mael: òf heden zijdy mijn,
Of heden ben ick doot en buyten alle pijn.
En daer op treckt hy voort. Maer Ascha stont verslagen:
Sy kent haer vaders sin, sy mag geen liefde dragen;
Noch seytse binnens monts: ô perel van de jeught!
Ick wensche nevens u dat ghy verwinnen meught.
't En leed' als geenen tijt Elbasmagh had vernomen,
Hoe dat een moedig helt te velde was gekomen;
En dat sijn vaste stadt sou werden aengetast,
En dat een schoone maeght is aen den handel vast.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

33
Maer dat verschrickt hem niet. Hy roept sijn naeste raden,
Hy roept met vollen mont: geen mensch en zy beladen;
Ey, set geen malle vrees', maer houdt een goeden moet,
't Is maer een jonge wulp die ons den oorlog doet;
't Is maer een jonge laf, een popje voor de vrouwen,
Die niet en heeft geleert als Juffers t'onderhouwen,
Die niet met al en weet, als hoe men vrijsters mint,
Niet hoe men eenig slot of vaste Steden wint.
Ick weet een goede greep, om hem en sijne gasten
Te treffen daer het dient, en op haer seer te tasten;
Ghy die met sweerden hout, of schiet een harden schicht,
Besteet uw slag alleen ontrent haer aengesicht,
Ontrent haer weecke neus, en ongebaerde monden,
Dat zijn voor desen hoop voor al de beste wonden:
Want soe dit maer een reys de nieuwe velt-heer siet,
'k En wil geen Koning zijn, indien hy niet en vliet.
Wie is die niet en weet, dat soo gewisse slagen
Hem sullen metter daet de Vrijster doen mishagen?
Wel houdt dan desen voet ontrent dien jongen hoop;
Sy sullen voor gewis gaen tyen op den loop.
Al die op desen tijt ontrent den Koning stonden,
Verhieven sijn verstant, en presen dese vonden.
De Vorst, die wort bedanckt voor sijn bedachten raet,
En dit wert even doen verkondigt over straet:
Wie aen den Atniel sal houwen in de wangen,
Soo dat men hem de tong siet in de wonden hangen,
Die sal, tot sijnen loon, ontsangen voor de daet
Een krans van enckel gout, hem tot een hals-cieraet.
Maer wie met sijnen kop sal konnen weder keeren,
Dien sal de groote Vorst een streecke lants vereeren,
En noch een deftig Slot, omcingelt met een wal,
Soo dat hy licht een wijf voor hem bekomen sal.
Noch vorder wort belast aen al de rauwe knechten,
Hoe dat men met bescheyt den vyant sal bevechten,
En dat geen ander lit aen iemant dient gewont,
Als slechts een weecke neus, of wel een teere mont.
Dit houdt des Konings Raet voor wonder nutte saken,
En straks gaet al het volck haer wapens vaerdig maken.
Men roept'et over al, men houdt'et voor gewis,
Dat Jacobs gansche jeught alreê geslagen is.
Als nu de Ridder koomt te midden op den velde,
Eer hy sich vorder geeft, of om te vechten stelde,
Soo doet hy voor een tijt het gansche leger staen,
En roept op dese wijs den God Hemels aen:
Bestierder van den krijg, en Heerscher aller volcken,
Die legers henen drijft gelijck als losse wolcken,
Die met een kleyn getal, en door een swacken hoop,
Doet menig duysent man verdwijnen in de loop;
Ghy hebt dit vruchtbaer lant aen onsen staet gegeven,
Ghy hebt'er menig volck met krachten uyt-gedreven,
En dat uw gunstig woort niet al en is vervult,
En is niet uw, ô Heer! maer onser sonden schult.
Wy komen nu ter tijt met ootmoet aengetreden,
O, neygt te deser uur het oor aen ons gebeden!
Ons steunsel in den strijt en is geen moedig paert,
Geen lans, geen snelle pijl, geen spies, of vinnig swaert;
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Ghy zijt ons heyl alleen. Leert onse vuysten krijgen,
En doet dit moedig volck voor ons ter aerden sijgen.
Verstroytse door het velt gelijck als nietig kaf,
En stort haer poorten om, en ruckt haer grendels af.
Dan sal zich Israël in uwe gunst verblijden,
En met een danckbaer hert uw grooten naem belijden,
En melden uwen lof, en singen t'uwer eer;
Want als men steden wint, 't is uwen segen, Heer! 't Gebedt is nau gedaen, men siet den vyant komen;
Die hadde voor den dagh de wegen in-genomen,
Die had een hoogen berg aen alle kant beset,
Waer door dat aen de stadt den toe-gang wert belet.
Dit was het dat den Helt ten eersten wat verstelde;
Dies hielt hy achter-raet te midden opten velde.
Maer eene van het volck, die al het landtschap kent,
Die heeft de bleecke vrees met reden afgewent.
Hy seyt een enge padt, beset met dore-hagen,
By hem te zijn ontdeckt, wanneer hy plagh te jagen,
Een padt die niemant kent, een rechten hasen-padt,
En die een uyt-gang heeft tot onder aen de stadt.
De Ridder let'er op, en sent bequame lieden,
Ten eynde sy den berg tot aen de stadt bespieden.
De rappe mannen gaen, en vinden haren wensch,
Dat is een open weg, en niet een eenigh mensch,
De poorten slecht bewaert, geen ruyters aen de straten.
Het blijckt dat al het volck sich op het heir verlaten,
Het heir dat opten berg de wegen had beset,
Soo dat'er niet een mensch op desen streeck en let.
De Vorst doet onder dies de steyle rots genaken,
En laet een groot gewoel ontrent den vyant maken.
Hy gaet hier wonder fel en uytter-maten rou,
Als of hy met gewelt een door-gang maken wou.
Maer stracks so kiest hy uyt vier hondert rappe gasten,
Die op een rijcken buyt, niet op haer leden pasten;
Tot dese seyt hy selfs: Ick wil uw leyts-man zijn,
Of midden in de vreught, of midden in de pijn.
Hy geeft noch vorder last, tot onder aen de bergen
Den vyant even-staeg met alle vlijt te tergen.
Hy stelt tot dit beslag Bildad sijn ouden vrient,
En seyt hem vorder aen wat onder-nomen dient.
Hier mede treet hy voort, en laet hem van der heyden
Tot op den hoogen berg, tot aen de stadt geleyden.
Daer houdt hy sich bedeckt, en hiet de mannen staen,
Tot dat hy naerder weet wat dienstig is gedaen.
Hy sent'er twintig uyt, gekleet als slechte boeren.
Die geeft hy vorder last den aenslag uyt te voeren.
Sy raken in de poort, en, eer het iemant dacht,
Zijn boven op den burg, en meester van de wacht.
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Daer op komt Atniël in haesten aen-gevallen,
En treckt met al het volck te midden op de wallen.
Hy plant van stonden aen sijn vendels op de poort,
En doet den horen slaen, en treckt geduerig voort.
Soo haest de quade maer is door de stadt gevlogen,
Soo komt meest al het volck tot op de mart getogen,
En meynt daer met gewelt te stuyten desen slag,
Tot dat het buyten-heir te rugge keeren mag.
Maer hun en wert geen tijt van Atniël gelaten,
Vermits hy sich verspreyt door al de groote straten.
Doch als sijn kleynen hoop soo grooten schare vont,
Die midden op de plaets in volle wapens stont,
Soo was het rot verbaest; maer hy, te meer verbolgen,
Treckt op den vyant aen, onseker wie hem volgen.
Als hem de schoone Maeght maer eens in 't herte koomt,
Geen pijle die hy vreest, geen wapen dat hy schroomt.
Spits-broeders, seyt de Man, hier is'et tijt om vechten,
Hier is de rechte stont ons saken uyt te rechten.
Tsa, treet nu lustig aen, maer houdt u van den buyt,
Of slaet'er met gewelt voor eerst den vyant uyt.
Hier mede geeft hy moet aen sijne rot-gesellen,
Die wat hen tegen is ter aerden neder-vellen:
Soo dat nu Midian den moet geheel verliest,
En, voor een harden strijt, een schendig vluchten kiest.
Waer toe een lang verhael? - de strijt is nau begonnen,
De vyant is gevlucht, het mart-velt in-gewonnen.
De God van Israël, die voor de sijne strijdt,
Geeft heyl door weynig volcks, en al in korten tijdt.
Tsa, wilt u (roept de Vorst) noch dese mael verkloecken,
Wy moeten buyten selfs den vyant gaen besoecken.
Tsa, mackers, noch een keer; God sal de vyant slaen,
Tsa, noch een kleyne stoot, en 't oorlog is gedaen.
De tijding onder dies was in het heir gekomen,
Dat Jacobs dapper volck de stadt had in-genomen,
Dat Atniël alreê de wallen had beset,
En dat sijn vorder-toght in haesten dient belet.
Elbasmagh, die het hoort, seyt dat de boden liegen,
En dat des vyants heir niet machtig is te vliegen;
Maer t'wijl hy staet en swetst, en al het stuck ontkent,
Soo spoet hem Atniël, en vint hem daer ontrent.
Sijn mannen vallen aen gelijck als jonge leeuwen,
Met wonder vremt gebaer en met een moedig schreeuwen.
Een yder vordert weg, en roept al even fel:
Wijck, onbesnede, wijck den Heer en Atniël.
Stracks heeft de bleecke schrick gansch Midian bevangen;
De stoutste van den hoop die krijgen bleeke wangen,
Niet een en heeft'er lust of is'er om begaen,
Om soo een fluckse jeught in 't aengesicht te staen.
Aldumai onder dies, met uyt-gelese gasten,
Die poogt in grooten ernst den Ridder aen te tasten;
Hy toont hem wonder stout, schoon hy van binnen sucht,
Op dat hy noch het volck mocht houden van de vlucht.
Maer Kenas rappe soon die koomt op hem gereden,
En velt een stijve lans, en stoot hem door de leden:
Siet daer een Ridder-streeck, ter eeren van de Bruyt;
De Koning gaf een schreeuw, en blies het leven uyt.
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Daer mede valt den moet van al de Philistijnen,
Die als een lichten roock van stonden aen verdwijnen;
Sy sweven al-te-mael als schapen op het velt,
En niet een eenigh mensch die sich ter weere stelt.
Dat over-moedig volck, so hoog gewoon te trotsen,
Verhaest sijn eygen doot in 't springen van de rotsen;
Soo dat'er in het velt geen tegen-stant en blijft.
Hoe licht verstuyft een heir als God den vyant drijft!
Soo haest als Kaleb hoort de bootschap van de segen,
Hy maeckt hem vaerdig op, en komt den Ridder tegen
Te midden op het velt. De nieu-gewonne Bruyt,
Die quam benevens hem getreden voren uyt.
Daer voegt sich by den sleep een rey van jonge maegden,
Die met een geestig liet van al den toght gewaegden,
Die presen Kenas soon met sang en snaren-spel;
Maer loofden boven al den God van Israël.
Soo ras als dese stant is by den helt geweten,
Is hy met eenig volck in haesten op-geseten.
Het gansche leger volgt met al het krijgs-cieraet,
Een yder in 't gelit, en op de rechte maet.
Hier siet men op een rij in lange drachten komen
Het schoonste van den buyt, den vyant af-genomen,
Gout, perels, diamant, juweelen, oude schat,
En menig kunstig werck, en menig aerdig vat;
Voor al des Konings helm, sijn schilden, spiessen, swaerden,
Sijn kroon en gulden staf, sijn uytgelese paerden,
Sijn Princelick karos, sijn dochters boven dien,
In desen tocht alleen voor slaven aengesien.
Een gifte voor de Bruyt, om haer tot kamer-maegden
Te dienen na den eysch, soo die haer slechts behaegden.
Siet, dus treckt Atniël, tot Kaleb hem ontmoet,
Die eerst met bly gelaet den over-winner groet:
Zijt welkom, edel Helt, die, met uw vrome leden,
Hebt voor den ganschen Staet en uwen God gestreden,
Hebt door uw kloecken arm gewonnen dese maeght,
Die u van heden af de Vader over-draeght.
Koom hier, ontfangt uw loon, die God u heeft gegeven,
Mits ghy door kloeck beleyt den vyant hebt verdreven.
Sy is uw eygen goet, uyt kracht van ons verbont;
Ontfangtse, waerde vrient, sy is u wel gejont.
Dit seyt hy, en met een soo koomt hy toe getreden,
En voegt hem na den Helt, en tot sijn vrome leden.
Hy leyt sijn dochter met, en neemt haer rechterhant,
En seyt noch andermael: Siedaer mijn eenig pant;
Siedaer mijn dierste schat, voor u alleen geboren,
Die zy van heden af uw lief en uyt-verkoren.
Siedaer, benevens haer, mijn toe-genegen hert,
Dat even met de maeght aen u geschoncken wert.
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De Ridder, in den geest van blijschap over-goten,
Een blijschap dien hy noyt voor desen had genoten,
Ontfangt de jonge Maegt, en, naer een heuschen soen,
Bestaet hy voor het volck sijn woort aldus te doen:
Ick danck u, machtig God! die Jacobs groote scharen
Uw gunst soo menigmael hebt willen openbaren;
Die met een hoog beleyt en wonderbare macht,
In dit soo rijcken Landt ons Vaders hebt gebracht.
Ick dank u, groote God! met al mijn gansche krachten,
Met lijf, gemoet en ziel, met woorden, met gedachten,
Ick danck u, groote God! dat ghy, in dit gevecht,
Hebt met een volle gunst gesegent uwen knecht.
Ick danck u boven al van uwen milden segen,
Dat my dit waerde pant ten lesten is verkregen,
Dat my nu dese maeght, dit wonder schoon juweel,
Is voor mijn eygen lot en voor mijn echte deel.
Geeft, dat wy nu ter tijt, met onderling vernoegen,
Ons handen over een, ons herten mogen voegen.
Vergunt ons, t'uwen lof, vergunt ons vruchtbaer zaet,
Ter eeren uwes volcks, en voordeel van den Staet.
Ick danck u, moedig Vorst! die God hebt voorgesproken,
Toen aen het gansche volck de moet was af-gebroken,
Aen wien op desen gront is Hebron toe-geseyt,
Aen wien, tot sijnen loon, is Sepher toe-geleyt.
Ick danck u, deftig man, en waerde vrient des Heeren!
Van uw gestreckte gunst, en van soo grooter eeren:
Ick danck u noch eenmael, ick danck u menigfout,
Dat ghy uw beste pant op heden my betrout.
Ick danck u, schoone Maeght, ô blom van onse tijden,
Dat ghy oock heden selfs mijn herte koomt verblijden,
Dat ghy oock hier verschijnt, en wel te vreden zijt,
Tot mijn vermaeck alleen te leven uwen tijt,
Te geven uwe jeught, en uwe teere jaren,
Voor mijn gebruyck alleen, voortaen te willen sparen.
Ick danck u, schoone Maeght, ô lang-gewenste bruyt!
Die al mijns hertsens lust in u alleen besluyt.
Ick sal, wat my belangt, ick sal mijn leven-dagen,
Ick sal van nu voortaen u reyne liefde dragen,
Ick sal u eygen zijn in vreught en tegenspoet,
En noyt sal ander' min verrucken mijn gemoet.
Noyt sal'er ander wijf mijn vaste sinnen buygen,
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Des neem ick al het volck ons heden tot getuygen,
En uwen Vader selfs, en onsen grooten God:
Ghy zijt van heden aen mijn deel, mijn echte lot.
En, om met eenig pant mijn woorden vast te maken,
Gelijck men veeltijts doet in diergelijcke saken,
Siet hier tot uw gebruyck, siet hier een groote schat,
Siet hier tot uwen dienst de sleutels van de stadt;
Die hoort u eygen toe, met al haer groote palen,
Daer in een wacker oog ten vollen sou verdwalen.
Dat sal de trouw-ring zijn, die ick u heden geef,
Dat sal uw trouw-ring zijn, oock als ick niet en leef.
De Maeght in dit gewoel en kan niet over-leggen
Wat dat'er is te doen, of watse dient te seggen;
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Sy voelt in haer gemoet de schaemte van de jeught,
En efter seytse wat, verwonnen van de vreught:
Ons huys is overstort, door veelderhande wegen,
Met Godes rijcke gunst en alderhande segen:
Maer dat ick meest verhef, en voor het hoogste weeg,
Is, dat ick tot mijn deel u, edel Ridder! kreeg;
U, puyckje van de jeught! 'k en wil u niet gelijcken
By gout of grooten schat, ja gansche Koninckrijcken;
Ghy zijt al dat alleen, ghy zijt, in mijn gemoet,
Naest God mijn eenig heyl, mijn alderhoogste goet.
Wel, koomt dan, edel Helt! ghy, kloeckste van de mannen,
Die met een stijven arm de stale bogen spannen,
Besit mijn innig hert, besit mijn jeugdig lijf;
Ick ben van deser uur uw lief, uw echte wijf.
Met dat de Juffer swijgt, so komen duysent menschen,
Die aen de jonge Maeght geluck en segen wenschen,
En brengen uyt het heir, en leggen voor de Bruyt
Het beste van den roof, het puickje van den buyt:
Tapijten, naelde-werck, hayr-banden, arrem-ringen.
Hals-spangen, gout, korael, en duysent moye dingen,
En koppen voor den dranck, en schotels voor de spijs,
Al konstig uyt-gewrocht en op een vreemde wijs.
En t'wijl de gansche stadt van desen segen melde,
Soo wort'er twee gekroont te midden op den velde:
De Maeght van 't vrouw-geslacht, de Ridder van de mans;
Sy kreeg een roosen-hoet, en hy een lauwer-krans.

[t'Samensprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
PHILOGAMUS. Wat is uw oordeel van dit houwelick, weerde man?
SOPHRONISCUS. Ick mercke dat daer verscheyde bedenckingen uyt konnen genomen
werden, als te weten:
1. Of men houwelicken mach gronden op gaven des lichaems, als: snelheyt, singen,
springen, en diergelijcke.
2. Wat eygentlick houwelicken van State genoemt werden, en hoe die aen dienen
gegaen.
3. Wat van Kalebs maniere van doen te gevoelen staet, in 't besteden van sijn
dochter.
4. Hoe groot de macht is van de ouders ontrent het uythouwelicken van hare
kinderen.
5. Of vader en moeder beyde hier in moeten bewilligen, en wie derhalve meerder
macht moet verstaen werden te hebben.

PHIL. Ick hebbe oock even de selve aen-merckingen uyt dese geschiedenisse te gemoet
gesien, en maecke vast een vergelijckinge met dit werck, en met het gene Laban
dede.
SOHP. 't Is vry een loffelicker maniere van doen, die alhier by Kaleb wort gebruyckt,
als wel is de voet by Laban te voren gehouden, gelijck ghy wel oordeelt. Men vint
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in de oude Historien, dat in voorlede tijden by de groote dit wel meer in 't werck is
gestelt geweest; invoegen dat by wapenen, en door middel van lichamelicke sterckte
en wackerheyt, edele jonck-vrouwen, jae groote Princessen, by wijlen zijn te winnen
geweest.
PHIL. 't Is soo ghy segt, waerde man. En ick selfs (niet van de ervarenste in de
oude geschiedenissen) kan exempelen bybrengen, daer alleen met snelligheyt van
loopen in die gelegentheyt groot voordeel is te doen geweest. Danaus heest in de
vorige eeuwen op dien voet op eenen tijt acht-en-veertig dochters als prijsen
voorgestelt aen die gene die snelste soude bevonden werden geloopen te hebben,
wesende altijt het voorrecht van eerst te mogen kiesen by de gene die best gedaen
hadden. Even het selve is gepleegt by Anteus in een stadt van Libyen, Irassa genaemt;
want hebbende deselve Vorst een geheele schoone en bevallige dochter, die veel
versoecks hadde, beeft de selve in de loop-bane der selver stadt neder doen stellen,
en openbaerlick doen uytroepen, dat deselve als een prijs met snel loopen te winnen
ware, en dat de gene die na den loop eerst haer hoofcieraet soude bevonden werden
metter hant aengeraeckt te hebben, haer ten wijve wech soude mogen leyden. Het
derde exempel, dat ick hier van gelesen hebbe, is te vinden by de Poeten uyt de
Historien in bare schriften over-geset, en (na bare maniere van doen) met fabulen
verbloemt. Onder andere vinde ick de geschiedenisse van Atalante by Ovidius
beschreven, in sijn boecken van de Veranderinge, die ick lestmael in onse
Nederlandsche tale hebbe leeren spreken, om mijne penne wat te oeffenen.
SOPH. Laet ons die uwe oeffeninge eens hooren, al eer voort te gaen. Want 't selve
en sal hier niet buyten onse stoffe, of tegens ons voornemen wesen, maer eer het
selve helpen.
PHIL. Ick en wil des niet sparig wesen; wilt ghy maer verweerdigen my een weynig
uwe oiren te leenen, en dan weder te komen tot ons begonnen werck.
SOPH. Ick ben sulcks wel getroost te doen. Begint slechts, en leest. Wy willen dan
van dese soorten van houwelicken nader reden kavelen.
PHIL. Wel aen, ick beginne:

[Houwelick van state tusschen Atniel en Ascha (vervolg)]
Koomt hier, nieuwsgierig volck, een selsaem loop-spel kijcken,
Daer een behaelt den prijs, en hondert in beswijcken.
Men wint hier schoone verw, of wel een duyster graf:
De vrijster is de loon, de doot een wisse straf.
Hier is een rappe Maeght, die kan geweldig loopen;
Maer wie verwonnen is die moet'et dier bekoopen.
Het is een vast besluyt: al wie er blijft te kort,
Dien wort sijn jeugdig bloet, als water, uyt-gestort.
Daer is geen seggen aen, wie achter is gebleven
Die mist den hoogsten prijs, die mist sijn eygen leven;
En schoon het dunckt u wreet, men doet hem geen gewelt,
Het spel dat heeft'et in, de wet is soo gestelt.
Noch zijn'er even-wel, die met haer snelle leden,
Die met een moedig hert, in desen handel treden,
Die spotten met gevaer, en trachten na gewin.
Soo veel heeft onder hen een schoone vrijster in.
Maer niemant van den hoop en kander troost verwerven;
Dies is'er menig helt gedwongen om te sterven.
Ach! voor een blijde feest, met diepe lust verwacht,
Soo wort de jeught betreurt, en in den kuyl gebracht.
De gansche werelt sucht, vermits de jonge lieden
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Den hals van stonden aen ten swaerde moeten bieden:
Te meer om dat de wet niet eens gedoogen wou,
Dat yemant aen de Maeght een kusjen geven sou.
Een kusjen voor het lest. Dat snijt hun in de zielen;
Maer des al niet-te-min sy moeten neder-knielen.
Al dunckt het iemant hart, en uytter-maten straf,
Sy reysen uyt'et vleesch, en vallen in het graf.
Juyst onder dit gewoel soo is'er een gekomen,
Die heeft de strenge wet noch een-mael aengenomen,
Hy sprack met bly gelaet, en uyt een vollen mont,
Dat hy daer om de doot, of om de vrijster stont.
Het was een rustig quant van boven tot beneden,
Een yder had het oog ontrent sijn rappe leden,
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Het bleeck aen sijn gestel, en uyt sijn rijcke dracht,
Dat hy was af-gedaelt van eenig hoog geslacht.
Veel menschen zijn bedroeft, veel jonge lieden klagen,
Dat hy soo flucxen lijf aldaer bestaet te wagen.
Veel seyt'er, dat de Man wel licht een schoone vrou,
Oock sonder dat gevaer, voor hem bekomen sou.
Doch hy stont niet alleen op sijn geswinde gangen,
Maer heeft een beter raet van seker vrient ontfangen:
Ghy (so het lijf beswijckt) brengt my den geest ter baen;
Het beste meester-stuck wort door verstant gedaen.
De Moeder van de Min, van desen Helt gebeden,
Was in der Goden hof, op sijn versoeck, getreden;
Daer heeftse, t'sijnen dienst, drie appels uyt-gebracht,
Van wonder schoone verw en wonder groote kracht.
Sy sagh de vruchten aen, en waer iet mocht ontbreken,
Daer heeftse metter hant een weynig aengestreken;
En t'wijl sy op het ooft met sachte vingers dout,
Soo blonck het over-al, gelijck als enckel gout.
Sy heeft het aerdig fruyt den Jongeling geschoncken,
En heeft'er ingestort den keest van hare voncken:
Yet ick en weet niet wat, iet dat men niet en kent,
Yet dat een soet vergif tot in het herte sent.
Sy leert hem boven al, door onbekende reden,
Hoe dat hy dit geschenck met voor-deel sal besteden.
Hier op soo trat hy voort, en gaf hem in het velt,
En heeft hem tot den prijs of tot de doot gestelt.
Daer sloegh het snar trompet. De frissche jonge lieden
Beginnen tot den loop haer leden aen te bieden.
Men blaest noch anderwerf, en met den derden slagh
So schiet een yder uyt soo vaerdig als hy magh.
En schoon de Vrijster liep gelijck de snelle winden,
Noch weet Hippomenes haer gangen in te binden;
Want 't geen dat aen de Maeght de schreden weder-hout,
Dat is de schoone vrucht, geciert met edel gout.
Hy goyt het aerdig fruyt te midden op den velde,
Als hem de rappe Maeght den prijs in twijffel stelde;
En t'wijl sy nederbuygt, en na den appel tast,
Soo is 't dat hy te meer op sijne gangen past.
Hy liep gelijck een hart, en quam soo weder voren,
En won het wederom al wat'er is verloren;
Maer, schoon hy dapper snelt, de Vrijster niet-te-min
Die haelt van stonden aen den moeden looper in.
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Sy sweefde door het velt, gelijck de paerden hollen;
Dies liet de Jongeling den tweeden appel rollen,
Die had noch schoonder glans als d'eerste gulde vrucht;
Dies stremtse wederom de Maeght in hare vlucht.
Want als sy sag het ooft, het scheen sy wert gedwongen,
Te staken haren loop en ongetoomde sprongen.
Sy greep het vaerdig op, en weder even snel
Loopt in der haest voor-by haer droeven loop-gesel.
De Jonck-heer wert bevreest, onseker wat te maken,
Hy siet den lesten peyl, hy siet het eynde naken,
Hy seyt in sijn gemoet: ick sie de bleeke doot,
Of win ick desen loop soo ben ick uyt den noot.
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Wel aen nu, Venus, help, en stijft mijn swacke leden;
Want ick heb over lang om dese kans gebeden.
't Is nu de rechte tijdt. Want blijf ick nu verstelt,
Soo word' ick hier onthalst te midden op het velt.
Hier gaet de Jongeling den lesten appel werpen,
Maer ging noch boven al sijn gansche sinnen scherpen,
Op dat hy voor het lest den voor-tocht houden magh,
En goyt daerom de vrucht oock verder als hy plagh.
De Nimphe siet het gout en sijn vergulde stralen,
En schoon het verre rolt, sy gaet den appel halen,
Sy steeckt het aerdigh ooft in haren teeren schoot,
En siet (door Venus list), het woegh gelijck een loot.
Dit gaf den Vryer tijdt om voor de Maeght te komen,
Soo dat hy wederom heeft nieuwen moet genomen;
Want hoe hy verder quam, en rasser henen liep,
Hoe dat de blijde jeught met luyder stemmen riep:
Nu loopt, ô vryer, loopt, en dat met alle krachten;
Nu loopt, ey lieve, loopt, de prijs staet u te wachten;
Nu loopt, ô Ridder, loopt, ten eynde van de baen;
Wy sien de schoone Maeght voor u als eygen staen.
Dit was den Jongeling een dapper spoor gegeven,
Dies liep hy over wegh, als van den wint gedreven,
En schoon sijn herte slaet, en dat hy dapper hijgt,
Hy maeckt dat hy de Maeght voor hem ten loone krijgt.
Daer juycht al wie het sagh met uyt-gelate keelen,
Daer komt de soete jeugt het bruylofs-deuntje quelen,
Daer hoort men snaren-spel en ander soet geluyt,
En al wat spreken kan dat groet de jonge bruyt.

[t'Samen-sprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
Siet daer mijne Hollantsche Atalanta. Maer segt my nu, wat uw gevoelen zy van dese
houwelicken, en voor al van die vorenverhaelde geschiedenisse.
SOPH. My dunckt, dat de Poeten door dat gedichtsel hebben willen aenwijsen een
gebreck van onse, en misschien mede van de vorige eeuwen, te weten, dat de gout,
appels, dat is gelt en goet, op de vrysters soo veel vermengen, datse haer in de
loop-bane der liefde laten overwinnen van de gene die voorraet hebben van soodanige
stralende fruyten, loopende alle andere, die haer daer mede niet en konnen belasten,
gansch snellick voor-by.
PHIL. Dat is een goede op-merckinge, roerende het geheym, dat de Poeten onder
dese geschiedenisse ofte gedichtsel hebben vermomt. Maer ick wenste te weten, wat
ghy van desen slagh van houwelicken oordeelt.
SOPH. Wat dese leste geschiedenisse aengaet, die seg ick geheel en al van minder
stoffe, en slechter van beleyt te wesen als 't gene by Kaleb is gedaen geweest. Want
ick sie, dat alleen op het snel loopen dit houwelick is gegront geweest, en dat dunckt
my weynig redens te hebben; dewijle geen man van soo hoogen staet en gelegentheyt
(als de voor-seyde jonge lieden waren) gebruyckt kan werden tot een loopende bode
ofte postillion, om also door snelligheyt het Lant ofte iemant in 't bysonder dienst te
doen. Oock en sie ick niet wat in-sicht sulcks kan hebben, om een goet houwelick
te maken. Mijns oordeels, behoevender al vaster gronden, om een so gewichtigen
werck op te bouwen; en daerom dunckt my onwijsselick gedaen te zijn van de ouders,
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en oock van de jonge lieden, datse door soodanige middelen sich tot een houwelick
lieten bewegen.
PHIL. Maer is het niet een aengename saecke, soo rappen en welgestelden lichaem
ten houwelick te krijgen? heest men oock niet gesien, dat veel Jonck-vrouwen daer
op het ooge hebben laten vallen? weet ghy met dat, noch niet seer lange geleden, in
den Hage een sekere in schoonheyt wel vermaerde Jouck-vrouwe (die ick niet en wil
noemen) siende in een kamerspel een rappen Jongeling op een houten-paert geestig
op en afspringen (dat men voltigeren noemt) soo seer haer aen sijn wackerheyt quam
te vergapen, datse haer sinnen gansch en al op den selven liet nedervallen, soo dat'er
meer op is gevolgt als eenige meynden haer wel te betamen? Dat, en diergelijcke
gevallen en konnen u, waerde man, (nae ick meyne) niet onbekent zijn.
SOPH. 't Is soo ghy segt, lieve Philogame. Ick hebbe al mede vrijsters en vrouwen
gekent van gelijcke in-vallen, dat is, die om eenige lichamelicke wackerheyt ofte
behendigheyt op jongmans zijn verslingert geweest. Daer is in mijn jonckheyt in
Zeelant een wel-gestelde Weduwe te vinden geweest, die een flucksen jongeling,
uyt saecke van een wedspel, over een koets-wagen hebbende sien springen, soo
grooten genegentheyt daerom aen den selven leyde, datse hem (een gering gesel
wesende) tot haren man verkoos, ja selfs daer toe verlockte. Een andere rijcke
Weduwe is'er in een stadt van Hollandt by-nae op dien eygen tijt gevonden, die een
Man aen-sloeg, vermits sy hem op een maeltijt soet aerdighlick hadde hooren singen.
En dit beyde met ongeluckige uyt komste en gansch weynigh genoegens, als ick
omstandelicker (des noot zijnde) soude konnen verhalen. Derhalven so verklare ick,
my soodanigh bedrijf geensins aen te staen.
PHIL. Wel hoe, waerde man, zijt ghy dan een grijns-pens, en geen liefhebber van
so edele kunsten? Seyt niet de oude en vermaerde leermeester in de hooge schoole
der liefden van dese frayigheden aldus:
Sangh dient tot het minne-spel;
Laet de vrijsters leeren singen
Laet de vryers leeren springen;
Want het voeght de maeghden wel.

SOPH. Dat iemant een fris en wacker lichaem heeft, of een goede bequaemheyt van
singen, of diergelijcke, dat weet ick aengenaem en soet te zijn, sonderlinge in jonge
lieden oogen en ooren; maer daer op een houwelick, als op een gront-steen, te willen
bouwen, dat vinde ick gansch ongeraden. En tegens het vaersken, by u verhaelt, set
ick een ander, en van meerdere vastigheyt, dat aldus luyt:
Wie een vrijster om haer singen,
Om haer springen heeft getrout,
Acht het eerst voor moye dingen;
Maer als noot begint te dringen,
Is de liefde stracks verkout.

Daer behoort en behoeft beter stoffe (als ick te voren seyde) tot een wettige
by-een-komste van man en vrouwe, als soodanige lichamelicke byvallen (want daer
voor mogen dese dingen maer gerekent worden), dewijle de selve niets als weynigh
en konnen bybrengen ten goede van het geselligh leven; en in aller maniere zijn 't al
saken die licht vervallen. En als'er dan niet inwendighs over en blijft, dat het werck
staende kan houden, soo rijst'er licht een jammerlicke gestalte onder soo lichtgevoegde
persoonen, gelijck de droeve ervarentheyt niet dan al te veel uyt en wijst.
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PHIL. Hoe! wilje dan het middel, by Kaleb gebruyckt tot het houwelick van Ascha,
mede (als onwijsselick ter hant genomen) verwerpen?
SOPH. Dit is een geheel andere sake, lieve Philogame; en soodanigh beleyt noeme
ick een houwelick van State. Want soodanige worden in 't werck gestelt ten dienste
van 't gemeene beste, en om iet uyt te doen voeren, daer van de geheele Staet voordeel
kan genieten. Soo dede Saul openbaerlick uytkondigen, dat hy, die den trotsen Goliad
sonde verslaen, 's Konings Swager soude zijn, om alsoo dat monster ('t welck het
heir-leger Israëls dagelicks quam bespotten) van kant te helpen. Even soo beloofde
hy aen David sijn Dochter Michal, mits hondert voorhuyden der Philistijnen hem
overbrengende. Van gelijcke stoffe is geweest het middel dat Kaleb hier ter hant
nam, ten aensien van het winnen van Kiriat Sepher, stellende tot een prijs van de
overwinninge sijn Dochter Ascha, als de historie uytwijst.
PHIL. Maer ick en kan daer al soo grooten wijsheyt mede niet in sien, magh ick
met eerbiedigheyt alsoo spreecken van soo ouden saecke. Want openbaerlijck te
belooven een 's Konings of Vorsten dochter te sullen geworden tot een wijf aen de
gene die soo een Reuse sal verslaen, ofte soo een sterckte sal in-nemen, is dat niet
geheel vol gevaers? Hoe en soude niet licht een vreemde snaeck, ja selfs wel een
rouwe struyck-roover, immers een slecht ofte veracht persoon, sulcks konnen ter
hant nemen en uyt-wercken? En sonde men dan niet verstelt staen?
SOPH. Men vindt doorgaens, dat in oude tijden dusdanige maniere van
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doen is gebruyckt geweest, en dat'er dickmaels voorname vrijsters, ja Vorstelicke
jonck-vrouwen, zijn voor-gestelt geweest tot vergeldinge van kloecke daden van
wapenen. Agariste, dochter van Clistenes, Koning van Sicyoniën, is by haren Vader
openbaerlicken gedaen uytroepen, een prijs te sullen zijn aen den genen die best
soude bevonden worden met de lance gerent te hebben. Tot welcke Ridder-spel meest
al den Adel van de Griekse jeught wort geseyt te samen gekomen te zijn. Te
Numantien (als in voorleden tijden aldaer twee jonge edel-heden met grooten ernst
gelijckelijck stonden naer eene van de voortreffelijckste Jonck-vrouwen van den
lande) heeft de Vader verklaert, dat hy de selve ten wijve soude geven aen den genen,
die eerst de rechterhand van een Romeyn soude af-kappen, en hem t'huys brengen.
Hippodamia, dochter van Oenomaus, Koning van de Elcken, is eertijts met een
openbaer vecht-spel te winnen geweest, onder bespreck, dat de gene, die overwon,
de jonge Princesse soude genieten; en die overwonnen soude werden, dadelijck soude
moeten sterven. En is alsdoen Phelops door behendigheyt eyndelick overwinner
gebleven, en heeft alsoo de jonckvrouwe, als sijnen prijs, met hem geleyt. Maer in
allen desen is waerschijnelijck het gene eenige van de oude gemeynt hebben,
namentlijck, dat in dusdanige voorstellinge een stilswijgende voorwaerde of bespreck
scheen begrepen te zijn geweest, te weten, in gevalle in de voor-gestelde maeght
geen merckelicken af-keer van den persoon, die overwinner mochte blijven, en werde
bevonden. Want anders indien sulcks gebeurde, soo soude het gansch hart zijn geweest
aen een vrye Jonck vrouw tegen danck iemant op te dringen, ten ware sake dat de
voorstellinge van prijs niet in 't gemeen aen alle, maer alleen aen seker getal van
jonge lieden (aen de vrijster te voren bekent) ware gedaen geweest, en dat met
voor-weten van de selve. Want in soodanigen gevalle soude sy verstaen moeten
worden in den persoon bewilligt te hebben, en dienvolgende geen na-klachte te mogen
in-brengen. Wy willen dan gelooven dat oock Kaleb, in voegen als voren is geseyt,
dit stuck sal hebben beleyt: en vinden oock de geschiedenisse hier in diervoegen
ingestelt. En ick besluyte dienvolgens, dat sulcks by Kaleb wel is gedaen, en dat
dusdanige houwelicken zijn ten goede van den Staet en ten gemeenen beste aengeleyt.
PHIL. Wat Kaleb hier gedaen heeft, en kan uyt de geschiedenisse (gelijck die
kortelyck in het boeck der Richteren verhaelt wort) met gesien werden. Maer dat
Saul sonder eenige bepalinge sijnen uitroep heeft laten doen, kan daer uyt werden
af-genomen, dat aen David, een gering Schaep-herder wesende, is toe-gelaten de
kansse te mogen wagen, selfs met wel-weten van den Koning.
SOPH. 't Is soo ghy segt, Jongeling. Maer schoon David den Reuse al verslagen
hadde, soo en is van het beloofde houwelick oock niet gevallen. Want (gelijck het
bleeck) soo en hadde Merob, de oudste Dochter van den Koning Saul, geen gevallen
aen David; en soo en heest het houwelick niet met hem, maer met Adriel den
Meholathiter voortgangh gehadt, 1 Sam. 18.19.
PHIL. Maer echter kreeg David daer na Michal, een jonger Dochter van den Koning
Saul, als de Schrift getuygt.
SOPH. Dat is mede waer, Philogame; maer dat en scheen niet soo seer in vergeldinge
van het over-winnen van den Philistijnschen Reus geweest te zijn, als vermits David
daerna hondert voor-huyden der Philistijnen den Koning t'huys brachte (1 Sam.
19.25.), en oock vermits Michal tot David genegen was; waer uyt schijnt mede te
blijcken, in dusdanigen verkondigen een stil-swijgende bespreck van der Vrijsters
bewilginge begrepen geweest te zijn, als ick te voren seyde. Het kan oock gelooft
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werden, dat Saul, eerst uyt een kleyne gelegentheyt Koning gewerden wesende, soo
veel sich heeft gelegen laten wesen aen 't verslaen van den Reuse, dat hy (terwijl de
noot drong) te vreden is geweest, sijn Dochter te geven aen den genen die den Reuse
soude verslaen, wie het oock soude mogen wesen, offerende en overgevende alsoo
sijn dochter (als het schijnen mochte) ten dienste van den Staet, en achtende eenen
soodanigen de Princesse waerdigh, die soo grooten heyl het volck van Israel soude
toe-brengen. Desen even-wel niet tegen staende, heve Philogame, soo oordeel ick,
dat het, na den aert en nature van het houwelick, beter is, dat het selve blijve in sijn
volle vryheyt onder de jonge lieden, om malkanderen met minne en vrientschap daer
toe te bewegen. Oock meyne ick dat een Prins (willende eenigh heerlick stuck, ten
dienste van den lande, uyt-gevoert hebben) beter soude doen, daer toe te stellen
treflicke vereeringen van Adel, staten, rijckdom, of diergelijcke, en niet sijn dochter.
Immers indien hy goet mochte vinden sulcks te doen, dat hy dan niemant daer toe
en riepe, als die hem wel mochte betamen, en sijn dochter wel bevallen, om alsoo
haer tot geen ongelijck ofte onwaerdelijck houwelick te brengen. Houwelicken van
State mogen wel somtijts dienen ten goede van een landt, selden tot vernoegen van
de genen die het meest aengaet. En te dien eynde seyde de Philosooph Plato seer
wel, dat men wel een houwelick te wege mach brengen door het lot, mits dat sulcks
geschiede tusschen de goede, en niet in 't wilde. En daer mede genoegh van desen
handel.
PHIL. Maer seght my doch, soude oock Kaleb de macht hebben gehadt hier in te
besluyten, en sijn dochter alsoo ten houwelicke uyt te geven tegen haren danck? Wat
dunckt u?
SOPH. Dese vrage komt aen op de macht der ouderen in 't uytgeven haerder
dochteren, die in den ouden tijt, en sonderlinge in den ouden Testamente, over-al
seer groot wert bevonden; na dien men de geheele Schrifture deur kan bemercken,
dat het met besluyten van Houwelicken in dusdaniger manieren heeft toe-gegaen,
dat iemant, die een Dochter ten houwelicke wilde versoecken, hare Ouders daer over
aen-sprack, en dat de Ouders (soo het hun goedt dochte) het geheele stuck
af-handelden, sonder dat men bevindt de Dochters daer in eenig gesegh gehadt te
hebben; maer wel datse schijnen haer gevoecht te hebben nae den wille haerder
Ouderen. Abraham geeft last om Rebecca voor Isaäc sijnen soone tot een vrouwe in
te halen, en de selve wert hem toe gestaen, door bewilginge hares Vaders. Jacob
bekomt op gelijcken voet de twee Gesusters Lea en Rachel: In welcke geschiedenisse
sonderlinge is aen te mercken, dat Rachel, voor by gegaen zijnde, niet en klaegt, dat
Lea aen Jacob in 't duyster wort toegebracht, en, sulcks geschiet zijnde, daer tegens
niet en streefde, tot een teycken dat zy haer voeght, en haren vader alles laet beleyden.
Wie in Israël een vrije Maeght besliep, moeste den Vader van de selve vijftig sickel
silvers uytreycken, en moeste noch de selve ten wijve nemen, zoo den Vaders sulcks
beviel. Van der Dochters bewilginge geen gewag met allen, Deut. 22.29. Tobias
ontfangt Sara op haer Ouders toestaen, sonder meer. Het Houwelick van een beslapen
Dochter wert in 't geheel aen haer Vader gestelt, Exod. 22.17. En op gelijcken voet
neemt Agar, als zy van Abraham was uyt-gestooten, een wijf voor haren sone, by
gebreke van een Vader, Gen. 22.21. Wat den tijt van het nieuwe Testament belangt,
aldaer wert klaerlick gesien, dat alle de macht van een Dochter uyt te houwelicken
den Vader wert toegeschreven, 1 Cor. 7.38. In voegen dat niet een exempel in de
Schrifture te vinden en is, daer een Dochter, buyten consent van Ouders, door het
houwelick haer heeft verplicht. Indien men vorder het ooge wil laten gaen over andere
natiën buyten Gods volck, men vint over-al het selve. Tyndarus, Vader van de
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vermaerde Helena, voor hem eenige ongelegentheyt vreesende, indien hy een swager
voor hem, en een man voor sijn dochter verkoos uyt al hare menigvuldige vryers,
gaf de selve sijne dochter de macht om een uyt de selve voor haer te mogen kiesen.
Danaus en Belus, voortreffelicke Vorsten, vindt men, dat de houwelicken van hare
dochters en sonen hebben besorgt. Oock doen de oude Poëten sulcks by hare
geschriften over-al klaerlick blijcken. Onder anderen is het selve volkomentlick te
sien by seker bruylofs-gedicht van den Poeet Catullus, daer hy den Bruydegom
invoert tot sijne Bruyt aldus te spreken:
't Is heden onsen bruylofs-dagh;
Ghy daerom, wat ick bidden magh,
En strijt niet met uw lieven man,
Vermits het niet bestaen en kan.
Maer segt, waerom dus lang gewacht?
Uw Vader geeft my volle macht,
Uw Moeder heeft my toegestaen
Met u te bed mogen gaen.
Het stuck bevalt hun beyde wel,
En ghy staet onder haer bevel.
Uw Maeghdom hoort u met geheel;
Uw Vader komt een derden-deel.
Uw Moeder heeft gelijcke recht,
Dus staen uw saken wonder slecht.
Want van dat teer en soet juweel
En komt u maer een derden-deel.
En streeft dan niet, ô soetste kint,
Nu ghy u dus vermeestert vint;
Maer geeft uw bloempjen als het dient,
Maer geeft'et aen een heven vrient.
Ey, gunt het my, en scheyd'er af,
Nadien het my uw Vader gaf,
Nadien het my uw Moeder jont.
Wel biedt my dan u rooden mondt;
Want dus (gelijck een ieder weet)
Soo is de Maeghdom wel besteet.

In voegen dat hier en over-al blijckt dat de macht, om kinderen ten honwelicke te
besteden, eygentlick der ouders en niet der kinderen werck is geweest.
PHIL. Maer hoe is dat te verstaen, Sophronisce? Mochte sulcks tegen heugh en
mengh van de Dochters gedaen werden?
SOPH. De ouders vermochten, en vermogen als noch niet hare macht over hare
kinderen in desen te misbruycken, en aen de selve, tegen wil en danck, vrou of man
op te dringen; maer de bewilginge, van de gene die men uyt wil geven, moeste daer
by komen. Immers daer en moeste geen onderlinge tegenheyt wesen. En hier mede
houde ick voldaen de voor-gestelde poineten.
PHIL. Maer of Vader en Moeder gelijcke macht en gesach hebben, in 't besteden
van hare kinderen, weet ick al mede sijn bedencken te hebben, en
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woude daer op insgelijcks uwe berichtinge, en van gelijcke; of beyder bewillginge
hier van noode is, of dat des vaders alleen genoegh zy.
SOPH. De tijt jegenwoordelick verre gegaen zijnde, en kan ick hier op niet staen;
maer sal u op dese vrage versenden aen de Schrijvers die daer van wijt-luchtig
handelen. Onder andere siet Tarnov. de Conjugio lib. 1, pag. 428 et, 429. Maer wat
schrijvers dat ghy leest, ghy sult vinden, dat de Vader over-al in dusdanigen
gelegentheyt de bove-sang toe wert gelaten, dat is, de hoogste macht wert gegeven.
PHIL. Wel, dat is tot daer toe; en ick wil het daer nu by laten. Maer ick mercke
boven al het gene dat tot noch toe uyt dese geschiedenisse by ons is aengemerckt,
noch eenige bysondere en nieuwe bedenckingen die sich hier aenbieden. Want doen
ick las de weygeringe, die Kaleb aen Atniel dede, als hy een gunstigen soen van
Ascha vereyste, tot sijn afscheyt, en tot op-weckinge van een mannelick herte, en
dat de goede Jongelinck dies ongetroost moeste henen gaen; soo quam my te binnen
dat hier de rechte plaetse was om te spreken, wat gunste een maeght aen een
jongelinck, een vrijster aen een vryer, een Bruyt aen haren Bruydegom vermach toe
te staen, en hoe verre die gaen magh ofte niet. En daer in zijn (mijns oordeels) veel
soete aenmerkingen te vinden, indien de selve met een vernuftige tonge verhaelt
quamen te werden.
SOPH. Hoe! en is al die stoffe niet genoeg over-gehaelt in de eerste deelen van het
Honwelick, en oock in den Spiegel van den ouden en nieuwen Tijdt? Sekerlick, soo
ghy die beyde recht insiet, en met aendacht doorleeft, ghy sult'er in vinden al dat ghy
hier noch schijnt te soecken.
PHIL. Maer ick won'er noch wel by hebben, hoe verre de ouders mogen en behooren
te gaen in de vryheyt te geven aen hare dochters, ten aensien van de jonge lieden die
de selve dagelicks komen onderhouden.
SOPH. Oock dat selfs is te vinden daer ick u geseyt hebbe.
PHIL. Wel, dien alle onvermindert, wat my belangt, my dunckt, dat Kaleb hier te
deun en te hart was tegens den Ridder Atniël, hem weygerende soo kleynen gunst,
als hy stont te gaen tot soo grooten aenslagh. Gewisselick de jonge heden van onse
eeuwe en laten haer soo niet vernoegen. Want als sy den anderen verstaen (schoon
de ouders sich met en willen voegen tot hare genegentheden) sy lieden rechten hen
selven, en uyt een engen dwang soo berstense uyt in een volle vryheyt; gelijck wy
daer van onlangs al eenige exempelen onder ons hebben gesien, en selfs by de
aensienlickste van den lande. En dewijle tot noch toe is gesproken van houwelicken,
die met bewilginge van onders ofte voogden, immers van eenige der selver zijn
aengegaen, soo woude ick jegenwoordelick wel eens hooren uwe bedenckingen op
soodanige houwelicken, die buyten of tegens de bewilginge en toestandigheyt van
vrienden ter hant worden genomen.
SOPH. Wel aen, Jongeling, oock dat en is u niet geweygert. En tot dien eynde sal
ons alvoren dienen gelesen de vierde geschiedenisse, die in dit nieuw werck nu volgt:
want daer in wert verhandelt de Maeghden-roof by de Benjamyten aengerecht tot
Scilo.
PHIL. Dat is de rechte plaetse, waer uyt mijn sinnelickheyt voldaen sal konnen
werden, waerde Sophronisce. Ick bidde u, staet my oock het lesen toe, soo als te
voren meer is geschiedt.
SOPH. Sulcks doe ick gaerne, lieve Philogame. Want terwijle ghy lesen sult, wil
ick myne gedachten laten gaen op de vraegh-stucken en de aenmerckingen, die uyt
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het verhael van de voorsz. geschiedenisse sullen komen te vloeyen, om u derhalven
nader-hant, soo veel ick kan, vernoegen te geven.
PHIL. Wel aen, waerde Man, sonder langen uyt-stel te nemen, ick beginne:
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Maeghden-roof van de Benjamyten, te Scilo.
Richt. 21. 15, 16, enz
Het wijf uyt Ephraim, in Benjamyn geschonden,
Was door het gansche landt by stucken om-gesonden,
En, mits het vreemt geval en schandelick gewelt,
Was Gibea verbrant, en tot den gront gevelt.
De bloem van hare jeught, haer uytgelese mannen,
Die lagen door het vyer of door het swaert verbannen.
Ses hondert, sonder meer, gevloden in het wout,
Die stonden in gevaer om noyt te zijn getrout.
Haer Vrouwen, schoon bevrucht, en in haer beste dagen,
Haer Maeghden even-selfs, die waren doot geslagen;
Soo dat om dit verderf de stam van Benjamijn
Was op den naesten trap om uyt-geroeyt te zijn.
Te meer, vermits het volck ten diersten had gesworen,
Dat voor hen niet een wijf en mochte zijn gekoren
Uyt al des Heeren erf of Jacobs edel zaet.
Soo diep was Israèl verbittert in den haet.
Maer na dat al het landt was over-hoop gesmeten,
Soo is het hevig bloet ten lesten eens geseten.
De gramschap, en het doen van soo gestrengen eet,
Is meest aen al het volck tot in haer zielen leet.
Men socht dan Benjamyn als weder op te bouwen,
En aen het treurig volck te geven nieuwe vrouwen.
Siet! na een harden storm soo wort het weder stil;
En even vrientschap wast by wijlen door verschil.
De ganschen omme-loop van alle werelts saken
Bestaet in neder-slaen, en weder op te maken.
De nacht verdrijft den dagh, en, naer een korten stont,
Soo rijst de dageraet, en toont haer rooden mont.
Men siet'et menighmael dat oock de vaste wallen,
Door ick en weet niet wat, in haest ter neder vallen;
Men siet'et wederom, dat oock een eensaem wout
Wort uyt het stof gelicht, en tot een stadt gebout.
Waer eertijts koren wies daer vint men dorre zanden,
En uyt een barre strant ontspringen vette landen.
En waerom meer geseyt? men siet in alle dingh
Een ronte sonder eynd', en als een stagen ringh.
God slaet by wijlen hart, en, naer het is gelegen,
Soo geeft hy wederom een onverwachten segen.
Hy is niet altijt gram, niet staeg al even straf;
Hy wast, na langen rou, de droeve tranen af.
De stam van Benjamyn die was geheel verdreven,
En in een stant gebracht om niet te konnen leven.
Nu poogt de gansche Staet, en wat'er onlangs vocht,
Dat Jacobs jongste Soon in wesen blijven mocht.
In Jabes kreeg het volck vier hondert frisse Maeghden,
Die noch den onder-gang van hare stadt beklaegden;
Die zijn van stonden aen, in wettig trou-verbont,
Die zijn van hooger hant aen Benjamyn gejont.
Noch is het niet genoeg. De reste, sonder vrouwen,
Dient stoffe toegebracht, om oock te mogen trouwen.
En als dit by den Raet is naerder overleyt,
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Soo wert hun al gelijck een uyt-komst aen-geseyt.
Te Scilo was een feest om desen tijt te vieren,
Met reuek- en offer-werck van alle reyne dieren:
Daer quamen, na den dienst, de vrijsters aen den dans,
En reyden om een mey, of om een roose-krans.
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Hier op wert doen gelet. En 't is de jonge gasten
Geoorloft, door den Raet, om toe te mogen tasten,
Te kiesen uyt den hoop, en uyt een groot getal,
Een die hen tot een wijf voor eeuwig dienen sal.
Noch wert hun toe-geseyt, dat (of misschien de Magen,
Een Oom of Vader selfs, hier over quamen klagen)
Men yder, dien het raeckt, voor eeuwig houden sal
Bevrijt van alle straf, en buyten ongeval.
De jeught, hier op gerust, die gaet haer vaerdig maken
Tot soo een blyden roof en soo gewenste saken.
Een yder komt geciert ten besten dat hy mach,
En geeft sich tot het werck, als tot een Bruylofs-dagh.
Daer was een lustig dal geciert met schoone boomen,
Omringt aen alle kant met klare waterstroomen,
Met heuvels, aerdig groen, en wijngaert tussen bey,
En dit was doen de plaets bescheyden tot den rey.
Hier set hem Benjamyn, en in de groene struycken,
Daer gaet de rappe jeught in stilheyt neder-duycken,
En loert op haer bejagh en op een gunstig lot,
Gelijck een loose vos ontrent een hoender-kot.
Maer iemant uyt den hoop, die gaet sijn met-gesellen
Een voor-slagh open doen en in bedencken stellen:
Hoort, seyt hy, vrienden, hoort: Hier dient een goet verdrag,
Daer op in dit bedrijf een yder letten mach.
Want, soo wy sonder gront en buyten alle wetten
Ons geven in het velt, en tot een grabbel setten,
Naer ick het stuck begrijp, daer is geen twijfel aen,
Of daer sal, om de keur, een harden twist ontstaen.
Licht salder twee gelijck op eene Vrijster wachten,
Tot eene Vrijster gaen, naer eene Vrijster trachten,
En dan sal stracks het volck daer liggen over-hoop,
De vrienden tegen een, de Vrijster op de loop.
Hier tegen dient voor al een voet te zijn genomen,
Op dat wy tot het wit van onsen aenslagh komen.
Indien het u behaegt, dat hier op zy gelet,
Laet ons dit heden zijn een on verbroken wet:
Als iemant op het velt een Vrijster heeft genomen,
Schoon dat een ander poogt ontrent den roof te komen,
Laet hem de naeste zijn, die eerst de Juffer nam,
Niet hy, die naderhant ontrent den handel quam.
Maer als'er twee gelijck tot eene Maeght genaken,
Noch dient men even-wel in geen verschil te raken;
Hy, wie de Vrijster heeft aen hare rechterhant,
Die leyde nae sijn huys het uyt-gekoren pant.
Maer kan men op het stuck noch efter niet verdragen,
Noch dient'er even-wel gevochten noch geslagen.
Kiest liever sachter wegh, ô jeught van Benjamijn!
En dien de Maeght verkiest, laet hem de naeste zijn.
De voorslag dus geraemt, die wort terstont gepresen,
En even vast gestelt een wet te sullen wesen.
En dit noch koomt'er by, dat niemant grijpen moet,
Tot dat haer over-man voor eerst een teycken doet.
De Maeghden onder dies, die op den velde quamen,
Beginnen vast het werck, en voeghden haer te samen;
Sy spelen sonder ergh, en reyen in 't gemeen,
Doch sonder Manne-volck, en Vrijsters onder een.
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Daer sagh men Benjamyn in stilte sitten loeren,
Wien yder tot den roof met hem sal mede voeren.
D'een laet sijn oogen gaen ontrent een sieren gang,
Een ander prijst de stem en hout hem aen den sang;
De gene kiest'er een met wel-gevoede wangen,
En desen laet het hooft nae teere leden hangen;
Een derde soeckt'er een die trots en deftig gaet,
Een ander wenst een mont die wat na 't lachen staet;
Van desen wort alleen een blonde maeght gepresen,
Een ander houd voor al een bruyntjen schoon te wesen;
En waerom meer geseyt? Het oog dat wort gevat
Door iet, 'k en weet niet hoe en ick en weet niet wat:
Het trecken van den mont, het stellen van de schreden,
Het swieren van den arm, het reppen van de leden;
Yet, waer op niet een mensch voor desen heeft gelet,
Heeft daer in menigh hert de liefde vast geset.
Op tafels aen-gedist met dranck en rijcke spijse,
En nae de kunst bereyt op alderhande wijse,
Daer eyscht d'een ouden wijn, een ander nieuwen most,
Een dat de tonge bijt, een ander soete kost.
Een wilder heet geback, een ander eyscht gebraden,
Na dat de mont hem leyt of na hem dunckt geraden.
En noyt en is'er iet soo selsaem toe-gemaeckt,
Of daer is eenig mensch, aen wien de spijse smaeckt.
Daer zijn in alle ding, bysonder in het minnen,
Daer zijn in alle ding verscheyde tuymel-sinnen.
Siet, hoe in dit geval des menschen herte malt;
Een vrijster wert gewilt, naer dat het ooge valt.
Maer als te rechter tijt het teycken wert gegeven,
Daer liep de rappe jeught, als van de wint gedreven,
Daer viel aen alle kant, daer viel de jonckheyt uyt,
Als arents op het aes, en byen op het kruyt.
Hy, die eerst sijn gerief heeft uyt den rey genomen,
Was Hasor, van den berg in snelheyt af gekomen,
Niet een van al den hoop die hem soo reppen kon;
Soo dat hy op den tocht de voorste plaets gewon.
En schoon hy met gemack een vrijster mocht verkiesen,
Hy wou noch even-wel geen tijt hier in verliesen;
Hy greep'er een ter loops, die hy de naeste vant.
Maer sy, geheel verbaest, begaf haer in het zant,
En toont, aen haer gebaer, geheel te zijn verbolgen,
En niet te willen gaen, en niet te sullen volgen.
Hy, siende dat de maeght de schoonste niet en was,
Nam elders sijnen gang, en liet haer in het gras.
En midts hy vaerdig liep, en past op alle wegen,
Soo had hy metter haest een nieuwen roof gekregen;
Die stont hem beter aen, en was soo vinnigh niet,
Het scheen aen haer gelaet, dat sy haer vangen liet.
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Maer t'wijl hy besigh is om dese wegh te krijgen,
Soo hoort hy daer ontrent een aerdig meysjen hijgen,
Dat quam daer aen gevlucht. Hy sag haer roden mont,
Hy sag hoe net haer kleet, hoe soet haer wesen stont;
Hy sag haer fieren tret, hy sag haer rappe leden,
Hy prees al wat hy sag, en vry niet sonder reden.
Dies liet hy metter haest de tweede vrijster daer,
En koos al wederom een ander weder-paer.
Stracks liet hy wederom de derde vrijster glippen,
En die hem schoonder dacht, die greep hy by de slippen;
En dit niet in der haest en voor een reys alleen,
Maer als na rijp beraet, en dickmael achter een.
Siet, als een grage duyf is om haer aes gevlogen,
En met een snel geswier de velden om getogen,
Sy eet al watse krijgt, of gerst, of ander graen,
Dat sy vint op het lant, of aen de wegen staen;
Maer koomtse naderhant een beter vrucht te smaken,
Soo weets' haer vorig aes ter keelen uyt te braken,
En als haer dicke krop sijn ballast heeft gelost,
Soo wort het gulsig dier gespijst met nieuwen kost.
Dus gaet de quant te werck. Daer leggen al de wetten,
Niet eene van den hoop en meynt'er op te letten;
Een yder grabbelt toe, al waer hy maer en kan;
En wat'er iemant krijgt daer scheyt hy nimmer van.
En of schoon Arnos roept: Ick ben hier eerst gekomen,
En hebbe dese maeght tot mijnen buyt genomen;
Ick bid u, vrienden, wijckt en houdt u aen 't verdrag!
Nahustan draegtse met, en past op geen geklag.
Het is van outs geseyt: Het leen is voor den outsten,
De nest voor die hem rooft, de vrijster voor den stoutsten.
Geen wet of keur en gelt in soo een raeu gevecht;
Wie meest hier in vermach, die heeft het beste recht.
Daer is het danssen uyt, daer scheuren alle reyen,
Daer legt de roose-krans vertreden in de weyen,
Daer rijst een vreemt getier, daer valt men overhoop,
Daer tijt in alderhaest de speelman op de loop,
Daer vlucht het Maeghden-rot, gelijck verjaegde duyven,
Daer vliegen in de lucht de fijnste doecken-huyven,
Daer valt een arrem-ring, een dop, of hals-cieraet,
Daer wort de beste kap geslingert over straet.
Wie dat een open siet, die stelt haer om te vluchten,
En wie gevangen is begeeft haer om te suchten:
D'een valt en d'ander rijst, d'een krijt en d'ander hijgt;
D'een schelt en d'ander vleit, d'een spreeckt en d'ander swijgt.
Veel die gegrepen zijn die poogen yet te seggen,
Om met een soet verset den grijper af te leggen.
Ruth sprack: Ey, laet my gaen; ick ben een eenig kint.
Maer ick ben, seyde Jor, te meer tot u gesint.
En wilt, ô frissche bloem, mijn aenslag niet beletten,
Ick sal uws Vaders huys op vaster gronden setten;
En weest niet onbesint, of buyten reden gram:
Een is te kleynen hoop, u dient een grooter stam.
Als Ela dit verstont, sy liet haer niet genaken,
Sy dacht in haer gemoet, sy wou het beter maken.
Dies is 't dat sy in ernst ontsluyt haere teere mont,
En beet den schaker toe, als op een vaster gront:
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Wy zijn veel kinders, vrient, op my is niet te vissen.
Uw moeder, seyde Knas, kan u te beter missen;
't Was noyt de quaetste wolf, indienje my gelooft,
Die uyt een grooten hoop maer slechts een schaepjen rooft.
Seraphnis veynst haer manck, en klaegt van trage gangen;
Geen noot, wert haer geseit, ghy moet geen hasen vangen.
Kir riep: ick ben te jong en noch te lijdig groen;
Vriendinne, seyt haer Sem, wie kan het beter doen?
De waerheit, schoone Maeght, die kan het u betuygen,
Dat teer en jeughdig rijs is beter om te buygen.
Maer Thimna riep gestaeg: Eylaes, mijn jeught verout!
Wel aen, wort haer geseyt, 't is tijt dan datje trout.
Dinhaspa seyt haer swack en dickmael sieck te wesen.
Men antwoort, dat een man een vrijster kan genesen;
En t'wijl Amana klaeght van al te zwaren lijf;
Riep Abner: Vet te zijn dat maeckt een handig wijf;
'k En wil te geener tijt voor u een ander kiesen,
Men sal u in een vou van 't laken niet verliesen;
Van achter wel bevleest, van voren wel geborst,
Dat is de rechte stant daer nae mijn herte dorst.
Riep Asnach: Wie je zijt, wilt elders henen treden;
Ick ben te bijster schrael, en mager aen de leden.
Haer wort daer op geseyt: Ghy sult vry dicker zijn,
Eer dat de tiende maen sal geven haren schijn.
Ham sag een frissche Maeght, die, mits haer snelle gangen,
Niet aen en was te doen, niet op en was te vangen.
Maer t'wijl haer bouwen sweeft, soo vats' een spitsen braem,
En dat was aen den vrient ten hoogsten aengenaem;
Want, t'wijl sy besich is om los te mogen raken,
Liep Zepho wonder snel en quam tot haer genaken;
Hy sey: Mijns herten wens, ick bid ontvlucht my niet;
Ghy voelt dat oock het velt aen my sijn gunste biet.
De braem, al is het scherp, die laet hem noch bewegen,
Tot troost van mijn verdriet, tot my te zijn genegen.
Wel, zijt dan dat ick wensch. Maer sy riep overluyt:
Uw bede koomt te laet, dewijl ick ben de Bruyt.
De vryer op het woort begon alreê te wijcken,
Sijn herte gaf een sucht, sijn handen die beswijcken;
Maer als hy recht besagh haer oogh vol soeten brant,
Doe greep hy weder toe, en vry met vaster hant;
En weder: Frissche bloem, ghy zijt aen my verbonden;
Ick heb u aen den rey, en niet in huys gevonden.
Geen wet heeft oyt geseyt, dat iemant sich verloopt,
Die op eene vrye marckt bequame waren koopt.
En waerom meer verhaels? Hoe dat de vrijsters waren,
Kort, lang, gesont en sieck, van veel of weynig jaren,
Van witt' of bruyne verw, het wort'er al gewilt,
Tot dat den gragen hoop ten lesten is gestilt.
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Hier gelt geen deerlick sien. Wat onschult datse maken,
Voor haer en is geen kans om los te konnen raken.
Geen lijm of Frans vernis, geen peck en hout so vast,
Gelijck een vryers hant, die na een vrijster tast.
Hier wort'er een gewilt, om datse weet te suchten,
Daer wort'er een begeert, om datse schijnt te vluchten;
Hier wort'er een ontschaeckt, vermits sy is beschaemt,
En mits dat even sulcks een vrijster wel betaemt;
Hier wort'er een gevat, om datse konde vleyen;
Daer wort'er een ontvoert, vermits sy weet te schreyen.
En waerom lang verhael? Wat maeght of vrijster doet,
Een vryer uyt den hoop die vint haer wesen soet.
Men hoort in dit gewoel te midden in de velden,
Men hoort een gramme maeght op haren roover schelden:
O guyt, ô fiel, ô schelm, ô boef, en menschen dief!
Wat antwoort? Hoeje schelt, ghy blijft mijn waerde lief;
't Sal t'avont beter zijn. Schoon iemant wort geslagen,
Hy kan het met gedult, en sonder morren dragen.
Maer hoe de saken gaen, of wat'er oyt geschiet,
Wie vangt, laet sijnen roof, sijn waerde proye niet.
Indien men hoort een maeght om hare moeder krijten,
Men hoort in tegen-roep van onse Benjamijten:
Vriendinne, weest gerust; ick ben uw lieve man,
Die sal u beter zijn als iemant wesen kan.
Of is haer wrange spijt met woorden niet te blussen,
Soo wort haer mont gestopt met duysent soete kussen.
De vryer breeckt den schreeu met soo een stagen soen,
Dat sy door haer gekrijt geen hinder weet te doen.
Siet, als men honig rooft, schoon iemant wort gesteken,
Noch dient'er van den korf in 't minste niet geweken.
Het is een out gebruyck, dat hope van het soet
Het bitter òf verdrijft òf minder schijnen doet.
Maer Tirsa, rap te voet, als sy de rauwe gasten
Sag vallen uyt den berg, en na de vrijsters tasten,
Begaf haer op de vlucht, soo vaerdig alsse kan,
Soo datse metter haest een ruyme strate wan,
En snelde na de stadt. Geen duyf kan harder sweven,
Wanneer de vogel siet, het gelt haer aen het leven,
Vermits een snelle valck hem in de lucht genaeckt,
En nu met sijnen beck haer langste veeren raeckt.
Niet verre van de stadt soo koomt haer Ophel tegen,
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Die tot de jonge maeght ten hoogsten is genegen.
En sy, oock even-selfs aen hem alleen verpant,
Gevoelt in haer gemoet gelijcken minne-brant.
Hy siet de vrijster aen, hy siet haer naerstig vluchten,
Hy siet haer bleeke verw en hoortse dickmael suchten,
Hy siet haer gansch alleen, en sonder kamer-maeght,
Hy siet, hoe datse snickt en met den adem jaeght,
Hy siet haer geestig hair en ongebonde vlechten
Gedreven in de lucht, en met de winden vechten,
Hy siet haer sonder krans, en sonder hals-çieraet,
En hy is onbewust van dat'er omme gaet.
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Hy koomt met grooten ernst, en met geswinde schreden,
Hy koomt tot haer gegaen, als met de gansche leden;
Hy vraegt, mits hy de maeght aldus verheystert sagh,
Wat dat'er is gebeurt, en wat'er schuylen magh,
Waer dat haer kamer-maeght en haer gespelen bleven,
En wie haer uyt het wout soo vinnig heeft gedreven,
En waerom datse vlucht? De moede Juffer swijgt,
Vermits haer moede ziel noch soo geduerig hijgt.
Hy grijpt haer in den arm, en kust haer roode wangen,
En vraegt noch ander-mael, met even groot verlangen;
Hy leyt haer van de wegh en wat besijden af,
Daer sy hem op het lest het stuck te kennen gaf:
Hoe dat'er in het wout zijn roovers aen-gekomen,
En hoe daer met gewelt de vrijsters zijn genomen,
Hoe dat het gansche rot verstroyt daer henen liep,
En met een droef geschrey om hare moeders riep.
Mijn nichte, sey de maeght, die was alreê gegrepen,
Ick sag haer door het stof en na de paerden slepen.
Ick sag aen d'ander zy een onbeschoften gast,
Die had een teere maeght wel selsaem aengetast.
Een ander daer ontrent die had'er een geladen,
En kond' hem, soo het scheen, met kussen niet versaden.
Wat dat hy meer bedreef en sag ick vorder niet;
Sy, denck ick, weet'et best al wat'er is geschiet.
Ick onder dit gewoel, en in het selsaem stroopen,
Begaf my na de stadt, en steld'et op een loopen,
Ick rende wat ick mocht, en liet oock nimmer af;
Het scheen dat my de vrees geswinde vleugels gaf.
Als dit de vryer hoort, men siet den man besterven,
Hy greep haer in den arm, hy kust haer menig werven,
Hy danckt den grooten God, dat hy de vreught geniet,
Dat hy sijn waerdste pant alleen behouden siet.
Maer yder, die een maeght heeft van den rey genomen,
Maeckt sich in haesten wegh, eer vrient of ouders komen.
Want yder weet genoeg wat hem gebeuren sal,
Indien hy langen tijt bleef dralen in het dal.
Doch wie sal Benjamyn op sijnen roof beknippen?
Hy doet gelijck de wolf: hy gaet in haesten glippen,
Eer dat den Herder koomt; hy geeft hem in het bos,
En, siet, dan is het dorp en al de boeren los.
Een yder van de jeught die heeft een snellen wagen,
Of muyl, of vaerdig paert, om sijnen roof te dragen.
Een yder maeckt hem op, en niemant is gerust,
Tot dat hy koomt gerent ontrent sijn eygen kust.
Terwijl nu al het volck hen om te reysen stelde,
Bleef Egla daer alleen te midden op den velde.
Sy had haer niet geroert, niet uytten wegh gemaeckt;
En niemant even-wel en had haer aen-geraeckt.
Sy sloeg haer oogen om, en sag de vryers reysen,
Sy ging in haer gemoet den handel over-peysen,
En t'wijl sy daer alleen ontrent de beke sit,
Soo berst de Vryster uyt, en seyt ten lesten dit:
Hoe vreemt gaet hier het werck, hoe selsaem alle saken!
Wie kan in dit geheym de rechte gronden raken?
Het is een duystre wolck, al waer men heenen siet;
En wat de werelt is, en weet de werelt niet.
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Hoe rolt het los geluck! Daer zijn verscheyde menschen,
Die krijgen haren wil, en hebben datse wenschen;
Sy leven buyten sorg en hebben geenen noot:
Want siet, het hoogste lot dat valt hun in den schoot.
Hoewel sy met gemack in hare kamers rusten,
Sy krijgen 't innig wit van hare gansche lusten;
En waer dat hare fuyck ter neder is geset,
De vang, by haer begeert, die valt haer in het net.
Een ander wederom, hoe seer hy plach te woelen,
En kan in sijn bedrijf geen voorspoet immer voelen,
Hy weet van geen geluck, oock niet door enckel droom,
En waer hy iet begint, daer roeyt hy tegen stroom.
Dit heb ick menigmael, en op verscheyde stonden,
Dit heb ick metter daet noch heden onder-vonden.
'k En weet in wat planeet dat ick geboren ben:
Ick weet dat ick gestaegh niet als verdriet en ken,
De stam van Benjamyn is heden af-genomen,
En heest, tot haer gerief, ons maeghden weghgenomen;
Dit heeft, gelijck ick weet, veel Juffers wel geluckt;
Die zijn, als tegen danck, met eeren wegh-geruckt.
Ick ken'er meer als een, schoon sy haer vreemt gelieten,
En met een droef gebaer de lieden roovers hieten,
Die blijde zijn geweest ontschaeckt te mogen zijn,
En in haer bed te sien de jeught van Benjamijn.
Maer 't is oock soo gebeurt, dat even schoone maeghden,
Die onse steedtse jeught ten vollen wel behaeghden,
Zijn mede wegh-gevoert, en vry een groot getal,
Daerom de gansche stadt in rouwe wesen sal.
Ick had een soete nicht, aen wie de jonge lieden
Om strijt, meest alle daeg, haer trouwe quamen bieden;
En, siet, dat aerdig dier is van een rouwen quant
Gegrepen op het velt, getogen uyt'et lant.
Mijn buer-meyt, nu gereet om alle daeg te trouwen,
En heest de grage jeught niet konnen weder-houwen.
Sy wort van hier geruckt, niet sonder groot verdriet,
En sy noch even-wel en was de schoonste niet.
Daer zijnder boven dien wel hondert weghgenomen,
Die hebben tegen danck een rijcken man bekomen;
Maer ick ben hier alleen gelaten op het velt,
Dat my door enckel spijt tot in het herte quelt.
Wat is dat my ontbreeckt? Wat schort my aen de leden,
Dat my geen mensch en vraeght, geen vryer heeft gebeden?
Heb ick dan niet met al aen lijf of in de ziel,
Dat iemant geestig docht, dat iemant wel beviel?
Ben ick soo vreemden spoock, onwaerdig om te paren?
Of is mijn jeught voorby, vermits de lange jaren?
Of ben ick maer een romp, een onbelompen stuck?
Neen, neen, ô droeve ziel, het is maer ongeluck:
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Ick ben soo leelick niet, ick hebbe my bekeken,
Ick hebbe mijn gelaet gespiegelt in de beken,
Ick hebbe daer gesien, dat ja, een eerlick man
In my, gelijck ick ben, vernoegen vinden kan.
Daer zijnder vry genoeg op desen dag gegrepen,
Die ick sag henen gaen, of uytten velde slepen,
Niet frisscher in gelaet, als ick op heden ben,
Gelijck ick vry genoeg van dese Juffers ken.
Maer siet, de rauwe jeught, die quam met losse sprongen
Gevallen aen den dans, en in den rey gedrongen,
En greep gelijck het viel, èn rijp, èn bijster groen,
Gelijck noch over-al de meeste vryers doen.
Als iemant in een tuyn de roosen komt te naken,
En wil tot sijn gerief een aerdig tuyltjen maken,
Hy pluckt niet juyst de bloem, die hy met oordeel koos,
Maer treckt dat hem ontmoet, of wel de naeste roos;
Soo is het hier gegaen. Waerom sal ick my quellen?
Ick wil mijn droeven geest in ruste neder stellen.
Ben ick niet met den hoop hier op het velt gevat,
Mijn kans is nu ter tijt verbetert in de stadt.
Daer mist nu al het volck twee hondert witte doecken;
Dies moet'er menig man een ander vrijster soecken.
Ick stelle voor gewis, dat my dit ongeval,
Tot troost van mijn verdriet, een vryer geven sal.
Ick moet noch even-wel het stuck alsoo beleyden,
Dat ick niet schijnen mach gelaten aen der heyden,
Verlaten van de jeught, als die niet eenen man,
Oock by soo gragen hoop, tot haer bewegen kan.
Het sou my nadeel zijn, indien men komt te weten,
Dat ick hier op het velt alleene ben vergeten.
Het dient dan op-gekropt en niet te zijn verbreyt.
Noyt tijt en is soo goet, dat alles dient geseyt. Maer als dit selsaem werck tot Scilo wort geweten,
Soo is de vreemde daet gansch hatig uyt-gekreten.
Men wil het listigh rot, vermits het stout bedrijf,
Men wil de rauwe jeught al weder op het lijf.
Maer stracks den breeden Raet, en d'outste van de stammen,
Die dit aenstaende vyer alreede sagen vlammen,
Die waren daer ontrent, en quamen in de stadt,
En vinden al het volck in gramschap op-gevat.
Daer ging het klagen aen, daer roepen alle menschen,
Dat sy al weder krijgh en nieuwen oorlog wenschen;
En, mits nu Benjamyn sijn oude wegen gaet,
Dat sijn vernieude list verdient een nieuwen haet.
Den Raet des niet te min die wil hen neder setten,
En bid hen op het stuck met vlijt te willen letten.
Men seyt, hoe Benjamyn te voren is geplaeght,
En dat haer frissche jeught is in het graf gejaeght,
Haer mannen uyt-geroyt, seer weynig uyt-genomen,
En dat de gansche stam niet om en dient te komen.
Dat Jacobs edel zaet niet al en dient verdruckt,
En tot den wortel toe ten vollen uyt-geruckt.
Dat aen het Heydens volck, dat aen de Philistijnen
De nieu-verweckte krijg sou wonder selsaem schijnen,
Als of des Heeren erf sijn eygen broeder at,
En met inlantschen haet gedurig besig sat.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Dat even dit gewoel hun oorsaeck mochte geven,
Om tegen Israël te werden aen-gedreven,
En tegen Godes volck, als op een vasten gront,
Te maken onder hen een hatig krijgs-verbont.
Hier dringtmen wonder op, en geeft haer in bedencken,
Of nut en dienstig is sijn eygen bloet te krencken.
Men seyt, hoe dese stam is uytter-maten rijck,
En dat in al het landt is niemant haers gelijck.
Men seit, dat maer ontrent ses hondert jonge menschen
Zijn Heeren van het lant, en hebben datse wenschen;
En of 't niet beter is (dewijl het is geschiet),
Door onderling verdrach te stillen dit verdriet?
Men seyt, dat in de stadt veel hondert Maeghden waren,
Genegen tot de trou, en vaerdig om te paren;
Maer dat het manne-volck, door krijg en ongeval
Of doot òf buytens lands, is minder in getal.
Men seyt, dat even nu verscheyde jonge Maeghden,
Die (soo het schijnen mocht) geen vryer oyt behaeghden,
Stracks sullen zijn gewilt, vermits den schaersen tijt,
En soo van hare smaet ten lesten zijn bevrijt.
Naer dit en meer gesprecks, de vrienden, ouders, magen
Die schijnen met gedult het leet te sullen dragen.
De rijckdom van het volck versoet het ongeval;
Men hoopt dat sich het stuck tot vrede wenden sal.
Maer onder dit gespreck zijn Vryers aen-gekomen,
Aen wien een lieve Bruyt of Vryster is genomen.
Daer ging het over-kant, daer roept men over-hoop,
Daer raken wederom de sinnen op de loop.
Daer riep men over-luyt, oock sonder iet te mijden:
Hoe sal men dit gewelt noch vorder konnen lijden?
Veel liever Benjamyn met voeten doot getrapt,
Of met een felle bijl de leden af-gekapt.
Och! had men dit gespuys doch lestmael doot gesmeten,
Sy waren altemael op heden al vergeten,
Sy hadden even ons die spijt niet aen-gedaen,
Noch hier tot Scilo selfs soo snooden daet begaen.
Hoe sal een eerlick hert dit vuyl bejagh verdragen,
En sien de vrijsters selfs als schapen henen jagen,
En sien een eygen bruyt, een uyt-gelesen pant,
Geslingert door het stof, en sleuren door het lant?
Zijn niet om minder quaet ons Helden op-getogen,
En hebben totten krijg het gansche lant bewogen?
Is niet heel Israël, van Berseba tot Dan,
Versamelt tot den krijgh, gelijck een eenigh man?
Heeft niet het wettig swaert veel duysent man verslonden,
Vermits in Benjamyn een hoere was geschonden,
Een sloir die by hen quam, en die hun tot gemack
Haer man ten besten gaf en uyt den huyse stack?
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En hier koomt dit gebroet en naerdert onse kusten,
Om met ons beste jeught te boeten hare lusten.
Ons maeghden zijn gerooft en uyt het lant gevoert.
Hoe sit dan nu het volck hier dus en koeckeloert?
Waerom het stuck verschoont door enckel saly-vouwen?
Ey, laet ons desen hoop doch eens ter neder houwen,
Laet ons gaen royen uyt het schuym van Benjamijn;
Het lant en al het volck sal maer te beter zijn.
Dus gaet de jonkheyt aen, men slaet'er op de swaerden,
Men spreeckt'er even-staeg als boomen uytter aerden.
Het schijnt dat hy het hert aen dese menschen breeckt,
Die met een enckel woort haer heden tegen-spreeckt.
De Raet is sonder raet en weetse niet te stillen;
Sy schreeuwen over-hoop, en seggen datse willen.
De vader wort gepaeyt, hoe seer hy is ontstelt,
Maer niemant weet'er raet, als 't iemants vrijster gelt.
Wat is dan best gedaen? De saken uyt te setten,
En door een stil beleyt den eersten tocht beletten.
De Raet die neemt vertreck, en scheyt'er heden van.
De tijt geeft menigmael, dat reden niet en kan.
Terwijlen nu het volck en al de vryers wachten,
Wat dat hier op de Staet sal nut en dienstig achten,
Een yder die het raeckt, die luystert wat hy mach;
Maer, siet! uyt Benjamyn en hoort men geen geklach.
Als eerstmael in het wout een vogel is gevangen,
En dat hy in de koy moet op-gesloten hangen,
Soo springt hy sonder rust, en maeckt een groot geschal;
Het schijnt dat hy den kop aen stucken loopen sal.
Maer als hy koy-vast wort, en sich nu gaet bedaren,
Dan laet hy sijn getier en harde sprongen varen,
En, naer een kleynen tijt, hy singt een vrolick liet,
En van sijn eerste leet en weet hy vorder niet.
Dus even gaen te werck de weg-gevoerde vrijsters,
Sy doen in dit geval gelijck gevange lijsters;
Sy varen mette mans, sy rijden door het lant,
Eerst droes en ongesint, maer vrolick naderhant.
Hier toe doet yder man al wat hy kan bedencken,
Hy spreeckt schier alle tijt van koopen, geven, schencken.
Van alle vrouwen-tuyg, van kleêren, van cieraet,
En wat de jonckheyt prijst en wel te sinne staet.
Veel gaet'er op het lant, en spreken mette vrouwen,
Hoe eenig çierlick huys of ander slot te bouwen,
En of het open dient, of om en om bewalt,
Of immers hoe het werck haer alderbest bevalt.
Hoe wijt sy is gesint de kamers uyt te strecken,
Hoe verre sy den hof wil in de velden trecken,
Waer sy een boomgaert wenscht, en waer een groene laen;
En watse maer en seyt, dat is terstont gedaen.
Een ander leyt sijn lief, en toont haer schoone dreven,
En groote streken lants, hem by het lot gegeven.
Hy wijst al wat het oog van daer bereycken kan,
En seyt: Hier ben ick Vorst en ghy Vorstinne van.
Een ander wederom, die laet sijn trouwste slaven
Gout, koper, diamant uyt stof en asschen graven,
Verduystert in den brant, of anders daer vervuylt,
Of even in den noot van iemant daer gekuylt.
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En als'er dan een klomp wort in den puyn gevonden,
Dat wort van stonden aen de vrouwe toe-gesonden,
En haer wort af-gevraegt, wat kop of ander vat
Sy liefst, tot haer vermaeck, hier uyt gesmeden hadt.
Maer onder dit beslag, en naer een weynig dagen,
Soo vont men menig wijf die kint begon te dragen.
Sie daer is nu de man geduerig ongerust,
Hy vraegt wat datse wenscht, of wat haer herte lust.
En als haer iet bevalt, dat laet hy vaerdig koopen,
Al sou men door het lant en alle steden loopen;
Geen moeyte wort ontsien, geen gelt en wort gespaert,
Tot eens de jonge vrou ten lesten heeft gebaert.
Dan gaet'et weder aen. Men denckt om nieuwe vonden,
Waer door de jonge vrou wert aen den man verbonden,
Hy voegt hem tot haer bed, hy danckt haer van de vrucht,
Hy toont haer nieuwe gunst, en vry al meerder sucht.
Hy seyt met blijden mont: Dit zijn de rechte banden
Van ons gewenste trou, dit zijn de zoete panden.
Hy toont haer dat het kint, waer met hy is verrijckt,
Sijn Vader wel bevalt, sijn Moeder wel gelijckt.
In 't korte, wat hy weet haer vreught te sullen geven,
Of nut te mogen zijn om wel te mogen leven,
Dat haelt hy met beleyt en brengt'et aen den dagh,
Waer hy het vinden kan, of immer halen magh.
De vrouwen, tot besluyt, die hebben datse willen;
En dit kan boven al verstoorde sinnen stillen.
Een wijf, aen wie de man gestage gunste biedt,
Denckt aen haer Vaders huys, of om haer Moeder niet.
Soo is 'et hier gegaen. Nae dat men vint beschreven:
Het stuck, hoe vreemt het was, dat is'er by gebleven.
Niet eene die ick weet, al scheense bijster gram,
Die van haer man ontvloot, en tot haer moeder quam.
Maer soo'er iemant vraegt, wat al de vryers deden,
Die 't hoogste ziel-verdriet uyt desen handel leden?
De tijt versoet het leet. Wat sal een deftig man,
Wat sal een vryer doen, als hy niet meer en kan?
De noot is sonder wet. Wat baet hier vinnig belgen?
Het is een hoog gemoet, dat onlust kan verswelgen;
Het is een billick hert, dat sich na reden voeght,
En, als het wesen moet, hem in den tijt vernoeght.
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Ondersoeck van de ontschakinge, ondernomen by de Benjamyten
over de dochters van Scilo.
1. Houwelicken, door middel van ontschaecken te wege gebracht, mispresen.
2. Wat tot onschult van het ontschaken van de Dochteren van Scilo door de
Benjamyten geseyt kan werden.
3. Swarigheden ontstaende uyt gedwongen houwelicken, en droevige exempels op
die gelegentheyt.
4. Vreemde fenijn-menginge, ende de werckinge van de selve.
5. Of iemant, die een jonge deerne met haren wille vervoert, moet verstaen werden
een ontschaker te wesen, en daer voor mach gestraft werden?
6. Of het soo is, dat een jonge deerne uytter aert dien liefkrijgt, die haer eerst van
haren maeghdom ontset, gelijck sommige voorgeven?
7. Of een vrou-mensch, willende trouwen met haren ontschaker, sulcx by de
Overigheyt behoort te werden toegestaen?
SOPHRONISCUS. Wel Philogame, wat is uw gevoelen van desen handel?
PHILOGAMUS. Dit werck gaet regel-recht aen tegens de gronden van al, dat
Houwelick genoemt wort. Want nadien het selve te rechte wert geseyt te wesen een
wettige by-een komste van Man en Wijf, met onderlinge bewilginge van de selve:
soo sien wy hier een gansch onwettige t'samenkomste, als aengegaen tegen danck
van de gene, sonder wille van dewelke sulcx niet en kan ofte en behoort te geschieden.
En wat kander meer gaen tegens alle goede wetten, als dat iemant het sijne ontweldigt
en een ander toe-geeygent wert, als in desen is geschiet? En wat kander ongeregelder
in een lant bedreven werden, als dat aen een Vader sijn Kint, aen een Vryer sijn
geminde, en aen een Bruydegom sijn Bruyt af-handig wert gemaeckt? gelijck ick
niet en wil twijffelen, of daer zijn onder de tweehondert ontschaeckte maeghden van
Scilo, Vrijsters van andere bemint en Bruyts aen andere verlooft, vermengt geweest;
soo als men na alle waerschijnlijckheyt kan afnemen. Nu soo is het bekent, dat niet
door het byslapen, maer door een soete onderlinge bewilginge, het echte bont
volmaeckt en tot sijn recht oog-merck gebracht wert. En t'wijle al dit werck door
minne en vriendelick onthael, en niet door gewelt is te vorderen, soo verklare ick
rondelick, dat my dit geheel beleyt gansch niet en bevalt.
SOPH. Maer dunckt u geen onderscheyt te wesen tusschen ontschakinge, die by
een bysonder man, ofte by eenige weynige jonge lieden wert gedaen, en tusschen
een soodanigh beleyt, dat van hooger hand en by de machten van het lant wert
aengevangen, en om eenige redenen van State te wege gebracht?
PHIL. Ja gewisselick, ick sie daer in een merkelick verschil te wesen. Maer hoeder
meer Dochters ontschaeckt en geweldelick wegh werden gevoert, hoe my dunckt dat
het aenstootelicker is; en des te meer, als sulcx geschiet met toestandigheyt ofte
oogluyckinge van de hooge Overheyt, dewelcke in dien gevalle schijnt als een
koppelersse (met eerbiedigheyt moet ick zoo spreken) van soodanige onwettige
t'samenvoeginge;
Te hooger iemant is verheven,
Die eenigh boef-stuck heest bedreven,
Te vuylder is de boose daet,
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En daerom waerdigh meerder haet.

De Romeynen in haer begin hebben dit werck mede eens ter hant genomen, en doe
wiert op dat mael bevonden, dat'er 683 jonge deernen geweldelicken waren
ontschaeckt, selfs mede door beleyt en bewilginge van haren nieuwen Koning
Romulus. Maer hem is oock te dier oorsaecke een rechtvaerdigen oorlog aengedaen
by de omliggende volcken, sich hier door gehoont en mishandelt vindende. In voegen
dat hy licht fijnen nieuwen staet t'eenemael te gronde soude hebben geworpen, door
zoo stouten vermetelheyt, ten ware eenige wijse en bescheydene onder de Vrouwen
sulcks hadden af-gebeden en belet. En gewisselick, ware het mijn sake geweest (als
het doen ter tijt der Sabinen was) ick hadde aen dien rouwen hoop haren moetwil
wel dapper uytgewet, en aen de selve haer ongelijck met de wapenen scherpelick
doen gevoelen, tot wraecke van haer bedrogh en roeckeloose ongebondenheyt.
SOPH. Maer, lieve Jongeling, dat heeft al mede sijn bedencken, de sake wat dieper
zijnde ingesien. Hoe! dunckt u niet, dat het ontschaken al te laet gewroken wert, zoo
wanneer het gewelt alreede in liefde, en het wegh-voeren in een houwelick verandert
is? Ja, soo wanneer dat alreede uyt dat selvige houwelick kinderen zijn
voort-gekomen? wat baet'et doch den genomen maeghdom te gaen wreken, als die
gene, die onlangs maeghden waren, tot vrouwen, ja moeders geworden zijn? soude
niet soodanige wrake de wrekers en de hare meest beschadigen?
PHIL. Ick mercke, dat dit bekommerlicke gevallen zijn, en van sonderlinge
insichten; even-wel ick segge als noch, dat ick dese maniere van doen gansch strijdigh
achte met de gronden van een wettigh houwelick (immers na dat ick het werck insie).
Maer 't heeft u gelieft mijn invallen hier over te hooren, die ick rondelick hebbe
verklaert. Laet my nu verstaen, wat uw gevoelen op dese gelegentheyt wesen mach.
SOPH. Wat ontschakinge van maeghden ofte vrouwe-kracht aengaet, ick ben met
u van het selve gevoelen, dat sulcks een eerlick houwelick regelrecht tegen is, alsoo
alle houwelicken op onderlinge bewilginge nootsakelyck
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gegront moeten werden. Maer die dit stuck van de Benjamyten wat dieper insien,
die meynen hier geen ontschakinge, en min gewelt geschiet te zijn, maer iet sulcx,
dat soo eenige goede redenen van onschult voor sich is hebbende.
PHIL. Hoe kan sulcx met eenigen schijn van redenen geseyt werden? daer wy
gansch anders uyt de geschiedenisse konnen af-nemen. Seght my doch eens, wat
glimp hier toe gebracht wort?
SOPH. Men hout, waerde Philogame, dat de Benjamyten de maeghden van Scilo
sich niet en hebben toe-geeygent, om de selve ofte haer ouders onlust, gewelt, of
schande aen te doen; maer hier is te letten, dat deselve (van hooger bant des
gemaghtigt zijnde) de Dochters van Scilo tot hen hebben genomen, om te bate te
komen en als te vervullen de onmacht doen ter tijt in de ouders wesende, die om des
gedanen Eeds wille (als ghy weet) haer dochters niet en vermochten de Benjamyten
tot vrouwen uyt te geven, schoon de selve wel hadden gewilt sulcx te mogen doen.
In voegen datse vermoedelick blijde zijn geweest, dat de saken na haren wensch
quam uyt te vallen, sonder sich aen meyneedigheyt schuldig te maken, dewijle dat
het blijckt uyt het geheel verhael van de geschiedenisse, dat sy luyden, door den
unbedachten Eedt verstrickt zijnde, niet anders als een bequame uyt-komst en sochten,
om van den selven Eedt ontslagen te zijn, en alsoo de bedorven en vervallen stamme
haerder Broederen weder op te rechten; en het selve is geschiet even door den aenslagh
van de Benjamyten.
PHIL. Ick en kan dit niet soo geheel voor goede en gangbare munte ontfangen.
Want te seggen, dat de Benjamyten van hooger hant gemachtigt zijn geweest, om
den eenen sijn vrijster, den anderen sijn kint, den derden sijn bruyt af-handigh te
maken, en weet ick niet of schijn van reden heeft, te min, dewijle dat'er doen geen
hooge macht by dat volck te vinden en was. Want te dien tijde (seyt de Schrift) en
was'er geen Koning in Israel, en yder dede wat hem wel geviel. Soo is dit werck dan
veel eer voor een dom gevoel van een ongeregelde gemeente, als een wettig besluyt
van de Overheyt te reeckenen.
SOPH. Het zijn evenwel de oudste en aensienlickste van den volcke geweest, die
het stuck hebben aengedreven, en voor een grontslagh (soo het blijckt) hebben
gemeynt geleght te moeten worden, dat de welstant van den Staet de hoogste Wet
is, en dat dusdanige groote gevallen veeltijts soo wat rouwigheyt en onbillickheden
in sich hebben; doch verbeteren het al met den dienst van 't Gemeene beste.
PHIL. Wel, om hier op niet langer te staen, soo wil ick dat nu niet dieper
ondersoecken, tot naerder gelegentheyt. Maer dit verstaen zijnde gelijck men wil, 't
is even-wel de waerheyt, dat de Dochters van Scilo, hier van niet wetende, gewelt
is geschiet, en ten dien aensien en zijn de Benjamyten van Vrouwe-kracht niet
onschuldigh te houden.
SOPH. Ick weet niet of dat alsoo vast gaet, als het wel schijnt ten eersten aensien.
Goede Philogame, ghy weet dat de Rechten duydelick seggen, dat een Dochter
ontschaeckt zijnde, schoon het bleecke, ja schoon sy selfs ver klaerde sulcx met haren
wil geschiet te zijn, dat sulcx den schaker geensins en soude verlossen van de straffe
des doots, uyt redenen, dat hy niet en heeft gehad de bewilginge van de ouders, ofte
de geene die macht over de Deerne waren hebbende. (L. Unic. C. de raptu virgin,
sive volentibus, sive nolentibus virginibus, sive alijs muheribus, tale facinus fuerit
perpetratum). Indien nu iemant, soodanigen macht hebbende over een jonge Dochter,
aen eenigen Jongeling toe stont, de selve tot hem te mogen nemen, schoon zy daer
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tegen streefde, en dat sulcx in 't werck stelde, soude niet de Jongeling konnen seggen,
by hem geen ontschakinge te zijn gepleeght, als niet konnende geseyt worden by
hem met gewelt ontvoert te zijn, dat hem te voren al eygen was gemaeckt door den
genen, die sulcx vermochte te doen? Want koomt de bewilginge van de Dochter in
geen achtinge, als hy die met haren wille ontschaeckt heeft, om hem van de straffe
des doods te verlossen, vermits hy niet en heeft gehad dese toestemminge van de
Ouders, zoo en moest (soo het schijnt) aen de andere zijde de onwille van de Dochter
niet beswaren den soodanigen, die gehad heeft den wille van de gene die over haer
lichaem te seggen hadde. Doch hoe men sulcx kan of soude mogen duyden, ick houde
verre het beste te wesen, dat alle dese en diergelijcke saecken met bewilginge en
goet-vinden niet alleen van de Ouders, maer oock van de jonge heden ter eender en
ter anderer zijden gedaen worden, anders sietmen veel ongemacken uyt het tegendeel,
en veeltijts een gansch droevigh besluyt.
PHIL Ick sie, goede Sophronisce, dat ghy my somtijts wat oeffent, en in mijn seggen
wat spelens geeft; maer dat ghy, dies met tegenstaende, de gronden van een eerlick
houwelick set in een wettige bewilginge van Man en Vrouwe.
SOPH. In trouwen ja, goede Philogame. En hoe anders? In gedane saken wort men
somtijts gedwongen, niet na raet, maer na noot te doen; doch het stuck noch in sijn
geheel wesende, en moet geensins afwijcken van de oude grond-slagen van eenigh
ding. En tot bevestinge van 't gene ghy, nopende de droevige uyt-komste van 't gewelt
van desen aert, te voren geseyt hebt, koomt my te binnen een geschiedenisse, die
ick, tot naerder bescheyt van ons gevoelen, hier wil verhalen.
Ladislaus, Koning van Napels, een kloeckmoedigh Krijgs-man, maer evenwel
mede een in-volger van sijne dertele wellusten, door een wel aen-geleyt belegh
hebbende benaut de stadt van Florencen, in soodaniger manieren, dat de selve alle
ure stont, door verdragh ofte gewelt, in sijn handen te vallen, liet hem even-wel
payen, en nam aen op te breecken, indien men hem liet toe komen een jonge Deerne
in de selve stadt woonende, vermaert van sonderlinge schoonheyt. De Overheyt, het
stuck in beraet hebbende geleyt, vont ten lesten geraden, door het ongelijck van eenen
Borger, het ongeluck van de geheele stadt af te koopen. De Jonckvrouwe, by den
Koning begeert, was een dochter van een voortreffelijck Medicijn, en sijner konst
halven seer vermaert in dien tijt. De selve vervoert en als uytsinnigh, vermits soo
schandelijcken ongelegentheyt, hem in sijn Dochter op-gedrongen, nam by sich
selven op een selsaem en hart voor-nemen. Want terwijle dat een yder besigh is sijn
dochter met kleederen, juweelen, en andere vercierselen schoon voor te doen, om
haer alsoo den overwinner toe te senden, en de selve aen hem dies te aengenamer te
maken, soo bracht hy onder andere te voorschijn een kostelicken neusdoeck, in reuck
en kantwerck uyttermaten behaegelick, ten eynde om haer te dienen in de eerste
by-een-komste met den voornoemden Koning, een stuck huysraets, dat in soodanigen
gelegentheyt in die landen van grooten gebruyck is, en dat daerom noyt of selden
vergeten wert. Dese neusdoeck innerlijck zijnde vergiftight, na de hoogste kunste
van den voornoemden Medecijn, en niet te min van seer aengenamen geur, gewreven
zijnde aen de beroerde en geopende leden, soo van den voorsz. jongen Prins als van
de ongeluckige Maeght, ten tijde de selve te samen in 't bedde verwermt waren,
schoot de selve neusdoeck het vergift soo vinnighlicken uyt, dat harer beyde hittigh
sweet terstont in een koude en klamme vochtigheyt quam te veranderen. Wat meer?
Te midden in den brant en in de vuyle lust,
Soo is hun bey gelijck het leven uyt-geblust
Haer geesten zijn beroert, haer gansche leden open,
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En stracx is hun het gift door al het lijf gekropen,
En aen het hert gegaen Daer lagh het jeughdig paer,
En uyt een vrolick bed soo rees een droeve baer.

(Siet een sonderling exempel by Plutarch. in Erotico, nempe Cammae, Sinati Gallatiae
Reguli uxoris, et Sinorigis quem illa veueno sustulit, quia ipse Sinatum occiderat, ut
ipsa potiretur)
Siet hier den rechten loon voor de gene, die anders als met minne een aen-lockende
schoonheyt sich soecken toe te eygenen. En daerom besluyt ick met den Fransman.
Tout par amour, rien par force.
Wilje vrouwen-herten winnen,
Doet het door een geestigh minnen.
Wat door kracht hier in geschiet:
Is de rechte middel niet.

PHIL. Maer dat was een uytsinnige wrake in den Medecijn. De kunst hadde soodanigen
werckinge moeten doen, dat sijn dochter buyten gevaer hadde gebleven, en dat de
geweldiger alleen de straffe van sijn overmoet en vuyligheyt hadde gedragen.
SOPH. Ghy siet, waerde Philogame, hoe diep aen de ouders soodanigen oneere
van haer Dochter ingaet, en datse haer eygen vleesch en bloet in dien gevalle niet en
verschoonen. Gedenckt eens aen het gene Virginius dede, als Apprus Claudius (Valer.
Max. libro 5. cap. 1) sijn Dochter mede door gewelt (schoon onder schijn van recht)
sich meynde toe te eygenen, om zijn lust daer aen te plegen. Sneet hy haer niet met
een vleesch-houwers mes den strot af, sonder den genen, die het quaet broude, te
raken? houdende den selven genoegh gestraft, hem van sijn verhoopte lust te beroven,
en liever hebbende doot-slager te zijn van een Maeght, als Vader van een
geschoffierde.
PHIL. Maer ick vinde, dat eenige Natiën het fenijn al konstiger hebben weten te
handelen, als de voorsz. Medecijn dede. Want eenige (soo men
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verhaelt) wisten te wege te brengen, dat een schoon Vrouwen lichaem metter tijt soo
konde vergistight werden, dat het selve, gesont en frisch blijvende, de gene die het
selve in oneere wilden genaken, dadelicken den luit en het leven met een quamen te
verliesen; gelijck verhaelt wert, dat Alexander de Groote, by een seecker Indiaenschen
Koning, een soodanige jonge Deerne is aen-geboden geweest, wel schoon tot
verwonderens toe, maer in de leden door fenijn soo meesterlick doorwrocht, dat zy,
selfs sonder letsel blijvende, Alexander den doot soude hebbe aengebracht, in gevalle
hy maer eens bestaen hadde haer in 't bedde te genaken; het welck vermoedelick
soude hebben geschiet, indien Aristoteles sulcx niet tijdelick en hadde ontdeckt, en
den held van den listigen aenslagh hadde gewaerschout (Cam. 3. part. hist. med. cap.
69.); daer hy verhaelt, dat soodanige lichamen soo seer door het vergif konnen
ingenomen werden, dat de selve onbeschadight blijvende, de vloyen die daer aen
komen te suygen dadelick sterven. Maer de kunst van fenijn-menginge van mijn
voor-nemen niet wesende, wil ick die daer laten, en vorder gaen tot nutter saken, en
die hier beter op slaen. Hier voren dunckt my van u gehoort te hebben, dat de Rechten,
soo wanneer een jonge Deerne (oock met haren wille) vervoert wert, den Jongeling
sulcks doende efter niet ontschuldigh en houden van outschakinge en Vrouwekracht.
Dat klinckt my al vry wat vreemt in de ooren, en is tegen den gemeenen regel,
mede-brengende, dat de willigen geen ongelijck en geschiet.
SOPH. En laet u dit soo selsaem niet dencken, lieve vrient. Want ick stelle vast,
dat een Jongelingh ofte ander Mans-persoon een jonge Deerne vervoerende, schoon
zy sulcx selfs bewillight heeft, ja schoon zy selfs mochte versocht hebben, echter
voor een ontschaker moet gehouden worden, en de straffe daer van naer Rechten
verdient heeft, gelijck ick hier te voren daer van wat begon te gewagen.
PHIL. Maer dat is een ongerijmde wonder-reden na my dunckt. En waer sagh men
oyt soodanigen exempel?
SOPH. Een ongerijmde wonder-reden, Jongeling? En waerom soo? Of en weet ghy
niet, dat de Rechten uytdruckelick alsoo spreecken, vast stellende, dat de bewillinge
van een ontschaeckte Deerne den ontschaecker niet en verschoont, dewijle soodanige
Deerne, ouder Ouders ofte Voogden zijnde, niet en wort verstaen te mogen willen,
als geen wille hebbende, ofte haers willens niet machtigh wesende; gelijck als hier
van belangt, het gedenckt my seer wel, dat hier in ons land is geweest een dochter
van een voortreffelick persoon, en doen ter tijt een aensienlijcken staet bedienende,
de welcke, na haer vervoeringe, met den persoon, die haer vervoerde, gevangen
zijnde, verklaerde de waerheyt sulcks te wesen, dat sy selfs een wagen hadde gehuert,
en, met haer Kamer-maeght daer op sittende, den Jonck-heer (die haer werde geseyt
ontschaeckt te hebben) selfs hadde versocht de reyse met haer te willen doen, soo
als het naderhant geschiede. En des niet tegenstaende, de vader van de selve
Jonckvrouwe scherpelick aenhoudende, ten eynde dat'er recht en straffe geoeffent
soude worden, hadde het stuck soo verre gebracht, dat het Hof in pointen stont, om
den Jonck-heer van levende lijve ter doot te wijsen, en sulcks ware sekerlick al
geschiet geweest, ten ware de Vader, door tusschen sprekende Vrienden versacht
sijnde, af hadde gelaten van sijn vervolgh, en dat daer op vergeefsche brieven voor
hem bekomen waren geweest.
PHIL. Gewisselick, Sophronisce, is het alsoo gelegen met jonge Deernen, soo
dienen alle jonge-lieden de handen wel t'huys te houden, immers niet te bestaen, dan
met wille en voor-weten van de gene die hier inne te seggen hebben. Maer nu vrage
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ick: Of na rechten of om goede redenen van State, tusschen een ontschaeckte Dochter
en haren ontschaecker een houwelick (sulcx versocht werdende) behoort te worden
toegelaten?
SOPH. De vrage is wel te passe aengeroert, en dienstigh ondersocht te worden,
lieve Philogame. En hoe-wel daer op veel geseyt kan worden, soo is dit mijn ront
gevoelen, te weten, soo al is het soo, dat voor soodanige houwelicken uyt de
geestelicke Rechten al eenige plaetse konnen worden ingebracht (als cop. ult. extra
de raptorib.), by welcke schijnt toegestaen te worden, dat tusschen den ontschaecker
en de ontschaeckte Houwelick magh vallen, by soo verre de onwilligheyt van de
ontschaeckte in bewilginge koomt te veranderen; dien nochtans niet tegenstaende,
soo meyne ick dat het Keyserlick Recht beter doet, sulcke houwelicken geheel en al
af te schaffen (L. Unic. C. de rap. Virg. Novell. 143. et 150.) en de selve niet toe te
staen, schoon de ontschaeckte Deerne sulcks naderhant goet mochte komen te vinden;
gelijck oock eenige plaetsen in de geestelijcke Rechten daer toe leggen (c. placuit.
et c. de puellis 36. 4. 2). De redene daer van is rechtvaerdigh, dewijle ontschaecker
vyantlicker wijse, en niet na den aert van 't Houwelick, sijn saken heeft aen-gevangen,
het welck oock den schaecker gansch hatigh moet maken in het herte van de gene,
die met gewelt haer eere ontnomen is.
PHIL. Maer my dunckt, by de Philosophen gelesen te hebben een anderen regel,
die een seker Poeet aldus heeft uyt gedruckt:
Het is van outs gelooft, dat alle jonge Vrouwen
Hem, die haer maeghdom nam, in eer en waerden houwen;
Maer dat een jongh Gesel het wijf gemeenlick haet,
Dat uyt een geyle lust met hem te bedde gaet.

Ad haec Joh. Nevisanus in Sylva nuptiali lib. 2. num. 41. Mulier (inquit Philosophus
4. parte, Problem. 11.) semper plus diligit virum, à quo deflorata fuit, quia ab eo
perfectionem suam accepit; imò et locum diligit, in quo id factum. In viro vero
contrarium obtinet.
SOPH. Maer dat wert hier gansch qualick in-gevoert: want het selve en is niet te
verstaen, dan als een jonge Deerne, geprickelt van een gulle jeught, haer vernoeghen
ontsangt van een, diese daertoe uyt liefde verkoren heeft, en niet die hare eerbaerheyt
gewelt doet.
PHIL. Dat houde ick de waerheyt te zijn, Sophronisce, en daerom soo keert weder
tot sake.
SOPH. Boven dat nu geseyt is, soo is het oock van seer quade gevolgen in een
Staet, iemant een Dochter te laten geworden door gewelt, die hy metter minne en
behoorlijcke middelen niet en heeft konnen bekomen. Welcke redenen van State
(mijns oordeels) behooren te overwegen de insichten van iemant in 't bysonder, ten
eynde de woeste en onbetoomde jonckheyt geen aenleydinge en worde gegeven tot
soodanige onbehoorlicke manieren van doen, die wy met droefheyt in onse tijden
by wijlen hebben moeten aensien
PHIL Ick gevoele mede alsoo, lieve Sophronisce. Want al is 't soo, dat ick sie dat
dit hart is, ten aensien van een deerne die haer eere heest verloren, haer het Houwelick
met haren ontschacker af te snijden; soo sie ick wederom aen de andere zijde, dat
het goet is voor het gemeen. En 't is seker, dat men hinder doet aen de vrome, soo
men een booswicht met en straft. Maer daer nu de Rechten, ofte 't ghebruyck van
den lande soodanige houwelicken toe-laten, seght my doch, is het, na uw meyninge,
een Vroumensch oock geraden haren schaker voor haren Man aen te nemen?
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SOPH. Die vrage is vry mede van bedencken, en waerdigh ondersocht te werden;
maer alsoo wy na desen in dit werck noch een andere geschiedenisse sullen ontmoeten,
daer dese en diergelijcke stoffe met beter gelegentheyt verhandelt sal konnen worden,
soo meyne ick beter te zijn, het vraegh-stuck, by u aengeroert, voor als noch daer te
laten, en te letten, wat'er nu in het werck, by ons begonnen te lesen, is volgende.
PHIL. Daer volgt nu, naer ick sie, het Houwelick van den Koning David en Abigail,
weduwe van den stuerschen Nabal.
SOPH. Die geschiedenisse, hoe-wel niet bestaende in seer uytmuntende gevallen,
is mede van soet bedencken Maer de tijt nu seer verloopen zijnde, dunckt my beter
te zijn, het werck hier by te laten, tot op een andere gelegentheyt.
PHIL. Ick bid u, waerde man, laet ons dese geschiedenisse ter hant nemen, en de
bedencking, daer uyt rijsende, op de preuve setten. Want daer mede sullen wy de
geschiedenissen, die uyt de Schrifture ontleent zijn, uyt gelesen en ten eynde gebracht
hebben; en dan mogen wy op een anderen tijt 't ooge laten over saken, die uyt andere
schrijvers haren oorsprong nemen.
SOPH. Wel aen, dewijle het u soo gevalt, Philogame, soo gaet oock voort tot dese
geschiedenisse, doch laet ons der kortheyt bevlijtigen.
PHIL. Ick ben des te vreden, Sophronisce, en daerom begin ick:
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Houwelick van den koning David met Abigail, weduw-vrouw van
den sturen Nabal.
Als David in het woudt, gelijck een velthoen, sweefde,
En schier te geener tijt in vaste steden leefde,
Had Nabal groot beslagh te Maon op het velt,
Soo dat men nau den hoop van sijne schapen telt.
Sijn lammer, uyt-gebreyt door al de naeste palen,
Gaen op een vlacken berg of aen der heyde dwalen;
En t'wijl het dertel vee ontrent de bochten speelt,
Soo is 't dat Coridon een harders deuntjen queelt.
Hy liet om dese tijt een maeltijt toe bereyden,
En nooden tot het feest sijn harders uytter heyden,
En mits het wacker volck sijn ruyge kudden schoer,
Soo teerd' hy als een heer, al was hy maer een boer.
Sijn eygen huys-gewas en dat de schapen gaven,
Was machtig sijn gesin, na vollen eysch, te laven.
Hy kond' een maeltijt doen met ongekochte spijs;
Maer hy was bijster norts en uytter maten vijs.
En schoon de man genoot des Heeren vollen segen,
Noch was hy lijckewel tot rusten niet genegen.
Hy had een soete vrou; doch, mits sijn onverstant,
En smaeckt hy noyt den geur van soo een waerdigh pant;
Maer David, doen ter tijt van Saul wegh gedreven,
En wist nau wat te doen of hoe te sullen leven;
Sijn leger scheen een berg, gesmeet van enckel stael,
Wel vaerdigh totten krijgh, maer uytter maten kael;
En daerom vont hy goet, tot Nabal af te senden
Tien gasten uyt den hoop van sijn geswinde benden,
En als het happig volck ontrent den harder stont,
Ontsloot een over-man aldus sijn heuschen mont:
De God van Israèl wil u een vrolick leven,
Wil over uw bedrijf een rijcken zegen geven,
O Vorst van dit gesin! Wy zijn van Davids rot,
En komen uyt het heyr, en dat op sijn gebodt.
De Faem heeft ons geseyt, dat ghy voor uwe knechten
Op heden hebt bestaen een maeltijt aen te rechten,
En David weet oock selfs, dat ghy te deser tijt
Met al het dienstbaer volck in lust en vreughde zijt.
Uw Harders, waerde man, die hebben lange dagen
Haer hutten in het wout benevens ons geslagen,
Haer kudden even-staegh ontrent het heyr geweyt,
En even met gemack in uwen stal geleyt.
Geen mensch en heeft uw volck oyt qualick toe-gesproken,
En niet een eenigh schaep en heefter oyt ontbroken.
Bevraeght u daer het dient, 'k En weet niet eenen man,
Die sich met eenigh recht van ons beklagen kan.
Wel dan, mits al 't gesin met u sal komen eten,
Nu wilt in dese feest uw knechten niet vergeten;
Sendt aen den gragen hoop, sendt David uwen vrient,
Dat ons voor hongers noot, en hem ter eere dient.
Wy sullen wederom op uwe kudden letten,
En oock ons leven selfs voor u te pande setten.
D'een gunst lockt d'ander uyt en set de vrientschap vast;
Het is een soet bedrijf, als d'een hant d'ander wast: -
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Nae dat op dese wijs' de lansert had gesproken,
Is Nabal in der haest in gramschap uyt-gebroken:
Wat David (seyt de man) brengt ghy hier in het spel?
Men kent doch over-al sijn losen handel wel.
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Daer zijn maer al te veel van dese snoode lieden,
Die rechte muyters zijn en van den Koning vlieden;
En wie oyt oproer maeckt, verdient in 't minste niet,
Dat iemant hun behulp of trouwe gunste biedt.
Uw rot is, naer ick hoor, een schuym van alle boeven,
Die niet als hinder doen en alle man bedroeven,
Die, om haer slim bedrijf of om haer groote schult,
Geen Rechter in de stadt of op het lant en dult;
Sal ick u spijsen doen, en laten hen ontbeeren,
Die met gevoeghde macht mijn schapen heden scheeren?
Neen, linckers, denckt'et niet. Wie met ons niet en werckt,
En hoest met onse kost oock niet te zijn gesterckt.
En waerom eysje dit? ontdeckt ons eens de reden.
'k En heb door uw bedrijf geen hinder oyt geleden,
Geen schapen oyt gemist. Dit wort van u geseyt;
Maer 't is, na mijn verstant, een lossen gront geleyt.
Geen quaet doen noemje deught; zijn dat niet moye saken,
Kont ghy hier op een eysch tot uwen voordeel maken?
Het schijnt, 't is groote gunst, gelijck als ghy gelooft,
Indien ghy niet en stroopt of eenig huys berooft.
Flucx, schuymers, pakje weg, en gaet den vyant tergen;
Hier woont maer vreetsaem volck aen dese groene bergen.
't Is best, dat ghy het lijf voor uwen Koning waeght;
't Heeft lang genoeg geduert, dat ghy de boeren plaeght.
Men acht hier in het landt geen ongenoode gasten:
Want die zijn anders niet als slechts gewisse lasten.
Van hier, onguren hoop, die van den Koning vliedt;
Gaet voor een ander deur: want hier en deelt men niet.
Daer stont de jeught bekaeit en kreeg beschaemde wangen,
En voelt een diepen spijt haer op de sinnen prangen.
Dies keert het rot te rug, en seyt den Koning aen
Wat hun voor ongelijck by Nabal is gedaen.
De Vorst, op dit verhael, die wort geheel verbolgen,
Hy gort sijn wacker swaert en doet het leger volgen,
Hy stelt hem op de reys en seyt in sijn gemoet:
Nu sie ick Nabals huys een badt van enckel bloet.
De vreck heeft onverseert sijn landen mogen bouwen:
Want ick heb door bedwang mijn gasten weder-houwen.
Al ben ick schrael geweest, ja schier in hongers-noot,
'k En hebbe niet een bock van sijnen hoop gedoot.
Sal hy met vollen lust sijn vette schapen eten,
En even geenen danck voor onse diensten weten?
Sal mijn onschuldig volck met schelden zijn geloont,
Voor al de trouwe gunst aen desen hoop getoont?
Neen seker, dese trots en staet my niet te lijden,
Hy moet een Konings heir al beter leeren mijden.
Wie aen die wapens draeght, dat billick is, ontseyt,
Die heeft als voor het swaert een blooten hals geleyt.
Ick wil den norsen kop, ick wil sijn huys bederven,
En wat een man gelijckt, dat moet op heden sterven.
Tsa, mackers, gort het swaert, en past op uw gewin;
Hier steeckt ons grooten roof en enckel voordeel in.
Het woort is nau geseyt, men siet de rappe gasten
Of naer een swacke lans of naer een degen tasten,
Haer breyn is op de loop, haer tanden zijn gewet,
Haer oogh is naer het dorp en op den roof geset.
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Maer een van Nabals volck, die al de saken wiste,
En niet als enckel leet uyt desen handel giste,
Gingh na Abigil toe en seyde: Waerde Vrou,
Ick sie voor dese vreught wel haest een groten rou.
Hoort, watter is geschiet. 't En is als niet geleden,
Dat hier ontrent het slot tien mannen quamen treden,
Van David af-geschickt. Sy spraken met bescheyt,
Maer Nabal heeft het volck ten hartsten af-geseyt.
De lieden even-wel en al haer met-gesellen,
Zijn wonder nut geweest aen al de naeste stellen,
Haer rot heeft onse kost of voeder niet gequist,
En daer en is noyt schaep van al den hoop gemist.
Sy waren aen het vee gelijck als vaste muren,
En daer en mocht geen wolf ontrent de kudde duren,
Sy waren nevens ons, oock in de middernacht,
Met vlijt en stage sorg gedurigh op de wacht.
Ick houde voor gewis, het sal den Nabal gelden,
Dat hy gewapent volck soo vinnigh dorste schelden.
Ick wou hem dit gevaer wel hebben aen-gedient;
Maer hy is my te fors, en hiet hem niemants vrient.
Wil iemant daer het past een woort ten besten spreken,
Hy sal hem (soo het schijnt) den kop aen stucken breken.
Hy is (gelijck ghy weet) een wonder haestigh man,
Die veel geen tegen-spraeck of reden lijden kan.
Dit schaet hem menighmael, vermits sijn trouwe knechten
(Wat onheil dat men vreest) hem noyt en onderrechten.
Men seyt hem niet een woort, al wierd'et al gerooft,
En siet, dat is de loon voor sijn ontstuymig hooft.
Maer ghy dient in der haest op dit geval te letten,
Om u en al het huys niet in gevaer te setten:
Ey, denckt, hoe sou het gaen, als hier een leger quam;
Wel schut dan, t'wijl ghy meught, de schapen voor den dam.
Ick bidde, laet het dorp geen onheyl overkoomen;
Een die gewapent bidt, die is voor al te schroomen.
En wie een Vorst ontseyt, dat hem de reden geeft,
Die stelt'et in gevaer, oock dat hy seker heeft.
Abigil greep het woort en sprack in haer gedachten:
Den raet oock van een knecht en wil ick niet verachten.
Al is sijn wesen slecht, des ester niet te min,
De reden die hy spreeckt, die hebben kruymen in.
Sy tradt besijden af en gingh haer wat bedencken,
Hoe sy, ter bester eer, den Koning sal beschencken,
En hoese, na den eysch, haer-woort beleggen sal,
Om vry te mogen zijn van druck en ongeval.
Hier dient geen lang beraet, sy moet de kansse wagen.
Dies (sonder haren man hier over iet te vragen),
Soo neemtse broot en wijn, en fruyt, en schapen vleys,
En packt het altemael, en geest haer op de reys.
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Sy laet voor eerst de knechts haer esels henen drijven,
Maer wat dat haer belanght, sy wil wat achter blijven;
't Geschenck gingh voren uyt, en sy quam alderlest:
Het licht dat voren gaet, dat licht sijn meester best.
Het dacht Abigil goet haer gaven eerst te senden,
Om onder dat beleyt het onheyl af te wenden.
Sy had (gelijck het schijnt) van Jacob dit geleert,
Die heeft eens Esaus haet op desen voet gekeert.
Daer reet de jonge vrou, verselt met seven knechten,
Om wat'er qualick stont door goet beleyt te rechten.
En t'wijl sy van den bergh en na de laeghte spoet,
Soo is 't dat haer de Vorst met sijnen hoop gemoet.
Daer zijghtse van haer beest, en valt hem aen de voeten,
En vanght met ootmoet aen den Vorst aldus te groeten:
‘Ick bid u, machtigh Prins, geeft uwe maeght gehoor,
En gunt tot deser uur aen my een gunstigh oor.
Uw knechten (ick beken 't) is smaetheyt over-komen:
Och! dat soo lossen daet niet qualick zy genomen.
Gelooft'et, edel Vorst, al dat'er is geschiet
En komt van mijn beleyt, van mijn bevelen niet.
Ick heb een viesen man, een los-hooft sonder reden,
Die niet beleefts en heeft in al de gansche leden,
Hy graut een yder toe, hoe-wel het niet en sluyt,
Het is een rechten nar, sijn naem die wijst'et uyt.

En wilt om sijnent wil uw herte niet ontsetten,
't Is niet de pijne waert op sijn bedrijf te letten:
Geen leeu besteet sijn macht ontrent een kleyne muys,
Geen arent jaeght een vliegh, of ander vuyl gespuys.
't Is wijse lieden werck een dwaes te konnen vieren,
En wat hy qualick doet tot nut te konnen stieren.
Weest niet op al het dorp om eenen dwaes gestoort,
En doet, geduchte Vorst, geen onverdienden moort.
Ghy zijt alreets gesalft, en sult in korte dagen
De kroone van het Rijck op uwen hoofde dragen.
Besmet dat heyligh ampt met geen onschuldigh bloet,
Dewijl uw wettigh swaert de moorders straffen moet.
Bewaert uw handen reyn, dat sal een vreedsaem leven,
Dat sal u aen de ziel een staegh vernoegen geven.
Dal sal u dienstigh zijn en stellen buyten schult,
Als ghy des Heeren volck als Koning rechten sult.
't Is vry een groote saeck, en over-al gepresen,
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Met onschult voor den Heer een Vorst te mogen wesen,
En noyt door onverstant, of fellen overmoet,
Te hebben uyt-gestort het edel menschen bloet.
't Is ja des Heeren werck, dat ick hier ben gekomen,
Op dat het ongeval wegh mochte zijn genomen,
En dat ghy niet en soudt (al is de mis-slagh groot)
Ons storten over-hoop, en geven aen de doot.
Ghy, die wel eer den Reus hebt konnen overwinnen,
Verwint te deser uur uw omgeroerde sinnen:
En die den vyant slaet, dat hy te rugge vliedt,
En wijckt, ô machtig Prins, voor uwe tochten niet.
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Ick heb een klein geschenck uw knechten aen te bieden,
Laet dat tot voetsel zijn van dese jonge lieden.
Ick weet het is geringh; maer efter, groote Vorst,
Het koomt uyt ware gunst, en uyt een reyne borst.
Ontfangt'et ons te gunst, soo wil God uwe saken,
Uw Rijck, uws Vaders huys in all's bestendigh maken.
Ick weet, 't en is geen roof waer op ghy Koning loert;
Het is des Heeren krijgh dien ghy van herten voert.
Laet stropers uyt het wout, laet onbeschofte boeven,
Met rooven, met gewelt het gansche lant bedroeven;
Ghy, hooger van bedrijf en beter van gemoet,
En streckt geen handen uyt tot ander lieden goet.
En schoon daer eenigh mensch is tegen u verbolgen,
Die met een vinnigh hert u, Koning, sal vervolgen,
Uw ziele niet te min, die sal in Godes handt
Gansch vast versegelt staen, ten goede van het landt;
Maer die u tegen zijn, en snoode rancken drijven,
En sullen voor den Heer niet staende konnen blijven.
Hy, die haer slim bedrogh en lagen onderwint,
Sal wat u deeren kan verstroyen in den wint.
Maer als des vyants macht sal eenmael zijn gebroken,
Sal God ten vollen doen wat door hem is gesproken;
En als dan uwen Throon sal vast en seker staen,
En dan uw hoogen naem sal tot den Hemel gaen,
Dan sal uw stil gemoet niet angstigh liggen wroegen,
Vermits te deser tijt uw knechten iemant sloegen,
Of dat hier eenigh mensch is in het landt verkort,
Of dat'er eenigh bloet uyt moet-wil is verstort.
Ick weet, ghy sult den Heer hier over namaels prijsen,
En met een vrolick hert hem danck en eer bewijsen.
Ick weet, dat ghy met ernst, door lust en heyl vervult,
Mijns, uw geringe maeght, oock dan gedencken sult’.Met dat Abigil sweegh, gingh David overleggen,
Wat op haer soet gespreck tot antwoort is te seggen:
‘Lof Gode (seyt de Vorst) die in der hooghten sweeft,
En u te deser stont tot my gesonden heeft.
Gesegent zy het woort door uwen mont gesproken,
Dat juist te rechter uur mijn opset heeft gebroken;
Gesegent zijt ghy selfs, die heden hebt belet
Dat ick, door menschen bloet, my niet en heb besmet.
Daer is geen twijffel aen, waert ghy niet aen-gekomen,
Soo had ick uwen Man het leven af-genomen,
Ick hadde door het swaert gedoot, op eenen dagh,
Al wat in uw gesin een man gelijcken magh.
Maer siet, om uwent wil, om uwe wijse reden,
Soo wil ick desen hoop te rugge laten treden.
Ick wil noch boven dien ontsangen uw geschenck,
Vermits ick over u geen onheyl meer en denck.
Ghy, keert dan wederom, en hebt geruste sinnen.
Ghy kondt oock sonder swaert een leger overwinnen.
Siet, wat een soete tong en haer beleeft geklagh,
Siet, wat een wijse vrou oock op een heir vermagh’.
Als David dus besloot, een deel van sijne gasten,
Die nu als metter hant in Nabals have tasten,
En zijn in haren geest ten besten niet gesint,
Vermits de jonge vrou by hem genade vint.
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Gewis, soo haren raet maer hadde mogen gelden,
Daer hadde bloet gevloeyt op al de naeste velden,
Daer was maer stofs te veel (soo wert het stuck gevat)
Te geven tot een buyt, wat Nabal oyt besat.
En hadden sy geweest beleyders deser saken,
Sy wouden onder een aldus haer deelingh maken:
Dat voor hen Nabals goet, en dat de jonge vrou,
Tot lust en tijt-verdrijf, aen David wesen sou.
De Vorst noch even-wel geboot de rappe benden,
Te keeren van den tocht en naer het heir te wenden.
Hier deylt hy aen het volck al wat Abigil gaf,
Doch nam'er (haer ter eer) voor hem een weynigh af.
Daer schickt sich al het heir ontrent de dichte boomen,
En in het groen gewas, en aen de koele stroomen;
De tafel is het velt, en stoelen 't jeughdigh gras,
En niet een mensch en scheyt voor dat het avont was.
Abigil, onder dies in haer bedrijf gekomen,
Die vint het gansch gesin met blijtschap in-genomen,
Bevint door al het huys gelijck een Konings feest,
Een yder is verheught; maer Nabal aldermeest.
Die hadde sonder maet en boven meugh gedroncken,
Soo dat sijn grillig breyn ten vollen is beschoncken:
Ey siet, wat desen man en menigh mensch gebeurt,
Hy swom in enckel vreught, wanneer hem dient getreurt.
Abigil sagh het aen al wat de gasten deden,
En hoese gaen te werck, en in de bouten sneden;
En hoe het maeghden-rot een harders deuntjen songh,
En in het groene sat of aen der heyden sprongh;
En hoe dat Nabal woelt, en yder dede drincken,
En stracks al wederom een vollen becker schincken.
Maer sy, terwijl hy brast, en seyt hem niet een woort,
Wat David had bestaen, en hoe hy was gestoort.
Doch als hem naderhant en aen sijn rauwe knapen,
De broeken zijn verteert, de dampen uytgeslapen,
Soo tijt het wijf te werck en seyt, met heussen mont,
Dat hem geweten dient, en haer te seggen stont:
‘Het is genoegh bekent, hoe Davids rappe benden
Ons vee geen hinder doen, ons kudde niet en schenden,
Maer datse vreedsaem zijn, en dat'er niet een beest
Voor dieste, voor gewelt, of ander hinder vreest.
Noch weet ghy, waerde vrient, hoe David al te voren
Is uyt des Heeren naem als hooghste macht gekoren;
En dat hy metter tijt, nae menigh ongeval,
Eens Rechter in het landt, ja Koning wesen sal.
En ghy noch even-wel, wanneer sijn boden quamen,
En met een heus gelaet tot ons haer toevlucht namen,
Hebt sijn manhaftigh volck gansch qualick af-gerecht,
En David uyt-gemaeckt gelijck een boosen knecht.
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Hoe! was 't niet best geweest (nadien uw dienaers saten,
En met een vollen mont van onse kudden aten)
Te senden eenigh deel aen een soo trouwen vrient,
Die al het gansche landt en ons ten goede dient?
't Is ja een nutte kunst, voor die by menschen leven,
Te schenken als het dient en wegh te konnen geven:
Want die te rechter tijt sijn hant ontsluyten kan,
Dat is een wel-gewilt, een wijs en geestigh man.
Ghy weet'et even selfs, dat uwe rauwe zeden
By niemant van het volck en konnen zijn geleden;
En dat uw grilligh hooft in vollen brant ontsteeckt,
Soo haest als eenigh mensch u niet te pas en spreeckt.
Ick hebbe menighmael, oock met gestorte tranen,
U tot een soeter aert bevlijtight aen te manen;
Maer wat ick oyt begon, ghy houdt uw wrangen aert,
En blijft juyst even soo, als ghy te voren waert.
Is 't niet een oude les, dat heus en wel te spreken
Kan twist en ongemack, en quade slagen breken;
En dat in tegendeel een fel en vinnigh woort,
Oock sachte lieden selfs en stille sinnen stoort?
Ick heb het metter daet en op gewisse gronden,
Ick heb het even selfs ten vollen ondervonden;
Ick heb het bey gelijck gesien op eenen dagh:
En wat een vinnigh woort èn soete tael vermagh.
Mijn hert dat schrickt'er af, wanneer ick gae bedencken,
Hoe dat het leger quam om al het huys te krencken,
Om ons en gansch het dorp te brengen in den noot,
En u voor alle dingh te geven aen de doot;
't En ware Godes hant, tot ons behout genegen,
Het quaet had af-gekeert door onverdienden zegen;
Gewis het gansch gesin, dat lage nu vermoort,
En ghy in stof gedruckt en in uw bloet gesmoort.
Want als ghy vinnig spraeckt tot Davids trouwe knechten,
En dat sy haren Heer des gingen onder-rechten;
Doen wert sijn geest verruckt, soo dat de goede Vorst
Na wraeck, en ons bederf, met al de sinnen dorst.
Hy liet van stonden aen den fellen horen blasen,
En deed' het gansche rot van spijt en wrevel rasen,
En daer quam flucks het heir met rasse schreden aen,
Met opset ons gesin, en u voor al, te slaen.
Ick, hier van onderrecht, ben, na mijn kranck vermogen,
Tot David af-gereyst en tegen hem getogen,
En God heeft mijn gesmeeck gegeven dese kracht,
Dat hy is van den spijt tot beter sin gebracht.
Wel, geeft den Heere danck en vry met volle leden,
Dat u des levens-draet niet af en is gesneden;
En, wat ick bidden magh, betracht een beter aert,
En wort een wijser man, als ghy te voren waert.
Men leert uyt ongeval, uyt druck en harde slagen,
Hoe dat men leven moet en sich behoort te dragen.
Doet hier dan voordeel meê: want die uyt droefheyt leert,
Die vint sijn ongeluck in blijtschap omgekeert’.
Als Nabal 't stuck door-sagh gelijck het was gelegen,
Soo is een kouden schrick hem op het hert gezegen,
't Schijnt dat het levens-vocht hem in de borst vervriest,
Soo dat hy neder zijght, en alle kracht verliest.
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Siet daer een mensch, vervremt van alle goede zeden:
Hy danckt de vrouwe niet voor haer besette reden,
Noch voor haer wijs beleyt, noch voor haer kloeke daet,
Soo dat haer soet bedrijf als roock daer henen gaet;
En, dat het slimste was, geen stem en wert verheven,
Om voor des Heeren gunst een danckbaer hert te geven.
Noch min stelt Nabal vast, dat hy na desen tijt
Sal toomen sijn gemoet en hoeden voor den spijt;
Dat hy sal wijser zijn, en sachter leeren spreken,
Dat hy sal beter doen, en weeren sijn gebreken.
Dit had hem wel betaemt; maer neen, ô leyder, neen!
Sijn hert is als een block, sijn geest een harden steen.
En eer de tiende son quam aen den Hemel schijnen,
Soo sagh men als een roock sijn bange ziel verdwijnen:
God sloegh hem dat hy stierf. Siet hier, ô vrienden, siet!
Dit heeft de werelt in, de vreughde baert verdriet.
Stracks ging'et door het landt, dat Nabal was gestorven,
En dat de jonge vrou haer vryheyt had verworven;
Dit riep de snelle Faem, als met een vollen mont,
En Kenas hoord'et eerst, daer hy op schilt-wacht stont.
Hy was een hups gesel en hadde, lange dagen,
Met David ongemack en enckel leet gedragen;
Hy stont doen op den wegh een weynigh uit het heir,
Hy lett' op sijn beroep, en past op sijn geweir.
Hy wandelt aen den bergh en gingh een deuntjen singen,
Ten eynde dat de slaep hem niet en sou bespringen.
Al is het landt in roer, hy voed' een stillen geest;
Het blijckt uyt sijn gesangh, dat hy den Heere vreest:

Gesang voor een krijghsman op schildwacht staende.
Voys . Jamais une si belle Dame, etc.
O ghy, die noyt gewoon te slapen,
Noch echter stage rust geniet,
Weest, Heer, een Harder uwer Schapen,
En op uw knechten neder siet.
Eylaes! ons waken
En kan niet maken,
Ten zy ghy ons uw gunste biedt.
Wilt u tot onsen Leger wenden,
Waer dat hy sich ter neder stelt;
En houdt de wacht voor onse benden,
Wanneer wy trecken in het velt.
Ey laet ons wallen
Niet overvallen,
Noch door verraet, noch door gewelt.
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Ghy kent des weerelts groote wercken,
Als Schepsels van uw eygen hant.
Ghy kont oock in der haest bemercken
De gronden van het gansche landt.
Laet uwe stralen
Maer neder dalen,
En, Heer, wy zijn in goeden stant.
Ons swaert en kan ons niet beschermen,
Daer in bestont noyt onse kracht.
Ghy wilt maer onser, Heer, erbermen,
En houdt voor ons gestage wacht;
Soo kan noyt quellen,
Noyt ons ontstellen.
Al wat'er hindert in der nacht.
Laet noyt den slaep mijn oogh bekruypen,
Terwijl ick hier dus eensaem sta;
En laet noyt vyandt komen sluypen,
Dat hy my in het duyster sla;
Laet my de sinnen
Niet overwinnen,
Dat ick verkeerde wegen ga.
Maer 't wijl ick hier ben om te wachten,
En dat ick vlijt noch moeyte spaer,
Bestiert, ô Heere! mijn gedachten,
Dat ick mijn eygen ziel bewaer.
Sendt uwen segen
Op mijne wegen,
En hoedt mijn geest voor hels gevaer.
Terwijl de krijgsman songh, begon de son te rijsen,
Om al wat duyster is de menschen aen te wijsen;
En siet, een harders knecht, die na sijn kudde gingh,
Die sprack de lansert aen, en seyt hem alle dingh;
En seyt hem boven-al, hoe Nabal is getreden
Den wegh van alle vlees, en, van de doot bestreden,
Den lesten adem gaf; en dat sijn jonge vrou
Is, sonder eenigh kint, gelaten in den rou.
Juyst op dien eygen dagh was David op-geresen,
Om vroegh op sijn bejagh en in het velt te wesen:
Hy stont alreê begort met sijn manhaftigh swaert,
En sagh voor hem getoomt een fris en moedigh paert.
Maer siet, in desen stant is Kenas aen-gekomen,
En scheen aen sijn gelaet met blijtschap in-genomen;
Hy buygt hem voor den helt, hy biedt hem goeden dagh,
En stort hem in de borst, dat op sijn herte lagh:
‘Geluck, ô machtigh Vorst! uw leet is nu gewroken,
Uw schaemte wegh gedaen, ons smaetheit afgebroken;
Siet, Nabal is gereyst na 't onder-aertsche dal,
Soo dat hy nimmermeer ons weder hoonen sal.
Het was hem aengedient wat ghy had voor-genomen,
En daer uyt is een schrick hem vaerdigh over-komen;
Een schrick vol diepen angst, soo dat hy neder viel,
En is te deser stont een lichaem sonder ziel’.
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Soo haest de Vorst het woort quam in sijn oore zijgen,
Soo voelt hy sijnen geest tot in den Hemel stijgen:
‘Lof, zeyd' hy, zy den Heer, die mijnen wegh bewaert,
En even wrake doet aen Nabals harden aert’.
Dien eygen oogenblick voelt hy sijn jonge sinnen,
Door seker diep gepeys, in stilheyt overwinnen.
Hy sagh Abigail en haren rooden mont,
Als of de jonge vrou hem voor het ooge stont;
Hy dacht aen haer gelaet, aen haer bevalligh spreken,
En hoe haer soeten mont sijn gramschap wist te breken,
En hoe sy rechten kon, door heus en wijs beleyt,
Al wat door onverstant by Nabal is geseyt.
Hy voelt in dit gepeys sijn gansche ziel bewegen,
En al sijn innigh mergh, dat wort tot haer genegen.
En, waerom langh verhael? Hy maeckt een kort besluyt,
En stiert dien eygen dagh een deel gesanten uyt;
Die gaen tot Maon op, die gaen Abigil groeten,
En met een blijde tael haer droeven staet versoeten;
En Sem, aen wien de Vorst den last had op-geleyt,
Die boogh hem voor de vrou, en heeft'er dit geseyt:
‘Uw wijsheit, schoone bloem, heeft onsen Prins bewogen,
Dat hy sijn hoogen geest tot uwaerts heeft gebogen,
Soo dat sijn innigh hert u waere liefde draeght;
Dies naeckt u groot geluck, indien het u behaeght.
Wy hebben vollen last u dit te komen seggen;
Ghy, wilt het deftigh stuck na reden overleggen:
Een Prins die biet u aen sijn onverbroken trou,
Indien het u bevalt, ghy wert sijn echte vrou.
Hy, die uw gunst versoeckt, is tot de kroon geboren,
Is tot een Vorst gesalft en tot het Rijck gekoren;
Soo ghy hem gunnen wilt uw trouw en rechter-hant,
Ghy zijt van heden aen Princesse van het lant.
Denckt waer ghy voortijts waert, en waer ghy staet te komen,
Indien maer dese kans door u wert waer-genomen.
Weet, dat u dit geval tot hooger staet verheft,
Soo verr' Jerusalem uw Maon overtreft.
Ghy, die te voren staet te midden in de schapen,
Sult woonen in het hof en by een Koning slapen,
Sult harderinne zijn van Jacobs hoogen stam,
En van des Heeren volck, het zaet van Abraham.
U sal geen nortse kop, geen wint-geck meer ontstellen,
U sal geen grilligh hoost de teere sinnen quellen;
Een wijs, een deftigh Vorst, een spiegel van de deught,
Die sal een trooster zijn, een leyder uwer jeught.
Bedenckt, hoe veelder zijn, oock van de grootste vrouwen,
Die wenschen van den Heer, aldus te mogen trouwen,
Maer soo een hoogh geluck en is voor yder niet.
Ghy, daerom, neemt'et aen, dat u de Koning biet’.
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Abigil, op het woort, die liet haer neder zijgen,
En scheen een diep gepeys op dit versoeck te krijgen:
Sy weet wie David is, al lijdt hy tegenspoet,
En stelt het voor gewis wat hem geworden moet.
Sy weet dat alle daegh geen goede stonden komen,
En dat een schoone kans dient waer te zijn genomen.
Sy weet noch boven al, dat God is metten man,
En datse met den Vorst niet qualick wesen kan.
Sy spreeckt dan in haer selfs: God geve sijnen zegen,
Ick vinde mijn gemoet tot desen Helt genegen;
Ick sie hoe dit geluck my van den Hemel daelt,
En dat op dese kans niet langh en dient gedraelt.
Het is des Heeren werck, dat soo een machtigh Koning
Sijn oog heeft laten gaen op mijn geringe woning,
Dat David over my sijn edel herte streckt;
Wel aen, ick neem den gangh daer my den Hemel treckt.
Sy keert haer tot het rot van David uyt-gesonden,
Sy spreeckt de mannen aen daer sy te samen stonden:
‘Ick ben, manhaftigh volck, voor uwen Vorst bereyt,
Waer dat hy trecken sal, of waer hy my geleyt:
Ick wil op sijn bevel, op sijne diensten passen,
En aen sijn knechten selfs haer moede voeten wassen;
Ick wil hem eygen zijn in vreught en swaren rou,
En, met een woort geseyt, ick ben sijn echte vrou.’
Terstont, na dit gespreck, de Bruyt gaet haer bereyden,
En kiest vijf maeghden uyt, en doet haer soo geleyden.
Sy tijt tot David in, soo vaerdigh alsse kan,
En hy onthaelt de vrou gelijck een echte man.
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t'Samen-sprake, op 't houwelick van David en Abigail.
1. Of een man wel doet, een wijf te trouwen die wijser als hy is; en of een vrou wel
doet, een man te nemen minder in verstant als sy is?
2. Of een vrouwe de schuldige goet-willigheyt aen een droncken man verbonden
is te betalen?
3. Of een vrouw iet magh verschencken sonder weten van den man?
4. Of een vrouw qualick van haer man magh spreken, en wanneer?
5. Wat van weduwen te trouwen te gevoelen is?
6. Wat'er beter is, een quaet of goet mans na-gelaten weduwe ten wijve te nemen?
7. Of het goet is door tusschen-gestelde persoonen een houwelick te wege te
brengen?
8. Van houwelicken van State, en bruyts in harnas te beslapen.
9. Of een gehoude vrouwe iemant magh beloven te trouwen als haer man sal
gestorven zijn, en of, sulcx geschiet zijnde en de man gestorven wesende, sy uit
krachte van soodanigen beloften gehouden is de trouwe te voltrecken?
10. Of een man sijn wijf by testamente aen een ander magh bysetten.

PHIL. Neemt my ten goede, waerde Sophronisce, dat ick u geen tijt en geve, na 't
lesen van dese geschiedenisse, iet te seggen. Want ick oordeelde, dat ghy, hier op
uw bedencken openende, dadelick sout spreken op de gelegentheyt van 't houwelick
van David en Abigail, daer van wy de Historie hebben gelesen; daer ick wel eerst
een woort wilde hooren over het houwelick van Nabal en Abigail, en dat op dese
twee vragen, te weten eerstelick, of Nabal wel dede een wijf te nemen sneger en
wijser als hy selver was: en ten tweeden, of Abigail wel dede, een man te trouwen
minder in verstant als sy, dewijle sy hem voor haer hooft en voogt hadde te kennen,
gelijck alle vrouwen sulcx toestaet te doen?
SOPH. Hier soude veel op te seggen vallen ter eender en ter anderer zyde, waerde
Philogame; maer om daer op met lange te staen, als buyten onse historie wesende,
soo is het kennehjck, dat in alle manieren Nabal in desen gansch wel heeft gedaen
voor hem en de sijne. Want ten ware sake geweest dat sijne Abigail van meerder
bescheydentheyt ware geweest als hy selfs, soo hadde hy en sijn geheel huys
gewisselick in den grout uyt-geroeyt en bedorven geweest, gelijck ons de
jegenwoordige geschiedenisse klaerlick uytwijst. En wat het geheel beleyt van dit
houwelick aengaet, my dunckt, dat het selve een gestalte heeft gehad na de regels,
die eenige geleerden, en onder anderen oock Erasmus, gaerne in de houwelicken
sagen in-gevoert.
PHIL Wat ghy door de regels verstaet, waerde Sophronisce, en weet ick eigentlijck
niet. Maer wat my aengaet, soo meyne ick, dat dat houwelick strijdigh is geweest
met de gemeene gronden, in gelijcke saken altijt gepresen en voor de beste geoordeelt.
Want schoon de meeste gelijckheyt van gelegentheyt en genegentheyt tusschen de
gehoude persoonen de beste houwelicken wert geoordeelt te maken, soo sie ick hier
een seer groote ongelijckheyt tusschen dese twee. Want aen de eene zijde sie ick
Abigail verstandigh, bescheyden, vriendelick, en geseggelick, oock aen d'ander zijde
Nabal dwaes en onredelijck, daer-en-boven norts en dwaes En of soo grooten
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ongelijckheyt tusschen de gehoude een goet houwelick kan maken, dunckt my gansch
bedenckelick te wesen.
SOPH. Erasmus en eenige voortreffelijcke mannen zijn van gevoelen, dat die
houwelicken, in dewelcke de gebreken van den eenen door een beter gestalte van
den anderen konnen geholpen, ofte immers versacht worden, te prijsen zijn, en daerom
meynen de selve, dat soo wanneer een man te open van hant ofte te quistigh is, dat
hem eene vrouwe dient die wat vast-houdende en schaers is. Als de man te haestigh
en oploopende is, dat hem dan een vrouwe behoort toe-gevoeght te worden, die sacht,
koel, en laughmoedigh is. Als de man uyt-huysigh ende woelende is, dat hem een
wijf dient die stil en geset is. Als de man wat te dom, van weynig begrijps, of te slap
gezouten is, dat hem in dien gevalle een gauwe, snege, dappere en deftige vrouwe
van node is; oordeelende voorts in 't gemeyn, dat een huysgesin niet wel en is sonder
soo een bequame vermenginge.
PHIL. Maer soudet niet beter vrede in huys geven, indien man en vrouwe eens
gesint en van eenen aert waren, na den ouden regel?
SOPH. Wat den uyterlicken vrede en de ruste van 't huys aengaet, die geloove ick,
dat door gelijckheyt van aert en gelegentheyt beter gehouden kan worden; maer wat
den oirboir van 't huysgesin en den welstant van 't gemeene raeckt, meyne ick, dat
het gevoelen van Erasmus beter is. En op dat de vrede van de huys-houdinge niet
gestoort en werde door dusdanige ongelijckheyt van aert, soo isser groote
bescheydentheyt van noode, op dat yder sijn partuur magh doen begrijpen, wat best
is voor de huys-houdinge.
PHIL. 't Is soo ghy seght, waerde Sophronisce. Want ick hebbe wel ervaren en
wijse lieden hooren seggen, dat een ander te doen gevoelen als ghy gevoelt, een van
de meeste kunsten ter weerelt is. Dies soo mercke ick, dat my aen alle kanten in dese
gelegentheyt voorkomen dingen, die naerder te bedencken zijn, en onder de selve
stel ick oock dese uwe aenmerckinge, die ick tot een andere gelegentheyt daer nu
wil laten blijven. Maer nadien wy nu in Nabals huys-houding zijn getreden, soo komt
my jegenwoordigh hier noch te voren een vrage, die my door de dronkenschap Nabals
ter eenie, en door de wijsheyt van Abigail ter anderer zijden in den sin wert gebracht.
Ick sie dat Nabal na sijn gehonden maeltijt gansch van
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van den dronck is overwonnen geweest, en soo in sijne kamer en by sijn wijf is
gekomen; hier op vrage ick, of een echte vrouwe, des geverght zijnde, aen haren
beschoncken man de gemeenschap van haer lichaem magh weygeren, tot op een
ander tijt?
SOPH. Tot antwoorde segh ick, dat soodanigen versoeck met behendigheyt af te
keuren gansch prijsselick is; en dat een echte vrouwe in die gelegentheyt met
alleenlick en vermagh, maer oock behoort weygerigh te wesen van gemeenschap
van bedde.
PHIL. Hoe dat, en moet met de wille van het wijf den wille des mans onderworpen
zijn?
SOPH. Ja in trouwen. Maer hoe sal de vrouwe haren wille den man onderwerpen,
ten tijde de man selfs geen wille, ja geen redclick vernuft en heeft?
Een droncken man die is van huys,
Dus vrouwtjen, hout uw leden kuys.

Hier by gevoeght, dat het kennelick is, wat vrucht dat'er voortkomt uyt het geselschap
van een droncken man, daer de natuer-ondersoeckers, met goede redenen, vry wat
veel van seggen, hier nu te lang om te verhalen, en, om hier van te scheyden, ick
houde dit vers een goede lesse te wesen voor een man in soodanigen ongestalte:
En raeckt geen jonge vrou, wanneerje zijt beschonken;
Ghy zijt dan niet bequaem, als om te leggen roncken.
Wat kan het anders zijn als schuym van lichten aert,
Dat Bacchus heeft geteelt, en Venus heest gebaert?

PHIL. Maer het is tijt te komen tot dese onse jegenwoordige geschiedenisse, daer op
ick vry wat te vragen hebbe, en ghy al vry wat te doen sult vinden, om my te
vernoegen. Voor eerst hoor ick, dat ghy Abigail seer gepresen, en als tot den Hemel
verheven hebt, om verscheyde redenen, daer toe bygebracht, maer ick beelde my in,
veel duigen in desen handel te sien, die (mijns oordeels) vry al wat op-spraecke en
tegen-spraecke onderworpen zijn. Voor eerst soo sie ick, dat Abigail bestaet haers
mans goederen, sonder sijn weten, wegh te schencken, en daer passe ick op een goet
Duyts spreeckwoort: Es seind boese Hinnen die ausz legen; 't zijn quade Hennen die
haer eyeren buyten huys gaen leggen. En dit dunckt my te meer hier te passe te
komen, vermits schenckagien, komende van een vrouwen-hant, van allen tijt als
verdacht zijn gehouden geweest.
Geen vrouw en kan aen iemant schencken,
Of wis sy moet haer eere krencken.

Ten tweeden merck ick, dat Abigail qualick spreeckt van haren Nabal, ten aenbooren
van David en sijne mannen, en gedencke daer by dit Frans spreeck-woort: Quand
une femme blasme son mari, elle demande la dance de son vorsin.
Als 't wijf spreeckt qualick van de man,
Gevoelt 'er niet ten besten van.

En noch is my te binnen gekomen, in 't lesen van dese geschiedenisse, dat het
onbetamelick was, datse soo haest vaerdigh was om ja te seggen, en David sijn
versoeck toe te staen, als hy haer ten houwelicken dede versoecken, sonderlinge
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gelet, dat sulcx geschiede gansch onlangs na haers mans overlijden. Oock kan ick
noch al meer seggen tot haren laste; maer wil het voor ditmael hier by laten,
verwachtende hoe ghy al dat nu geseyt is voor haer goet sult maken.
SOPH Ick bekenne, goede Philogame, gelijck al het gene, dat ghy hier tot nadeel
van onse Abigail hebt voort-gebracht, vry wat bedenckens heeft; dat aen de ander
zijde al het selve, tot hare verschooninge, wel is wegh te nemen, als men insicht wil
nemen op de omstandigheden van de geheele sake. Want wat aengaet, dat ghy voor
eerst meynt by haer qualick gedaen te zijn, de goederen hares mans buyten sijn weten
wegh te geven: daer tegen koomt in aenmerckinge, dat de wijse Abigail hier in niet
erger en heeft gedaen, als een koopmans dienaer, schipper, of diergelijcke doet, die
ten tijde van een groot tempeest over boort werpt een deel van sijns meesters beste
koopmanschappen, om de rest te mogen behouden. Wat het tweede belanght, en dat
sy haren man misprijst, hem een dwaes noemende, dient gelet, dat, gelijck somtijts
iemant kan gepresen werden tot sijn bederf, dat van gelijcken iemant somtijts gelaeckt
kan werden tot sijn behoud. De vos (seggen de fabulen) prees eens den haes, ten
bywesen van den leeuw, vermits sijn leckere bouten en malsche lendenen, en misprees
ten selven tijde sijn wijf, datse mager en tay was. Wie van beyde meynt ghy wilde
hy behouden of bederven? De sake spreeekt selfs. Dat Abigail haer man een dwaes
hiet, en streckt tot geen anderen eynde, als om hem te behouden en op dat David
geen haut aen hem en soude leggen, als desselfs gramschap onwaerdigh wesende,
hebbende liever haren man voor een dwaes te doen achten, en alsoo uyt het gevaer
te trecken, als hem voor een wijs man te laten dooden. Soo hadde oock David, ontrent
dien eygen tijt, liever voor een nar aengesien te worden in 't Hof van Achis, Koning
tot Gath, als voor een wijs man in 't selve Hof om den hals te raken, (I Sam 21.13).
Beroerende het derde, van dat ghy meynt datse te vaerdigh is geweest de aenbiedinge
van David aen te nemen; daer tegen is te letten, dat men in oude tijden de vryagien
soo grooten swier niet gewoon en was te geven als wel hedendaeghs, blijckende uyt
de houwelicken van Isaac en Rebecca, Moyses en Siphora, Obed en Ruth, Tobias
en Sara, die al sonder groot beslagh zijn toe gegaen. Het welck, ten aensien van
Weduwen en groote Prinssen, insonderheyt plaetse heeft gehad en noch heeft. Maer
of dit is geschiet korts of lange na het over lijden van haren man, en kan niet sekerlijck
uyt den Text werden beslooten, en is te dencken, dat David haer eerst heeft laten
uyt-treuren, en dat hy haer daer naer ten Wyve heeft versocht, gelijck by hem ten
aensien van Berseba is gehandelt. (De jure ann. hictus servandus mulieribus L. 2. C.
de secundis nupt. Seneca Epist. 63). Nec obstare dicta Apostoli Rom. 7 et I Cor. 7.
contra communem Canonistarum opinionem, Armsaeus in tractat. de Jure conmib.
cap. 5. sect. 4. num. 5. multis asserit. Sed principes illa non curasse et gravidas ad
sese traxisse ibidem exemplis testatur). Of misschien mach hy gedaen hebben als
het Fransch spreeck-woort seyt, daer mede het oud seggen van de Spaengiaert over
een koomt: La vefve avec le deuil, et la sille avec le morveau.
PHIL. Wel, laet ons dan van Abigail ons afscheyt nemen, en het ooge eens werpen
op David. Voor eerst dunckt my bedenckelick geweest te zijn voor David, een
Weduwe voor sijn partuur te verkiesen, en dat van een soo seltsamen hooft als Nabal
is geweest, wiens gebieken sijn Weduwe lichtelick aen David ten houwelick soude
hebben mogen brengen, gelijck by de oude gelooft is, dat Weduwen niet alleenlick
haer eygen, maer oock haer voor-leden mans feylen ten tweeden houwelick veel
plachten in te brengen. Ick sie oock, dat de Israeliten van de houwelicken van
Weduwen ten besten niet en hebben gevoelt. Van haer Priester wert geseyt, dat hy
geen Weduwe, noch verstootene, noch geschoffierde, noch hoere, maer een maeght
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sijns volcks ten wijve moet nemen (Levit. 21.14. Ezech. 44.22). Oock lese ick, dat
de Israeliten, eenige steden ofte landen innemende, veel zijn gewoon geweest, alle
vrouwen, die by mannen gelegen hadden, om hals te helpen, en de maeghden alleen
voor haer te behouden. (Ne meminerint pristinarum voluptatum, art Hier. ad
Fabiolam). Het welck selfs mede by hun is gepleeght ten aensien van haer eygen
volck, als te sien is uyt het verdelgen van de stadt Jabes in Gilead (Recht. 21.12).
Soo is dan de vrage, of David, alrede zijnde een gesalft Koning over Israel, wel dede
een Weduwe, en sonderlinge van den roeckeloosen Nabal, ten wijve te nemen?
SOPH. Ghy opent hier een deure tot een wijt-loopigh gespreck, dat vry
ondersoeckens waerdigh is. Maer voor eerst, wat het trouwen van een Weduwe
belanght, ick bevinde, dat veel geleerde daer van soo af-keerigh niet en zijn, als
sommige naeu-keurige Jongelingen, die meer op wellust, als op den wel-stant van
de Huyshoudinge het oogh zijn gewoon te slaen. Ick hebbe in seeckeren Brief van
onsen Erasmus, geschreven aen een Pensionams van Haerlem, gelesen, dat Thomas
Morus, die groote Cancelier van Engelandt, gewoon was te seggen, dat, schoon hy
hondert Vrouwen voor hem te trouwen hadde, hy niet een Jonge Dochter, maer al
Weduwen soude verkiesen, soo wel hadde die soete Man sich by de Weduwen
bevonden. Hy oordeelde van de Vrouwen, als van de paerden, en meynde, dat het
beter is, een beset en getemt, welgemaeckt Huys-wijf tot hem te nemen, als een dertel,
onervaren, en weeligh Meysjen in huys te brengen.
PHIL. De spreeck-woorden (van de welcke ghy al vry wat veel pleeght te houden)
die en zijn nochtans soo gunstigh met voor de Weduwen: ick sie dat men dit meest
al voor vast stelt:
Een huys dat is gemaeckt, een vrouwe noch te maecken,
Dat acht men overal voor wonder nutte saecken.

Een schoen, die al-reede na eens anders voet haer bochten genomen heeft, moet niet
alleen haer eersten standt veranderen maer oock een anderen
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aen-nemen, het welck beyde niet sonder moeyten en geschiet. In 't korte geseyt, ick
en geloove met, dat ghy het met den Cancelier van Engelandt hier houden sout,
waerde Sophronisce.
SOPH. Maer dat nu daer latende, soo seght my doch, wat van beyden beter zy, of
dat iemant sich ten Wijve neme een Weduwe van een goet en sachtsinnigh man, ofte
wel van een harden en rauwen quast, gelijck Nabal beschreven wert?
PHIL. Voor my, ick houde dat de keuse van die beyde licht te doen is, en soude
wel vast derven stellen, dat een Weduwe by een soet en bescheyden man een tijt
langh geweest zijnde, en by gevolge desselfs reckelicken en gevoegelicken aert haer
selfs toegeeygent hebbende, ontwijffelick een eerlick man nutter sal wesen in de
by-woninge, als een Vrouw-mensch dat, by eenen herseloosen kop hebbende geleeft,
vermoedelick voor een goet deel van desselfs norssche rancken sal erfgenaem
gebleven zijn, gelijck het qualick anders kan geschieden, of iemant, die bij den
krepelen woont, moet leeren hincken.
SOPH. Maer, soete Philogame, soude men aen d'ander zijde niet wel glimpelick
konnen seggen, dat iemant, een Weduwe ten wijve nemende van een straf en norts
man, en die haer te voren qualick en hardelick heeft bejegent, veel meer dancks sal
begaen, en haer veel stercker aen hem sal konnen verbinden, soo wanneer hy de selve
heusselick, en met soete bescheydenheyt sal handelen, dan of hy eene hadde getrout,
die al te voren als op rooskens heeft getreden en een geduerigh soet onthael by een
beleeft man ten vollen heeft genoten? Voor my ick soude wel exempelen konnen
aenwijsen, daer de uyt-komst heest geleert 't gene ick nu hebbe geseyt waer te zijn.
PHIL. Ick bidde u, waerde man, en laet ons voor ditmael niet dieper gaen in de
ondersoeckinge van dese gelegentheyt. Want ick ben gesint, dit voor een Tafel-reden
eerst-daeghs op te werpen onder een goet Geselschap, daer ick weet, dat reden voor
en tegen niet en sullen ontbreecken, en dan wil ick eens naerder hier van met u
handelen. Nu bid ick u, my een woort te willen seggen op de gelegentheden van de
Houwelicken, die niet door de eygen persoonen diese aengaen, maer door een derde
persoon werden gedreven en gesloten, en wat uw gevoelen derhalven mach wesen.
SOPH. Om kort te spreken, Philogame, geen bode beter als de man selfs. In de
eerste insettinge des Houwelicks schiep God niet alleen de Vrouwe, maer brachtse
en steldese voor Adam (Genes. 11.23.) ten eynde hy sien mochte met wien hem te
versellen stont. My dunckt, dat een vrouwe ofte oock een man aen te nemen door
boden, door gesanten, en diergelijcke tusschen gestelde persoonen, sonder
malkanderen gesien en beademt te hebben, een gansch bekommerlick stuck wercks
is, en veelderley ongemacken onder worpen. Want neemt, dat iemant last heeft
gegeven om uyt sijnen naem een houwelick te gaen versoecken en oock te sluyten,
en dat hy daer na berouw krijght, en schrijft sijn last op, als het Houwelick al gesloten
is, wat dunckt u, sal het Houwelick bestaen? Ofte in gevalle hy aen een Jonge Deerne
geschreven heest, dat hy haer sijn trouwe aenbiedt en dat sy sulcx aenneemt, met
kennisse selfs van getuygen; maer eer sy sulcx hem kan laten weten, schrijft haer,
dat hy van sin verandert is. Siet, wat, een ongelegentheyt!
PHIL. Even-wel soo vinden wy niet alleenlick sulcx by de oude veel geschiet te
zijn, gelijck ten aensien van Isaac en Rebecca (Gen. 24) een merckelick exempel
wert gevonden, maer hedens-daeghs onder de Grooten noch geschiet (Cypr. cap. 9.
§. 22). Gelijck men weet, dat de selve op andere lieden oogen en op het gesicht van
een contrefeytsel alleen, veeltijts haer houwelick zijn gewoon aen te gaen:
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Oratum misi proceses, qui proxima nobis
Jura tenent; fateor, Stilico, non parva poposci.
Ick heb hier uyt het hof veel Prinssen afgesonden,
Die hier benevens my in vollen luyster stonden;
Op dat mijn hoogh versoeck door hen mocht zijn gedaen:
Ick wensch een deftigh stuck, God laet het wel vergaen!

SOPH. Aengaende het exempel van Isaäc en Rebecca, in al dat werck siet men als
Godes eygen hant en beleyt, behalven het na-bloetverwantschap, en vermoede
kennisse tusschen de selve twee persoonen; sulcx dat daer uyt geen regel te trecken
is. Maer wat belanght Prinssen, Koningen, en diergelijcke uyt-muntende personagien,
dewijle de selve als aen haer Rijcken gebonden zijn en dat der selver afwesen gansch
kommerlick is voor haren Staet, zoo en konnen der selver Houwelicken met wel
anders beleyt werden, als door tusschen-gaende persoonen, en onderlinge af-beeldinge,
ter wederzijden toe-gesonden. Maer onder-tusschen hoort men al dickmael, ce diable
de peintre m'a trompé. En ten moet niet vreemt geacht werden, dat soodanige
Houwelicken in 't af-wesen van den Bruydegom werden gesloten, dewijle de Bruyd,
oock in 't afwesen van den Bruydegom, by andere, doch uyt desselfs naem, dickmael
wert beslapen.
PHIL. Wel! hoe dat?
SOPH. Door eenigh treffelick Af-gesant, sonderlinge daer toe gelast van wegen
sijn Meester.
PHIL. Ick en wil niet gelooven, dat eenigh Prins oyt Ambassadeur tot sulcx soude
willen gelasten, ten ware de selve van gevoelen mochte wesen, als die van
Lacedemonien eertijts werden geseyt geweest te zijn, alleen, soo men meent, sorge
dragende om deftige Borgers den Staet voor te brengen, en mitsdien wel mogende
lijden, dat hare vrouwen by eenige treffelicke personagien bevrucht wierden (Plutarch.
in Cic.); gelijck oock Alerbrades eens Konings Gemalinne, ten tijde hy balling was
by die van Lacedemonien, ten eynde als voren, toe werde gestaen, gelijck Plutarchus
in sijn leven verhaelt.
SOPH. Het gene ick segge, getuygen ons verscheyde historien; maer daer komen
by seeckere sonderlinge omstandigheden, die de sake buyten verdachtheyt van
onbetamelickheyt stellen, dewijle het gebruyck van die van Lacedemonien by ons
in gebruyck is gegaen.
PHIL. En hoe doch, waerde Sophronisce?
SOPH. De Bruyt, na gehouden maeltijt, danseryen, tournoyen, mommeryen en
diergelijcke, wert in 't gesichte van de aensienliekste van 't Rijck in haer Kamer
gebracht, ontkleedt en in 't bedde geleydt, waer by dan wert gehaelt den Asgesant in
't volle Harnas, die in soodanigen gestalte in den naem van sijn Koning mede te bedde
wort geholpen en by de Bruyt geleyt, een been tot de knye toe onder, en sijn ander
been buyten het decksel zijnde. In deser voegen is Maria van Valois, als sy aen
Maximiliaen, Aerts-hertogh van Oostenrijck, trouwde, beslapen geweest by Lodewijck
van Beyeren, als Pontus Heuterus en andere verhalen. Gelijck oock Polydorus
Virgilius in sijn Engelsche Historie gelijcke exempelen verhaelt, daer uyt blijcken
magh, hoe de Grooten door andere persoonen haer Bruyts plachten te doen beslapen.
(Sic Maria Valesia in Ludoviei Bavari legati primaru et Maximiliam Austriae
Archiducis manum conveniente, ac solemni principum more in eodem thoro illi
dexteram tibiam armato accumbente, conjugium initum fuit. (Marchantii Flandria
lib. 3). Pontus Heuterus in Austriacis de eo verba faciens, dicit, Bavarum semi
armatum, nomine Maximiliani, cum Maria, pincipum more, concubuisse. Polydorus
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Histor. Angl. lib. 26. sub Henrico VII. scribit, Maximilianum id temporis coelibem
nuptias cum Anna, Francisci Ducis filia, per procuratorem fecisse. Et ut puella (inquit)
quod promiserat servare religione teneretur, novo modo rem fuisse peractam. Noete
enim insequente Annam nudam thorum conjugalem, matronis nonunllis ac principibus
testibus fuisse ingressam et procuratorem mariti vice, cujus in eo negotia vicarius
erat, alterum erus genu tenus intra stragula injecisse, permde quasi ita puellae notitia
habita matrimonium pro consummato haberetur. Quod tamen aliquando in
controversiam vocatum est).
PHIL. Dit kan ick nu voor de waerheyt op-nemen, waerde Sophronisce. Want soo
doende en lijden de saken geen last, daer ick te voren bedencken op hadde. Maer
waerom soo veel fatsoens, dewijle men doch niet en verstaet te laten geschieden, dat
men nochtans schijnt te willen doen?
SOPH. Het geschiet daerom, lieve Philogame, op dat de handelinge des te bondiger
en vaster zy, en dat daer niet alleen den koop, maer oock een leveringe mochte
verstaen werden geschiet te zijn. En 't schijnt dat men hier het oogh heeft geslagen
op sekere wet in de Roomsche Rechten (L. mulieres ss. de nuptiis) mede brengende,
dat'er geoorloft is door een gemachtigde een Vrouwe te trouwen, behoudens dat de
selve wert overgenomen in desselfs huys, en dit overnemen schijnt na-gekomen te
werden door 't gemaeckte byslapen, voren geroert.
PHIL. Maer is dit al hecht werck en wort de trouwe, zoo doende, gehouden als of
die met waerachtige gemeenschap van bedde bevestight, en dien-volgende een
houwelick in sijn volle leden gemaeckt ware? My dunckt verstaen te hebben, dat het
somwijlen noch al wat gehapert heeft.
SOPH. 't Gedenckt my gelesen te hebben, dat Maximiliaen, Aertshertogh van
Oostenrijck, willende ten wijve nemen een jonge Princesse, Anna genaemt, zijnde
een Dochter van den Hertoogh van Bretangien, deselve hadde doen beslapen door
sijnen Afgesant, zijnde daer toe sonderlingh gelast, en dat na der Prinssen wijse en
in der manieren als voren is verhaelt. Sulcx dat de voorschreven Gesant oock het
eene been onder het decksel nevens de Princesse hadde gestreckt en voorts gedaen
volgens sijn volle macht; maer desen al niet tegenstaende, soo heest Carel de achtste,
Koning van Vrank-
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rijck, de voorsz. Princesse (die in voegen als voren getrout en beslapen was) sich
selven toe-geeygent en niet als voor beuselingen geacht alle de gemaeckte fanfaren,
heeft mede de selve vry met een vaster en naerder gemeenschap van bedde de sijne
gemaeckt, gelijck Polydorus in sijn ses-en-twintigste boeck en oock meer andere
getuygen.
PHIL. Dat koomt'er van, lieve man. Saecken die metter daet selfs moeten voltrocken
worden, en zijn niet vast te maecken met hoofsche viese-vasen en soodanige
kromme-sprongen, als voren is verhaelt. 't Is dan best (als ghy wel hebt geseyt), dat
de man selve sijn saken doet, en dat hy 't op geen waen en laet aen-komen in
dusdanige gelegentheyt. Maer dewijle by u jegenwoordelick eenige sonderlinge
manieren van doen, ontrent der Prinssen Houwelicken, zijn aengemerckt, soo koomt
my by die gelegentheyt in den sin, dat soodanige groote personagien dickwils
houwelicken aengaen tot bevestinge van eenige verbonden onderlinge gemaeckt,
ofte om eenige oude verschillen alsoo te heelen. Soo socht sich Pompejus met Cato
en Caesar met Pompejus te versellen. (Suet. in August). Augustus nam op dien voet
ten wijve Claudia, voordochter van Antonius Gemalinne, eerse schier houbair was.
Ptolomaeus Philadelphus, volens post multos annos molestum finire certamen, filiam
suam Bernicen Antiocho uxorem dedit (inquit Hieron. ad Daniel. 11). Wat dunckt u
van soodanige houwelicken?
SOPH. Dit zijn mede houwelicken van State, daer wy te voren wat van seyden, dat
is: ten goede van 't gemeene beste in-gevoert, maer dickwils niet met het meeste
vernoegen van de Princessen, die, in soodanigen geval, werden besteet niet naer haer
eygen wel-genoegen, maer na de saken van 't Rijck, ofte immers de driften van haer
ouders schijnen te vereyschen. Siet oock hier de ongemacken van de Grooten in de
weerelt. Prinssen- en Koningen-Dochters vinden dickwils maer een of twee in een
geheel gedeelte van de weerelt, met dewelcke sy, na de grootheyt van haer huys,
vermogen te versellen en dan werden sy aen de selve dickmael daer henen gegeven,
sonder malkanderen eens te voren gesien te hebben en mitsdien sonder genegentheyt
of liefde. Oock soo worden de selve dickmael besteet aen iemant van een vreemde
gestalte van lichaem ofte verstand, en dit al uyt redenen van State, (als geseyt wert)
daer de Dochters van gemeene ofte middelbare heden in dit geheele werck niet anders
en doen als met een vrye verkiesinge, na met malkanderen een tijt langh te hebben
omgegaen en eyndelick na gesette liefde en genegentheyt. En hoe sulcx soeter en
aengenamer is als het andere, kan yder lichtelick by sich bedencken.
PHIL. Maer my valt hier in (by de gelegentheyt, dat David soo vaerdigh sich
vertoonde in 't versoeck van het Houwelick van Abigail) dat hy, al van den tijt al dat
sy hem quam ontmoeten, en door haer wijs en deftigh gespreck (Mellita oratio
mirabilis foeminae, seyt hier een geleert Schrijver) sijn opset ontriet en belettende,
vry al wat wel-gevallens in haer moet gehad hebben, en dat van doen aen de liefde
haren gront heeft geleyt, die na de doot van Nabal haer opentlick heeft vertoont. En
dit gepeys doet my indachtigh worden een seecker geval, dat ick onlangs ontrent
dese stadt weet geschiet te zijn, daer op ick wel een woort met u soude willen
verwissclen, als het u behaeghde.
SOPH. Wat is dat voor een geval, daer van ghy gewaeght?
PHIL. 't Is noch maer weynige maenden geleden, dat een gehouwt vrou-mensch
hadde een schriftelicke Trou-belofte gegeven aen sekeren jongelingh, met toe-segginge
hare belofte te sullen voltrecken, soo haest als haer man sonde mogen komen te
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sterven. De man eenigen tijt daer na overlijdende, soo quam de Jongelingh met het
voorsz. geschrifte en versocht, volgens den inhout van het selve, de voldoeninge van
de voorsz. trouw-belofte. De Weduwe (soo het schijnt) het oogh en genegentheyt
alreede tot een ander gekeert hebbende, toonde haer weygerigh sulcx na te komen,
en behielp haer tegens de voorsz. hare schriftelijcke belofte met al de middelen die
sy, en al die van haren raet waren, konden bedencken, drijvende boven al, dat een
getroude vrouwe soodanigen belofte niet en vermochte te doen, en dat de selve
mitsdien gehouden moeste werden voor krachteloos en van onwaerde. De sake en
is noch niet gewesen (dat ick weet) dies wilde ick wel uw bedencken hier op in 't
korte verstaen.
SOPH. Om rond te spreken en sonder om-wegen hier in te gaen, lieve Philogame,
ick houde soodanigen trou-belofte onbetamelick en tegen alle goede zeden te wesen,
en ick oordeele, dat soo wanneer een getrout vrou-mensch soo verre is komende,
datse belooft aen iemant anders te sullen trouwen, als haer man sal komen te sterven,
sy sulcx niet en doet, of sy en heeft alreede binnen haer gevoelt een stillen wensch
van des selfs doot; en als ick in dit verschil als Rechter hadde te wijsen, soo en wilde
ick niet alleenlick soodanigen trou-belofte krachteloos en van onwaerde verklaren;
maer woude oock de gene die de selve onderlinge gemaeckt hadden, beyde de man
en vrouws-persoon, niet sonder harde bestraffinge naer huys laten keeren. En in
gevalle ick een wijf hadde, die ick bevond sulcx ondernomen te hebben, gewisselick
ick en soude van de selve niet ten beste gevoelen. De begeerten van Echte lieden
behooren in malkanderen stille te staen en daer vernoegen te vinden, sonder het oogh
ofte genegentheyt vorder te laten gaen. Als men mosselen eet, soo hout men goet te
wesen: een in den mont, een in de hant, en een in 't ooge te hebben; met echte mans
en vrouwen en dient'et soo niet te gaen. Prinssen en gehoude lieden en willen van
haer na-volgers in 't gemeen niet hooren spreken. Die rijsende Sonnen flickeren aen
de selve al te seer in 't ooge, en konnen, sonder quetsinge van de selve, niet geleden
werden.
PHIL. 't En is dan (naer ick hoor) aen gehoude Vrouwen niet te raden, soo
voort-varende te wesen in hare Trou-belofte. Maer ick hebbe nochtans wel gehoort,
en oock met goede uyt-komste gesien, dat een vrouw aen haren man, en een man
aen sijn vrouwe (oock in haer leven) een toekomende partuur heeft aen-gewesen, ja
by uyterste wille heest toe-geschickt, en het is by de selve, en by een yder, voor goet
gekeurt geweest.
SOPH. Maer dat is een geheel andere gelegentheyt, als de gene daer wy nu van
spreken. Want daer verkiest de stervende man of vrouwe een partuur voor sijn
over-blijvende wederhelft, uyt soodanigen bedencken, dat de persoon, by hem
aen-gewesen en niet by de overblijvende verkoren, voor sijn achtergelaten man ofte
vrouwe een bequaem geselschap sal wesen, het welck niet als uyt een goede
voorsorge, en soete toe-genegentheyt is her-komende: daer uyt het geval, by u te
voren verhaelt, niet als gedachten van quaet en konnen rijsen.
PHIL. Hoe! vermagh dan wel een stervende man sijn wijs by Testamente, ofte
andere uytterste wille, aen een ander over te setten en wegh te maken, gelijck ick
mede lestmaul daer van een exempel hebbe hooren verhalen?
SOPH. Een yder is man en vooght van sijn vrouwe soo langh hy leest; maer hy
stervende, soo is het wijf vry van de Wet des mans, en dienvolgende soo en gaet sijn
wille over haer niet langer, dan als hy leeft. Derhalven, al hadde schoon een man by
testamente sijn wijf gemaeckt aen eenen sijnen vrient, de man den adem uyt den
mond gegaen zijnde, soo is de vrouwe vry en trout diense wil
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PHIL Maer, of het wijf in de uytterste wille van haren man hadde bewillight, soude
sy naer sijn doot daer van niet wijcken mogen, soo sulcx haer goet dachte?
SOPH. Als sulcx geschiet ware buyten weten en in het af-wesen van den vrient,
soo en sie ick niet, waerom de vrouwe verboden soude zijn te trouwen aen iemant
die sich aen haer niet en heeft verbonden, maer in sijn vryheyt is gebleven.
PHIL Maer of het gebeurde, dat een man, kranck wesende, sijn vrouwe dede beloven
aen soo een vrient, daer jegenwoordigh zijnde en daertoe bewilligende, na sijn doot
te trouwen; soude de vrouwe, na sijn overlijden andere sinnen krijgende, ofte een
aengenamer persoon haer voor-komende, van de gedane beloften niet mogen wijcken?
SOPH. In dat geval, Philogame, is de mate vry wat naerder geleyt, als in den vorigen
gevalle; en even wel soo vinde ick daer bedencken in.
PHIL. Laet ons hier doch wat omstandelicker van spreken. Want dit geval is in der
daet onlanghs my voor-gekomen, en de weduwe wilde wel weder in haer vryheyt
zijn, soo der middel toe ware.
SOPH. Wy moeten dit daer laten tot op een ander tijt. Want ick ben genootsaeckt
hier nu onse t'samen-sprake te eyndigen, vermits ick om een gewichtige sake, my
nu voor-gekomen, van hier moet vertrecken.
PHIL. U te beletten van grooter saken, waerde man en wil ick niet onderstaen; en
daerom, besluytende met dancksegginge, sal ick naerder gelegentheyt verwachten,
om noch eenmael van dit werck t'samen te spreken. Wy hebben nu niet meer als vijf
trou-gevallen, en daer over onse bemerckingen en t'samen-spraken laten gaen. Maer
siet eens hoe veel bedenckelicke en nutte vraegh-stucken dat'er alreede in achtinge
zijn gekomen.
SOPH. Soud ghy deselve by verhael wel konnen vernieuwen, en alsoo onse memorie
derhalven ververschen?
PHIL. My dunckt, dat ja, waerde man. Mijn sinnen hebben daer op in onse
t'samen-sprake als geduerighlick gespeelt; en al-hoc wel ick mijn memorie door geen
kunst en heb geoeffent, gelijck ick weet dat sommige van mijn bekende hebben
gedaen, soo kan ick u reden en rekenschap geven van het gene ick jegenwoordelick
van u gehoort hebbe. Voor eerst vinde ick,

By gelegentheyt van Adams houwelick,
verhandelt de volgende saken en vragen:
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Of het dienstigh is te trouwen?
Of het beter is getrout of ongetrout te wesen?
Of Kerckelijcke persoonen behooren te trouwen?
Of iemandt God om een goet partuur biddende, en daer na een opset nemende,
om het eerste vrou-mensch dat hem tegen komt tot een wijf te kiesen, een goet middel
is om wel te mogen trouwen?
Of het wijsheyt is, op schijn van Godsaligheyt, plotselick iemandt te trouwen?
Of iemandt behoort te trouwen, die geen middel en weet om de huyshoudinge
voor te staen?
Of alle mans-persoonen in het sweet haers aensichts haer broot moeten eten, en
wat sulcx eygentlick seggen wil?
Of het beter is, dat iemant met ge-erst goet sijn huysgesin onderhout, ofte wel door
middelen by hem selfs gewonnen?
Of vrouwen, die meer tot de huys-houdinge door haer verstant ofte vlijt in-brengen
als de mans, de herschappye ofte vooghdye over de selve toe-komt?
Of het beter is te trouwen met of sonder houwelickse voorwaerden?
Of er in de Schrifture eenigh houwelick kan aengewesen werden, dat onder
houwelickse voorwaerden is aen-gegaen?
Of, indien Adam niet en hadde gevallen, onder de menschen voort teelinge plaetse
soude hebben gehadt?
Of de woorden: wast en vermeenighvuldight, by God tot de eerstgehoude
gesproken, een gebodt in-hebben, dan niet?
Of Adam Eva beslapen heeft noch in den Paradijse wesende?
Weyger-kunst met heusche eerbaerheyt, gebruyckt ontrent het geheym des
houwelicks, de vrouwen aen gepresen.
Ten wat tijde houwelickse by-een-komste best is?

By Jacobs houwelick met Lea en Rachel:
Of Jacob wel dede, Rachel, een jonger suster, voor hem tot een vrouwe te verkiesen,
en dat om haer schoonheyts wille; waer uyt dan voort-komt de vrage, of men een
vrouwe eygentlick om haer schoonheyts wille vermagh te verkiesen?
Of Jacob aen Lea in 't stuck van trouwen konde verstaen werden verbonden te
wesen, ter sake van gemeenschap van bedde met haer gepleeght?
Wat van Laban te gevoelen, vermits hy Jacob sijn oudste dochter Lea, voor Rachel
de jongste, quam toe te steken?
Of Jacob wel dede Lea te behouden, en Rachel noch benevens haer te nemen?

Op 't houwelick van Atniel en Ascha:
Of men houwelicken magh gronden op gaven des lichaems, als snelheyt, singen, en
diergelijcke?
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Wat eygentlick houwelicken van State genoemt werden, en hoe die aen dienen
gegaen?
Wat van Kalebs maniere van doen te gevoelen staet, in 't besteden van sijn dochter?
Hoe groot de macht is van de ouders ontrent het uyt-houwelicken van hare
kinderen?
Of Vader en Moeder beyde hier in moeten bewilligen, en wie derhalven meerder
macht moet verstaen werden te hebben?

Op de ontschakinge bestaen by de Benjamyten:
Houwelicken, door middel van ontschaken te wege gebracht, of dienstigh en nut
zijn?
Wat tot onschult van het ontschaken van de dochteren tot Scilo door de Benjamyten
geseyt kan werden.
Swarigheden ontstaen uyt gedwongen houwelicken, en droeve exempels op die
gelegentheyt.
Vreemde fenijn-menginge, en de werckinge van de selve.
Of iemant, die een jonge Deerne met haren wille vervoert, moet verstaen werden
een ontschaker te wesen, en daer voor magh gestraft werden?
Of het soo is, dat een jonge Deerne uytter aert dien lief krijght, die eerst haer
maeghdom ontset, gelijck sommige voor-geven?
Of een Vrou mensch willende trouwen met haren ontschaker, sulcx by de
Overigheyt behoort te werden toegestaen?
SOPH. Ghy hebt de memorie goet en vers (soo ick mercke) lieve Philogame, en
hebt in goede ordre verhaelt al ons vorigh verhandelde.
PHIL. Maer zijnder oock veel meer diergelijcke bedenckelickheden ontrent het
houwelick te vinden, als wy alreede aengeroert hebben, waerde Sophronisce?
SOPH. Meer Philogame? - ja, by-na sonder getal.
PHIL. Hoe! is het houwelick soo lange in de weerelt geweest, waerde man, en
zijnder noch soo veel saken ontrent die gelegentheyt te vinden, die heden noch in
twijffel staen?
SOPH. Ick segge u ja, Philogame, en op dat ghy des een proeve mooght sien, soo
let voor eerst op het point by ons aengeroert: wie dat'er behoort te trouwen; en merckt
doch dat veelderhande vragen (alle hebbende redenen ter wederzijden) deshalven
konnen werden by-gebracht; en even-wel en wil ick'er maer eenige verhalen, die my
nu voor-komen, als te weten?
Of een oudt man behoort te trouwen?
Of een geleert man behoort te trouwen?
Of een arm man behoort te trouwen?
Of heden, verscheyden in gesintheyt van den Gods-dienst onderlinge wesende,
behooren te trouwen?
Of het beter is dat twee gebreckige, als, by exempel, twee stomme, blinde, of
halve-gecken te samen trouwen; of wel dat een sprekende, siende, en verstandigh
persoon trouwe met een stomme, blinde, ofte ongesont mensche.
Noch wijder:
Of een veroude vrijster behoort te trouwen?
Of een weduwenaer, een goede vrouwe hebbende gehadt, behoort te trouwen?
Of een man of vrou-persoon, boven vrucht zijnde, behoort te trouwen?
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Of stervende menschen, nu den doot op de lippen hebbende, vermogen en behooren
te trouwen?
PHIL. Hoe! al dit ontrent dat eenigh point?
SOPH. De menschelicke saken, lieve Philogame, zijn by-naest alle soo gestelt, dat
de selve met voor- en tegen-spreken in twijffel zijn te trecken; ja, dit point selfs: of
alle dingen in twijffel getogen konnen werden, kan oock selfs aen werden getwijffelt.
Maer even wel, daer zijn oock onder eenige vaste en blijckelicke grontstucken, daer
men op staen mach, als men plaets wil geven aen menschelicke redenen.
PHIL Maer zijnder oock soodanige twijffelachtigheden ontrent den ingang van het
houwelick, daer ick te voren van gewaeghde?
SOPH. 't Is al het selve, lieve Philogame, en misschien souder noch al een meerder
getal te vinden zijn.
PHIL. Ick bidde, laet ons daer mede al eenige staeltjens van hebben.
SOPH. 't Is nu al een geruymen tijt, dat ick de gedachten daer over niet en hebbe
laten gaen, weet-gierige Jongelingh, daerom en hebbe ick de memorie over die saken
soo vers niet, als wel voor desen; maer dien onvermindert, soo gedenckt my, dat ick
in mijn jonckheyt over dese gelegentheyt in bedencken plagh te nemen dese of
diergelijcke vraegh-stucken, als te weten.
Of iet lief te hebben, ofte te begeeren, een en deselve sake zy?
Of de liefde voort-koomt uyt eygen verkiesinge, ofte uyt heymelicke invloeyinge?
Of het verbieden van de geminde te mogen genaken, een belet is van voortgangh
van de liefde?
Of de liefde jonge lieden dienstigh of ondienstigh is?
Of het beter is uyt voorgaende onderlinge liefde te trouwen, of door verkiesinge
van ouders en vrienden?
Of het beter is lange of korte vryagiën te maken?
Of het beter is een vrijster te nemen, die veel of weynigh vryers heeft gehadt?
Of het goet is malkanderen voor het trouwen met trou-belofte te verbinden?
Of men dan niet malkanderen van trou-beloften magh quijtschelden?
Of men liefde kan setten ter plaetse daer men wil?
Of men sijn liefde kan in-trecken en af-leggen als men wil?
Of het af-wesen, van dat men bemint, de liefde vermindert of vermeerdert?
Of het verkrijgen en besitten, van dat men lieft, de liefde uytblust of grooter
maeckt?
Of men op eenen tijt twee te gelijck kan lieven?
Of het soeter is te lieven, of gelieft te werden?
Of iemant die gelieft wort is gehouden tot weder-liefde?
Of jalousie of yver-sucht een teycken is van ware liefde, dan niet?
Of het trouwen beter is voor een man of voor een vrou-mensch?
Of een droeve of een blyde verlieftheyt bequamer is?
Of in 't begin van de vryagie eerst de ouders of een vrijster dient aen-gesproken?
Of het geraden is voor een vrou-mensch een vryer te trouwen, die noyt 't geselschap
van een vrouwe te voren gehadt heeft?

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

63
Of een jongelingh by een jonge deerne bevonden zijnde, en aldaer gedwon gen
werdende haer trouwe te belooven, des verbonden is, dan niet?
Of tusschen een man en vrou-persoon vrient-schap kan gehouden werden, sonder
insicht te hebben op gemeenschap van bedde?
Of men nau-keurigh magh zijn om te ondersoecken, door waer-seggers ofte
diergelijcke, wat man of vrouwe men voor sijn echte-deel sal bekomen, en of men
meer als een man of vrouwe hebben sal?
Of trou beloften moeten gedaen werden ter weder-zyden, en of een vrijster,
belovende te trouwen aen sulcken eenen, daer in verbonden is, schoon sy van haerder
zyde geen beloften en doet?
Of het boter is, dat jonge lieden, eerst ten houwelick gekomen zynde, stracx op
haer selven gaen woonen en selfs huys-houden, dan of het beter is dat gehoude
kinderen by haer ouders by gehoude kinderen haer wooninge blijven houden?
Of men aen iemant, die niet tegenwoordigh en is, magh trouwe beloven, en
belovende, of men daer in gehouden is?
Hoe verre dat iemant, het houwelick van een derde belovende, verbonden is?
Of trou beloften, uyt sake van eenige sonderlinge mismaecktheyt, d'een of d'ander
van de verloofde over-gekomen, mogen gebroken worden?
Of iemant in het gevoelen zijnde, dat een deerne groote middelen heeft ten tijde
hy haer ten houwelicke versoeckt, een Vader ofte Vooght, soo het anders wesen
mochte, sulcks den vryer gehouden is te openbaren?
Of een deerne, haer misgaen hebbende in haer eere, versocht werdende ten
houwelick, een Vader ofte Vooght van sulcx is gehouden den versoecker te
waerschonwen?
Of een man, noch bequaemheyt hebbende om kinderen te teelen, magh een vrouwe
nemen die boven vrucht is?
Of iemant last gegeven hebbende, om een houwelick voor hem te versoecken en
te sluyten in een ander plaetse, indien hy sijn last (daer hy is) quame te weder-roepen,
of het houwelick sal voor gesloten gehouden moeten werden, dan niet?
Of een verloofde vrijster iemant trou-belofte dede, om uyt schipbreucke of een
ander merckelijck prijckel behouden te werden; wie voor soude gaen, de eerste of
de leste?
Of een recht verliest jongelingh testament mach maken?
Of het beter is, een weduwenaer of een vryer van gelijcke jaren te trouwen?
Of het betamelick is, dat een vrijster een vryer te gast noodt?
Of een jonge deerue, van vryagie aen-gesproken zijnde, sulcx aen hare ouders
terstont dient te openbaren?
Of iemant last hebbende ten houwelicke te versoecken de kameniere, en kans
siende tot de juffer selfs, sulcx soude vermogen te doen?
Of een deerne, met oneerlick aen-raken mishandelt zijnde, aen den Rechter haer
dient te beklagen?
Of het geraden is te trouwen op een schilderye van de vrijster sonder haer te sien?
Of tweede en voordere houwelicken prijsschek zijn?
Of de ouders even groote macht hebben om een houwelick door te dringen, als
het selve te beletten?
Of vader en moeder gelijcke macht hebben in 't toestaen en afslaen van de
houwelicken haerder kinderen?
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Of iemant, by een jonge deerne sijn troutjen verquackelt hebbende, magh naderhant
seggen, sulcx alleen om 't jocks geschiet te zijn, en daer mede magh ontslagen wesen?
Siet daer, Philogame, een deel voor-loopers van mijn vraegh-stucken op dese
gelegentheyt.
PHIL. Gewisselick, ick en hadde noyt gedacht, dat in het werck der jonckheyt soo
grooten stoffe was om de verstanden te oeffenen; maer ick achte, dat hier mede de
Schat kamer van uwe memorie is uyt-gcput, of dat, de saken uyt de verwerringe van
de vryagie gebracht zijnde, geen ofte weynigh soodanige bedenckelicke
vraegh-stucken meer te vinden zijn.
SOPH. 't Is al mede een misslagh, soete jongelingh. Want, soo vóór het maken, in
het maken, als na het maken van houwelicken, komen allenthalven dusdanige
twijffelachtige bedenckingen voor den dagh; en, als ick mijn memorie wat ververschen
mochte, ick souder u een groote menigte uyt konnen brengen, op alle de gevallen by
u voor-gestelt.
PHIL. Zijnder dan oock eenige na den in-ganck van het houwelick?
SOPH. Ja niet weynige, soete jongelingh, en ontfanght my dese ter goeder rekenige.
Voor eerst:
Of een vrouwe, merckende dat haer schoonheyt iemant gaende maeckt, gehouden
is die te bederven?
Of een man, belovende aen sijn Vrouw haer misdaet te vergeven, soose haer schult
wil bekennen, en daer na overspel bekennende, hy de selve magh verlaten?
Of een vrouwe, die in 't heymelick verkracht is, wel doet sulcx te openbaren?
Of de natiën, die veel wijven trouwen, meer vernoegen hebben uyt veel vrouwen,
als men hier uyt eene doet?
Of een vrouwe verlaten magh worden, die voor haer houwelick haer in haer eere
heeft verloopen?
Of een bruyt verlaten magh werden, mits sy bevonden wert sogh in haer borsten
te hebben?
Of men magh bedingen, voor het houwelick, dat het wijf sal vooght zijn; en sulex
gedaen zijnde, of, een van beyde de gehoude daer van willende af-wijcken, de tweede
sulcx magh weygeren?
Of een mans-persoon kan ontschaeckt werden?
Of men onder conditien een vrouwe magh trouwen, te weten, indiense een sone
krijght, ofte indiense maeght bevonden wert, of diergelijcke?
Of het tot een sekeren tijt geoorloft is te trouwen?
Of d'Overheyt haer borgers magh dringen en dwingen om te houwelicken?
Wat het eygentlick te seggen is, dat men Vader en Moeder sal verlaten en den man
aen-hangen?
Of een vrouwe haren Vader ofte haren Man moet toe-vallen in eenigh verschil,
daer haer man ongelijck in heeft?
Of een vrouwe haren man mach verlof geven, om een ander wijf te gebruycken,
indien sy onvruchtbaer is, os diergelijcke?
Of een man of vrouwe in haer t'samen-komst een schoonder sich mogen inbeelden?
Of om oneerlick en dertel hant-gespel een beloofde verlaten magh werden?
Of een Vasael, het wijf van sijnen leen-heer oneerlick betast of gekust hebbende,
van sijn leen kan verstaen werden vervallen te zijn?
Of een vrouwe, hertneckelick weygerende haer in redelickheyt te voegen, verlaten
magh werden?
Of een man, moetwilligh sich ontmannende, van de vrouwe magh verlaten werden?
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Of een vrouwe magh trouwen met een man, diese weet onmachtigh te zijn totte
voortteelinge; en sulcx gewetende, ofse naderhant, om de selve redenen, van hem
vermagh te scheyden?
Of een vrouwe gehouden is te volgen een man genegen tot lantloopen?
Maer wat raet om de gronden deser saken, immers van de bysonderste der selver,
wat naerder te ondersoecken; op dat ick niet alleen de vragen, maer oock de redenen
der selver voor en tegen, en eyndelick uw gevoelen over de selve moge verstaen?
SOPH. Een groot getal van de selve soude verhandelt konnen werden, by
gelegentheyt van de volgende trou-gevallen; maer het is nu eenmael genoegh voor
desen tijt de tongh en sinnen daer op geoeffent te hebben.
PHIL. Dewijl het dan, waerde Sophronisce, u alsoo geliest, soo wil ick hier een
eynde maken. Maer weet, dat ick jegenwoordelick van u scheyde, niet gelijck leeuwen
of beeren, ofte ander wilt gediertel, hare banden afgebroken hebbende, naer het wout
loopen, om noyt weder te komen; maer even soo als hoenders of duyven, en
diergelijcke tam gevogelte uyt sijn kot gaet of vlieght, houdende staegh een opset
en voornemen om haest weder te keeren.
SOPH. Ick versta wat ghy seggen wilt, jongelingh; doet soo, en vaert wel.
Al is een sake noch soo goet,
Weet dat j'er maet in houden moet.
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Proef-steen van den trou-ringh.
Het tweede deel.
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Inleydinge.
Het was alreede over den middagh, en de sonne hielt haer noch bedeckt onder een
duystere wolck, de welcke haer eyntelick ontsloot in een dichten mot-regen, sonder
dat'er eenigh hemels-blaeu, door 't scheyden van 't swerck, sich scheen te willen
openbaren. Philogamus, dese gestalte des luchts bemerckt hebbende, oordeelde daer
uyt, dat hy sijnen vrient Sophroniscus vermoedelick t'huys soude vinden, en mitsdien
gelegentheyt soude hebben, om met den selven voort te gaen in de t'samen-sprake,
op de Trou-gevallen ende Houwelicksche Bedenckingen, voor desen onderlinge
gehouden; en daerom uytgaende, quam den selven vinden in seker stil vertreck, daer
hy gewoon was in sijn eenigheyt de sinnen by wijlen innewaerts te trecken, om sich
de uytterlicke dingen te ontrecken. Hy dan, den selven alvorens gegroet hebbende,
verklaerde daer te zijn gekomen tot vorderinge ende voltreckinge (konde het
geschieden) van haer-lieder vorige aenmerckinge op de houwelicksche saken.
Den regen juyst ontrent den noen
Is om den ganschen dagh te doen,

(seyde Philogamus), sulcx dat ghy, belet zijnde om in uwen tuyn te gaen wandelen,
en van gelijcke om de straten te gebruycken, maer eensaem wesende in dit uw stil
vertreck, soo kome ick u aenmanen tot vol-voeringe van ons begonnen werck, u en
my bekent. Is dat alsoo, vrient? seyde Sophroniscus. Voor desen hebt ghy my hier
toe versocht by gelegentheyt van een schoonen dagh en een vermakelicke plaetse,
en nu gebruyckt ghy, in de selve saecke, voor een aenradende reden dit regenachtigh
weder, en desen verschoven en eensamen hoeck van mijne wooninge. Hoe meenje
dit ront te schieten? Genegentheyt (antwoorde Philogamus) maeckt gelegentheyt, en
een die iet seer begeert, die weet oock alderhande tijden en stouden daer toe te passen
en bequaem te maken. Ick bidde u, waerde man, laet ons geen tijt verliesen, dewijl
ick gemerckt hebbe, dat de selve in aengename saecken altijt schaers uyt komt te
vallen. Wel aen (sprack Sophroniscus), set u neder, en begint te lesen, als ghy voor
desen plaght te doen; ick wil u dat ampt als noch laten. Wy sullen jegenwoordelick
van Palestina na Grieckenlant overgaen, in den draet van dit werck, soo ick d'ordre
van onsen Schrijver wel gevat hebbe. Wel aen, laet ons dat lantschap mede eens
doorwandelen (seyde Philogamus), om daer na te dalen tot bekende rijcken en tijden.
Ick sitte dan neder, neme het boeck in handen, en beginne te lesen met verwachtinge,
wat invallende gedachten u hier door sullen werden verweckt.
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Eerste geschiedenisse, bestaende in het verhael van het ongelijck
houwelick van Crates en Hipparchia.
Vernuftigh Grieckenlant, wilt heden laten varen
Wat in u is gebeurt in menigh hondert jaren,
Al wat het eerste volck eens selsaem heeft gedacht,
En wat een jonger tijt te voorschijn heeft gebracht.
Wilt, door een langh verhael, hier niet te samen rapen:
Noch hoe, door slim bedrogh, Alemene wert beslapen;
Noch hoe dat Ceres kint by Pluto was ontschaeckt,
En van den swarten poel Princesse wert gemaeckt;
Noch wat Pasiphaë voor desen heeft bedreven,
Dat van den ouden tijt niet recht en is beschreven;
Noch hoe dat over langh een gansch verscheyden aert
Te samen is gebracht, en door de trou gepaert.
Laet ons een ander stuck op heden gaen bemercken,
En laet op dit verhael de jonge sinnen wercken.
't En is geen wonder meer, al troude Galatée
Een dodden uyt het wout, of monster uyt de zee.
Siet hier een jonge maeght, tot hoogen drift genegen,
Die stelt haer teere voet op ongebaende wegen;
Sy doet een selsaem werck, en, met een vreemt beleyt,
Sy schouwt die haer begeert, sy wil die haer ontseyt;
Sy vleyt een bultigh man, sy vliet de schoonste menschen,
Sy haet'et altemael, dat jonge lieden wenschen.
Op, op, geswinde pen, beschrijft ons dit geval,
Dat aen ons Hollants volck een wonder schijnen sal:
Hipparchia, gestreelt van al de jonge lieden,
Meer als'er eenigh mensch te voren sagh geschieden,
Is quelligh in den geest en bijster ongesint,
Als haer een jongh gesel met soete woorden mint.
Het is haer meerder lust gedurigh iet te lesen,
En in een stil vertreck alleen te mogen wesen,
Om door een rijp gepeys te toomen haer gemoet,
Wanneer het buyten spoor verkeerde gangen doet.
Sy vint in haer geen lust, gelijck de maeghden plegen,
Sy vint tot naelde-werck haer sinnen niet genegen,
Sy wil geen tijt-verdrijf gelijck de losse jeught,
Sy wil geen mal geraes of ongesouten vreught;
Haer geest stijght hooger op, sy geeft haer om te soecken
Al wat'er schuylen magh in ongemeene boecken;
Sy spot met spelde-werck en al het aerdigh doeck,
En laet het vrouwen-tuygh verschoven in een hoeck.
Een schrift dat hooge sweeft, en boven alle vrouwen,
Dat rust op haren schoot en leyt in haren bouwen;
En schoon het duister wort, sy draeght de boecken met,
En leytse nevens haer oock in het sachte bedt.
Al wat de jonckheyt acht, dat is in haer verdwenen:
De beste van het landt die loopen blaeuwe schenen;
Een joncker uyt het hof en sijn uytwendigh kleet,
Dat is haer als een walgh en enckel herten-leet.
Maer des al niet-te-min, de grage jonge lieden
En laten efter niet, haer gunst te komen bieden,
En hoe de Juffer meer de vryers weder-hout,
Hoe meer sy wort geverght om haest te zijn getrout.
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Meest al haer naeste bloet is besigh haer te raden,
Sich met geen droeve sorgh te willen overladen,
Maer liever bly te zijn, gelijck de jonckheyt plagh,
Terwijl het haer betaemt en oock gebeuren magh.
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De moeder is gesint haer spoedigh uyt te geven,
Om in den echten staet haer dagen af te leven;
Sy roept schier even-staegh: ‘Het is my groote spijt,
Dat ghy soo bijster stil en ongeselligh zijt.
Ghy spaert uw jeught te langh, dies word ick onverduldigh,
Ghy zijt aen onse stam een nieuwe jonckheyt schuldigh,
Ghy moet voor al het Rijck gaen brengen aen den dagh,
Waer door het even staegh in wesen blyven magh.
Ontsluyt den waerden schat in uwen schoot verholen;
Uw Vader even selfs die heeft'et u bevolen.
Kiest uyt de gansche stadt een rustigh edelman,
Die tot soo nutten werck u dienstigh wesen kan.
Om lant-koop wel te doen, en wel te mogen paren
En koomt nau eens 't geluck in seven gansche jaren;
En mits die schoone kans soo wonder selsaem valt,
Soo dient hier vast gegaen, en niet te zijn gemalt.’
Maer wat haer iemandt raet, sy gaet haer oude wegen,
Tot vryers niet gesint, tot vryen ongenegen,
En sy en kent voor al geen aengenamer dag,
Dan alsse boecken leest, en eensaem wesen magh.
Het viel op desen tijt, haer vader hadde gasten;
Maer hy en liet met dranck geen vrienden overlasten,
Een yder eyste wijn soo veel het hem geviel,
Soo dat meest al het volck de sinnen nuchter hiel.
De vreughde lijcke-wel en is niet wegh genomen:
Want na het derde glas begonder praet te komen,
De wijn heeft yders breyn tot spreken op-geweckt,
Een yder vogel songh na dat hy was gebeckt:
Hier gaet Archidamas, met wonder hooge streken,
Van sijn doorluchtigh huys en grooten Adel spreken,
Hy roemt hem af-gedaelt van Cadmus oude stam,
Die (schoon het Bacchus speet) den draeck het leven nam.
Maer Hylas pooght het gelt, het lant, en oude renten,
Als vry van meerder nut, de gasten in te prenten;
Hier weyt hy wonder breet. Aristo prees de jacht,
Die hy van grooter vreught voor rechte mannen acht.
Maer Hedon valt'er in, en looft de schoone vrouwen,
En wil, tot sijn vermaeck, maer desen acker bouwen.
Candaules loegh hem uyt, verhief den koelen wijn,
En noemt sijn hooghste goet, te leven sonder pijn.
Phryx sweegh een langen tijt, terwijl de gasten aten,
Maer berst ten lesten uyt, en prijst de groote staten,
Hy meynt dat staegh te zijn in 's Konings vaste gunst
Is verr' het hooghste luck, en vry de meeste kunst.
Doch Calchas, om den twist in dit geval te mijden,
Gingh halen aen den dagh den loop van oude tijden:
Hoe dat eens over langh Leander had gevrijt,
En door de baren drongh met onvermoeyde vlijt;
Wat Thaïs heeft gedaen in haer ontuchtigh leven,
En wat oyt Canace voor desen heeft bedreven;
En meer van desen aert, waer van hem yder prees,
Tot dat'er op het lest een groote stilte rees.
Wat lager aen den disch, daer jonge lieden saten,
En niet als van een bruyt of van het vryen praten,
Daer gingh een yder aen, nae dat hy is gesint,
Of nae de reden leyt, of naer hy stoffe vint:
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Acoetes, uytter aert een hater van de Vrouwen,
Bespot al wat'er scheen genegen om te trouwen;
Hy noemt het echte bed een jock, een lastigh pack,
Een stage slaverny, een willigh ongemack;
Hy swoer, noyt tot een wijf sijn hert te sullen geven,
Al wou de Wijsheyt selfs met hem in echte leven.
Dit hielt meest al de jeught al wat te rau geseyt,
En meynt dat hy te breet in desen handel weyt.
Maer Arcas wederom, genegen om te paren,
Hielt trouwen wonder nut voor sijns gelijcke jaren;
Hy noemt het echte bed de werelts hooghste vreught,
Een steunsel voor den Staet, een haven voor de jeught;
Hy riep: Ick wil een wijf, ick salder een belesen,
Al sou de Sotheyt selfs mijn by-slaep moeten wesen.
Siet daer een groot verschil, door ongelijcken aert,
D'een wenst te zijn getrout, en d'ander ongepaert.
Maer onder dit gewoel quam Celon tusschen beyden,
En hielt'et sonder gront al wat de vryers seyden,
Hy sprack: Indien ick oyt sal komen tot de trou,
'k En wil geen slechte duyf, 'k en wil geen wijse vrou.
Siet dus swetst al het volck en weet bequame reden,
En wat hem dienen magh, tot sijn gebruyck te smeden;
D'een doet het in der daet en d'ander in den schijn;
Dus siet men over al de krachten van de wijn.
Hier na gingh Crates aen, onaerdigh in de leden,
Maer geestigh in verstant en destigh in de reden.
Eerst sprack hy van het ooft, dat op de tafel stont,
Maer uyt een diepen geest, en op een vasten gront.
Doen trad hy vorder uyt, en quam tot hooger saken,
Soo dat hy menighmael den Hemel scheen te raken;
Hy sprack van waer de vorst, van waer de donderslagh,
Van waer dat ebb' en vloet met beurten komen magh.
Hoe dat het met de lucht en aertrijck is gelegen,
En wat het wonder Al geduerigh doet bewegen;
En hoe een hooger geest bewoont dit machtigh lijf,
Die al dit groot beslagh heeft onder sijn bedrijf;
En of geheel de mensch, wanneer hy komt te sterven,
Sal in het graf vergaen en in het stof bederven;
Of dat sijn innigh deel sal sweven in de lucht,
En komen even-selfs daer noyt en wert gesucht.
Hy koomt ten lesten af, en strafat de vreemde streken,
Waer toe van langer hant de menschen zijn geweken;
Hy strijckt de rancken deur, hy schelt de losse waen,
Waer meed', in synen tijt, de lieden swanger gaen.
Hy leert, dat geen bejagh magh nut of voordeel hieten,
Indien der goede trou geen deel en magh genieten.
Hy schaft den rijckdom af, vermits de middel-maet
Al wat ter werelt is in prijs te boven gaet.
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Hy leert, hoe dat de geest ons tochten moet betoomen,
En dat al 's menschen doen bestaet in losse droomen.
Hy spreeckt van 't lompe vleesch en van de rappe ziel;
En meer van dese stof, na dat de reden viel.
Hier in schiep onse maeght een wonder groot behagen,
En scheen in dit gespreck als buyten haer gedragen;
Haer dacht, dat zy niet meer by swacke menschen sat,
Maer in des hemels troon en by de Goden at.
De maeltijt is gedaen, de gasten gaen vertrecken;
Maer sy gaet des te meer haer gansche sinnen strecken
Tot Crates hoogen geest; sy wickt en over-leyt
Wat Crates heeft gedaan, wat Crates heeft geseyt.
Sijn stant, sijn wijs gespreck, en sijn manhaftigh wesen,
Dat is in haer gemoet als in een boeck te lesen;
Dat is in haer gemaelt en wonder diep geprent,
En waer de Juffer gaet, daer scheen de man ontrent;
Hy sweest haer voor het oogh, hy leyt haer in de sinnen,
En sy en kan geen rust op haren geest gewinnen,
Sy noemt hem menighmael, oock tegen haren danck,
En dus maelt haer de ziel geheele nachten lanck.
Doch schoon een soete slaep komt over haer gevallen,
Noch wortse nimmermeer genegen om te mallen;
Haer breyn is even dan met reden in-getoomt:
't Is tucht al watse prijst, en wijsheyt datse droomt.
Sy, geensins door het oogh, maer door het oir gevangen,
Gevoelt in haer gemoet een wonder soet verlangen;
Sy prijst den Jongeling en sijnen hoogen geest,
Sy prijst sijn diep vernuft en schoone reden meest.
‘Wel! wat is dit geseyt (dus gaet de Vrijster spreken)
Wat voel ick voor een brant in dit gemoet ontsteken?
Word' ick nu minne-sieck van soo een viesen man,
Die 't my niet vragen sal en ick niet vragen kan?
Siet, wat een selsaem werck! de beste van den lande,
Die stellen hare trou aen mijne jeught te pande,
Die bieden my gestaegh haer trou en rechter-hant,
En ick en bood hun noyt een eenigh minne-pant.
Ick worde t'aller tijt gevleyt, gestreelt, gebeden,
En deftigh aen-gesocht en wonder hart bestreden;
En des al niet-temin ick blijve die ick ben,
Om dat ick niet een man voor my bequaem en ken.
Hoe! sal dan nu een mensch van wonder strenge seden,
Die geen cieraet en lijt ontrent sijn rauwe leden,
Ontstellen mijn gemoet en roeren mijnen geest,
Daer voor ick vander jeught ten hooghsten heb gevreest?
Ach! dat sou voor het volck een vreemden handel wesen,
En daer in d' oude tijt noyt van en wert gelesen;
En om soo viesen gril en ongehoorden brant,
Sal ick een straet-maer zijn door al het gansche lant.
Maer neemt, ick vond het goet soo harden aert te minnen,
Komt, seght eens mijn vernuft, hoe sal ick dit beginnen?
Ach! Crates is van outs een hater van de vreught,
Hy kent geen soete min, geen luymen van de jeught;
Sijn hert is even-staegh als buyten hem gevlogen,
En boven aertsche draf ten Hemel op-getogen,
Hy voed een hoogen geest, van alle tochten vry,
Erkent niet wat de jeught of wat het minnen zy.
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Wil ick hem voor een man, ick sal 't hem moeten vragen,
En met een groot gevaer mijn eere moeten wagen;
Ick sal hier moeten doen al wat een vryer plagh,
En dat noyt teere Maeght met eere plegen magh.
En soo ick dit bestae, hoe sal de werelt spreken!
Hoe sal het schamper volck met felle tongen steken!
Hoe sal de steedtsche jeught verfoeyen mijne daet,
Als die gansch buyten spoor en uyt den regel gaet!
Ey, wat ick bidden magh, bedaert uw losse sinnen,
En wilt soo vreemden stuck uw leven noyt beginnen.
Kiest liever, wijl ghy meught, een man, een echten vrient,
Die soet, die geestigh is en u tot vreughde dient.
't Is vry een wijt verschil te werden aen-gebeden
Door iemant van de jeught, verciert met frissche leden,
Als aen te moeten doen een schaem-root aengesicht,
En af te moeten gaen van alle maeghde-plicht;
Als soo een viesen kop, verslingert op de boecken,
Te streelen met den mont, tot vryen aen te soecken.
Ach! siet doch, mijn gemoet, dat ghy die klippen mijt;
Een mensch die leelick is, hoe kan hy zijn gevrijt?’
Sy wou na dit gespreck haer geest in ruste stellen,
Maer voelt al wederom haer ziel gedurigh quellen;
Dat hoogh verheven brein, dat sweeft haer in den kop,
En, waer de Juffer gaet, het draeyt gelijck een top.
Sy gaet als wederom hier over liggen malen,
Soo dat in dit gewoel haer gansche sinnen dwalen:
‘Wel hoe! beschroomde ziel, is dit soo vreemden stuck,
Dat oock een Juffer vrijt en let op haer geluck?
Of moet een jonge maeght haer sinnen laten binden,
Daer niet als tegen-aert en leet en is te vinden?
Moet ick en mijns gelijck voor eeuwigh zijn beschroomt,
En trouwen naer het valt en nemen, dat'er koomt?
Neen, neen, na mijn begrijp, dit zijn maer viese grillen,
Die ons, als voor een wet, de menschen stellen willen.
Een vrijster heeft de macht, soo wel als eenigh man,
Te nemen haer gerief, daer sy het vinden kan.
Medea, weggeruckt door Jasons schoone leden,
Heeft met een soeten mont den Ridder aen-gebeden,
Den Ridder op-gedaen haer toe-genegen hert,
Tot dat sijn frissche jeught tot haer genegen wert.
Heeft Dido niet gevrijt, en met geheele sinnen
AEneas aen-geleyt om haer te komen minnen?
Heeft Sappho boven dien niet Phaon aen-gesocht,
En, door een soet gevley, tot haren wil gebrocht?
Hoe! sal ick dan ontsien, dat hondert schoone Maeghden
Eens stelden in het werck en sonder schromen waeghden?
Hoe kan het hedensdaeghs alleen my qualick staen,
Dat in den ouden tijt soo dickmael is gedaen?
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Soo ick op lusten sagh, dat waren vuyle saken;
Maer nu ick wijsheyt soeck, wie kan mijn voorstel laken?
Ick die een man begeer, niet soo de jonckheyt plagh,
Magh doen in dit geval, dat yder niet en magh.
Maer Crates is mismaeckt. Dit hoor ick op hem schieten;
Hem dien de deught verciert, wie kan dien leelick hieten?
Maer hy is bijster arm en uytter maten kael;
Die wijse sinnen heeft besit het altemael.
Maer hy en heeft geen staet om van te mogen leven;
Al wat op aerden wast, dat kan hem voedsel geven.
Maer hy is noyt geset en dwaelt aen alle kant;
Al waer den Hemel streckt daer is ons Vaderlant.
Maer wat heeft soo een mensch als enckel leet te wachten?
Een wijs en billick hert kan alle dingh versachten.
Maer hy wort staegh bespot, dat hem tot schande streckt;
Wie dat den wijsen schimpt noch wort hy niet begeckt.
Maer ghy zijt bly van aert en hy een rechte suffer;
Jae hy een deftigh man, en ick een slechte Juffer.
Maer hy een vuyle slons en ghy een nette Maeght;
Ghy spraeckt een ander tael, soo ghy hem innigh saeght.
Waer woont oyt kloeck verstant in soo mismaeckte leden?
Ick bidde vraeght my niet, maer hoort sijn wijse reden.
Maer 't is niet dat alleen, want hy is oock gebult;
Geheel dat groot geswel is met verstant gevult.
Maer 't is een viesen kop, hy kan geen vrouwen streelen;
Hy kan my sijn vernuft en deughden mede-deelen.
Maer hy is staegh alleen in eenigh selsaem dal;
Wat raest het schamper volck! is God niet over-al?
Maer hy bast yder toe, geen mensch kan hem behagen;
Dat is een vaste peyl, dat sy hen qualick dragen.
Maer hy veracht het gelt, een teycken dat hy raest;
Wie daer niet op en past, die koomt de Goden naest.
Maer hy lijt staegh gevaer met veel in 't wout te sweven;
Al wie geen doot en vreest, die kan eerst rustigh leven.
Maer hy komt in geen huys, oock op een verre reys;
Des hemels schoon verwulf, dat noemt hy sijn paleis.
Maer hy en drinckt geen wijn, wat kan hem oit vermaken?
Wie drinckt wanneer hem dorst, dien kan oock water smaken.
Maer hy nut slechte spijs en dickmael niet een beet;
't Is goet al wat hy nut, die maer uyt honger eet.
Maer hy en lijt geen kunst of ciersel aen de leden;
Een wijs en deftigh Man vernoeght hem met de reden.
Maer dit is enckel leet voor uwen teeren aert;
't Is my meeste vreught met hem te zijn gepaert.
Maer hy waeckt menighmael, oock dickwils gansche nachten;
Wanneer hy niet en slaept, dan voed hy sijn gedachten.
Maer soo een selsaem hooft en dient geen jonge vrou;
'k En name Crates niet, indien ick mallen wou.’
Daer staet de Vrijster vast, sy roept haers vaders knechten,
Sy laet in haren Tuyn een hooge ladder rechten,
Sy gaert in haren schoot het schoonste boom-gewas,
Dat oit een sinnigh mensch van schoone boomen las:
Die lietse nae de kunst met aerdigh kruyt besteken,
En wrocht'er roosen om met hondert minne-treken.
Een yeder, die het werck maer eens met oordeel sagh,
Verstont waer heen het wou en wat'er onder lagh;
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Verstont in volle daet, wat dat de groene kruyden,
En wat het bloem-gewas in desen wou beduyden.
Men sagh'er sneegh beleyt, men sagh'er vonden in,
Vry teyckens van verstant, en van een diepe min.
De schotel boven al, daer in de fruyten lagen,
Die scheen oock even-selfs haer soeten noot te klagen;
Men sagh'er menigh hert bezijden op gemaeckt,
Met pijlen (soo het scheen) tot in de gront geraeckt.
Sy geeft het reyn geschenck een van de kamenieren,
En hiet het by den Man met heusche woorden cieren;
Doch hoese spreken moet en wat'er dient geseyt,
Dat wort haer voor-gespelt en in den mont geleyt.
De dienstmaeght doet haer werck, ten besten datse konde,
Hoe-wel sy metten geest de saken niet door gronde.
Ten valt haer geensins in, dat aen de soete maeght
Soo viesen hooft bevalt, soo strengen aert behaeght.
Sy koomt dan met het ooft tot Crates in-getreden,
Sy groet den Jongeling en seyt hem dese reden:
‘Mijn Juffer, waerde man, (ghy kentse soo ick denck),
Die biet u goeden dagh, en sent u dit geschenck.
't Zijn fruyten, na de kunst geciert met versche roosen,
Die wy, tot uwer eer, uyt meer als duysent koosen;
Vermits ghy gister noen soo wel en bondigh spraeckt,
Van al dat 's menschen oogh en oock den mont vermaeckt.
Hipparchia die wenst, soo ghy het wout gehengen,
Eens meerder herten-lust u toe te mogen brengen;
En, om u kond te doen haer toe-genegen hert,
Soo is 't, dat dit geschenck u toe-gesonden wert.’
De man die hoort'et aen, maer hielt sich onbewogen,
Vermits hem even doen de sinnen elders vlogen;
By hem wert, sonder slot, 'k en weet niet wat geseyt,
En hy gaf even-selfs geen drinck-gelt aen de meyt.
Sijn swaer en killigh breyn, dat blijft gelijck vervrosen,
Te midden in de jeught van al de frissche rosen;
Hy laet de fruyten daer en hy en proeftse niet,
Het schijnt, dat hy geen kruyt of schoone vruchten siet.
Dit speet de kamer-maeght, en mits sy konde mercken,
Dat aen de Jongelingh de sinnen elders wercken;
Soo keertse wederom, en seyt de Juffer aen
Wat dat'er is gebeurt, en hoe de saken staen:
‘Uw fruyt, begon de Meyt, dat swaer-hooft toe-gesonden,
En heeft in sijnen geest geen lust met al gevonden:
Want of men desen kluts al moye dingen geeft,
Hy weet van buyten niet of hy van binnen leeft.
Hy is als staegh van huys. Ghy, hebje wat te schencken,
Wilt niet om desen bloet, maer om een ander dencken.
Een gifte (na my dunckt) is sonder gront besteet,
Als hy, dien ghy beschenckt, aen u geen danck en weet.’
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De Maeght had uyt-geseyt. De Juffer is verslagen,
Sy geeft haer na den Hof om daer te mogen klagen:
‘Ach! seyse, 't is een block en niet een geestigh man,
Aen wien mijn groen geschenck geen lust verwecken kan;
Ach! 't is een deusigh brein, dat niet en kan bedencken,
Wat dat het seggen wil, als jonge vrijsters schenken.
Ach! had ick dese gunst aen Lycias getoont,
Ick ware metter daet door weder-gunst geloont;
Had ick het aerdigh fruyt Eudoxus toe-gesonden,
Ick hadde voor gewis sijn hert aen my gebonden;
Ick weet, hy had vereert aen mijne kamer-maeght
Vry meer als dit geschenck en al het fruyt bedraeght.
Had ick aen Eutrapel het minste dingh geschoncken,
Hy kreegh in sijn gemoet wel duysent minne-voncken;
Sond ick hem maer een blom of maer een versche roos,
Wat is'er dat sijn hert voor mijne gunst verkoos?
Een peer hem toe-geschickt, een appel hem gegeven,
Die sou als van der doot hem brengen in het leven;
Die sou den Edelman verfraeyen sijn gemoet,
Gelijck een soeten dau de flauwe kruyden doet.
Voor minnaers is het ooft van alle tijt gepresen,
Cydippe kan voor al my des getuyge wesen.
Een appel heeft wel eer een ongetemde Maeght
Tot in den lieven arm van haren vrient gejaeght.
Door ooft en sijn behulp, soo maeckte Pluto zijne
Den roof by hem ontvoert, de schoone Proserpijne;
En koomt'er aerdigh fruyt van eenigh Herders kint,
Het is van outs een peyl, dat hy van herten mint.
Dit al, gelijck ick weet, heeft Crates wel gelesen.
Hoe kan dan sijn gemoet soo ongevoelick wesen?
Voorwaer hy is te stuer, daer is geen soetheyt in,
Daer is in sijn gemoet geen woon-huys voor de min.
Ghy wilt dan uwen geest tot soeter vryers geven,
Verkiest een Edelman, die beter weet te leven;
Verkiest een soeter aert, die op uw diensten wacht;
't Is dwaesheyt gunst te doen een diese niet en acht.’
Sy heeft na dit gepeys een langen tijt geswegen,
Maer heeft al wederom haer oude luym gekregen:
‘Fy, seytse, grilligh mensch, hoe gaeje dus te werck?
Ick bidde, segh een reys, wat is uw oogh-gemerck?
Wilt ghy een jongen laf tot uwe gunst verwecken?
Wilt ghy een Venus-wicht tot uwe liefde trecken?
Neen, dat is niet gemeent, ghy soeckt een deftigh man,
Die, met een hoogh gemoet, sijn tochten dempen kan.
Wel aen dan, grilligh breyn, en wilt u niet bedriegen,
Het is van outs geseyt: geen arent jaeght'er vliegen;
Geen man soeckt kinderspel; en wieder hooge sweeft,
Weet dat hy geen vermaeck in slechte dingen heeft.
De meyt die quam daer aen, en gingh de Man besoecken,
Daer hy gansch besigh sat te midden in de boecken;
Sy stelt hem fruyten voor met roosen overdeckt;
Voorwaer, bedenckt'et wel, het is met hem gegeckt.
Hy was met sijnen geest tot in de lucht gevlogen,
En by de goden selfs ten hoogsten op-getogen;
Hy wist u grillen niet, noch hoe het Meysjen ralt,
Vermits sijn hoogh gemoet soo lage niet en valt.
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En siet, vermits de Man veracht soo kleyne dingen,
En niet en is gewieght met slechte beuselingen;
Daerom verflaeut uw geest, en krijght een dwarssen sin,
En 't is nochtans de gront van uw begonnen min:
Om dat geen oogen-lust sijn hert en kan bekoren,
Om dat de leckerny by hem is af-gesworen,
Om dat geen schoonheyt selfs sijn reyne sinnen treckt,
Dit is 't dat uw gemoet tot sijne gunst verweckt.
Om dat hy niet en doet gelijck geringe menschen,
Die rijckdom, die vermaeck, die sachte dagen wenschen;
Om dat hy over langh sijn tochten overwan,
Siet, daerom wil ick hem, en anders geenen man.
Maer daer is boven dien een mis-slagh hier bedreven:
Ick hebbe desen last een losse Meyt gegeven;
En die heest (na ick merck) mijn gronden niet verstaen,
En daerom, als het dient, haer bootschap niet gedaen.
Wie sieck is van de min, en soeckt te zijn genesen,
Hy die de pijne voelt, die moet de boode wesen;
Hem is het droevigh leet tot in de ziel geprent,
Dies is hy slecht bedacht, als hy een ander sent:
Ick wil mijn eygen selfs aen Crates gaen vertoonen,
Soo sal dit kloeck verstant mijn gunsten wel beloonen.
Wat doet ons wacker oogh en geestigh wesen niet,
Wanneer het op een man geswinde pijlen schiet!
Maer hoe sal ick, een Maeght, tot Crates nu genaken?
Sal ick in volle daet den vryer moeten maken?
Sal ick met stout gebaer hem vallen in den schoot,
En met een vollen mont hem klagen mynen noot?
Kan dit een Vrijster doen? kan dit mijn tonge spreken?
Gewis mijn eerbaer hert, dat schijnt'er af te breken;
Mijn bange geest verdwijnt, mijn teere ziel verschiet,
En mijn bevreesden aert en heeft de stoutheyt niet.
Maer schoon ick had de kracht mijn voorstel uyt te brengen,
Misschien en sou de Man mijn streelen niet gehengen,
Misschien sal hy terstont, met hert en stuer gelaet,
My stellen buyten troost en buyten alle raet.
Maer hoe! bedruckte ziel, wilt ghy geduerigh hellen,
Om dit onrustigh hert met swaren anghst te quellen?
Waerom geen sachter wegh en beter raet bedacht?
Waerom niet wat gemack tot uwen druck gebracht?
'k En hoef in dit geval mijn eere niet te wagen,
Noch met een open mont mijn herten-leet te klagen;
Men kan in dit geval bedeckt en seker gaen,
Mijn eer en dit versoeck, dat kan te samen staen.
Wie geeft het in de borst, die kan, ooek sonder spreken,
Aen iemant doen verstaen al wat haer magh ontbreken.
Al swijght een Vrijster stil, een winck, een soete lagh
Die seyt, ooek sonder tael, al wat haer schorten magh.’
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Sy gaet, na dit gepeys, in hare kamer treden,
Sy reemt een suyver glas en spiegelt hare leden;
Sy doet haer koffers op, en haelt'er aen den dagh
Al wat tot meerder glans haer leden dienen magh:
Sy trost haer geestigh hair, en ciert aen alle kanten
Haer vlechten met Topaes en rijcke diamanten;
Met paerels haren hals, dat net en geestigh staet,
Mits sy het aerdigh tuygh in wit te boven gaet.
Een tabbert, na de kunst geschildert met de naelde,
Daer in een wacker oogh met groot vernoegen dwaelde,
Die sweeft haer om het lijf en, mits haer rijcke stof,
Vertoont, in bloem-gewas, gelijck een vollen hof.
Maer schoon sy is geciert met hondert moye dingen,
Die 't oogh van al het volck als tot haer leden dwingen,
Sy heeft noch beter glans: want al het schoon cieraet
En is soo lustigh niet gelijck haer soet gelaet,
Gelijck haer geestigh hair en roos-gelijcke wangen,
Al net en recht bequaem om harten in te vangen.
En dus soo treetse voor en geeft haer in de stadt,
Doch meest ontrent de plaets daer Crates dickmael sat;
Daer Crates besigh was sijn sinnen op te scherpen,
Daer siet men onse maeght het oogh geduerigh werpen;
Maer ofse somtijts lacht en somtijts deerlick siet,
De man is onbeweeght, en hy en groetse niet.
Hier op spreeckt haer gemoet: ‘Het stuck moet verder komen,
Want hy is met den geest te bijster opgenomen;
Ick wil hem naerder gaen, en, met een heusen mont,
Hem seggen dit geheym tot in den diepsten gront.
Dat is de rechte streeck die my sal konnen baten,
Waer schaemte schade doet, daer dientse na-gelaten;
Dit is een nutte spreuck, bevestigt van den tijt:
De wijsheyt is het waert, dat haer een maget vrijt.’
Sy koomt op dit gepeys tot Crates ingetreden;
Maer siet, een koude schrick die rijst haer in de leden,
Haer innigh herte klopt, haer gansche lichaem drilt,
Sy weet niet watse doen of watse laten wilt.
Sy gingh tot driemael toe om aen de klinck te roeren;
Maer sy voelt haren geest als uyt de leden voeren,
Het schijnt dat sy in swijm ter aerden neder-sinckt,
Of dat de strate selfs haer in het aensicht springht.
Sy keert dan wederom en gaet vast overleggen,
Of sy dit niet en dient haer moeder aen te seggen.
Dat vontse voor het lest, na langh bedencken, goet;
Dies gaetse tot de vrou en opent haer gemoet.
‘Vrou-moeder (seyt de maeght), het is een wijl geleden
Dat ghy hebt in der ernst gelet op mijn besteden,
Ghy hebt my duysentmael tot trouwen aengemaent,
Maer ick en sagh den wegh daer geensins toe gebaent.
Mijn ongevoelick hert en mijne tuymel-sinnen,
Die waren even-staêgh onlustigh om te minnen,
'k En wist niet éénen man die my soo wel beviel,
Dat ick aen sijn beleyt wou gunnen dese ziel.
Maer siet, hoe alle dingh ter werelt kan verkeeren!
Ick voele door de min mijn sinnen over-heeren;
Ick voele, dat mijn hert nu anders is gestelt,
En dat een selsaem vyer mijn teere sinnen quelt.
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Indien het u belieft my des verlof te geven,
Ick wil van nu voortaen, ick wensch een ander leven,
Ick wil oock heden selfs verkiesen eenigh man,
Die mijn onstuymigh hert in ruste stellen kan;
Die mijn onrijpe jeught ten goede sal bereyden,
En tot de ware deught mijn driften sal geleyden.
Ghy, doet in dit geval gelijck een moeder plagh,
Op dat ick dit begin ten eynde brengen magh.’
De moeder is verheught van soo gewenste reden,
En soeckt van stonden aen hier naerder in te treden.
‘Wel dochter (seyt de vrou), zijt ghy aldus gesint,
Soo opent even hier, wie van u wert bemint;
Ick sal, eer dat de son is in de zee geweecken,
Ick sal noch heden selfs met nwen Vader spreecken,
Ick weet, geen meerder vreught en sal hem oyt geschiên,
Als u, sijn liefste kint, getrout te mogen sien.’
De maeght gaet weder aen: ‘Ick hebbe lange dagen
Mijn sinnen om-gevoert, mijn oogen om-geslagen,
Op dat ick met bescheyt ten lesten vinden sou,
Aen wien ick mijn gemoet sou binden in de trou.
En naer ick menighmael, met alle mijn vermogen,
Het stuck heb overleyt en dickmael overwogen;
Soo oordeelt mijn gemoet, dat Crates is de man,
Die my in dit geval alleen vernoegen kan.
Indien het u behaeght ten echte my te geven,
Ick ben met hem gesint mijn dagen af te leven;
En dat in vreught, in pijn, in lust, in ongeval,
En wat my voor een lot den Hemel gunnen sal.’
‘Hoe, Crates? (seyt de vrou) wel, dat zijn viese grillen,
Die ick niet kan verstaen waer henen datse willen;
Hoe, Crates, lieve kint? dat is een selsaem mensch,
Hy kent geen lief of leet, geen lust of herten wensch.
Hy heeft ja vleys en bloet te samen uyt-getogen,
De gronden van den mensch, de werelt uyt-gespogen,
Hy heeft sijn eygen aert en alle vreught versaeckt,
Soo dat ghy boven al daer qualick zijt geraeckt.
Soo ghy sijn lichaem siet, hy heeft mismaeckte leden,
En waer men hem ontmoet daer gaet hy eensaem treden,
Sijn aensicht staet gestreckt en als in stagen rou;
In 't korte, desen man en dient geen jonge Vrou.
Ghy, in het tegendeel, zijt prachtigh op-getogen,
En hebt gestaêgh verkeert by luyden van vermogen;
Ghy zijt van ons geciert en van der jeught gekleet,
Niet uyt een schaerse beurs, maer uytter maten breet.
Ghy zijt een schoone maeght, en hondert jonge mannen
Die hebben t'uwen dienst haer sinnen ingespannen;
Of soo ghy rijckdom soeckt, de rijckste van de stadt
Die zijn door uwen glans ten vollen opgevat.
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Soo ghy op Adel siet, de beste van den lande
Die bieden hare trouw aen uwe gunst te pande.
Ghy daerom, frissche bloem, gaet, neemt een lustigh man,
't Zy edel, rijck, of schoon, ghy hebt'er keuse van.
Maer soo een viesen aert voor u te willen kiesen,
Dat is met eygen wil sijn lieve jeught verliesen,
Dat is het malste stuck en wel de vreemste slagh,
Die ick in dit geval van al mijn leven sagh.
Hy is een leelick mensch, en ghy van schoone leden,
Ghy van een soeten aert, en hy van sture zeden.
Hy wonder rou gekleet, ghy net in uw gewaet,
Hy droef in sijn gebaer, ghy bly in uw gelaet.
Hoe sal dit groot verschil sich oyt te samen voegen?
Hoe kan dit strydigh werck oyt herten vergenoegen?
Gelooft'et, waerde kint, soo ongelijcken aert
Kan noyt als met verdriet te samen zijn gepaert.’
De moeder had geseyt. De dochter gingh beginnen,
Niet door een schielick hooft, maer wel bedachte sinnen:
‘Met oorlof, seyt de maeght, al wat men schoonheit hiet
En heeft soo goeden naem in mijn gedachten niet:
En dat ghy leelick noemt en kan ick niet verfoeyen,
Maer voel in tegendeel mijn liefde dieper groeyen.
De schoonheyt, na my dunckt, bysonder in de mans,
En geeft noyt ware lust, en heeft geen rechten glans.
Ulysses hadde noyt de gaef van schoone leden,
Noch wan hy menigh hert door sijn besette reden,
Noch heeft hy Nymphen selfs tot sijne min gebracht;
Soo dat ick kloeck verstant voor alle dingen acht.
Al is een lichaem schoon, wat vreughde kan het geven,
Om daer aen vast te zijn voor al sijn gansche leven?
't En is maer een gesicht. Wat kan 'er meer geschiên?
Al wie het eens bekijckt, die heeft'et al gesien.
Of sooder naderhant iet anders is te vinden,
Soo blijckt'et, dat de tijt de schoonheyt kan verslinden:
In voegen dat men noyt, als met een groot verdriet,
Het af-gaen van de jeught en van de schoonheyt siet.
't Is anders met de geest: die kan tot alle tijden
Verfraeyen ons gemoet, en op een nieu verblijden,
Die weet, tot onse vreught, gestaêgh een nieuwen vont,
Of met een deftigh schrift, of met een soeten mont.
En als dat Hemels vyer genaeckt sijn alderleste;
Dan koomt de meeste glans, en verr' het alderbeste,
Het is, in dit geval, de witte swaen gelijck,
Die singht haer soetste liet ontrent haer droevigh lijck.
Een geest van hoogh vernuft, die kan, op weynigh uren,
My storten in de borst, dat my sal eeuwigh duren;
Daer my het friste lijf, oock van den schoonsten man,
Noch wijser in verstant, noch beter maken kan.
Het lijf, hoe schoon het is, en kan my niet vermaken;
Goet, adel, schoone verw en zijn maer beusel-saken.
Het lijf is maer een block, een ongesonden romp,
En, met een woort geseyt, niet als een aerden klomp.
Indien ghy my een man oyt zijt geneyght te geven,
Ick ben met desen vrient alleen gesint te leven;
En daerom, tot besluyt: Vrou-moeder, weest gerust,
In dat ghy leelick noemt, daer is mijn herten-lust.
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Al wat de goede vrou hier tegen quam te seggen,
Dat kon de jonge maeght met reden weder-leggen.
De Vader even-selfs die is hier in ontstelt,
Als hem, gelijck het lagh, sijn Vrouwe dit vertelt.
Hy, naer het gansche stuck te hebben overwogen,
Meynt dat hier Crates selfs wel meest in sou vermogen,
Hy voeght hem by den man, hy opent sijn verdriet,
En bidt met grooten ernst, dat hy 'er in versiet:
Dat hy (die niet en is genegen om te trouwen)
Het opset van de maeght wil krachtigh weder-houwen,
Dat hy (die met een woort veel menschen beter maeckt)
De Vrijster neder set, en hare luymen staeckt.
Dit wert van stonden aen by Crates aen-genomen,
Hy seyt dien eygen dagh by haer te willen komen;
Hy seyt, dat hy den loop van soo een vreemt geval,
Oock in een oogenblick, in stilte brengen sal.
In 't huys waer Clito woont, daer was een stille kamer:
Hier tijt de man te werck, en, met een flucksen hamer,
Soo maeckt hy daer een gat, soo dat hy konde sien
Al watter omme gingh, en watter magh geschiên.
Maer eer hy wederkomt, gaet hy sijn Dochter spreken,
En pooght met alle macht haer voorstel af te breken;
Doch sy blijft onbeweeght en set haer even vast,
Soo dat haer vreemde luym geduerigh hooger wast.
De man, als uyt-geput, gaet nu sijn beste reden,
Gaet al sijn gansche kracht op haer gemoet besteden;
Hy klopt aen haren geest met soo een harden slagh,
Als oyt een felle tongh aen iemant geven magh:
‘O wat een schendigh stuck! waer sijn uw teere jaren,
Waer is uw sedigh hert, uw schaemte wegh gevaren?
Waer is het eerbaer root, der vrouwen hooghste deught?
Dat ghy uw reynen plicht aldus vergeten meucht!
Waer rolt uw los verstant? waer dwalen uw gedachten?
Dat ghy wilt onderstaen een man te gaen verkrachten!
Een man gansch tegen aert te dringen in de trouw,
Dat noyt en wort gedaen als van een geyle Vrouw!
Quelt u een heeten brant, of worden u de leden
Van krevel aengeritst, of van het vleys bestreden,
Soo malt, gelijck het dient, en kiest een rustigh man,
Die met een loet onthael uw jeught vernoegen kan;
Maer by een viesen Grieck uw lust te willen soecken,
Die noyt geen lust en vint als in vernufte boecken;
Dat is het sotste stuck, dat ick mijn leven sagh,
En dat oyt menschen breyn met reden lijden magh.
Hoe! sal een bultigh vent een schoone maeght vervoeren?
En, die geen liefde kent, uw sinnen konnen roeren?
O, monster van de stadt en van het gansche Rijck!
Wie sagh'er immermeer, wie kend'er uws gelijck?’
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Juyst op dit eygen woort, soo komt de moeder binnen,
Die seit: ‘Verdwaelde ziel, wat mooghje doch beginnen?
Ghy hebt in grooten ernst op my wel eer versocht,
Dat ghy eens met gemack tot Crates spreken mocht;
Komt nu, en neemt de proef van sijn verkleumde sinnen,
En siet, wat uw gespreck op hem sal konnen winnen.
Hy is hier binnens huys, in seker stil vertreck,
Gaet, spreeckt hem, sooje wilt, en opent uw gebreck.’
Als dit de Juffer hoort, al is haer geest verslagen,
Sy is noch even-wel het stuck gesint te wagen;
Sy weeght in haer gemoet het onverwacht geval,
En peyst een korte wijl, hoe sy het maken sal.
Maer alsse Crates siet, haer gansche leden beven,
Soo datse geen geluyt voor eerst en konde geven;
Sy staet gelijck verbaest van soo een deftigh man,
Maer groet hem lijcke-wel ten besten datse kan:
‘In wijsheyt, kloeck vernuft, en lust tot hooge saken
Daer in, ô waerde vrient, bestaet mijn gansch vermaken;
En schoon ick ben gevleyt van al de frissche jeught,
'k En vinde geen vermaeck in al die malle vreught:
Want naer ick even hier u lest eens hoorde spreken,
Ben ick van sotte min ten vollen af-geweken,
Ick ben, na dat gespreck, gedurigh ongerust,
En siet, in u alleen besluyt ick mijnen lust.
Soo ghy het, waerde man, nae desen wilt gehengen,
Ick sal al wat ick kan tot uwen dienste brengen,
Ick sal al wat ick heb u storten in den schoot,
En blijven u getrou tot aen de bleecke doot.
Ick heb van u geleert in tucht alleen te spreken,
En al het los gevley ten vollen af te breken;
Ick heb van u geleert te lijden met verdrach,
Al wat het schamper volck op iemant seggen mach;
Ick heb van u geleert, niet meer te willen achten
Dat yder een begeert, dat alle menschen wachten,
Dat oyt een prachtigh wijf om hare leden droegh,
Ick heb van u geleert, dat weynigh is genoegh.
Ick heb van u geleert in voorspoet niet te swellen,
En, als het qualick gaet, sijn herte niet te quellen.
Ick heb van u geleert, dat ons de bleecke doot
Stelt boven alle sorgh, en buyten alle noot.
Ick heb van u geleert mijn los gemoet te dwingen,
Ick heb van u geleert, dat God in alle dingen
Sijn woon-plaets heeft geset; dat God is over-al;
Dat God te sijner tijt de werelt rechten sal;
Dat, waer Hy is ontrent, geen quaet en dient bedreven,
Geen boosheyt aengerecht door al het gansche leven:
Want hy vervult het Al. Ick heb van u geleert,
Hoe druck en tegenspoet ten goede dient gekeert.
Ick heb van u geleert, dat stil te mogen wesen
De menschen voordeel is, en driften kan genesen.
Ick heb van u geleert, dat gullen overvloet
De leden niet en helpt, maer enckel hinder doet.
Ick heb van u geleert, en wilder in volherden,
Ick heb van u geleert een mensch te konnen werden;
Ick meyn het metter daet, en niet in loosen schijn,
En, acht ick uwe leer, soo moet ick uwe zijn.’
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Met sy haer reden sluyt, haer gansche wangen bloosen,
En gloeyen even soo gelijck als versche roosen:
Daer was een stoel ontrent, waer op sy nederseegh,
En siet, haer wesen sprack, schoon dat haer tonge sweegh.
De Man, op dit gesicht, voelt sijn gewrichten drillen,
Sijn geesten overhoop, onseker watse willen:
Sijn over-strengen aert wort sacht in dit geval,
En weet niet wat hy doen, of wat hy laten sal.
Hy staet dan sonder spraeck, verstelt in sijn gedachten,
Hy voelt in dit gewoel sijn herte schier verkrachten.
Ten lesten, wat bedaert, soo leyt hy sijnen staf,
Sijn af-gesleten mael, en rauwen mantel af.
Daer stont hy doen ontbloot. Hy toont sijn gansche leden,
Hy toont sijn kranck gestel van boven tot beneden;
Hy toont de jonge maeght sijn heymelick gebreck,
En siet, in desen stant begon hy dit gespreck:
‘Het komt my selsaem voor, ô schoonste van de maeghden,
Die oyt door soet gelaet aen eenigh man behaeghden,
Het koomt my selsaem voor, ô bloempje van het lant,
Dat ghy, schoon onversocht, my biet uw rechterhant;
Dat ghy (des noyt geverght) aen my wilt over-geven
Uw frissche maeghde-bloem, uw soet en jeughdigh leven;
Dat ghy my zijt gesint, als uwen bed-genoot,
Te bieden uwen mont, te jonnen uwen schoot.
Wat koomt u in den sin my dit te komen seggen?
Gewis ghy moet het stuck vry naerder over-leggen.
Bedaert u, soete maeght, en kent, eer datje mint,
En eer ghy door de trou uw vrye sinnen bint.
Ick wil u nu ter tijt, ick moet het u ontdecken,
Dat ick geen man en ben om vrouwen aen te trecken;
Ick ben een slecht gesel, en van geen hooge stam,
En 't huys is sonder glans, daer uyt ick oorsprongh nam.
'k En heb geen koren-lant, geen klaver-rijcke dalen,
Geen heuvels in het wout, daer duysent schapen dwalen;
Ick heb geen boomgewas, geen wijngaert op het velt,
Ick heb geen prachtigh huys, en min noch machtigh gelt.
Dees' male, die my dient om boecken in te steken,
En wat my op den wegh noch vorder mach ontbreken,
En desen staf alleen, dat is mijn eenigh goet,
Mijn schat, mijn gansche kraem, die my vernoegen moet.
En wat mijn lichaem raeckt, 'k en sal u niet bedriegen,
Oock ben ick niet gewoon aen iemant oyt te liegen,
Ick heb my bloot gestelt voor u, beroemde maeght,
Op datje mijn gestel en swacke leden saeght.
Men hout'et voor gewis, dat, als mijn moeder baerde,
Ick haer en al het volck met desen romp vervaerde;
Ick word' als voor een spoock van yder aengesien,
En ick en heb noyt vrou mijn leden willen biên.
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Daer is een ronde bult my op den rugh gewassen;
Hoe kan dat immermeer uw frissche leden passen?
Hoe sal uw geestigh lijf, uw aengename jeught,
In my, onaerdigh mensch, oyt vinden hare vreught?
Hoe sal uw hoogh gemoet sich neder konnen geven?
Hoe sal uw vrolick hert soo strengh oyt konnen leven?
Ghy sult, voorwaer, ghy sult, indienje my gelooft,
Vertreuren uwe jeught by soo een selsaem hooft.
Ick ben meest alle tijt genegen om te dwalen,
Nu in het naeste lant, en dan in verre palen.
En dit is mijn gebruyck: al is mijn lichaem swack,
Noch doe ick even-wel mijn leden geen gemack.
In 't holste van de nacht, als vee en menschen slapen,
Of by haer weder-paer haer soete lusten rapen;
Dan leyt mijn besigh hert, mijn deusigh hooft, en maelt,
Soo dat het even dan in verre landen dwaelt.
Mijn huys is sonder glans en sonder gulde vaten;
Ick hebbe dat beslagh al lange na-gelaten.
Een kamer sonder pracht, die acht ick voor geluck,
Een paert, al waer het blint, en brack'er niet één stuck.
Een kleet is my genoegh, kan 't maer de leden decken,
En, schoon der iemant lacht, ick laet de werelt gecken.
'k En soeck geen leckerny, geen mont of oogen-lust,
Ick noem het goede spijs al wat den honger blust.
Aen tafel, daer het volck sijn hooghmoet plagh te toonen,
Daer nut ick enckel moes, of dickmael rauwe boonen.
Ick slape daer het valt, en ben oock dan alleen,
En, voor een sachte peul, neem ick een harden steen.
Voor wijnen, die het breyn met heeten damp ontsteken,
Soo les ick mijnen dorst met water uyt de beken;
En voor een gulden kop, of ander rijcker vat,
Soo schep ick metter hant een schrael en killigh nat.
Ick leve soo ick magh en na de saken vallen,
Vol hoogh en diep gepeys, terwijl de lieden mallen.
Maer hoe een jonge Vrou dient aen te zijn geraeckt,
Daer heb ick noyt mijn werck voor desen af-gemaeckt.
Denckt nu, ghy die soo teer van jongs zijt op-getogen,
En uit uws moeders borst maer weeld' en hebt gesogen;
Denckt, wat ghy maken sout by soo een viesen man,
Die aen het echte bed geen vreughde brengen kan.
Indien ghy zijt geneyght ons regels aen te vaerden,
En leeren nae de kunst de gronden van der aerden,
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En hoe in ouden tijt de werelt is gebout,
Soo bleefje, soete maeght, al beter ongetrout.
Dan zijn de sinnen vry om hoogh te mogen sweven,
En nutter tot de kunst als die geselligh leven:
Want al waer Kinders zijn, daer is het nimmer stil,
En wieder Moeder is en doet niet datse wil.
Maer wat dat u belanght, ô perel van den Lande,
Doet ghy met uwe jeught aen Hymen offerande:
Want als ick u bemerck, en uwen soeten aert,
Soo dient u geen beroep, als wel te zijn gepaert.
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Ghy moet met eenigh Prins in echte banden leven,
En aen het Vaderlant van uwe vruchten geven;
De loten uwer jeught, uw gul en edel zaet,
Dat moet hier namaels zijn een steunsel van den Staet.
Het root van uwen mont, het wit van uwe borsten Een wensch van al de jeught, en hondert jonge vorsten,
En daer van yder spreeckt door al het gansche Rijck En is niet voor een romp, als ick of mijns gelijck.
Wy sitten menighmael veel uren op-getogen,
Het schijnt dat ons de ziel is uyt het lijf gevlogen,
Maer van het echte bed of vrouwen geen gewagh:
En wat is edel fruyt voor die het niet en magh?
Wat is u, schoone blom, aen dit beslagh gelegen?
Gaet, kiest een lustigh man, gelijck de vrijsters plegen;
Gaet, neemt tot uw behulp een soeten bed-genoot,
Soo magh een aerdigh kint vercieren uwen schoot.
Dat sal u beter zijn, als, in geleerde Boecken,
Den aert van alle dingh te willen ondersoecken.
Al dat en is geen werck, dat jonge vrijsters raeckt;
Het schepsel dient gebruyckt daer toe het is gemaeckt:
De Man betaemt de sorgh, de kinders moeten spelen,
Een vrijster dient gepaert om vrucht te mogen telen.
Ghy daerom, frissche roos, gaet, neemt een edel-man,
Die u tot echte lust en vreughde dienen kan.
Dit loom en bultigh lijf voor u te willen kiesen,
Dat is uw soete jeught, uw soete vreught verliesen;
Dat is uw jeughdigh lijf te brengen in den noot;
Dat is by een geleyt het leven en de doot.
Daer zijnder in de stadt die hen geluckigh achten,
Dat sy tot in der nacht op uwe diensten wachten;
Al geestigh, edel, rijck, en rappe jonge liên,
Voorwaer het is u best op een van haer te sien.
Kiest daer wat u bevalt, dat sal u beter voegen:
Want met een edel paert en magh geen ezel ploegen.
Niet dat met vaster knoop twee herten t'samen bint,
Dan als men haren aert in één gestalte vint.’
De vader hoort'et al wat Crates heeft gesproken,
(Vermits hy door een spleet, te voren op-gebroken
Aensagh het selsaem spel); hy dan met sijn gemael
Koomt onder dit gespreck getreden op de zael.
Het dacht hem tijt te zijn sijn dochter aen te spreken,
Om al dit vreemt gepeys haer uyttet hooft te steken;
Hy seyde: ‘waerde Kint, hoort nu den lesten raet,
Ghy siet aen alle kant hoe dat uw sake staet:
Uw moeder raet 'et af, uw vader is 'er tegen,
En Crates even selfs tot trouwen ongenegen;
En dan noch boven al, soo meynt de wijse vrient,
Dat ghy hem niet en voeght, en hy u niet en dient.
Ghy wilt dan even noch uw losse sinnen stillen,
En doet dat u betaemt en dat de vrienden willen:
Wie na geen Vader hoort, en na geen raet en doet,
Die haelt sich op den hals gewissen tegenspoet.’
De maeght in dit gewoel, bedroeft tot in der zielen,
Gaet, met een bangen geest, voor haren vader knielen;
Sy geeft een diepen sucht, als in den lesten noot,
En toont in haer gelaet gelijck een volle doot:
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‘Ach vader! 't geen ick eysch, dat moet ick hier verwerven,
Of laet my nu terstont en hier ter plaetse sterven;
Of, soo oock dit versoeck my niet gebeuren magh,
Hout desen even-wel voor mijnen lesten dagh.
Ick sal veel eer een swaert in desen boesem drucken,
En mijn bedroefde ziel uyt hare woon-plaets rucken;
Als dat mijn treurigh hert sal scheyden van den man,
Die ick niet missen wil, en noyt verlaten kan.’
Sy keert haer met het woort en laet haer vader blijven,
En laet haer broeder staen, en laet haer moeder kijven:
‘O peerel van het Rijck, ick sweere by de son,
Ick wou uw dienst-maeght zijn, indien ick maer en kon.
Ick ben met al mijn hert tot u alleen genegen,
Maer niet om mijn vermaeck met u te mogen plegen;
Neen, neen, gelooft 'et vry, ick heb een ander wit,
't En is geen geylen brandt, die mijn gemoedt verhit.
Zijt ghy, naer uw gebruyck, genegen om te waken,
En echter niet gestelt om vrouwen aen te raken,
Ey lieve, weest gerust; ick sie maer op den geest,
En met u wijs te zijn, dat is mijn bruyloft-feest.
Dat is mijn hoogste lust, ick sal niet anders wenschen;
Gemeenschap in het bed is voor geringe menschen.
'k En acht 'et niet een sier al wat men daer geniet,
't Is al maer water-verw voor een die hooger siet.
Schoon ghy my niet en raeckt, noch sal ick uwe blijven,
Laet op mijn graf alleen den naem van Crates schrijven;
Dat is voor my genoegh. De gront van mijne vreught
En heeft sich noyt geset op rancken van de jeught.
Hoogh oordeel, diep verstant, en wel bewrochte sinnen,
Die konnen maer alleen my krachtigh overwinnen;
Daer ben ick op verlieft, daer ben ick om belust,
En, sonder dat vermaeck, soo blijf ick ongerust.
Hoe! kan oock niet een vrouw haer sinnen overgeven,
Om met een deftigh man haer dagen af te leven
In vrientschap, sonder meer? kan niet een billick mensch
Ontfangen, buyten lust, sijn vollen herten-wensch?
Voor my, ick segge ja. Gy sult 'et haest beproeven,
Dat ick tot mijn vermaeck geen man en sal behoeven,
Geen man en heb gesocht. Noemt my slechts echte vrou,
En ick en wil van u geen plichten van de trou,
Geen wel-lust in het bed. Ick sal my konnen geven
Om, als een deftigh man, naer uw gebruyck te leven;
Ick sal mijn hooft-cieraet, geboort met diamant,
Ick sal mijn rijck gespan gaen leggen uytter hant,
Ick sal dit edel kleedt niet laten af te keuren,
Ick acht het Juffer-tuygh alleen voor slechte leuren,
Ick achte niet een dingh als dat de wijsheyt raeckt,
En dat in ons gemoet de sinnen beter maeckt.
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Gout, peerels, diamant, en al de rijcke steenen
En zijn niet in der daet gelijck de lieden meenen;
't Is maer 'k en weet niet wat, dat om het ooge speelt,
En dat een ydel hert sich in de sinnen beelt:
't En is maer rauw gewas, gekomen uyt de rotsen,
En geensins van den aert om des te mogen trotsen;
't En is maer oester-quijl, bevrosen in de zee,
En met een harden storm geslingert aen de reê.
't En raeckt niet aen het hert, het kan geen mensch verblijden,
't En baet geen stille ziel in druck en bitter lijden;
Het maeckt in tegendeel een ongerusten geest:
Want een die veel besit is alle tijt bevreest.
't Is vry een meerder lust de sterren aen te schouwen,
Als ydel poppe-goet en leuren van de vrouwen.
Voorwaer, het minste licht, dat aen den Hemel staet,
Is soeter in vermaeck en hooger in cieraet.
Dat magh een menschen oogh oock sonder kost genieten,
En soo een reyn gesicht en kan hem noyt verdrieten;
Noyt boven sijns gelijck doen swellen door de pracht,
Gelijck haer flicker-glans van alle tijden placht.
Wel vrient, wilt ghy den aert van mijne lusten weten,
Ick kan oock enckel moes en rauwe boonen eten;
Ick kan oock dolen gaen, ick kan oock sober zijn,
En slapen in het wout, en leven sonder wijn.
Ick sal benevens u een rouwen mantel dragen,
En wat ghy vorder doet en sal my niet mishagen.
Ghy sult te geener tijt vernemen mijn geklagh,
Indien ick maer alleen ontrent u wesen magh.
Maer wat ick heb geseyt, ghy laet u niet bewegen,
Ick sie aen uw gelaet, het is u bijster tegen.
Wel Crates, wilt ghy dan mijn liefde tegen-staen,
Soo moet dit treurigh hert van droefheyt onder gaen;
Soo moet mijn woonplaets zijn ontrent de droeve maegden,
Die haer benaeude ziel uyt haren boesem jaeghden,
Uyt sake van verdriet en heeten minne-brant,
Daer niemant soet behulp of hope toe en vant.
Als Dido niet en mocht haer waerden vrient genieten,
Soo gingh sy metter daet haer edel bloet vergieten:
Want eer hy met de vloot verliet het Koninkrijck,
Soo was de jonge vrou terstont een droevigh lijck.
En als de Griecksche maeght Leander moeste derven,
Sy wou geen vreughde meer, maer gaf haer om te sterven.
En Thisbe, by geval van haren vrient ontbloot,
Begaf haer door het swaert gewilligh in de doot.
En waerom sou de mensch op aerden langer leven,
Als aen sijn droevigh hert geen troost en wert gegeven?
Voor my, ô waerde man, ick ga den eygen gangh,
Magh ick niet uwe zijn mijn leven-dagen langh;
Ick ga den eygen wegh, ick zijge na beneden,
Ick ga na Charons boot, en dat met rasse schreden;
'k En vreese nu voortaen geen droevigh ongeval,
Ick heb hier by der hant dat my verlossen sal;
Juyst op dien eygen tijt, sy greep een bloten degen,
Die onder seker kleet verholen had gelegen,
Sy voeght haer op de punt. Maer Pytha, gansch ontstelt.
Die valt haer om den hals, eer sy het wapen velt.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Wat sal de vader doen? wat sal de moeder spreecken?
Hy siet haer tranen aen, die schijnen stage beecken;
Hy siet haer droef gelaet, en haren bleecken mont,
Soo dat hy sijn gemoet in duysent prangen vont.
Hy geeft hem uyt de zael, met droefheyt in-genomen,
En sijn bedroefde vrou is tot hem af-gekomen;
Die toont haer gansch ontstelt, en boven al bevreest,
Het schijnt, dat sy de maeght siet geven haren geest.
Sy valt hem om den hals, en, met een droevigh kermen,
Soo bidse dat de man sijns dochters wil ontfermen.
Hy, van een sachten aert en even seer ontset,
Vergunt, na groot beklagh, de moeder haer gebedt.
Daer gaet 'et selsaem toe, daer laet men Crates halen,
Die koomt met stil gebaer getreden opter zalen.
De vader seyde niet, hoe na de jongh-man quam,
Soo dat de droeve vrou het woort ten lesten nam.
Sy sprack dan Crates aen, met tranen op de wangen:
‘Ach, hoe is dese maeght met uwe min bevangen!
Daer is geen uyt-komst aen, ick sie het metter daet,
Dat al haer gansche lust in u alleen bestaet.
Voor desen, waerde man, soo was het ons begeeren,
Dat ghy de jonge Maeght sout van uw liefde weeren;
En hier is toe gedaen al wat ick oyt bedacht,
En daer is niet met al by haer te weegh gebracht;
Dies koom ick wederom met uyt-gestorte tranen,
Om tot het tegen-deel uw sinnen aen te manen.
Wel aen dan, lieve vrient, ontfanght de jonge maeght,
En doet met hare jeught gelijck het u behaeght.’
De man, die stelt hem vremt en wil het stuck ontleggen;
Maer echter op het lest hy liet hem noch geseggen.
Cupido quam 'er by en schoot hem in den bult,
Tot dat sijn koude borst met vlammen is vervult.
Het wicht, dat had een pijl in AEtna laten smeden,
Die nut en dienstigh was tot soo verkleumde leden;
De schicht was bijster langh en wonder fijn gestaelt,
Soo datse door de borst tot in de lever daelt.
Daer gaet de bruyloft aen, maer sonder bruylofs-gasten,
Geen maeghden by de Bruyt die op haer diensten pasten;
Geen spel of bly gesangh, geen kruyt of roose-krans,
Geen vryers op de zael, geen vrijsters aen den dans.
De maeght die wort een vrou door wonder vreemde wegen,
Haer lust is even-selfs in lusten niet gelegen;
En des al niet-te-min soo is de vrijster bly,
En niemant (soo het schijnt) en hout'er feest, als sy.
Maer sy verlaet terstont al wat haer plagh te çieren,
En wort tot in de ziel verandert van manieren;
Sy draeght een rou gewaet, al isse wonder teer,
Sy wilt geen diamant of rijcke peerel meer.
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Dat schoon, dat geestigh hair, soo net wel eer gevlochten,
Dat sonder heeten brant geen vryers sien en mochten,
Is nu in een gerolt, gedwongen overhoop,
En 't is nu maer alleen een onbelompen knoop.
Sy gaet door al het lant, en dat met naeckte voeten,
Gelijck die haren kost met spitten winnen moeten:
Haer bed is menighmael het gras en jeughdigh velt,
Daer sy by wijlen rust, of om te slapen stelt.
Sy eet maer voor de noot en drinckt uyt klare beken,
Sy kan in grooten ernst de feylen tegen-spreken;
Sy straft het noest gewoel en ick en weet niet wat:
De rancken van het hof, de grillen van de stadt;
Sy tast oock Prinssen aen, en die sich Heeren noemen,
Oock die met vollen mont op haer geleertheyt roemen;
Maer boven al het volck, dat alle dingen leert,
En tot sijn eygen hert geen sinnen oyt en keert.
Siet daer de lieve twee, verwondert van de menschen,
Gaen dolen sonder huis, maer hebben datse wenschen;
Sy leven buyten sorgh en met een bly gemoet,
Geluckigh sonder staet, en machtigh sonder goet.
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t'Samen-sprake op 't ongelijck houwelick van Crates en Hipparchia.
Kort inhouden van de volgende t'samen-sprake.
1. Of het in 't gemeen waer is, dat yder sijns gelijcke moet trouwen?
2. Of men een howwelick magh aen-gaen, sonder ooghmerck te hebben op
gemeenschap van bedde?
3. Of het goet is, een mismaeckt maer een wijs man te trouwen?
4. Of iemant, hebbende een uytmuntende lichamelick gebreck, dient getrout?
5. Of iemant te trouwen met een uytwendigh of met een inwendigh gebreck beter
zy?
6. Of de gene, die te samen staen te trouwen, malkanderen hare heymelicke
gebreken gehouden zijn kennelick te maken?
7. Of nieugehoude niet een voet en dienen te nemen in 't begin van haer houwelick,
hoe malkanderen in hare onderlinge swackheden best te verdragen?
8. Of een jonge Deerne, een kint buyten echte gewonnen hebbende en ten
houwelicke versocht werdende, sulcx dient te openbaren?
9. Of sulcx eerst naer 't vol-trecken van 't houwelick openbaer werdende, het
houwelick daerom kan gescheyden werden?
10. Of een geleert man behoort te trouwen?
11. Of een jonge Deerne magh vryen, dat is: een man aensoecken om haer te
trouwen?
12. Of lief-hebben en begeeren een en de selve sake zy?
13. Of een mans-persoon een vrou-mensch kan lief hebben, sonder in-sicht op
gemeenschap van bedde?
14. Verscheide selsame en gedenckwaerdige invallen van jonge Deernen, ontrent
't verkiesen van iemant in 't stuck van liefde.

PHILOGAMUS. Hier is (na ick sie) groote stoffe voor handen, en daerom is met vlijt
te letten, hoe die best ten nutte sal dienen gebracht. Voor my, ick vinde hier eerst
een gelegentheyt, regel-recht gaende tegens uwe beste gront-slagen, die ghy over-al
soo hoogelick in de gelegentheden van de houwelicken zijt prijsende. Want ick sie
aen d' eene zijde een rijcke, nette, schoone, jonge, opgepronckte, wel gemaeckte,
sacht opgevoede, ja weelige Juffrouwe; en aen d'ander zijde een armen, mismaeckten,
ouden, slordigen, sloffigen, onguerigen, harden, bultigen, en geheel ingetogen en
deunen boeck man, en boven al een quaet doeckman, en van dese twee wert een
houwelick, volgens dese geschiedenisse. Nu bidde ick u my te seggen, hoe kan dese
Philosooph geseyt werden na-gekomen te hebben de lesse van sijnen mede-broeder,
aldus luydende:
Vrient, woont en trouwt met uws gelijck,
Dat is by-naest een Hemelrijck.

SOPHRONISCUS. Ick ben wel gesint hier van een weynigh met u te spreken. En voor
eerst, lieve Philogame, soo weten wy beyde, dat 'er noyt soo algemeenen regel is, of
daer en kan wel eenige uyt-neminge ofte bepalinge op gevonden werden. Leeren ons
niet de Philosophen (Arist. lib. 8. Ethic.) en oock d'ervarentheyt, dat 'er vrientschap
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kan opgerecht en gehouden werden tusschen personen ongelijck van staet en van
andere gelegentheden? te weten: soo wanneer de weldaden, van de hooghste zijde
komende, met bescheydentheyt ende wijs beleyt van de andere zijde werden
vergolden; en soo sulcx in 't stuck van vrientschap kan geschieden, waerom niet
mede in 't stuck van houwelick, dat immers voor een sonderlinge soorte van
vrientschap by yder wert gerekent? Ten anderen soo staen de wijse toe, dat
d'ongelijckheyt in een sake (als van adel, rijckdom, of diergelijcke) aen d'eene zijde
wesende, door andere saken van de wederzijde (als kunsten, geleertheyt ofte
diergelijcke) kan werden gelijck gemaeckt; en die gelijckmakinge heest Hipparchia
niet alleen voor aengenaem, maer voor een groote weldaet gehouden. (Erasmus de
Christ. matr. fol. 108).
PHIL. 't Is wat geseyt, waerde Sophronisce, maer ten neemt den knoop niet wegh,
waerom dat ongelijcke houwelicken werden tegen-gesproken te weten: de
verwijderinge van gemoederen, die een seker gevolgh is van soo verscheyden en
ongelijcken gelegentheyt.
SOPH. Ick wil dan naerder komen, soete Jongelingh, en ick sal seggen, dat dit geen
ongelijck, maer een gansch gelijck houwelick is geweest.
PHIL. Wel! hoe dat?
SOPH. 't Is waer, Hipparchia, ongetrout wesende, was, soo ghy geseyt hebt: rijck,
net, schoon, weeligh, enz. Maer soo haest sy met Crates den koop aengingh, soo is
sy niet gebleven, dat sy te voren was; maer is dadelick geworden als hy was, dat is:
in plaetse van rijck, arm; want sy liet aen haren Vader sijn goet; in plaetse van net,
slordigh (als ghy het noemt) ofte na-latigh van cieragie; want sy leyde al de
Juffer-kraem dadelick af; in plaetse van schoon, mismaeckt; want sy stelde sich na
haren man; in plaetse van dertel, ingetogen en deun; want sy en paste niet meer op
weelde, ofte (om beter te seggen) sy stelde nu haer vermaeck en weelde in niet
weeligh te zijn. En de soodanige zijn oock heden noch wel te vinden, maer op een
anderen insicht.
PHIL. Soo wilt ghy dan besluyten (als ick mercke) dat dit geen ongelijck, maer
een gelijck houwelick soude geweest zijn.
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SOPH. En waerom niet? Het selve te willen en niet te willen, is dat niet recht
gelijckheyt en ware vrientschap?
PHIL. Ick bekenne, dat ick hier in wat verset sta, en moet my naerder daer op
bedencken.
SOPH. Maer al eer hier van te scheyden, soo dunckt my noch wat
aenmerekens-waerdigh te wesen ontrent de gelijckheyt van de gehoude persoonen.
Ick en meyne niet, dat het de meeninge zy van de rechtsinnige oordeelders van de
houwelicken, dat die de beste houwelicken zijn, daer man en vrouwe in allen
malkanderen gelijck zijn maer, in tegen-deel van dien, soo meyne ick, dat'er veel
saken zijn, daer in dat het best is dat de selve malkanderen niet en gelijcken. Neemt,
dat de man uytter aert is een slap-gesoute, een Jan-treet-sacht, een lanterfant, of iet
diesgelijcke; sou het (meynt ghy) een goet houwelick wesen, soo het Wijf van gelijcke
dan ware een sleep-lende, een slappe gans, een labbe-soet, ofte iet sulcx? of; soo de
man ware een op-snapper, smeert-de-borst, ofte licht-voet; souw het wel gaen, indien
het wijf van gelijcken bevonden wierde te wesen een ruym-keucken, slampampster
of selden-t'huys? ick segge ront-uyt, dat soodanigen gelijckheyt gansch schadelick
is voor 't houwelick en voor de huys-houdinge: maer in tegendeel van dien houde
ick, dat in soodanigen gevalle de ongelijckheyt beter zy als de gelijckheyt, en dat
dienvolgende in dien gevalle, daer de man wat te veel struyfs magh, niet als dienstigh
en kan wesen, dat het wijf de panne by de stele houde. Ghy verstaet wat ick seggen
wil.
PHIL. Wel, wat is'er dan staegh soo veel te seggen van de gelijcke houwelicken,
en waerom die soo geduerighlijck ons aen-gepresen? Seght my eens
ouderscheydentlick, wanneer gelijckheyt en wanneer ongelijckheyt in de houwelicken
dienstigh is.
SOPH. Ick bekenne van dat onderscheyt noyt eygentlick te hebben gelesen, maer
even-wel soo dunckt my, dat hier toe geseyt soude konnen werden, dat het dienstigh
is, tot vrede van de gehoude persoonen, datse in vier saken gelijck, ofte immers met
sonderlinge in verschil en zijn, te weten: in staet, in middelen, in de jaren, en in de
gronden van den Gods-dienst. Vorder datse gelijck zijn in alle inwendige goede
gaven, als te weten: datse beyde zijn verstandigh, vreedsaem, eerbaer, gevoegelick.
Even-wel, als het te wenschen ware, soo woude ick dat de man in alles wat hooger
begaeft mocht wesen als de vrouwe, dewijle sulcx hem als het hooft meest betaemt.
En, om kort te spreecken, ick oordeele, dat hier wel een over-een-komst en accoort
soude dienen, als in de Musijeq de stemmen of de snaren hebben, dat is: soo over
een-luydende, dat nochtans over al een boven-sangh gekent mocht werden. Maer
wat de feylen en gebreckelickheden aengaet, ick meyne dat het heter zy, dat man en
wijf niet in all's gelijck en zijn, maer indien het gebeurt, dat'er een van hun beyde
wat te veel helde tot eenige swackheyt, dat het dan oirboor is dat d'andere in dien
gevalle meer genegen zy tot een tegen-gestelde deught, om alsoo de waegh-schale
onder hen-luyden eeniger maten recht te houden. Ja indien sulcx niet en geviele, soo
twijffele ick seer, of het niet beter en ware, dat eene van beyde helde tot een
tegenaerdigh gebreck, als dat hy of sy met het gebreck van haer partuer geheel en al
over een quame. By exempel, indien het gebeurde, dat een man uytter aert gansch
en al quistigh ware, ick meyne dat het voor de huys-houdinge beter ware, dat het
wijf helde eer na wat te grooten karigheyt, als datse even den selven aert met haren
man soude hebben. Want de saken in 't ongelijck staende, soo is het waerschijnlick,
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dat (elck het sijne willende voorspreken) sy luyden den anderen onderlinge souden
konnen dienen tot onderrichtinge; en in allen gevalle en sal de huys-houdinge op
dien voet niet soo grooten schade hebben te lijden, als in den gevalle dat man en wijf
beyde 't huys (soo men seyt) te venster uyt wilden werpen, en even quistigh mochten
wesen.
PHIL. Ick sie dat een goet deel van uw reden aenmerckens waerdigh is; maer in
dit leste geval van ongelijckheyt, soo begrijpe ick wel, dat de selve wel voor de huis
houdinge profijtelick soude mogen wesen, en oock voor het gemeene beste; maer
ick sie wederom, dat sulcx licht wel oneenigheyt soude mogen maken tusschen de
gehoude persoonen selfs.
SOPH. Maer als men van twee quaden een kiesen moet, is 't dan niet beter (als 't
immers anders niet en soude konnen wesen) dat de gehoude malkanderen by wijlen
eens haer onderlinge saligheyt seggen, dan dat de huys-houdinge door een quade
eendrachtigheyt verloren ga.
PHIL. Wel, my dunckt ick soude aen uw gevoelen mijn segel konnen steken; en,
om niet langh op een dingh te staen, soo ga ick vorder. Ick hebbe onder andere
gemerckt, dat Hipparchia in dese gelegentheyt niet en sagh op gemeenschap van
bedde, voort-teelinge van kinderen, ofte diergelijcke saken, daer de echte lieden veel
het ooghe op slaen; maer dat sy alleenlick trachte het geselschap van Crates en sijn
wijsheyt te mogen genieten, sonder meer. Soo valt my nu een vrage in, of het geoorloft
is houwelicken aen te gaen, sonder oogh-merck te hebben op gemeenschap van bedde
en voortteelinge van kinderen, en of men dien-volgende wel een onderlinge
voorwaerde soude mogen maken, ten aengaen van eenigh houwelick, dat men, boven
onderlingh behulp, aensprake, en geselschap, niet meer en soude vermogen van
malkanderen te vorderen? (Vide Cyprae. cap. 8. §. 14. fol. 369).
SOPH. Die saken en zijn niet sonder exempel, soo de Historiën getuygen. Want
Entheltrudes, een Koninginne van Engelandt, heeft (soo de historiën getuygen) aen
twee verscheyde mans in echte verbonden geweest, sonder dat yemant van de selve
de schuldige goet-willigheyt aen haer heeft betaelt, of van haer heeft genoten.
Boleslaus en Cunigundis, sijn gemalin, Koningh en Koninginne van Polen, beloofden,
met onderlinge bewilginge, malkanderen als man en vrouwe niet aen te sullen roeren,
en hebben sulcx uyt-gestaen ten lesten toe, soo men de historiën magh geloven. Het
selve wert getuyght van Stephanus, Koningh van Hongarien, en sijn gemalin.
(Arnisaeus de jure connubiorum, cap. 4. sect. 4. num. 13). Daer zijn oock andere
redenen van onthoudinge by sommige geweest, die noch selsamer luyden. Men leest
van Thrasonides, een Griecks jongelingh, dat hy, met groote liefde bevangen zijnde
geweest, en de gunste van de gene die hy beminde eyndelick hebbende gewonnen,
sich echter onthielt van haer te genaken, schoon hy sulcx vermochte, en dat alleenlick
(soo geseyt wert) om, door 't genieten van 't gene dat hy soo lange gesocht hadde,
niet te doen verlemmen en flaeu worden dien sonderlingen treck, lust, en begeerte,
met de welcke hy gewoon was sich selven met groot vernoegen menighmael te
onderhouden.
PHIL. Maer sulcken slagh van vryers en zijn my noyt voor gekomen. Wat u gebeurt
is, en weet ick niet. Wat is dat anders als, schoon men dorst heeft, niet te willen
drincken, om gedurighlick te mogen dencken, hoe wel het smaken soude, soo men
eens een frissen dronck in de haut kreegh. (Arnis. de jur. connub. cap. 4. sect. 4.
num. 13). Doch om daer mede geen tijt te verliesen, soo segge ick, dat onse vrage
niet eygentlick en is: wat hier of daer gebeurt magh zijn, maer: wat na recht en reden
behoort te gebeuren; en dat soeck ick van u te verstaen, soo 't u belieft.
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SOPH. Voor mijn gevoelen, ick segge, dat soodanige mans niet alleenlick haer
wettige trouwe breken, maer oock tegen God, den insetter van 't houwelick, groffelick
misdoen, en dat de selve noch daer-en-boven ongelijck doen aen de nature, en het
gemeen wesen der menschen.
PHIL. Ick ben even van dat gevoelen, waerde Sophronisce Maer sommige willen
hier tegen werpen het exempel van Joseph en de Maget Maria. Want, seggen die, sy
hebben haer van den anderen onthouden in die gelegentheyt.
SOPH. 't Is als ghy seght, waerde Philogame; maer dat sulcx geschiet soude zijn
uyt kracht van voor-gaende onderlingh bedingh, en sal noyt bevonden werden; en
dat niet geschiet zijnde, soo is 't klaer dat gehoude lieden met onderlinge bewilginge
sich van den anderen wel mogen onthouden, geenen noot hebbende. Maer ick houde
gelijcke dwaesheyt te wesen, eerst te trouwen, en dan aen malkanderen onthoudinge
te willen beloven. (Celantia ab Hieronymo reprehensa, quod continentiam vovisset
inscio marito).
PHIK. Al weder wat anders: Kan een jonge Juffrou geseyt werden wel te doen, een
schoon en sris Jongelingh af te seggen, en een mismaeckt licbaem daer voor te
verkiesen, als hier Hipparchia met een vreemt opset onder-stont te doen?
SOPH. Hoe, Jongelingh! gedenckje niet aen het oude vaersjen:
Ulysses was niet schoon, maer konde deftigh spreken;
Noch heeft hy door de min de Nymphen aengesteken.

Zijt ghy soo oubewust in de saken van de werelt, datje niet, en begrijpt, dat verstant,
geleertheyt, welsprekentheyt, en diergelijcke gaven, verre overtreffen het swacke en
licht-verganckelicke bloempjen van schoonheyt? Ey, seght ons doch, wat houwelick
is'er swacker en meer veranderingh onderworpen, als het gene dat uyt lichamelicke
schoonheyt sijn begin genomen heeft? Moet niet de werckinge op houden, als de
oorsaecke van de selve een eynde neemt? Kan de liefde wel staende blijven, als de
schoonheyt, die daer toe oorsake geeft, komt te vervallen? En dat sulcx (boven den
ouderdom) door veel ongelegentheden geschiet, en kan niemant onbekent wesen. In
tegendeel van dien, de genegentheyt tot iemant, uyt inwendige gaven gesproten
zijnde, en kan naulicks te niete gaen, maer moet eer dagelicks vermeerderen, nadien
soodanige gaven van nature zijn, datse met de jaren toe-nemen, daer alle lichamelicke
dingen door de tijt en jaren komen te vergaen, en worden daerom wel recht een roof
van de tijt geheelen by de Poeten.
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PHIL. Met oorlof, Sophronisce, 't is wat anders (na mijn begrijp) niet schoon te zijn,
en wat anders is 't krom, slim, bultigh, en mismaeckt te weten, sulcx datm'er kinders
mede te bedde soude jagen, als ick schier van Crates my in-beelden derf. Ick hebbe
lestmael van een out wijs Heer verstaen, dat hy voor gansch bekommerlick hielt, een
man ofte vrouwe te trouwen die een openbaer, sienlick en tastelick, gebreck heeft,
soo voor den persoon selfs die sulcx doet, als voor de nakomelingen.
SOPH. Ick en ben oock die niet, lieve jongelingh, die iemant soude willen aenraden
tot soodanige uyt-muntende gebreken, immers niet om des rijckdoms wille; ick houde
niet sonder oorsaecke geseyt te wesen, dat men sich heeft te wachten van de
geteeckende. Ick mercke oock dat de soodanige wierden geweert van het Priesterdom
in den ouden tijt, op het welcke wel te letten staet, om het gevolgh dat'er in steeckt.
Maer dien onvermindert, stelt my eens de vrage aldus: of ghy noodelick voor u hadt
te kiesen een vrou-mensch, hebbende een openbaer lichamelick gebreek, 't zy dan
een bult of diergelijcke, ofte een ander, hebbende een openbaer inwendigh gebreck,
en die van binnen soo gewent ware te swellen van boosheyt, als de vorige opswelt
door haren bult; ick bidde u, seght my doch, met welcke van beyde soudt ghy best
uw deel levens willen over-brengen?
PHIL. Gewisselick, waerde man, ghy hebt my het wel scherpelick voorgestelt; en
even-wel en weet ick niet of de oogen mijner ydelheyt noch al niet en souden vallen
op het geene de jonckheyt soo aenlockelick en bevallick acht te wesen, te weten, de
schoonheyt, en dat op hope dat ick een schoone vrouwe soo veel liefde soude meynen
te toonen, dat de boosheyt van de selve eyndelick daer door overwonnen soude mogen
werden.
SOPH. Neen, vrient, van de boosheyt te verwinnen, en van den bult te genesen, en
moest niet geseyt werden, maer beyde de dingen moesten gestelt werden in pointen
om alsoo geduerigh te moeten blijven? Wat dan?
PHIL. Ey lieve, en perst my hier op niet naerder, dat ick niet dwaesselick en werde
gedwongen te antwoorden, ofte anders soude ick noch tijt velsoecken, van twintigh
of dertigh jaren, dat is: tot my het gesichte wat verandert sal wesen. Hoe het zy, laet
dat blijven. Maer alsoo wy hier van gebreken hebben beginnen te handelen, en dat
ick uyt onse voorgelesen historie hebbe verstaen, dat Crates sijn bult en vordere
gelegentheyt voor Hipparchia gansch en al open stelde, soo is nu mijn vordere vrage,
of jonge heden, staende om met malkanderen in trouwe te versamelen, gehouden
zijn onderlinge d'een den anderen hare heymelicke gebreken kennelick te maken, en
hoe verre?
SOPH. Op dit voorstel valt vry al wat veel te seggen, lieve Jongelingh, en 't is geen
onvermakelicke stoffe om te verhandelen.
PHIL. Ick heb al dickmael hier op by gelegentheyt gedacht, en sommige dingen
daer op aengemerckt, die ick als by in-leydinge hier moet verhalen. 't Is niet lange
geleden, dat my in handen viel een boeckje dat Thomas Morus, eertijts Cancelier
van Engelandt, geschreven heeft, genaemt Utopia (men meynt dat hy daer in een
gestalte van een goeden Staet van regeeringe heeft willen af-beelden); de selve Morus
verhaelt in sijn tweede boeck, dat sekere natie, by hem aldaer hoogelick gepresen,
een maniere van doen heeft, dat als'er een vrijster of een weduwe koomt te trouwen,
men dan (al voren te komen tot het sluyten van 't houwelick) een destige en bejaerde
vrouspersoon, van de zijde van de toekomende Bruyt, de selve Bruyt den Jongelingh
in een kamer naeckt voor oogen stelt; van gelijcke dat aen de ander zijde een treffelick
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mans-persoon, van de zijde des toekomenden Bruydegoms, den selven Bruydegom
de toekomende Bruyt naeckt in 't heymelick vertoont, ten eynde elck van sijner zijde
het lichaem, dat hem ofte haer ten deele sal vallen, met kennisse van saken magh
sien of hem ofte haer 't selve recht bevalt. En alsoo eenigh vreemdelingh, dit gehoort
hebbende, daer van gansch spottelick quam te spreken, soo hadden de heden van
dien lande haer gebruyck (seyt Morus) deftelick met reden voor-gestaen, en in
tegendeel onse maniere in diergelijcken geval (als gansch dwaes) verworpen. Have
redenen waren, dat wy swarigheyt maken een paert van kleynder waerden te koopen
(schoon men 't selve by-naest geheel bloot siet, en schoon men 't selve sich magh
quijt maken als men wil) ten zy dan sake dat wy de sale, de stal kleederen, en
diergelijcke omhangselen van het paert gansch en al af doen leggen, om alsoo te
letten offer niet eenigh heymelick gebreck in het dier en schuyle; daer men nochtans
in 't verkiesen van een (die men al sijn leven houden moet) soo onachtsamelick
toegaet, dat men naeulicks een hant breete van haer bloot siende, even-wel getroost
is de kansse met haer te wagen. Plato (lib. 6. de legib.) prijst dit of diergelijck
gebruyck. Van gelijcke, sekere volcken in Indien Taxili genaemt (als Strabo lib. 15.
verhaelt) doen even by-naest het selve, en alle voorname persoonen in Moseovien,
mitsgaders die van den huyse van de Ottomans in Turckyen al het selve (P. Jovius
in Legat. Mosch.) en die alle meynen goede en bondige redenen te hebben om sulcx
te plegen. De vader van den Keyser Sergius Galba (Suetonius Tranquill) by een rijcke
en schoone Romeynsche jonck-vrouwe, Livia Ocellina genaemt, ten houwelick
begeert, en het selve gebreck hebbende dat onse Crates dede, te weten een bult op
den rugh, heeft voor deselve Livia sijn lichaem in 't gebreckelicke deel ontdeckt, en
aen de Jonck-vrou opentlick getoont; op datse, sijn gebreck siende, haer mochte
beraden, en in allen gevalle haer namaels niet en soude hebben te beklagen.
SOPH. Als ick wiste, lieve Philogamus, dat ghy uyt dese exempelen eyndelick een
regel soudt willen maken, soo soude ick seggen dat dese dingen zijn van den ouden
tijt.
PHIL. Wel wilje eenen anderen en oock eenen naderen tijt? François Sfortia,
Hertogh van Milanen, versoeckende, voor sijn Sone Galeatius, ten honwelick de
Dochter van den Marquis van Mantua, Dorothea genaemt, verstont het selve
houwelick niet te laten sluyten, ten ware de jonge Princesse aen seeckere gesanten
(Medecijnen wesende) by hem daer toe sonderlinge gelast, al vorens naeckt wierde
getoont. Waer toe de voorsz. Marquis niet en heeft willen verstaen, maer wel, dat de
selve soude werden gesien in seker lucht onder-kleet, liet welck de toekomende
Bruydegom de jonge Princesse hadde toe gesonden. Waer op onderlingh verschil
zijnde gevallen, soo heeft een van de vermaerdste Rechts-geleerden van dien tijt sijn
gevoelen hier op by geschriste geopent, stellende in 't ongelijck den Marquis van
Mantua, en besluytende, voor den Hertogh van Milanen, dienvolgende, dat de
toekomende Bruyt naeckt moest werden gestelt, het welck by een ander groot
Rechtsgeleerde werde bevestight. (Francis. Arct. cons. 142. Phil Dec. in d.c. propos.
istum. 2. notab. Tiraq. L. 4. connub. num. 38. Com med. hist. cent. 1. cap. 33)
SOPH. Na dat ick kan asnemen uyt dese uwe inleydinge, soo sout ghy geen
swarigheyt maken, die consultatie benevens de Rechts-geleerden, by u genoemt, al
mede te onderteeckenen. Doch wat my aengaet, ick oordeele dat de Marquis van
Mantua ten volle mochte volstaen, mits de jonge Princesse sijn dochter latende den
aen de afgesanten van den Hertog van Milanen in haer onderkleet; en dat behoorde
de voorsz Hertogh genoegh geweest te zijn, om te voldoen het ooghmerck, dat hy
daer in behoorde te hebben, dat is: om te sien of de selve geen uytmuntende gebreken
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aen haer lichaem en hadde, waer door de selve misselnen onbequaem soude geacht
zijn geweest om een welgemaeckte vrucht, ten goede van een Vorstelick huys, voort
te brengen, dat is, verlemtheyt, bultigheyt of diergelijck. En voor dat gevoelen en
souden ons geen Rechts-geleerden ontbreken, gelijck ick uyt goede schrijvers wel
hebbe gemerckt.
PHIL. Maer dit en soude niet genoegh zijn om mijn naeukeurigheyt te voldoen, als
ick Hertogh van Milaen ware geweest, dat is een Italiaen, hebbende te doen met een
van de selve natie; dewijl ick weet dat'er gebreken zijn van sulcken gelegentheyt,
datse wel een houwelick souden konnen omstooten, en evenwel door een onderkleet
niet en souden te sien wesen.
SOPH. Ja, maev uwe naeu-keurigheyt mochte wel zoo verre gaen, dat ghy uwe
Ambassadeurs onverrichter saken, ofte met een blaeuwe scheen, sout t'huys doen
keeren.
PHIL. Dwaes moeste de Prinsse ofte Princesse wesen, die om soo een beuselingh
een goet houwelick soude te rugge laten blijven. Voorwaer Clementia, dochter van
Karel de tweede, Koningh van Napels, was beter bedacht en op haer stuck lettende.
Want alsoo de Gesanten van Vranckrijck mede last hadden om haer in de gestalte
van haer lichaem wel naeu te besichtigen, al eer het houwelick te sluyten; en dat
eenige vrienden van de jonge Princesse sterck aen de selve rieden, haer soodanige
kleynigheyt geensins aen te laten doen, maer op hare achtbaerheyt te staen, en het
versoeck af te slaen; sy, het stuck anders op-nemende, verklaerde datse, om een
rocksken min ofte meer aen of af te doen, het Koninckrijck van Vranckrijck niet en
verstont te missen.
Ick hebbe oock vernomen van geloofwaerdige persoonen, dat selfs een seker
Koningh van Engelant, en mitsdien geen Italiaen wesende, oock niet met Italianen
te doen hebbende, willende van een Hertogh van Gelderlant eene van sijne dochteren
(want hy hadder verscheyden) voor sijnen sone, den Prins van Wallis, ten houwelicke
versoecken, gaf sijn Ambassadeurs in laste alle de jonge Princessen door een dun
kamericx doeck hun te doen vertoonen, om alsoo een goede keuse te mogen doen,
gevende vorder ordre, aen de selve sijne Ambassadeurs, te verkiesen eene van de
selve die best in 't vleys was, ofte, gelijck men my seyt dat haer instructie leyde, die
best geborst en gebilt was. En wilje dat ick noch naerder kome, soo weet dat oude
geloof-waerdige lieden in ons Hollant verklaren, dat noch niet seer lange geleden
(selfs hier in onsen ringh) het gebruyck is geweest, dat als twee jonge lieden soo
verre
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onderlinge waren versproken, dat haer houwelick op het sluyten stont, dat in dien
gevalle aen twee van de outste van de Bruyts vrienden de toekomende Bruydegom,
en aen twee outste van de toe-komende Bruydegoms vrienden de toe-komende Bruyt
genoegsaem naeekt werde vertoont, en dat alles ten eynde als voren; en 't is niet
onwaerschijnlijck, dat het queesten, in de Noorder-quartieren gebruyckelick, daer
noch soo een overblijfsel van magh wesen. Nu dit zy geseyt tot inleydinge, waerde
Sophronisce. Maer dat al overgeslagen en in sijn waerde gelaten, soo woude ick
gaerne weten wat uw gevoelen is op onse eerste vrage, te weten of jonge lieden,
staende op haer trouwen, malkanderen haer heymelicke gebreken behooren te
openbaren, dan niet?
SOPH. Wel aen, als 't u soo belieft, ick kome tot de sake, en segge dat de
Rechts-geleerde vast houden, dat iemant een slaef, gedierte, ofte oock eenige roerende
ofte onroerende goederen koopende, de kooper gehouden is te openbaren de gebreken
van alle de selve. (Lib. 1. §. venditor, ff de act. empt. L. 1. et tot. tit ss dc AEdil.
edict. Cic. lib. 3. off. Ambros. lib. 3. off. D. Thom. 22 quaest. 77. art. 3. Tiraq l. 4.
connub. 3). De Philosophen en sonderlinge de God geleerde seggen even het selve,
of anders vermogen de koopers den verkooper, als bedriegelick gehandelt hebbende,
in rechten te betrecken, en het stuck te doen rechten; het welck, indien 't alsoo plaetse
magh grijpen in koop van soo geringe dingen, die een yder sich dadelick (als 't hem
maer geliest) magh quijt maken, wat sal men seggen in soo gewichtigen handel als
in het Houwelick (wesende het selve eygentlick een handelinge daer de goede trouwe
sonderlinge moet boven sweven, en geen bedrogh plaetse en behoort te hebben) ick
scgge daerom, dat ja, de jonge lieden gehouden zijn malkanderen haer gebreken
oprechtelick kennelick te maken. Want sulcx niet doende, en de selve gebreken daer
na geweten werdende (dewijle doch man en vrouwe aen malkanderen niet en konnen
verbergen), soo souden de selve lichtelick een bedorven houwelick konnen maken.
Maer wat de naecktheyt aengaet, sulcx en kan ons landt, onse eeuwe, oock de
eerbaerheyt niet lijden.
PHIL. Mijn Heere (met uwen oorlove) ghy mooght tot dit uw voorstel brengen zoo
veel redenen en wetten als ghy meynt ter saken te dienen, evenwel sult ghy met my
bekennen, dat noch in gemeene handelinge van koopen, noch in stuck van houwelick,
sulcx gebruyckt wert. Ey lieve, wat Koopman sal de feylen van sijn waren den kooper
opentlick voor oogen leggen? en wat vryer of vrijster, ten houwelick versockende
ofte versocht werdende, sal seggen wat in hem oste in haer voor heymelicke gebreken
te vinden zijn? Gewisselick beyde doense het tegen-deel, en soodanigen
onderrechtinge hebbense van haren ouden leer-meester, dien geslepen Naso, duydelick
ontsangen. Want die leert niet sijn gcbreecken te openen, maer wel de goede gaven
die yder magh hebben.
Deckt, ô vrijster! uw gebreken,
Die in uwe leden steken;
Maer wat u wel voegen magh,
Stelt dat in den lichten dagh.

SOPH. Wat de Koop-lieden, Kramers, en onse Amoureuse hedensdaeghs plegen, of
niet en plegen, en raeckt eygentlick onse ondersoeckinge niet. Maer ick vrage u, of
ghy niet en meynt dat'et, zoo in de koophandel als in de houwelickse saken beter
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soude gaen, in-gevalle dat'er gehandelt wierde op den voet als ick 't nu hebbe geseyt,
dat is, oprecht en ter bester trouwe?
PHIL. Ick bidde u, waerde man, laet ons dit voor dese mael daer by laten, ter tijt
toe ick dit te passe sal hebben gebracht in een geselschap van eenige snege jonge
lieden, my bekent, en tot ick de selve hier van eens ernstelick sal hebben hooren
spreken; en der selver in-vallen verstaen hebbende, soo wil ick dan naerder met u
derhalven in gespreck komen.
SOPH. Ick hoore ghy wilt den schilder slachten, die een stuck ten halven hebbende
op-gemaeckt, het selve voor sijn deure voor den voorby-gaenden man het uyt-setten,
en ginck'er selfs achter sitten, om te hooren wat'er in 't gemeen van geoordeelt werde,
om het werck in 't opmaken daer na te schicken. Wel aen, ick heb'er niet tegen, dat
de jonge lieden dese en andere saken wat over den hekel halen. Want, wat my aengaet,
of sy luyden het proces aldus of alsoo beslichten, ten sal my schaden noch baten. Ick
ben dien hoeck (God lof) al te boven geseylt, en ben van die onbarmhertige heeren
(gelijck de Philosooph seyde) door weldaet van den tijt al verlost. Maer als ghy dit
aen jonge lieden wilt voordragen, soo let dan al-mede wat sy luyden gevoelen van
inwendige gebreecken, die d'een of d'ander soude mogen hebben, en of die al mede
niet en dienen bekent te werden gemaeckt, de welcke dickwils vry al hinderlicker
zijn in 't houwelick als de lichamelicke.
PHIL Wel hoe! soude dan de meyninge zijn, dat men, ten aensien van inwendige
feylen, malkanderen al mede ronde openinge soude hebben te doen? Als by exempel,
iemant ware met den kop gequelt, ofte tot drincken, tot spelen, tot snoepen ofte tot
andere nucken genegen, soude iemant sijn toekomende partuur des hebben te
waerschouwen, oock voor het sluyten van 't houwelick?
SOPH Wel wat dunckt u, als men het vorige point vast stelt, dat tot dit minder
redenen dienen?
PHIL. Wisselick vrient, soo dit geschieden soude, ick meyne dat het de gemeene
sake, (ja de werelt selfs) gansch schadelick soude wesen. Want soo doende houde
ick vast, dat'er menigte van houwelicken ongedaen souden blijven; en wat my
belanght, ick oordeele dat het noch al van de quaetste lieden niet en zijn, die, als de
bruyloft ge-eyndigt en de speelman vertrokken is, dan noch malkanderen hare
swackheden bekent maken, en te samen een goeden regel stellen, hoe die onderlinge
ten gemeenen besten in den toom te houden, immers hoe malkanderen te verschoonen
tot gerustigheyt van de huys-houdinge. En sulcx met goede uytkomst gedaen te
werden by twee nieu-getroude, heb ick onlangs verstaen. Op welcke gelegentheyt,
en met eenen tot onderlinge vrede tusschen mans en vrouwen, heeft seecker liefhebber
van de kunst een gedicht onlangs uyt gebracht, dat my in handen is gevallen, het
welck ick by dese gelegentheyt u moet deelachtigh maken; misschien of ghy in die
maniere van doen smake mocht vinden, in plaetse van dat ghy nu geseyt hebt.
SOPH. Wel laet hooren, goede Philogame, het sal misschien eenigh licht geven in
dese bedenckelicke overlegginge.
PHIL. Wel, hoort dan aen de houwelickse by-een-komste van Philetas en en Psyche;
want onder die naem sullen hier dese twee jonge heden in 't spel werden gebracht.
Een jongh en aerdigh paer, een weynigh tijts geleden,
Was, na een langh gevry, in echten staet getreden.
De tijt doet haren gangh, de bruyloft is gedaen,
De vrienden zijn verreyst en hares weeghs gegaen.
De nieu-gepluckte bloem, niet lange na de dagen
Dat sy den maeghde-krans niet meer vermocht te dragen,
Die nam haer nieuwen vrient soo wat ter zijden af,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Daer sy hem ondergingh en dese lesse gaf:
‘Phileta (sooje weet) wy zijn nu echte lieden,
En moeten by gevolgh verschil en onlust vlieden;
De vreed' is voor de vrou, en even voor de man,
Het beste dat men oyt ten echte brengen kan.
Ick wil in dit beleyt mijn kracht en jonge leden,
Ick wil tot ons gemack mijn gansch vernuft besteden;
Ghy, tracht, gelijck als ick, tot ons gemeene rust,
Soo wert ons 't huysgesin tot enckel herten-lust.
Wel aen nu, tot een gront van dit geluckigh leven,
Wil ick tot uw bericht een nutten regel geven,
Ick bidde let'er op. Want sooje dat betracht,
Soo wort ons gansch bedrijf in goeden stant gebracht:
Ick heb een selsaem hooft, en dickwils losse vlagen,
Die somtijts verre gaen, en niet en zijn te dragen;
Maer wie slechts voor een wijl mijn luymen vieren kan,
En krijght'er nimmermeer verdriet of hinder van:
Siet als mijn schorte-kleet is uyt sijn plaets geweken,
Of dat het metter hant ter zijden is gestreken;
Soo weet dat my de schroef dan niet te vast en staet,
En let dat ghy voor al mijn luymen gade slaet.
Weet ghy dan mijn gebreck een weynigh toe te geven,
Wy sullen met vermaeck en in gerustheyt leven;
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Wy sullen buyten twist verslijten onse jeught,
En leven onder een als in gestage vreught.’
Philetas hoort'et aen al wat hem Psyche seyde,
Het schijnt dat hy haer woort als aen sijn herte leyde;
En naer hy sich hier op een weynigh had bedacht,
Soo heeft hy met bescheyt sijn antwoort in-gebracht:
‘Het is my, waerde lief, een wonder groot behagen,
Dat ghy de gronden leght voor onse goede dagen;
Ick wil u weder zijn een soet en rustigh man,
En brengen tot het werck al wat ick immer kan.
Ick heb van u verstaen en wil het over-wegen,
Hoe dat in uw gemoet de saken sijn gelegen.
Ick wil u van gelijck ontdecken mijnen aert,
En 't is de rechte wegh om wel te zijn gepaert.
Ick heb een viesen kop en wonder vreemde kueren,
Soo dat'er niet een mensch by my en kan gedueren;
Maer wie mijn grillen viert, of handelt met bescheyt,
Die siet den wrock versoent, en haestigh af-geleyt.
Maer, op dat ghy verstaet wanneer ick ben te lijden,
En hoe dat met gedult mijn rancken zijn te lijden,
Soo let op dese peyl: De roos van mijnen hoet
Sal u een teycken zijn, wanneer ghy swichten moet.
Als die niet recht en staet, dan heb ick vremde grillen;
Siet dan mijn hevigh breyn met alle macht te stillen:
En soo ghy dat besorght en hier op vlijtigh acht;
Soo word' ick metter daet in beter stant gebracht.’
Hier op wert onder hen een soet verbont gesloten,
Bevestight door een kus, en met den wijn begoten;
Een yder die beloost te passen op het stuck,
Op dat haer stil geins mocht wesen buyten druck.
Maer let, hoe dat het volck den wegh hier toe bereiden,
En hoe sy nader-hant haer saken over-leyden.
Soo haest het vrouwen-kleet is scheef en buiten stant,
Soo haest was oock de roos verdraeyt en over kant.
Want als Philetas sagh, dat Psyche sou beginnen
Te stellen in het werck haer ongetoomde sinnen,
Sijn geeft was in de weer, sijn bant die wert verset,
En soo wert alle twist van stonden aen belet.
De vrou in tegendeel had staegh het oogh geslagen
Op sijn verdraeyden hoet en sijn verkeerde vlagen;
Sy viert hem watse magh, en hy verschoont het wijf,
En soo blijft yder een gerust in sijn bedrijf.
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Wel aen dan, wieder is in echten staet getreden,
Die prent in sijn gemoet den gront van dese reden:
Ghy vrouwen eert den hoet, ghy mans het vrouwe-kleet.
Soo blijft het huys gerust en buyten alle leet.

Wat dunckt u, waerde Sophronisce, was 't niet rondt gegaen voor Psyche haer soo
te openen; en was 't niet handigh gedaen van Philetas het stuck soo te grijpen?
SOPH. 't Is beter ten halven gekeert als t'eenemael gedwaelt (seyt het spreeck-woort),
en voor de gelegentheyt van die luyden meyne ick dat'et wel bedacht was soo te
doen. 't Hoogh-duyts spreeck-woort seyt wel: Ein bofz
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Weib ist nicht bosz, wann mans kent. Als men een klippe boven water siet uytsteken,
soo kan mense mijden in 't seylen, anders lijt men licht schipbreuck. Als een man
weet wat vleesch hy in de kuyp heeft, soo kan hy'er pekel na maken; en de vrouwe
oock van haerder zijde. Soo oordeel ick dan dit tot daer-en-toe goet. Maer ons
Nederlants spreeckwoort vermaent ons te kennen al eer te minnen, en daerom veel
meer al eer malkanderen in echte te verbinden.
PHIL. Maer hoe (ter goeder trouwe, waerde Sophronisce) soudt uw meyninge zijn,
dat jonge lieden soo ront tegen malkanderen behooren te gaen, datse beyde haer
uyt-wendige en in-wendige gebreken onderlinge souden hebben te openbaren, haer
saken noch in haer geheel en sy-luyden noch vry van den anderen zijnde?
SOPH. Het ware te wenschen dat'er middel mocht gevonden werden, dat sulcks
oprechtelick gedaen wierde. Want ick stelle vast, dat in dien gevalle een yder sich
vry wat meer soude wachten van verscheyde mis-slagen te begaen, en oock gebreken
in sich te laten wortelen, om sich selven daer door geen goet houwelick te beletten.
PHIL. Voorwaer hier in steken meer bedenckelickheden, als ick ten eersten aensien
my liet voorstaen. En misschien zijnder oock al saken die men by dese gelegentheyt
hier dient te verhalen, in de welcke ghy u al-mede verstelt soudt vinden, waerde
Sophronisce. Onder andere moet ick u een geval voorstellen, en uw gevoelen daer
op verstaen. Neemt dat'er een jonge dochter ware, die in-brake in haer eere hadde
geleden, ofte, om ront te spreken, die een kindt buyten echte mochte gewonnen
hebben, sonder dat het nochtans by iemant bekent ware, en dat de selve by een eerlick
jongeling ten houwelick wierde versocht, sal de selve den koop en knoop niet mogen
laten toe-gaen, sonder haer eygen schande bloot te leggen?
SOPH. Wel, wat dunckt u?
PHIL. Voor my (sonder voor-oordeel van uw gevoelen) ick en meyne niet, dat'er
een eenigh exempel te vinden soude wesen van eene die haer selven hier in gemelt
heeft.
SOPH. Om het leste van uwe reden voor dese mael eerst te beantwoorden, lieve
Philogame, soo word' ick indachtigh een geschiedenisse die ick, niet seer langh
geleden, weet onder ons in waerheyt te zijn gebeurt; dese vinde ick goet
jegenwoordelick u te openen, als hier recht dienende, doch sonder namen, om
sonderlinge redenen. Ick hebbe gekent een noch seer jonge en eerbare Deerne, schoon
van gedaente, en in eenvoudigheyt op-getogen. Haer Ouders waren over-leden, en
sy woonde by een broeder, Jongman wesende, die gebruyckt wert by seecker Koop
man van groote middelen, om sijn saken te doen. De selve Koop-man somwijlen
over komende, om met den selven haren broeder sijn dingen te effenen, hadde de
oogen sijner ydelheyt laten vallen op dese jonge spruyte, en mits hy altijt vryheyt
hadde ofte nam om daer in huys te komen, dat mede de broeder van de, dochter
jaerlicks een schoonen penningh in de saken van desen Koopman verdiende, soo
vont sich het jongh dier als over-vallen, ten deele door ontsagh, ten deele door
aenlockinge van den voorsz. Koopman. Wat sal ick seggen? Weynigh tijts daer na
Lucille (laet my toe dat ick dese onse vrijster soo noeme) vant haer bevrucht, e, met
groote sorgvuldigheyt in stilheyt versonden zijnde, wort van kinde verlost en genesen
en gaet woonen by een van haer Oomen. 't Gebeurde eenigen tijt daer na, dat Lucille
ten houwelick wert versocht by een seer eerlick Jongeling, in middelen en
gelegentheyt van vrienden merckelick aensienelicker als sy selfs was. De Oom (een
vroom en Godsaligh man wesende) vondt sich verstelt in dit versoeck, ontbiedt eenige

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

van de oudtste en naeste Vrienden van onse Lucille, opent aen de selve wat hem voor
quam, en met eene sijn beswaerenisse, verklarende geen eerlick Jongman in dese
gelegentheyt te willen bedriegen, maer open en ter goeder trouwen hier in te willen
gaen, en aen den Jongman het stuck (soo het lagh) te sullen openbaren, ten eynde hy
daer na sich mochte bedencken, of hy met sijn voor-nemen dan voort wilde gaen,
dan niet. De vrienden vonden sulcx geheel ongeraden, en brachten voor haer gevoelen
verscheyde redenen by, nopende het perijckel dat'er in stack voor de Dochter, en
diergelijcke. Maer dien allen niet tegen-staende, de man volharde in sijn voor-nemen,
en dienvolgende ontbiedt den Jongman (dien ick Celadon sal noemen) en hem den
eedt af-genomen hebbende, dat hy niemant en sal openbaren 't gene hy hem sal
kennelick maken, verhaelt hem de sake soo die in der waerheyt was gelegen, en tot
besluyt vraegde hem, of hy sulcx nu wetende efter tot sijn Nichte gesint bleef als
voren, of hy sijn versocht houwelick verstont te vorderen, dan niet? Celadon, niet
weynigh verstelt zijnde in dit verhael, en een wijle sonder spreken gestaen hebbende,
seyde eyndelick, dat hem sulcx, als hem nu geseyt was, gansch vreemt en onverwacht
voor quam, dat het voor hem een gansch bedenckelick geval was, dat hy daerom op
het stuck sich dien nacht wilde beraden, maer dat hy den volgenden dagh ter selver
ure sijn belangh hier op soude konnen seggen; gelijck oock gebeurde. Want Celadon,
den volgenden nacht in veelder-hande gepeysen (als wel te dencken is) over hebbende
gebracht, heeft ter gesetter ure wederom by den Oom van Lucille sich laten vinden,
en aldaer ronde verklaringe gedaen, dat, niet tegenstaende de ongelegentheyt Lucille
over-gekomen, hy soo veel eerbaerheyt en heusheyt in haer persoon had gevonden,
dat hy de selve voor sijn wettige huys-vrouwe getroost was aen te nemen, bereyt
zijnde de selve dadelick daer voor t' ontsangen, gelijck oock geschiede, met groot
vernoegen van hare vrienden, die het stuck soo goet niet en hadden genomen.
PHIL. Ick en weet niet, waerde Sophronisce, wie van beyde dese lieden
dwaesselicker handelde, of de Oom of de Vryer. De eerste was dwaes, soo ick het
begrijpe, vermids hy dit stil en bedeckt ongeluck van sijn nichte aen een Vryer van
de selve gingh bloot stellen. De tweede dede geckelick, na mijn gevoelen, vermidts
hy (de schande hem geopenbaert zijnde) noch efter bleef volherden in sijn gedaen
versoek, om Lucille ten houwelick te mogen verkrijgen. Voorwaer ick hebbe voor
desen wijse lieden wel anders hooren spreken. Een sake, my voorgekomen op dese
stoffe, moet ick u hier verhalen, als waerdigh zijnde in achtinge genomen te werden.
De Prinsse van Orangiën, van wegen dese vereenigde Landen, in den Jare 1632, de
stadt van Maestricht belegert hebbende, en de saken wat scherp gaende, was by de
aen-wesende Heeren goet gevonden, alle brieven, die men soude konnen bekomen,
af te werpen, en de selve te ondersoecken, om te sien, of men iet van des vyands
voornemen daer uyt soude konnen ontdecken, gelijck sulcx veel in soodanige
gelegentheyt geschiet. Menigte van brieven op dat gebodt de voorsz. Heeren zijnde
toegebracht, is in 't oversien van de selve gevonden een brief met een vrouwen hant
in Italiaensche letteren en in goede termen geschreven, en is bevonden dat daer by
seeckere Juffrouw van aensien haren man liet weten, dat voor haer beyder Nichte
een seer goet houwelick was voorgevallen, en dat het versoeck alreede aen haer was
gedaen van wegen een Jongman van seer goeden geslachte en middelen, datse nu
bemerckte waerachtigh te zijn, dat wel dickmael die haer slimst gedragen hebben
(men weet niet door wat geluck) de beste houwelicken deden. Dat haer man bekent
was, dat de voornoemde haer nichte onlanghs een speel-kint hadde voort-gebracht,
dat sy sulcx met alle middelen verstont nu by dese gelegentheyt bedeckt te moeten
werden gehouden, versoeckende dat haer man immers geen gewagh hier van en wilde
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maken, en dat sy haer nichte wel soo soude onder-richten, dat haer Bruydegom in
tijt en wijlen niet als het hoogste vernoegen en soude hebben van hare eerbaerheyt
en maeghdom. Als ick de Jonck-vrouwe noemde, ick geloove datse aen u en andere
wel bekent soude wesen. Dit houwelick is aengegaen, en daer en heeft tot noch toe
geen haen na gekraeyt.
SOPH. Wel, Philogame, dunckt u dit al ter goeder trouwen gegaen te zijn van de
gene die de vuyle Bruyt soose was (vuyl vind' ick u, vuyl laet ick u) een eerlick
jongman t'huys liet komen, sonder ict te seggen ofte hem te waerschouwen? Ick
bidde u, wat soud' ghy tot verschoninge van de selve (des noot zijnde) by konnen
brengen?
PHIL. Voor eerst, dat men hem een vruchtbaer wijf en die ervarentheyt heeft, t'huys
brenght, dat men niet gehouden en is, oock niet en behoort heymelicke gebreken van
iemant te ontdecken, dat eenige sake, schoon die quaet is, niet en dient geroert, in
gevalle de selve door sulcx erger soude werden, dat men de feylen van iemant (als
hy de selve verlaten heeft) met en behoort open te leggen, en aen een bekeerden
sondaer sijn sonden met en behoort te verwijten, ofte aen den dagh te brengen, enz.
SOPH. Maer hoe, Philogame, is 't niet een ouden, ja een goeden regel:
En doet het aen een ander niet,
't Gunt ghy niet wilt dat u geschiet?

Niemant en soude het ontwijffelick aengenaem zijn geweest, dat men hem soude
verswijgen 't gene de Oom aen den Vryer van Lucille seyde. Dan ick en wil
jegenwoordelick my met inlaten, om van de handelinge van den voorsz. Oom breeder
te spreken. Maer wat de daet van den jongelingh aengaet, het kan wesen, dat hy
eenige gansch merckelicke en uytmuntende gaven in de voorsz. Lucille magh hebben
gemerckt, waer door hy bewogen is geweest de voorsz. hare ongelegentheyt over 't
hooft te sien, en over te schrijden; anders dunckt my dat het al wat vreemt by soude
komen, dat iemant van sijn gemoet soude konnen verwerven, te volherden in de
liefde van soo een jonge Deerne, die hy als maeght en eerbaer heeft begonnen te
beminnen, en die hy onder de hant anders bevindt gestelt te wesen, sulcx dat hem
zijn oogh-merck geheel komt t' ontvallen.
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PHIL. Maer in gevalle die Oom van Lucille hadde geswegen, en dat, het houwelick
voort-gangh hebbende gekregen, het stuck namaels ontdeckt hadde geworden, soude
Celadon geen recht hebben gehadt, de voornoemde Lucille wettelick te verlaten, en
een ander te trouwen, als leelick en misleyt en bedrogen zijnde?
SOPH. De sake die ghy hier nu voor-stelt is van bedencken, en heeft merckelicke
redenen voor en tegen, hier te langh om verhalen. Sulcx, dat ick, somwijl de selve
over-wegende, twijffelachtigh ben geweest, wat hier in voor het beste gevoelen aen
te nemen; al-hoe-wel ick sie dat het meerendeel der gener, die op dese gelegentgeyt
hare sinnen hebben gescherpt, best oordeelen, alle middelen aen te leggen om de
sake by verdragh af te doen; en sulcx niet willende vallen, den Bruydegom los te
stellen van sijne beloften, en vry te verklaren sich tot een ander te mogen voegen.
(In consistoriis Electoralibus Saxoniae, ubi reconcilitatio frustra tentata fuit, pars
innocens libera pronuntiari solet. Beust. de matri. c. 34. Sneyd. de nupt part. 3. num.
61. Cons. Sax. lib. 1. p. 1. in qq. matr. quaest. 8. Idque in Genevensi Ecclesia observari
testis est Beza de divort. et repnd. pag 17. Et in Dania ex constitutione Frederici II.
anno 1582. Cypr. c. 13. de Spons. §. 40. Melancht. in loc. de conjugio et alii. Dissentit
tamen Wesemb. in Comment. ad Tit. de nupt. num. 8. ubi multa pra contraria sententia
allegat).
PHIL. My komen even-wel veel redenen voor, om het tegendeel voor te spreken.
Ick sie, waerde Sophronisce, dat over dit werck nader te willen reden-kavelen, ons
soude af leyden van het gene, dat wy jegenwoordelick voor hebben, en daerom,
weder keerende tot ons eerste voornemen, soo dunckt my gansch hart te wesen, te
willen vast stellen dat een jonge Deerne, gestelt zijnde als voren is geseyt, gehouden
soude zijn haer heymelick gebreck (in gevalle als te voren) te moeten openbaren; en
voor my (rout uyt geseyt) 'k en soude het selve noch suster, noch nichte willen raden.
Doch een woort van uw gevoelen.
SOPH. Ick weet dat eenige in dese gelegentheyt in bedencken geven, of het niet
genoegh en soude wesen, in-gevalle de deerne, recht leetwesen hebbende van haer
begaene mis-grepe, en voor God sich ten dien aensien verootmoedigende, haer ten
houwelicke begave met dat vast voornemen, om van alle soodanige oneerbaerheden
ten vollen afstant te doen, en van dan voortaen sich gansch te sullen dragen, met
voornemen haren man des te vriendelicker te wesen, om aen den selven alsoo
stilswijgende in nederige gehoorsaemheyt te vergelden het gene sy, om de voorsz.
ongelegentheyts wille, in haer niet en is genietende.
PHIL. Voor my, ick oordeele dat een jonge deerne met sulcx, als ghy nu geseyt
hebt, behoort te mogen volstaen, en datse na hare gelegentheyt haer wel heeft
gequeten, midts datse volharde in dat voor-nemen.
SOPH. Wel, Philogame, of u sulcken partuur ware ten deele gevallen, en de sake
quame namaels tot uwe kennisse, soud ghy oock dan wel soo spreken, en haer de
handt op 't hooft leggen, sonder meer; ofte soudt ghy liever hebben dat sy, noch in
haer geheel wesende, u het selve hadde bekent gemaeckt?
PHIL. Sekerlick, wat my belangt, dewijl ghy my soo naeu perst, ick hadde liever
dat het my te voren kennelick ware gemaeckt geweest. Maer wat de deerne belanght,
soo kan ick wel sien, datse met sulcx te doen haer houwelick gewisselick bederven
sou. Want dat'er meer gevonden souden werden van soodanigen aert als Celadon,
van welcken ghy hier voor gewaeght hebt, kan ick gansch beswaerlick my inbeelden,
en daerom en is sulcx (mijns oordeels) geen vrijster te raden.
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SOPH. Die sijn achterste verbrant (seyt het spreeck-woort) moet op de bleynen
sitten. Mist een soodanige een goet houwelick, sy magh en moet sulcx met gedult
op-nemen, tot boete van de dwaesheyt diese bestaen heeft, en dat meyn ick geruster
voor haer te wesen, als datse, na haer selven eerst hebbende laten bedriegen van een
boef voor eene reyse, daer na een eerlick man gaet bedriegen voor al sijn leven dagen,
daer over sy noyt een gerust gemoet kan hebben, wetende dat al de eere en
vrientschap, diese van den man ontsangt, by haer sonder rechten titel wert genoten.
PHIL. Hy moeste vry wel een groote welsprekentheyt hebben, die my dat wijs
soude maken, als ick een vrijster ware, en in die gelegentheyt stonde.
SOPH. Maer dat ghy qualick hier in gevoelt, blijckt uyt de strijdigheyt die in uwe
reden steeckt, dewijle ghy de vrijster wilt ontraden te doen, dat ghy nochtans ten
aensien van u selven wenscht gedaen te werden.
PHIL. Laet ons van reden veranderen, lieve Sophronisce, en tot onse geschiedenisse
keeren. Want ick en sie geen uytkomste uyt dese draey-stroom, ofte ick moest my
eerst wat nader beraden hebben. Maer daer zijn noch twee vragen over-gebleven,
die my uyt onse voor-gelesen geschiedenisse in den sin zijn gekomen, daer op
versoecke ick een geheel korte antwoorde, dewijle wy in de voorgaende wat te langh
zijn blijven hangen. D'eerste is, of het voor een destigh man, die sijn geheel werck
van wijsheyt en geleertheyt heeft voorgenomen te maken, geraden is sich ten
houwelick te begeven? En ten tweeden: of een jonge deerne, sich vervoert en door
liefde, weghgeruckt vindende, en niet versocht werdende, van den genen, daer op
haer oogh is gevallen, selfs het versoecken ter handt vermagh te nemen?
SOPH. Tot kortheyt ben ick wel te vermanen, soete Philogame, sonderlinge in
stoffe van dusdanige gelegentheyt. Nopende uwe eerste vrage soo segh ick, dat het
geen tegenspreken en kan lijden, of alle geslachten van menschen worden van de
nature tot onderlinge echte bywooninge krachtelick geroepen, van de welcke ick de
geleerde en wijse geensins en versta uyt te nemen Oock en ben ick niet met allen
van die gene die, ontrent haer vrouwe wesende, noch met haer boecken besigh zijn,
ofte in den geest of selfs met den lichame; oock kan ick niet verstaen dat een man,
die niet alleen en slaept, recht ofte macht heeft boecken op sijn bedde te mogen
brengen, gelijck breeder te sien is in sekeren soeten en geleerden brief van de Heer
Daniel Heinsius (ad Primerium in prima parte).
PHIL. Maer terwijlen dat de geleerde disputeren, of oock een geleert man een
vrouwe behoort te nemen, soo wilde ick wel eens vragen, of oock een soete jonge
juffrou een geleert man dient te trouwen? die lieden zijn dickwils te veel opgetogen
om een jonge vrouwe wat goets te doen. De vermaerde Rechts-geleerde Wesenbecius
(soo van hem verhaelt wert) vergat sijn trouw ure, ten tijde hy met de Bruyt en
vrienden ter kercke soude gaen; soo seer sat, de man verwert in sijn boecken, en soo
veel muyse-nesten had hy daer over in 't hooft gekregen, en daer en boven is die
slagh van volck gewoon, niet alleenlick hares sorge, maer oock hare boecken op het
bed te brengen, gelijck ick by wijlen ooghschijnelick hebbe gesien.
SOPH. 't En is noch huysselick noch heusselick gedaen, boecken op liet bedde of
aen tasel te brengen. Maer ick hebbe lest eens gehoort van een verschil tusschen man
en vrouw, vermids de man, een jongelingk tot de jaght genegen, sijn jaght-hont, nu
getrout zijnde, noch wilde op het bedde des nachts blijven houden als te voren, daer
haer de vrouwe tegen-stelde, drijvende sulcx onbehoorlick te zijn, en dat sulcx van
een ongehont man geleden kan werden, maer in een man die een jonge vrouwe heest
geensins. En 't sou te besien staen, wie de vrouwe meer ongemacks en ongelijcks
verght, die een hout, of die sijn boecken op 't bedde brenght.
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Wat aengaet de tweede vrage, te weten, of een jonge dochter selfs vermach te
vryen; my dunckt dat die soo qualick niet en oordeelen, die meynen dat sulcx
eeniger-maten magh geleden werden (Cyp. de matr. cap. 3. Cats maeghden-embl.
13.) behoudens dat het met een bescheydene behendigheyt en eerbaerheyt geschiede,
door eenige bequame tussche-gestelde persoonen, en met door haer selfs. De deught
en de maeghdom zijn ellendigh alsse eysschen mocten.
PHIL. Ick hebbe luyden van de grootste van 't Landt wel rond uyt eertijts hooren
verklaren, datse weynigh meerder swarigheyt souden maken als ze een bequaem
jongelingh in 't ooge kregen, daer mede sy meynden dat haer Dochters wel bewaert
souden wesen, de selve tot haer te trecken, haer dochters aen de selve heymelick en
heusselick aen te doen bieden, als osse voor een sone sulcx souden doen. Men siet
oock by de oude sulcx wel gebruyckelick geweest te zijn. Ick heb van een out, wijs,
en aensienlick man hooren verhalen, dat de selve aen sijn tafel hebbende onthaelt
een bequaem jongelingh, die hem wel beviel, en alsoo de selve stont om sijn afscheyt
aen hem en sijn dochter te nemen, hy een frisschen romer dede schencken, en, den
jongelingh by der hant nemende, seyde hem, als tot sijn af scheyt, dat hy sijn vader
en moeder lange hadde gekent, datse beyde seer eerlicke luyden hadden geweest,
sulcx dat hy niet en hadde willen twijffelen ofte hadden hare kinderen wel en loffelick
opgevoedt, te meer hy sulcx alreede aen sijn persoon gewaer was geworden; dat hy
daerom in sijn herte bewogen wert, hem jegenwoordelick dien dronck toe te brengen,
en met den selven oock sijn liefste dochter, die hy daer voor hem sagh staen; en dat
hy niet wilde twijffelen, nademael hy en sijn ouders hem soo wel hadden bevallen,
of hy en soude hem mede laten bevallen de persoon en oock de ouders van soo lieven
Dochter. De jongelingh, hoorende soo een deftigh man soo ront, spreken, en sijn
dochter soo gunstelick aenbieden, en de dochter selfs sulcx met stilswijgen toestaen,
en sagh-niet dat sijn eerbaerheyt en d'eerbiedigheyt, die hy den ouden man schuldigh
was, eenige sijne weygeringe op dit geval konde lijden. Hy daerom, al-hoe-wel van
merckelick grooter middelen als de voorsz. Dochter, nam de aenbiedinge gunstelick
en met dancksegginge aen, kuste de Juffer vriendelick, en wiert dien eygen avondt
een Bruydegom in volle leden.
SOPH. Dat heeft soo sijn bescheydt, Philogame. Maer wat jonge deernen en vrouwen
selfs aengaet, en of de selve in eygen persoon haer des bekent
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mogen maken, daer op dient tot antwoorde, dat ick niet en sie hoe sulcx de eerbaerheyt
van dat teer geslacht immer kan toe-laten En sulcx door eenige teycken, gelaet of
diergelijcken bedrijf te doen, sie ick niet dan vol gevaers te wesen. Ick weet dat'er
zijn gevonden geweest, die toe hier streken hebben gebruyckt, die bedencklick zijn.
Het geluckt yder niet als het Ruth eens dede op sodanigen gelegentheyt. Icasia werdt
om een vry woordt alleen van den Keyser Theophilis gelaten, en een stilder maeght
in haer plaetse verkoren, gelijck de historien daer van getuygen.
PHIL. Maer laet ons dat daer by laten. Want hier ontdoen sich eenige
vraegh-stucken, daer van ick hier voren u hebbe hooren gewagen, in 't verhael van
de menighvuldige twijffelachtigheden, die sich vertoonen ontrent de houwelicke
saken, te weten, eerst of lief-hebben en begeeren een en de selve sake zy; en ten
tweeden, of een mans-persoon vrientschap kan onderhouden met een vrou-mensch,
sonder ooghmerck te hebben op gemeenschap van bedde Want beyde dese pointen
vloeyen klaerlick uyt het gespreck van Hipparchia tot haren Crates.
SOPH. Wel wat dunckt u van het eerste? want dit zijn rechte jonge lieden
vraegh-stucken. Soo dient dan gelet of lief-hebben en begeeren één dingh zy, ofte
klaerder te spreecken, of men kan lief-hebben sonder tot sijn gebruyck te begeeren
het gene dat men lief heeft.
PHIL. Wat my aengaet, ick oordeele dat de voorstellinge geen twijffel en heeft.
Want liefde en is niet anders als een begeerte, om te mogen genieten dat men lief
heeft.
SOPH. Niet te ras, Philogame. Weet ghy niet dat'er zijn die met groote en goede
redenen drijven, dat dese de fijne en suyverste liefde is, die niet alleen niet en begeert,
maer weygert te gebruycken het gene men lief heeft? By exempel. Thrasonides was
ten hoogsten verlieft op sijn Piandre, als wy voor desen hebben aen-geroert, en na
hy de selve met langh vervolgh tot weder-liefde hadde verweckt en woude hy haerder
nochtans niet genieten, schoon sy sulcx toestont, en dit om door de daet niet te
verliesen die soete in-beeldinge, die hy tot noch toe in sijn gedachten hadde gevoedt.
Daer zijn bloemisten hedensdaeghs, die als verlieft zijn op seeckere soorte van
bloemen, evenwel sy laten de selve op haer steeltjen, en vernoegen haer met het
gesichte, sonder meer
PHIL. Ghy soeckt my, waerde man, al schermutsende in te leyden (soo ick sie) in
redensstrijt, daer ick naderhandt qualick uyt soude konnen geraken; en om sulcx voor
te komen, soo dunckt my dat men met onderscheyt hier dient te spreken van den
gront en oorsake van de liefde. Want na de selve van aert is, soo is oock de begeerte
van genieten. By exempel, neemt dat ick iemants man of vrouwe lief hebbe, om sijn
of hare wijsheyt wille; indien ick dan sijn of haren raet magh gebruycken, daer ick
die van noode mochte hebben, soo geniete ick dat ick wensche, en hebbe mijn
begeeren, als Joab dede van de wijse vrouwe van Thekoa. Hebbe ick iemant lief, 't
zy man of vrouwe, om sijn ofte hare wel-sprekentheyt, hoorende de deftigheyt of
soetigheyt van hare reden, heb ick dan niet het eynde van mijn begeerte? Maer als
iemant een vrouwe ofte jonge deerne lief heeft om haer schoonheyts wille, ick meyne
dat het gesichte alleen hem niet en sal vernoegen, schoon hy der selve ten vollen
mochte genieten, en daerom meyne ick, dat in die gelegentheyt lief te hebben en te
begeeren, een en de selve sake is. En ick verwerpe het exempel van Thrasonides, als
sonder exempel, immers gansch selsaem wesende, en segge, dat ééne bonte-kraeye
geen winter en kan maken
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SOPH. Wel hoe, jongelingh, is de schoonheyt door eenigh ander middel beter te
genieten, als door liet ooge, nadien de selve eygentlick is een sake die voor het oogh
gemaeckt is, als bestaende in een goede gestalte, of in lieffelicke verwen, daer van
het oogh alleen kan oordeelen? Oock zijnder veel verliefde geweest, die ten diersten
hebben verklaert, datse door het gesichte alleen van de beminde haer hooghste
vernoegen waren genietende.
PHIL. Dat sulcx geschiet is, en noch dagelicx geschiet, waerde man, en wil ick niet
tegen-spreken. Maer de saken wel ondersocht zijnde, soo sal men bevinden, dat de
liefde van onse jonge lieden in dese onse eeuwe op het gesichte alleen niet stil en
staet. Geen vrijster en dient haer daer op te verlaten, wat oock een verlieft jongeling
haer daer over soeckt wijs te maken Ick weet, dat een recht lief-hebber plagh te
spreken en te gevoelen volgens dit vaers, wesende de beschrijvinge van den rechten
aert van de soodanige:
Als ick de liefde sagh, doen woud' ick haer genaken,
Stracks riep ick om de spraeck, flucks haer te mogen raken;
Doen bad ick om een soen, en schoon ick die bequam,
Noch vond ick dat mijn hert geen recht vernoegen nam;
Ick voelde des te meer mijn ziel geduerigh hijgen,
En wenschte boven dat een meerder pant te krijgen:
O lusten sonder end! ô wispelturigh spel!
Al krijght den hont een stuck, hy gaept noch even-wel.

Siet daer de rechte trappen, door welcke alle verliefde gewoon zijn te klimmen tot
de uyterste sporte toe, sien, genaken, spreken, raken, en dat'er volght, zijn als schakels
van dien keten, en hangen als aen malkanderen.
SOPH. Wel Philogame, dewijle wy in de schole leeren, dat men een yder moet
gelooven in sijn eygen kunst, en dat ghy hier soo werkelick van spreeckt, soo en wil
ick u dat gevoelen niet ontnemen, en laten gelooven, dat verlieftheyt sich met het
gesichte alleen niet en laet vernoegen; en met eene wil ick alle die gene, die de selve
niet hebben, vermanen op haer hoede te willen wesen en sich niet te laten wijs maken,
dat het by het gesichte alleen blijven sal, indien sy aen iemant eenige vryheyt komen
toe te staen.
PHIL. Maer dit al te samen daer latende, soo woude ick noch wel een weynigh
vragen, nopende de beginselen en de bewegende oorsaeck van de menschelicke
genegentheyt, die wy liefde noemen, uyt wat, oorsake die herkomt, of die rijft uyt
een vrye verkiesinge, ofte door eenige heymelicke invloeyingen uyt onbekende
oorsaken, ofte uyt over-een-komste van den innerlicken aert der gener die malkanderen
lieven, ofte van waer dit werck eygentlick sijn beginsel neemt?
SOPH. Ey lieve, Jongelingh, laet af van alle dese naeukeurige ondersoeckinge, en
denckt dat'er ontallijcke dingen zijn, van de welcke ons ydel vernuft geen reden
geven of vinden en kan 's Menschen herte is een wispelturigh dingh, en gaet somwijlen
plotselick over tot andere genegentheden, op gronden die men van buyten niet sien
of weten en kan, dewijle de selve gesmeet werden in een duyster hol van een gesloten
boesem. Ick hebbe in mijn jonckheyt eens de gedachten en oock de penne laten gaen
op een sekere geschiedenisse, die u misschien in dese gelegentheyt klaerder sal doen
sien. Soo het u gevalt, ick wilder u deelachtigh van maken. Siet hier, onder dese
mijne oude papieren zijnder verscheyde uyt-werpselen van mijn jonckheyt, en onder
andere mede de beschrijvinge van eenen Actaeon van onse eeuwe, maer die een
betere uyt-komste vint als de neef van Cadmus, daer onse Poeten van gewagen; en
dat door een gunstige in-val, die sijn geminde eens schielick in 't breyn viel.
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PHIL. Niet liever als dat, waerde man. Ick achte van over lange de invallen van
destige lieden, die de selve in hare jeught hebben gehad. Langt my dat papier, believet
u herwaerts, ick sal leser blijven als voor desen.
SOPH. Wel aen Philogame. Maer al en gaet het vaers soo net op sijn snede niet,
als nu onse dicht-konst vereyst, en stoot u daer niet aen. Ick wilder eens by
gelegentheyt de penne over laten gaen, om het selve wat te vormen na den heden
daeghschen trant.
PHIL. Wel aen, dien alles onvermindert, ick beginne te lesen
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Houwelick veroorsaeckt uyt mede-lijden, of door een schielicke inval
van een Italiaensche jonckvrouwe.
Hoe dat de liefde speelt ontrent de jonge sinnen,
En maeckt een killigh hert genegen om te minnen,
Is waert te zijn bemerckt. Weest gunstigh, soete jeught;
Eens anders herten-leet is dickmael iemants vreught.
Actaeon, uytter aert tot vliegen seer genegen,
En met een snellen valck sijn lust te mogen plegen,
Was van een edel huys en van een hoogh gemoet,
Was uyt een volle beurs en weeligh op-gevoet,
Was vrolick in gelaet. Sijn geest, voor weynigh dagen,
Was aen een jonge Maeght ten vollen op-gedragen:
Jolinde was sijn wensch, sijn troost, sijn herten-lust,
En buyten haer gesicht en was hy noyt gerust.
Hy pooghde wat hy mocht, en, met de gansche sinnen,
Den tocht van haer gemoet voor hem te mogen winnen;
Hy dede jaren langh, al wat een edel-man
Met geest en groote kost te wege brengen kan.
Hy liet meest alle nacht voor hare kamer spelen,
Of schonck haer staegh den galm van al de soetste kelen;
En als de lente-tijt haer jeugdigh loof ontsloot,
Soo was 't dat hare stoep het eerste groen genoot.
Hy rechte spelen aen, en maeckte groote feesten,
Hy trock in sijnen dienst meest al de fraeye geesten,
Hy gaffe t'huys den kost en buyten vry gelagh,
En gaet in alle dingh soo quistigh als hy magh.
Hy nam veel dienaers aen, veel pagiën, veel lackeyen,
Die vry een vetten gront haest weten af te weyen,
Die kleed' hy bijster weyts en verre boven maet,
En even in de verw gelijck Jolinde gaet.
Sijn lijf is op-gepronckt met alle moye dingen,
Sijn vingers als een kraem van al de schoonste ringen:
Daer komt geen nieuwe snuf van eenigh selsaem kleet,
Of 't wort tot sijn gebruyck in haesten uyt-gereet.
Hy maeckt een schoonen hof, daer staegh in is te wercken,
Met beelden in het kruyt, met duysent schoone perken
Getogen op een draet, en schier in yder deel
Een speel-huys na de kunst of eenigh schoon priëel.
Maer dat is niet genoegh, geen tuyn en kander helpen,
Hy maeckt'er grotten in van alderhande schelpen;
Van aerdigh hooren-werck en tacken van korael,
En wat de zee oyt send uyt haer verglaesde zael.
Hy maeckte boven dat oock schoone water-sprongen,
Die worden door het werck behendigh uytgedrongen;
En gaven beelden uyt van wonder vreemden aert,
Soo dat oock even daer geen kost en is gespaert.
Hy maeckt een ruym gebouw voor doggen, bracken, winden,
En wat van desen aert by menschen is te vinden.
Hy bracht'er vogels by, de snelste die men vont,
En wat van desen aert oyt Noortse klippe sont.
Hy maeckte by de stadt waeranden voor de dieren,
En koyen boven dien, waer in de vogels swieren;
Daer set hy harten in, en menigh ander wilt,
En dus wert over-al sijn beste gelt gespilt.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

89
Hy kocht de schilder-kunst van al de beste geesten,
Een lantschap, boeren-hoef, een wout vol felle beesten,
Een zee van wint beroert, en uyter maten straf;
Al wat de rijcke kunst aen yder meester gaf.
Het oudste beeldewerck, beroemt voor duysent jaren,
Dat weeght hy op met gelt, al sonder iet te sparen.
Hy maeckt een boeck-vertreck, dat wonder deftig was,
Schoon dat hy jaren langh geen eenigh boeck en las.
Noch hout hy boven dien een stal vol schoone paerden,
En koetsen op sen hoofs, en al van grooter waerden;
Oock jachten op het meir en gondels in de stadt;
En dus verquist de man een over-grooten schat.
Jolinde, schoon verweent en tot de pracht genegen,
Misprees dit even-wel, en sprack'er deftigh tegen:
‘Actaeon (was haer woort) u dient òf minder moets,
Of, na dat ick het merck, al vry wat meerder goets.
Gedenckt aen seker Prins, die van sijn eygen honden,
Vermidts haer groot getal, ten lesten is verslonden,
En let op uw bedrijf: uw schip dat gaet te diep.’
Maer 't was om niet geseyt, al wat, de Juffer riep.
Hy gingh sijn ouden gangh, hy het Jolinde praten,
Hy wil sijn hoogen swier in geenen deel verlaten;
Hy quist gelijck hy plagh en slaet'er dapper in,
Hy past op geen verlies, en let op geen gewin.
Maer wat hy neemt ter hant, of wat hy weet te plegen,
Jolinde blijft geset, en laet haer niet bewegen;
Men seyt'et over straet, in 't hof, en over-al,
Dat hy wel jagen magh, maer nimmer vangen sal.
Noch hout de Joncker aen door alderhande vonden,
Die hem tot grooten last en sware koste stonden;
Soo dat sijn huys en hof, sijn vee, sijn beste lant,
Aen ick en weet niet wien ten lesten is verpant,
Ten lesten is verkocht, en al ten kleynen prijse,
Gelijck het veeltijts is beroyde lieden wijse.
Maer doen hy had gespilt sijns Vaders leste slot,
Wert hy door al het landt een algemeene spot,
Een gecks-maer by het volck. Siet, hoe de saken loopen:
Wie alle dingen koopt, die moet'et al verkoopen.
Eet soo, wie datje zijt, op 't eerste van den dagh,
Dat voor het avontmael iet over blyven magh.
Daer wert de Jongelingh van al sijn speel-genooten,
En van Jolinde selfs versmaet en gansch verstooten.
Het is van outs gesien, dat, waer een autaer breeckt,
Geen mensche naderhant voor haer een kaers ontsteeckt. Als nu de Joncker vont sijn hope gansch vervallen,
Liet hy ten lesten af van dit uytsinnigh mallen;
En, om door al de stadt niet meer te zijn begeckt,
Soo is 't dat hy verhuyst, en naer het landt vertreckt.
Daer heeft hy langen tijt niet als benaude dagen,
Hy raept den schralen kost met vliegen, vincken, jagen,
Met ick en weet niet wat: maer dat is kleyn beslagh,
En dat geen Edelman of Ridder voeden magh.
Hy teert allengskens uyt, en wat hem is gebleven
Dat wort voor mont-behoef ten vollen uyt-gegeven.
Hem bleef geen nootdruft selfs van al sijn vaders erf,
Geen knechten in het huys, geen honden op de werf.
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Hem rest slechts maer een valck van al sijn schoone panden,
Maer die is wijt beroemt in al de naeste landen;
Vermits hy met den beek, of door sijn snelle vlucht,
Is heerscher in het wout en meester van de lucht.
Dit was sijn eenigh al, het steunsel sijner saken,
En plagh hem in den druck een vrolick hert te maken;
Hy kreegh geen wilt-braet meer, al is hy des belust,
Wanneer de rappe klaeu van desen vogel rust.
De Juffer had een neef ter jaght alleen genegen,
Die had om desen tijt een vreemde luym gekregen:
Geen meester is bekent wat sieckte dat'et was,
Men vont geen heylsaem kruyt dat fijne quael genas.
Men sagh des niet-te-min dat sich de Joncker quelde,
En dat hem eenigh dingh het grilligh hooft ontstelde.
De moeder is bedroeft, het was haer eenigh kint,
Om dat men geen behulp voor haren Soon en vint.
Sy doet hem menighmael, en schier geduerigh, vragen,
Waer toe hy is belust en wat hem magh behagen;
Sy riep uyt stage sorgh: ‘En doet u niet te kort,
Seght maer wat ghy begeert, en wat uw sinnen schort.’
Hy, dickmael aengemaent waer toe sijn lusten strecken,
Gaet sijn genegen hert aen seker vrient ontdecken;
Hy seyt hem: ‘krijght den valck van soo een Edelman,
Dat is de rechte salf die my genesen kan.’
De moeder was een vrou van wonder groot vermogen,
En hy een jonge wulp gansch dertel op-getogen;
Hy had Actaeons valck by wijlen eens gesien,
En wist hoe waert die was by al de jonge liên.
Priscilla was verblijt, vermits sy mochte weten,
Wat aen haer krancken Soon de sinnen heeft beseten;
Maer hoe men krijgen sal waer toe hy is belust,
Dat maeckt haer killigh hert al weder ongerust.
Haer koomt, na diep gepeys, gevallen in de sinnen,
Hoe dat Actaeon plagh haer nicht wel eer te minnen;
En dat haer oude gunst misschien, in dit geval,
(Soo hy des wert versocht) noch iet vermogen sal.
Sy gaet het gansche stuck wat naerder over-leggen,
Sy gaet de jonge Maeght den ganschen handel seggen:
‘Ick bidde, liefste nicht, doet hier in watje meught,
Ghy weet: dit eenigh kint, dat is mijn gansche vreught.
De Joncker is beroyt, en by de schrale lieden
Daer heeft de penningh kracht, het geit kan daer gebieden:
Want noot is sonder wet; ghy, looft hem watje kont,
Op dat het edel dier mijn soon magh zijn gejont.’
Jolinde nam het aen hier op te sullen letten,
En gaet op dit geval haer snege sinnen wetten.
De siecken is haer lief, sijn Moeder boven dien,
En sy wenscht haren Neef gesont te mogen sien.
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't Geviel om dese tijt, dat uyt de naeste steden
Veel frissche jonge liên, veel soete vrijsters, reden
Nae seker lustigh slot, om op een bruyloft-feest
Al wat men droefheyt noemt te jagen uyt den geest;
Jolinde was een deel van al dees lieve bende,
En koos'er ses of acht die sy voor lustigh kende:
‘'t Is heden, seyt de Maeght, de derde sonne-schijn
Dat wy in dit kasteel als op-gesloten zijn.
De feest die heeft haer recht, de Bruyt die is beslapen,
Wy moeten elders gaen om nieuwe vreught te rapen,
Wy moeten uyt den dwangh, en in het jeugdigh groen:
Ick heb een aenslagh voor die moet ick heden doen;
't Is lang genoegh gebrast, ick soecke nieuwe dingen,
Wy moeten hier ontrent een ridder gaen bespringen,
Een vrient ons wel bekent; en, om hier ront te gaen,
Actaeon is de man, die moet'er heden aen.
Ghy weet het al gelijck hoe dat hy plagh te leven,
En hoe hy nu ter tijt te gronde leyt gedreven;
Wy moeten gaen besien, wat nu de Joncker doet,
Terwijl hy niet en heeft als enckel tegen-spoet.
Wy moeten gaen besien sijn huys en alle saken,
En wat hem nu ter tijt de sinnen kan vermaken;
Wy moeten gaen besien wat hy voor landen bout,
En letten boven al wat huys de Ridder hout;
En hoe sijn keucken roockt, en wat de velden geven,
En of hy beter vaert in dit sijn eensaem leven;
En of hy blijder is als hy te voren plagh,
En wat hy t' onser eer sal brengen aen den dagh.’
Jolinde was gegaen tot aen haer rijpe jaren,
En sneger in vernuft als haer gespelen waren;
Maer weeligh boven al, en van een vryen mont,
En kluchtigh uytter aert, en in het spreken ront.
Haer moeder was gerust, haer vader overleden,
Haer susters al gelijck den eygen pad getreden:
Een die haer jeught bestiert dat is haer moeders oom;
Maer die gaf aen de Maeght al wat te ruymen toom.
De voorslagh dus gedaen wert vaerdigh aen-genomen,
Men bootschapt aen de vrient wat gasten dat'er komen;
Men seyt hem boven dien, hoe dat men op de noen
Heeft voor, aen sijnen disch het mael te komen doen.
De bode was gegaen, en, sonder langh te peysen,
De jeught die is gereet en vaerdigh om te reysen.
Jolinde leyt het rot tot enckel tijt-verdrijf,
En stracx is al het volck Actaeon op het lijf.
Sijn tafel is gedeckt, maer geensins overladen,
Men sagh'er niet als groen en veelderley saladen,
Niet dat de vleys-hal sent, of dat de keucken geeft;
Maer, desen onverlet, de Joncker is beleeft,
Hy toont hem wonder heus en bijster wel te vreden,
Hy toeft het gansche rot met spijs van soete reden,
Hy gaet in woorden breet, al is sijn tafel kort,
Hy vult'et met den mont wat aen de keucken schort.
Te midden op sijn disch daer stont een stuck gebraden;
Maer wat'et wesen mocht en konde niemant raden.
Hy, voor wien dat'et stont en die het beest ontleet,
Verklaert oock even-selfs, dat hy het niet en weet.
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De vogel wort geproeft, de vogel wort gebeten,
De vogel wort gekaut; maer niemant kander eten.
De vogel wort gekeert, en om en om gewent;
Maer wat'er iemant doet, het dier is onbekent.
Dit gaet het schamper volck aen haren waert verwijten.
‘Wel! dit is selsaem vleesch, geen tant en kan het bijten.
Ey, seght ons doch een reys, wie heeft'et u gekocht,
Of voor een moy geschenck hier in het huis gebrocht?’
Een ander valt'er toe, en gaet wat anders seggen,
En weet dit vreemt geval noch breeder uyt te leggen:
‘Dit is gansch nutte kost en dienstigh in den noot:
Een yder eeter van, en 't blijft al even groot.’
Een yder seyt het zijn; maer niemant kander weten,
Hoe dat de vogel hiet, of wat'er is gegeten.
De praet, op dit geval, veroorsaeckt grooten strijt,
En dient hun tot vermaeck, en duert een langen tijt.
Jolinde lijcke-wel, oock midden in het eten,
En had haer siecken neef niet al te mael vergeten;
Maer socht bequamen tijt by-na den ganschen dagh,
Dat sy eens van den valck Actaeon spreken magh.
En juyst op dit geval, daerom de gasten loegen,
Soo gaetse met beleyt haer by den Ridder voegen;
Sy leyt hem van den disch, en wat ter zijden af,
Daer sy hem in 't gemeen voor eerst een praetjen gaf.
Doch seyt hem niet-te-min, dat sy eens wenscht te weten
Wat dat men voor gebraet aen tafel heeft gegeten.
Sy bid hem menighmael, dat hy van dit geschil,
De gasten tot vermaeck, een eynde maken wil.
Hy stont een wijl en keeck, onseker wat te maken,
Hy wort geheel ontstelt, en krijght beschaemde kaken.
Hy weet niet wat hy sal. Ten lesten, tot besluyt,
Soo berst hy met verdriet in dese woorden uyt:
‘Ghy dwinght my, schoone maeght, mijn droeve staet te melden;
Eylaes! mijn sot bedrijf, dat moet ick nu ontgelden.
Ach! dat op tafel staet dat is mijn leste goet,
Dat hier, tot uwer eer, alleen het beste doet.
Juyst als ghy voor den noen my liet in haesten weten,
Dat ghy met uw gevolgh hier woud' te middagh eten;
Doen was ick wonder bly, en niet-te-min begaen,
Wat dat tot uwen dienst op tafel soude staen.
Ick sprack in mijn gemoet: ‘O, mocht ick heden wenschen,
Dat ick eens heb gespilt ontrent onnutte menschen!
O had ick nu ter tijt, dat in mijn overvloet
De linckers heeft vermaeckt, de vleyers heeft gevoet!
Ach! had ick nu het wilt, dat ick soo menigh werven,
Oock buyten alle noot, voor iemant dede sterven!
Ach! had ick maer een deel van dat ick heb verquist,
En dat nu, t' mijner smaet, mijn schrale keucken mist!
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Maer 't was om niet gewenscht, dies stont ick gants verslagen,
En sagh den handel in gelijck verdiende plagen;
Maer hoort noch even-wel, hoe dit mijn ongeval
My troost in dit verdriet, en eeuwigh troosten sal:
Mijn goet is niet verquist met suypen, vreten, brassen,
Maer om, tot uw vermaeck, op uwen dienst, te passen.
Heb ick een prachtigh huys gebout tot in de locht,
Het was om dat mijn staet aensienlick schijnen mocht.
Heb ick in mommery, of diergelijcke saken
Mijn beste gelt gespilt, het was tot uw vermaken.
In 't korte, wat ick oyt voor desen ondernam,
Ghy weet, dat al mijn doen uyt enckel liefde quam.
Hier door zijn metter tijt mijn saken soo verloopen,
Dat my niet over bleef om iet te mogen koopen;
Dies ben ick met verdriet getogen uyt de stadt,
En leef hier op het lant met ick en weet niet wat.
Ick woon hier op een hof, gehuurt van slechte luyden,
Het tuyntje, datje siet, dat geeft my groene kruyden,
De boomgaert ooft en hout; en dat is my genoegh,
Vermits ick my voortaen na noot en reden voegh.
De noot kan malle drift en gulle weelde staken,
De noot kan ons beset en vry al beter maken;
De noot kan open doen, en brengen aen den dagh
Al wat een der tel oogh te voren niet en sagh.
Dit heb ick nu beproeft. Doch mocht ick weder keeren,
Geen drift en sou voortaen mijn sinnen over-heeren;
Geen pracht of sotte waen verrucken mijn gemoet.
In droefheyt vind' ick vreught, en in het bitter soet.
De boecken, die ick kocht, maer noyt en plagh te lesen,
Die moeten my voortaen een troost en toevlucht wesen;
Sy geven my vermaeck en vry al soeter vreught,
Als ick wel eer genoot ontrent de domme jeught.
In plaetse van te gaen in alle blijde feesten,
Soo spreeck ick even-staegh met al de beste geesten,
Die oyt de werelt sagh oock over duysent jaer,
En wat geleertheyt is dat word' ick nu gewaer.
Ick leere mijn gemoet en alle sinne-droomen,
Ick leere slim bejagh en alle driften toomen.
Siet, wat een deftigh boeck, gelesen na den eysch,
Kan geven aen den geest, en nemen aen het vleysch.
Ick lese boven al, dat Moyses heeft geschreven,
Wat Godes eygen Soon de werelt heeft gegeven,
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Dat geeft my dieper troost, en set mijn sinnen vast,
Schoon wanhoop, ziel-verdriet, ja hel en duyvel bast!
Ick heb den gront geleert van bouwen, maken, breken,
En heb met Salomon nu deftigh leeren spreken,
Dies segh ick menighmael: Al wat het ooge siet
Is ydel sonder gront, en enckel ziel-verdriet!
Één sake niet-te-min die moet ick noch beklagen,
Dat ick geen meerder eer u toe en weet te dragen,
Dat ick geen macht en heb te toon en metter daet,
Hoe diep ghy heden noch in my gewortelt staet.
Ick heb van nu voortaen geen schapen aen der heyden,
Geen paerden op den stal, geen ossen in de weyden;
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Ick heb maer eenen valck, die haelt my uyt'et rijs
Een kor-hoen, als het luckt, of eenigh jongh patrijs.
Maer siet op desen dagh en had ick niet gevangen,
En dit bracht my by-naest de tranen op de wangen;
Vermits ick even nu, als ghy juyst tot my quaemt,
Dus qualick was gestelt, en stont geheel beschaemt.
Ick gaf my in den hof en, met een angstigh suchten,
Soo pluckt' ick moes-gewas en niet als bogaert-vruchten.
Ick pluckte metter haest al wat te plucken stont;
Doch fruyt dat is alleen maer voor een gragen mont.
My docht ick most voor al wat anders vaerdigh maken,
Op dat mijn schrale wijn de vrienden mochte smaken;
Dies sloegh ick in der haest mijn oogh aen alle kant,
Op dat ick eenigh dingh tot uwen dienste vant.
Maer waer ick henen keeck, 'k en wist ons niet te vinden,
Ick had geen haes, geen ree, geen harten, boeken, hinden,
Geen pauwen op de werf, geen duyven op het kot,
Geen gansen in de graft, geen swaen ontrent het Slot,
Geen eyers in de nest. Wat eyers soud' ick weten?
Mijn hinnen even-selfs die waren op-gegeten,
Mijn hanen boven dien. Siet daer een hoogen noot,
En my is niet een eend gebleven in den sloot.
In huys geen rauwe kost tot voor-raet van de boden,
Geen os- of swijnen-vleesch, bequaem te zijn gesoden;
Geen hammen in de schou, die ons Westphalen sent,
Ach! 'k heb in langen tijt dat voedsel niet gekent.
Siet daer mijn droeve ziel met grooten angst beladen,
Ick had, indien ick kon, mijn herte willen braden;
Maer dat was sonder gront. 't En dient de vrienden niet,
Schoon ick mijn leden sood, of aen den viere bried.
Ick sagh dan over-al mijn saken gansch verloopen,
Oock had ick geen geloof om iet te mogen koopen,
En, dat het slimste was, geen panden in de kist;
Soo naeu is alle dingh in uwen dienst gequist.
Als nu mijn treurigh hert geen raet en scheen te weten,
Sagh ick mijn lieve valck, gelijck hy was geseten
Tot mijnen dienst bereyt; ick sagh den vogel aen,
En seyde binnens monts: uw leven heeft gedaen;
Trou beest, al is 't my leet, ick moet u heden dooden,
Ick moet tot uwen kost mijn beste vrienden nooden;
Ick moet u hinder doen, hoe vaerdigh datje zijt,
Dat eyscht de strenge noot, en even dese tijt.
De vogel stont verbaest, en scheen te willen klagen,
Of van mijn wreet bedrijf den gront te willen vragen;
Maer, desen onverlet, ick greep het edel beest,
Ick dood' het met verdriet, en met een bangen geest.
Maer als ick weder sagh, waerom het soo gebeurde,
Gevoeld' ick dat mijn hert in geenen deel en treurde:
Want die in dit geval mijn bloet niet sparen sou,
Hoe kan ick om een valck my vinden in berou?
Siet daer, eerwaerde Maeght, hier uyt soo konje weten,
Wat datje voor gebraet aen tafel hebt gegeten.
Ick weet 't is taey geweest, en geensins na den eysch;
Maer 't is mijn leste goet, en 't is mijn beste vleysch.
Wat kan een Edelman van iemant zijn geweten,
Die sich met alle macht aen vrienden heeft gequeten,
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Die met een open hert het al ten besten geeft,
Wat hy voor hem bewaert of in de werelt heeft?
Indien ghy meer begeert, soo neemt, ten alderlesten,
Mijn hert, mijn lijf, mijn ziel, ick geef het al ten besten.
Gaet, sent my na de doot, of na een meerder pijn;
Soo ghy maer eens en winckt, ick sal geoorsaem zijn.’
Dit druckt de Joncker uyt als met de gansche leden,
En, tot een vast bewijs van sijn geseyde reden,
Soo toont hy daer het hooft en klaeuwen van den valck,
Juyst op de versche daet genagelt aen den balck.
Jolinde staet verset en wonder seer verslagen,
Sy vont dat na het beest onnoodigh is te vragen,
Tot dienst van haren neef. Want dat is nu gedaen,
Men siet den ruygen kop hier vast gespijekert staen.
Maer sy is boven dat tot in den geest bewogen,
En door een vreemt gepeys ten vollen op-getogen;
Sy siet den Joncker aen, en, met een diepen sin,
Ontleet sy dit geval, en weeght sijn trouwe min.
Daer is een vreemde luym die alle vrijsters krijgen,
En komt, men weet niet hoe, haer in den boesem zijgen:
Wie na den rechten eysch dat uurtjen treffen kan,
Men houd'et voor gewis, die wort'er meester van.
Het schijnt dat dese stuyp was op de maeght gevallen,
Terwijl Actaeon sprack; haer gansche sinnen mallen;
Haer breyn dat suyse-bolt meer als het is gewent,
Gelijck een wagen doet die sonder voer-man rent.
Sy berst ten lesten uyt, sy voelt haer geest ontfarmen,
Sy valt den Joncker toe, en perst hem in haer armen,
Sy geeft hem boven dat een onverwachten kus,
Sy recht haer weder op, en seyt ten lesten dus:
‘Swijght, trouwe Ridder, swijght 't is langh genoegh gesproken,
Ghy hebt door langh gedult mijn steenigh hert gebroken;
Siet daer, tot uwen troost, mijn trou en rechterhant,
Siet daer, noch boven dat, een schoonen diamant,
Den besten dien ick weet. Siet wat u wort gegeven,
Van eene die verklaert met u te willen leven,
Met u te willen zijn, als met haer echte man,
In al wat bitter is of vreughde geven kan.
Is al uw goet verteert, ghy hebt u niet te schamen,
Ick hebbe goets genoegh voor u en my te samen;
Ick hebbe lant en zant, en vee, en machtigh gelt,
En dat wort al-te-mael in uwe macht gestelt;
En ick noch boven dien. Actaeon is verslagen,
Bekoort in sijn gemoet door vreemde sinne-vlagen;
Hy weet niet of hy droomt, of wat hem is geschiet,
Hy weet niet of hy waen, of rechte vreught geniet;
Hy staet geheel bedwelmt. De gasten ondertussen
Die sagen haren waert onthaelt met soete kussen;
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Dat schijnt hun wonder vreemt; maer, op den eygen stont,
Ontsluyt Jolinde selfs aldus haer rooden mont:
‘Gespelen al gelijck, ick neem u tot getuygen,
Dat met den loop van tijt verharde sinnen buygen:
Dees is mijn spot geweest, meer als ick seggen kan,
En hy wort nu ter tijt mijn vrient en echte man;
Niet als de bleecke doot en sal ons konnen scheyden.
Ick sal in korten stont de feeste doen bereyden;
Oock wil ick geen bespreck ontrent ons trou-verbont,
Al wat ick oyt besat, dat is aen hem gejont:
Gemeenschap in het goet, gemeenschap in de sinnen,
Gemeenschap in het bedt; dat is een suyver minnen,
Dat is het oudste recht, dat ick voor heyligh ken,
En het, op desen voet is 't dat ick sijne ben.
Actaeon, waerde vrient! wie dat het magh verdrieten,
Ghy sult mijns vaders erf en my voor al genieten;
Stelt dat op heden vast. En ghy, ô soete jeught,
(Ick nood' u tot de feest) hebt deel in onse vreught;
En draeght hier kennis van.’ Daer is de koop gesloten,
En met een frisschen dronck van stonden aen begoten.
Daer na sat yder op, en tot een vast besluyt,
Soo dronck men noch een reis ten huyse van de Bruyt.

[t'Samensprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
SOPH. Wat dunckt u, Philogame, is het niet een vreemde beweginge van een jonge
deerne, een vryer af te seggen ten tijde hy in volle eer en goet fit, en den selven aen
te nemen als hy beroyt, kael, en een yders spot is geworden?
PHIL. Maer, lieve man, is het u onbekent dat'er oock een soorte van houwelick is
dat uyt deerenis, uyt medelijden, uyt enckel medoogentheyt geschiet? en dat is meest
te vinden ontrent de beste en buygsaemste zielen. My dunckt gehoort te hebben, dat
ten tijde de stadt van Oostende by den Cardinael Albertus moedelick bevochten en
by de Vereenigde landen kloeckelijck bescheimt wert, en dat de hooge schoole van
den oorlogh van geheel Europa aldaer geplaetst was, dat seecker treffelick en my
wel bekent Edelman, met grooten ernst, ten houwelick hadde versoght een schoone
en geestige Hollantsche Jonck-vrouwe, sonder die tot sijn voornemen te konnen
bewegen. 't Geviel dat de voorsz. Edelman, gedurende de gemelde belegeringe, in
de voorsz. stadt sijnen dienst waernemende, het een ooge werde uyt-geschoten, en,
alsoo gestelt zijnde, wederom in Hollandt quam te keeren, stellende nu gansch en al
buyten hoope van oyt te mogen genieten (dus mismaeckt zijnde) een die hy, fris en
gesont zijnde, niet en hadde konnen bekomen. Hy lijckewel gingh de selve begroeten
in die gestalte, haer seggende onder andere, dat hy nu stondt in volle wan-hope van
haer te behagen in die sijne verdrietige gelegentheyt, daer hy haer mishaeght hadde
gehadt. Wat gebeurter? De saecke viel geheel anders uyt als hy sich hadde in-gebeelt.
Want de voornoemde Jonck vrouwe, haer een weynigh bedacht hebbende, viel uyt
in dese ofte diergelijcke woorden, soo my van geloof-waerdige lieden is verhaelt.
Hebt ghy my lief gehadt en dickmael aengebeden,
Ten tijd' uw wacker oogh en wel-gemackte leden
Bekoorden menigh hert, en datje waert bemindt
Alwaer men soete jeught en schoone maeghden vindt;
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Ghy sult op heden zijn mijn lief en uyt-verkoren,
Schoon datj' uw rechter oogh ten vollen hebt verloren.
De wonde dieje draeght is my een waerdigh pant,
Ghy lietse t'uwer eer, en voor het vaderlant.

SOPH. Plutarchus heeft, mijns oordeels, wel geseyt, dat de liefde 't klim gelijck is,
om dat het selve kruyt, waer sich maer een hoogje, een diepje, een oneffentje vertoont,
stracx sich weet vast te maken. Die gesint is te lieven, weet alle dingen tot sijn
voordeel te trecken, en hem toe te eygenen. Dese Jonck-vrou geest haer geheel
lichaem aen den Edelman, om dat hy sijn een ooge aen 't vaderlant hadde gegeven;
ofte, om beter te seggen, hy wint haer herte in 't bysonder, om dat hy sijn ooge
verloren hadde voor 't gemeen; maer my dunckt dat een Zeeusche vrijster wel soo
veel reden hadde een Jongelingh (die sy en haer ouders te voren scherpelick en
schamperlick hadden af-geseyt) aen te nemen, vermidts hy niet sijn ooge voor het
gemeen, maer bynaest sijn leven voor haer ofte om harent wille verloren hadde. En
dewijle ick dat geval hier oock onder de papieren van mijn jonckheyt beschreven
vinde, soo voeght dat al mede by dese gelegentheyt van geschiedenissen; misschien
wat nieuwe aenmerckinge daer uyt rijsen sal.
PHIL. Wel aen, ick begin wederom te lesen, Sophronisce, en houde als noch op
het bedencken, dat de vorige geschiedenisse in my heest verweckt, tot beter
gelegentheyt.
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Liefde, gekocht met gevaer des levens.
Daer leght een rijcke kust te midden in de baren,
Soo dat rontsom het lant de schepen konnen varen;
De ringh is niet te groot, en des al niet-te-min,
Men vinter menigh dorp en schoone steden in.
Ter plaetsen daer de son komt uytter zee geresen,
Daer plagh in ouden tijt een schoone reê te wesen;
Het was een vierkant diep, en menigh schippers-gast
Schoof hier met groot vermaeck de stengen van de mast.
De straten van de stadt die krielden van de menschen,
De zee gaf aen het volck al wat de sinnen wenschen;
Al wat het oogh begeert. En wat en vontm'er niet?
Het schijnt een stage mart, al waer men henen siet.
Maer wat de son beschijnt met haer vergulde stralen,
Al schijnt'et wonder hoogh, het sal voorseker dalen;
De tijt verkeert haer loop, de tijt verkeert'et al,
En niet en staet'er vast hier in het aertsche dal.
Wat hoeft men eenigh boeck op dit geval te lesen?
Armuyde slechts alleen kan mijn getuyge wesen;
Waer is'er nu een mensch die hier sijn handel drijft?
't Is maer een hoopje puyns al wat'er over-blijft.
Daer is geen haven meer; alleen de schorre meeuwen
Die vallen op het strant, om daer te komen schreeuwen.
Daer eertijts neringh was, en vollen herten-wensch,
Daer siet men niet een schip, ja niet een eenigh mensch;
Daer komt geen vreemt gesel om iet te mogen koopen,
De bakens zijn verset, het diep geheel verloopen,
En, waerom langh verhael? - men siet hier in der daet,
Dat al wat werelt hiet gelijck een roock vergaet:
Ten tijd' als dese stadt ten hooghsten was geresen,
En scheen een gulde son in haer volkomen wesen;
Doen wert in haer begrijp een vrijster op-gevoet,
Fris, geestigh, eerbaer, heus, en uytter maten soet.
Haer vader, in het landt en even daer geboren,
Wert dickmael in de Wet als eerste Raet gekoren;
Soo dat hy menighmael in saken van de stadt,
Als hooft en opper-vooght, in vollen luyster sat.
Lycoris wert gevrijt, Lycoris aen-gebeden,
Lycoris was vermaert in al de Zeeusche steden.
Haer geest en eerbaer root, met geene smaet bevleckt,
Die was gelijck een aes dat alle vryers treckt.
Men vont daer in het landt veel frissche jonge lieden,
Die aen het aerdigh dier haer gunste komen bieden;
En yder brocht verstant of rijckdom aen den dagh,
Na dat de geest hem geeft, of na de beurs vermagh.
Hier laet een vrolick quant voor hare kamer spelen,
En wil door soet geluyt haer teere sinnen stelen.
Daer recht een weeligh hert een rey of dans-spel aen,
En brenght van alle kant de vrijsters op de baen.
Hier is een rijcke beurs, die wil haer meest behagen,
Door menigh lustigh velt te rijden met den wagen;
Daer is een losser hooft, die kan geen Vryer zijn,
Of moet sijn minne-dranck gaen halen uyt den wijn.
Een die Elpenor hiet, die wilse meest believen
Met rijmen, met gesangh, met soete minne-brieven;
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Hy maeckt een aerdigh vaers, of dicht een geestigh liet,
Dat hy voor sijn geschenck de jonge Vrijster biet,
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Hy is een hups gesel, en in de stadt geboren,
Maer echter wat hy doet sijn diensten zijn verloren;
Hy vordert niet een dingh, hoe wel hy deftigh spreeckt,
De kunst heeft weynigh krachts, wanneerder gelt ontbreeckt.
Lycoris luystert wat, maer desen onvermindert,
Wat hy op haer gewint dat wert hem stracks verhindert.
Al is hy wel ter tael, al heeft hy goet beleyt,
Hem wert noch even-wel het droevigh Neen geseyt.
Hy denckt: het is geen noot, de sake dient hernomen;
Dat eerst niet vallen wil dat kan ten lesten komen;
Hy is van weynigh moet en sonder goeden raet,
Die op het eerste Neen een lieve Vrijster laet.
Hy valt dan aen het werck, en gaet'et weder wagen,
Hy gaet het op een nieu met grooter yver vragen,
Hy doet al wat hy magh, en hout gedurigh aen,
Maer 't is al sonder vrucht, men hiet hem weder gaen;
Men hiet hem van het huys en van Lycoris blijven.
Ach! sey de Jongelingh, dit doen de ronde schijven.
Hy meynt dat van het quaet de grout en oorsprongh zy,
Vermits daer vryers zijn van meerder gelt als hy.
Eens, na een langen tijt, ontrent de korste dagen,
Soo quam'er harde vorst, en bijster sture vlagen;
Dies vroos het water toe, soo dat een klare beeck
Een schoonen diamant of suyver glas geleeck.
Daer gingh het weeligh volck op alle slooten rijden,
Daer gaet de losse jeught op gladde banen glijden,
Hier gaet een jonge vrou, en daer een frissche maeght,
Die op het brosse ijs haer teere leden waeght.
De grachten van de stadt, aen alle kant bevrosen,
Die worden tot een baen op desen tijt gekosen:
Dit acht het dertel rot het beste dat men vint,
Mits daer een hooge vest belet den Noorden wint.
Het is wel eer geweest een wijs in onse landen,
Dat midden in de kou de jonge lieden branden.
Het ijs was als een perck daer in de liefde joegh,
En menigh aerdigh wilt na sijnen tempel droegh.
Lycoris (na den noen tot dese feeft gebeden)
Quam, met haer Neef verselt, op schaetsen aengereden;
Elpenor past'er op, hy vint hem daer ontrent,
En heeft van stonden aen sijn loop tot haer gewent.
Hy gaf den Neef een praet, met soo beleefde reden,
Dat hy de vrijster kreegh. De Neef die is te vreden,
De Neef die heeft uyt gunst Elpenor toe-gestaen,
Dat hy sijn lieve Nicht magh leyden op de baen.
Maer hy, die met de maeght in vryheyt soeckt te spreken,
Is uyt het dichte volck allengskens af-geweken;
Hy reet ter zijden uyt, daer klaeght hy sijn verdriet,
En wat om narent wil hem dickmael is geschiet;
En wat hy heeft gedaen, en wat hy heeft geleden,
En hoe hy wert gequelt, oock tegen alle reden.
En hoe dat menighmael haer Vader hem ontmoet,
En dat (gelijck hy seyt) alleen maer om het goet.
Hy heeft soo veel te doen, soo veel te wederleggen
Van dat tot sijnen smaet de quade tongen seggen,
Dat hy niet eens en let waer henen dat hy rijt,
En geensins, als het dient, de quade slagen mijt.
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Lycoris (soo het scheen) begon het oir te leenen,
En toont aen haer gelaet de sake wel te meenen.
Dit maeckt den Jongelingh soo wonder blijden hert,
Dat hy geheel vervoert en op-getogen wert.
Daer was een seker rack daer in de winden bliesen,
Dies konde, mits de stroom, het water niet bevriesen.
Doch mits een stilder lucht, ontstaen op desen tijt,
Soo was een dunne schors gewassen op de bijt.
Elpenor wegh-geruckt door haer begonnen reden,
Komt met een vrolick hert en sonder angst gereden;
Maer als hy naerder quam, en raeckt den losen wrack,
Doen was het dat het ijs in duysent stucken brack.
Daer is de Jongelingh, daer is de Maeght gevallen,
Daer stort het lieve paer in 't diepste van de wallen;
Men sagh'er niet een dingh dat op het water bleef,
Als dat sijn hoedt alleen, en dat haer moffel dreef.
Hy, rap op sijn gestel, al is hy diep gesoncken,
Eer dat sijn vochtigh kleet vol water is gedroncken,
Begaf hem uyt den gront, en, door een snelle vlijt,
Soo licht hy metter haest sijn leden uyt de bijt.
Daer koomt stracx al het volck van alle kant geloopen,
En siet wie sijne vreught met droefheyt sal bekoopen;
Daer krielt men overhoop, daer rijst een groot gewoel,
Maer, laes! de teere Maeght die dompelt in den poel.
Al wat Elpenor doet, hy kanse niet genaken,
Vermits aen alle kant de naeste schorssen braken.
En schoon hy haer een kleet, een hant, een mantel biet,
Eylaes! hy reyckt te kort, of sy en vat het niet.
Ten lesten, als de maeght nu schijnt te willen sincken,
En met haer bleecken mont het water in te drincken;
Soo roept hy: ‘waerde lief, ey, weert u watje kont,
En, wat ick bidden magh, onthout u van den gront;
Ick kome t' uwer hulp, ick kome t' uwer baten,
'k En wil u nimmermeer, 'k en sal u niet verlaten,
In leven of in doot!’ en, tot een vast bewijs,
Soo sprongh de jongelingh te midden in het ijs;
Hy grijpt haer in den arm, en stelt hem om te swemmen,
Maer voelt hem in het wrack aen alle zijden klemmen.
Hy wort van 't ijs gewont, sijn hant en aensicht bloet,
En daer en is geen baet, wat d'een of d'ander doet.
't Gewicht is al te swaer om uyt te zijn getogen,
Vermits haer beyder kleet vol waters is gesogen.
Geen kant en blijft'er vast, en yder schorse breeckt,
Waer dat Elpenor raeckt, of eens sijn handen steeckt.
Daer is hy gansch verstelt, sijn krachten zijn besweken,
Sijn moet oock even-selfs die schijnt te zijn geweken.
Eylaes! de strenge vorst die slaet hem om het hert,
Soo dat sijn jeughdigh bloet nu kout en killigh wert.
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Maer schoon de bleecke doot hem sit als op de lippen,
Hy laet hem even-wel de Vrijster niet ontglippen,
Maer houtse staegh om hoogh, soo datse niet en sinckt,
En in soo diepen kolck maer luttel waters drinckt.
Siet, onder dit gewoel soo is, ten langen lesten,
Haer beyder naeste bloet gekomen op de vesten;
Daer is een Herder by, een hoeder van de Kerck,
Die stelt oock even daer sijn wapens in het werck:
Hy knielt daer in het stof, en, met een groot bewegen,
Soo roept hy om behulp, en om des Heeren segen;
De vrienden en het volck die bidden nevens hem,
Dies rijst'er in de lucht een algemeene stem
En toe-roep van de stadt. Het schijnt dat alle menschen
Om bystant in den noot van dese heden wenschen:
Maer, siet, om desen tijt soo wort Lycoris flaeu,
En in haer aengesicht daer rijst een duyster blaeu.
Het schijnt haer bloet vervriest, haer mont en teere wangen
Zijn jammer lick gestelt, als van de doot bevangen.
Sy snickt als een die sterft, en seyt: ‘'k En magh niet meer.
Mijn ziele die verhuyst: weeft my genadigh, Heer!
Vaert wel, beminde vrient!’ Het woort is naeu gesproken,
Sy heeft van stonden aen haer oogen toe-geloken;
Haer hooft zijght op de borst. Dit sien de lieden aen,
En daer op roept het volck: ‘De vrijster is gegaen!’
Elpenor op het woort die is geheel verslegen;
Noch gaet hy door het ijs sich op een nieu bewegen,
Het schijnt dat hy het lijf als voor het leste roert,
Dies wert hem van het volck een ladder toe-gevoert;
Die heeft hy by een sport ten lesten aen-gegrepen,
En met een groote kracht sijn vingers toe-genepen;
Juyst soo als iemant plagh die harde stuypen krijght,
Of, van een swijm verrast, ter aerden neder sijght.
Daer quam een Boots-gesel, een van Neptunus bende,
Die onsen Jongelingh en oock Lycoris kende,
Hy voeght hem by den hoop, en treckt met alle kracht,
Soo dat het jonge paer is op het ijs gebracht.
Maer schoon sy op het droogh ten lesten zijn getogen,
Het schijnt dat bey gelijck haer zielen zijn vervlogen,
Haer leven uyt-geblust. Lycoris streckt haer uyt,
En van Elpenor selfs en hoort men geen geluyt.
‘Hier baet geen deerlick sien en geen ontijdigh klagen,’
Roept iemant van het volck, ‘sy dienen wegh gedragen:
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Want soo men langer beyt, daer is geen twijffel aen,
De koude sal gewis haer om het herte slaen.’
Daer pooght men na de stadt, daer komt een yder kijken,
En siet de lieden aen als twee bedroefde lijcken.
Sy werden op den wegh en over straet beschreyt,
Om datse door de Faem zijn beyde doot geseyt.
Als yder op het lest is in het huys gekomen,
Soo wort'er overleyt wat nut is in-genomen;
Wat voor een krachtigh nat, wat kruyt hun dienen sal,
Voor soo een strenge kou, en soo een hart geval.
Elpenor, hoe het gaet, en wil geen medecijnen,
Geen drancken van de kunst, geen kruit of hete wijnen;
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Hy wil dat hem het volck voor-eerst te kennen geeft,
Hoe dat Lycoris vaert, en of de vrijster leeft:
‘Want, seyt hy, soo de maeght is uyter tijt gescheyden,
Soo laet my die ick ben, en doet het graf bereyden:
Daer is geen seggen aen, wy moeten bey gelijck
Of hier op aerden zijn, òf in het Hemelrijck.’
Hy bleef in desen stant wel ses of seven dagen,
En hy doet anders niet als na Lycoris vragen.
Maer wat sich iemant pijnt, men krijght geen vast bescheet,
En dit is aen den vrient een innigh herten-leet.
Hy leyt hier op en maelt by wijlen gansche nachten,
Gedurigh om-gevoert in veelderley gedachten;
Dan is hy sonder hoop, dan krijght hy weder moet:
Siet, dit is veel de spijs, die alle minnaers voet.
Lycoris onder-dies had over doot gelegen,
Maer heeft door goet behulp haer adem weer gekregen;
Sy was des niet-te-min gansch jammerlijck gestelt,
En siet, de doctor seyt dat haer de vrijster quelt.
Hier op is al het huys met grooten druck bevangen,
En soeckt wat haer ontbreeckt met over-groot verlangen.
De vader koomt'er by, en toont hem wonder soet,
En seyt haer: ‘lieve kint, ey schept doch goeden moet;
Light u iet op het hert, soo wilt'et my ontdecken,
'k En sal u geen behulp of geenen raet ontrecken.’
Sy antwoort niet een woort, als datse dickmael sucht,
En hier om is de man noch des te meer beducht.
Hy vraeght haer op een nieu, hy vraeght haer ander-werven,
En denckt op yder sught: sy moet voor-seker sterven!
Dies staet hy gansch verbaest en weet geen ander raet,
Als dat hy tot sijn vrou, sy tot haer dochter gaet.
De moeder koomt'er by; maer watse mochte vragen,
Het antwoort datse geeft is (sonder woorden) klagen;
Sy doet ter werelt niet als datse deerlick kermt,
Soo dat de vreemste mensch sich over haer ontfermt.
Juyst is op desen tijt den doctor in-gekomen,
Die heeft haer gansch gelaet wel naerstigh waer-genomen;
En naer hy haren pols tot driemael had gevoelt,
Tot driemael had gelet hoe dat haer herte woelt,
Tot driemael haer gesicht ten vollen had bekeken,
En noch had ondersocht verscheyde binne-streken,
Al dingen van de kunst, soo sey de Medecijn:
‘De sieckte die haer schort, dat is de minne-pijn.
De koude die haer let die kan men wel genesen,
Maer heete minne-brant en is niet af te lesen;
Daer baet geen machtigh gom, geen dranck of heylsaem kruyt,
Hy moet de plaester zijn, van wie de sieckte spruyt.’
De moeder staet verstelt, sy hiet den doctor swijgen,
Sy meint het gansch geheim wel uyt haer mont te krijgen,
Sy gaet haer saghjens aen, en seyt haer wonder veel;
Maer niet een eenigh woort en komt haer uyt de keel.
De vrou al wederom, en op een nieu verslagen,
Tijght haer het minnen op, oock sonder meer te vragen;
‘Lycoris, seyt de vrou, ick weet'et datje mint,
Seght, wat ick bidden magh, tot wien ghy zijt gesint.
Ick wil (indien ick kan), om uw verdriet te stelpen,
Ick wil u over-al gelijck een moeder helpen:
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Ghy maer (o, waerde kint), en doet u niet te kort;
Maer opent uw gemoet, en seght ons wat'er schort.’
Dit woort bewoogh de maeght, sy schijnt te willen spreken;
Maer siet, als sy begint, soo blijft haer reden steken.
Doch, naer een langh gedrael, soo komt'er tot besluyt,
Soo komt'er 't groote woort ten langen lesten uyt:
‘Hy, die te vreden is om mijnent wil te sterven,
Die moet, indien ick leef, die moet eens troost verwerven.
Siet, moeder, met een woort, soo dàt my wert gejont,
Ick sal, met Godes hulp, in korten zijn gesont.
Maer soo, dien ick bemin, my niet en magh gebeuren,
Soo moet ick mijne jeught tot in de doot betreuren;
Soo moet ick uyter tijt, daer is geen twijffel aen,
Ick ben doch op den wegh om na het graf te gaen.
Maer seght doch eens waerom Elpenor wort versteken?
Magh hy met Corydon niet werden vergeleken?
Is hy niet frayer geest, en vry al schoonder man
Als Hylas immer was en Philos werden kan!
't Is waer dat onder hen zijn rijcke jonge heden,
Die groot en machtigh gelt u plegen aen te bieden;
Maer seght my doch een reys, wat vreught geeft doch het goet,
Indien men tegen danck met iemant trouwen moet?
Hoe kander slimmer dingh ter werelt zijn gevonden,
Dan als men tegen aert te samen is gebonden?
Men segge wat men wil, my dunckt ick heb gelijck:
't Vernoegen is den mensch gelijck een Hemelrijck.
Elpenor, soo ghy weet, die is van kloecke sinnen,
Hy sal te sijner tijt wel gelt en rijckdom winnen;
En soo, door Godes hulp, de saeck eens wel geviel,
Soo had ick, boven 't goet, een wel vernoegde ziel.
Maer soo eens Corydon sijn rijckdom quam te missen
(Gelijck sijn los beleyt sich lichte kan vergissen),
Hoe waer ick dan, och arm! hoe waer ick dan gestelt? Ick had een dommen bloet en even sonder gelt.
Wil iemant van behulp of van getrouheyt spreken,
Mijn vryers al gelijck zijn in den noot geweken:
Wie heeft in regten ernst met handen toe-getast,
Als dese vrient alleen, en noch een schippers-gast?
Palaemon was bevreest, en Celadon beschoncken,
En Hylas met sijn maet gingh achter strate proncken,
De moye Corydon die stont'er by en keeck,
Niet anders dan gelijck een poel-snip op een kreeck;
En soo maer eens het ijs een weynigh quam te kraken,
Stracks dorst hy, naer ick hoor, niet aen den wrack genaken.
Is dat niet schoone gunst en grooten dienst getoont,
Van iemant, die versoeckt met trou te zijn geloont?
't Is noot, die vrienden proeft. Ey, laet de linckers varen,
Die in mijn diepen anghst soo ongevoelick waren;
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En soo ick bidden magh, soo geeft my dogh een man,
Die voor geen doot en vreest, als hy my dienen kan.
Ey, geeft my dien ick wensch, geen druck en sal my letten:
Want met een lieven man soo kan men leet versetten.
Hier baet noch machtigh goet, noch uytgelesen gout,
Vernoegen is het al wanneerder iemant trout.’
Lycoris had geseyt. De moeder is bewogen,
Het schijnt dat haer de ziel is uyt de borst getogen,
Terwijl Lycoris spreeckt; sy gaet tot haren man,
En raet hem tot de saeck soo veel sy raden kan.
De vader hoort de vrou en alle menschen spreken,
Hy weeght in sijn gemoet de soete minne-streken,
Hy weet wat yder seyt: hoe desen trouwen vrient
De vrijster in der noot heeft over-al gedient,
Hy weet hoe tot de saeck sijn dochter is genegen,
Soo laet hy voor het lest sijn geest hier toe bewegen,
En seyt haer tot besluyt: ‘Nu, dochter, zijt gerust,
Ick ben bereyt te doen al wat uw hert gelust.
Laet vry uw swaer gepeys en droeve klachten varen,
Het wert u toegestaen met hem te mogen paren;
Met hem die uw gemoet uyt eygen sin verkoos.’
Sy, op soo blijden woort, ontloock gelijck een roos;
Sy krijght dien eygen stont een bly en geestigh wesen,
En naer, een korten tijt, Lycoris is genesen.
De vader geeft verlof aen haren Medecijn,
En seyt: ‘hier moet voortaen een ander doctor zijn.’
Een man, Elpenors vrient, die hadde dit vernomen,
En is met blijden geest daer in het huys gekomen;
Daer seyt hy, hoe het stuck met sijn geminde staet,
En wat'er in het huys van Thyrsis omme-gaet.
Hy seyt hem boven dat: ‘nu, visscher, spreyt uw netten,
En wilt te deser stont op uwe saken letten:
Het roosje dient gepluckt terwijlen dat'et bloeyt,
Het yser dient gesmeet terwijlen dat'et gloeyt!
Lycoris, meer als oyt, is tot de saeck genegen,
De moeder (eerst verstoort), die laet haer nu bewegen,
De vader staet'et toe, dies gaen uw saken vast;
't Is maer uw eygen schult soo ghy niet toe en tast.’
Elpenor, in 't gehoor van soo gewenschte saken,
Begint als uyt een droom wel vrolick op te waken;
Hy danckt den goeden God, dat hy noch heden leeft,
Hy danckt des Heeren gunst die hem den zegen geeft:
Hy danckt de soete maeght, die op sijn lijden dachte,
Hy danckt den goeden vrient, die hem de bootschap brachte:
Hy danckt het gunstigh volck, dat hem de vrijster jont,
Hy danckt den Medecijn die hem ten dienste stont;
Hy wil oock even-selfs de moeder niet vergeten,
Hy wil sijn danckbaer hert den vader laten weten;
Want schoon eerst dit beleyt was tegen haren raet,
Die wel doet op het lest en komt niet al te laet.
Soo haest haer dan de koorts wat af begon te breken,
Soo wenscht hy om de maeght alleen te mogen spreken;
Hy sent een goeden vrient, hy soeckt de moeder aen,
En, naer een kort beraet, het wert hem toe-gestaen.
Hy geeft hem naer het huys, men laet hem binnen komen,
En stracx schijnt alle druck hem af te zijn genomen.
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Siet, als een swanger wijs met lief verlost van kint,
En dat een schippers-gast magh zeylen voor den wint,
En dat des vyants heir is uyt het velt gesmeten,
Soo is het vorigh leet van yder een vergeten.
Hoe veel een vryer leet, verkrijght hy dat hy socht,
Hy is van stonden aen in beter stant gebrocht.
En mits Elpenor voelt sijn vrolick hert verkloecken,
Soo laet hy na den eysch het lieve pant versoecken;
En siet, het goet begin dat kreegh een soet besluyt:
Want, eer de maent verloopt, Lycoris is de Bruyt.
Wel zijt van my gegroet, ô soete jonge lieden,
Mijn pen is noch gesint om u geluck te bieden!
Vaert wel oock heden selfs, vaert wel geluckigh paer;
En, soo 't u saligh is, God geef u hondert jaer.

[t'Samen-sprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
SOPH. Wat dunckt u, Philogame, was'er reden om Elpenor sijn versoeck langer te
weygeren, na soo merkelicke proeve van sijn trouhertige genegentheyt?
PHIL. Voor my, ick meyne neen, waerde Sophronisce. Want ick oordeele dat hy
sijne Lycoris wel dubbel verdient hadde, dewijle hy, met het grootste gevaer van sijn
leven, het hare behouden hadde.
SOPH. Maer de sake wat anders opnemende, soete jongelingh, soude men niet met
reden konnen seggen, dat hier geen verdiensten, maer groote ondiensten zijn van de
zijde van Elpenor? want hoe kan een alsulcke het verdienen, die iemant in het perijckel
zijns levens gebracht hebbende, den selven daer na daer uyt verlost? want behalven
dat de gene, die verlost is, niet beter van gelegentheyt en is geworden door de
verlossinge als hy te was, soo is de selve eer erger, als hebbende uyt-gestaen de
vreese en schrick van het gevaer. Elpenor ontfutselt de Vrijster uyt haer Neefs handen,
en in plaetse dat de selve alleenlick op een welbereyde bane midden onder het volck,
en mitsdien buyten eenigh perijckel haer vermaeck door het ijs-rijden soude genomen
hebben, soo gaet de lincker met haer bezijden afrijden op een ongebaende wegh, en
dat soo onvoorsichtelick (indien niet ter quader trouwen), dat hy haer en hem selven
neder-stort in den af-gront van een diepe gracht. En of hy schoon de selve al met
perijckel van sijn leven daer eyndelick uyt kreegh, sout ghy dat wel een verdienstelick
werck derven noemen? sou de Vrijster in tegendeel haer niet dapper hebben
t'ondancken, schoon nu al uyt het ijs en op het drooge wesende, dat sy door sijn
beleyt was nat en kout geworden, haer kleederen bedorven, en sy beyde als tot een
schou spel van de geheele stadt waren gestelt?
PHIL. My dunckt, Sophronisce, dat ghy dit stuck al wat hatelick uytmeet, te meer
dewijle ghy noch wel schijnt te twijffelen, of Elpenor hier in al ter goeder trouwen
heeft gegaen; welcke twijffelachtigheyt in my in allen gevalle niet en kan komen.
SOPH. Hoe, jongelingh, en is u niet bekent hoe menighvuldigh de kromme gangen
zijn der gener die met liefde bevangen zijn, om tot haer ooghmerck te mogen geraken?
Hoe? en is het niet tot uwer kennisse gekomen, dat lestelijck een Hollants vryer (die
men nochtans d'eere plagh te geven van ter goeder trouwe in alles te gaen) dat, segh
ick, seker jongelingh een jonge deerne, benevens ander jonge lieden, in sijn jacht
hadde weten te locken, onder dexel van daer mede wat uyt spelen te varen, en dat
de selve opsettelick de jacht om-zeylde, op dat hy (wel konnende swemmen) aen
sijn geminde soude mogen toonen de trouhertige genegentheyt (quansuys) die hy
haer toe-droegh?
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PHIL. Wel wat dede hy dan, als de jacht om-viel?
SOPH. Hy, op sijn hoede wesende, greep de sijne in den arm, en liet al het geheel
ander geselschap sincken of drijven, soo die best konden; en eer hy aen lant quam,
dede hem trouwe beloven van de benaude vrijster; en,
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de selve sulcx ettelicke male weygerende, geliet hem onderwijlen of hy en sy beyde
soude moeten verdrencken, ten ware hy, door het troostelick ja-woort by haer
versterckt en gehart zijnde, als van nieus krachte mochte verkrijgen om haer beyder
lichaemen aen lant te brengen.
PHIL. Dat was gewisselick een slimme streke, niet voort-komende uyt een recht
Hollants herte: een geheel geselschap, en met eene haer die hy boven al beminde, in
soo openbaren gevaer te werpen, om tot sijn voornemen te geraken.
SOPH. Wel wat dunckt u, Philogame, hadde dese jongelingh oock recht te seggen,
dat hy haer liefde en trouwe verdient hadde, om dat hy de vrijster uyt een gevaer
verlost hadde, in het welck hy sich selfs en oock haer moetwillighlick hadde gebracht?
PHIL. Als ghy dat woort moetwillighlick daer by voegen sout in dese en andere
diergelijcke saken, soo soude de vryer sijn proces by my verliesen. Maer wat hoefde
hy sijn opset, en wat hy voor hadde, te openbaren?
SOPH. Hy meynde, dat sulcx tot sijn meerder voordeel soude gedient hebben, om
dat hy met voorbedachte sinnen sich in dat perijckel hadde geworpen Maer laet ons
hieraf scheyden, en dese stoffe sparen tot een anderen tijt en plaetse, daer wy oorsake
sullen hebben te spreken van de gene, die door bedriegerye en slimme wegen hare
houwelicken hebben te wege gebracht. By dese gelegentheyt sal het beter zijn, mijns
oordeels, hier noch by te voegen een Hollantsche geschiedenisse, daer by verdienste
een vrijster gewonnen wert, dewelcke nochtans niet in haer, maer ten aensien van
sijn eygen perfoon, in 't werck wert gestelt.
PHIL. Wel, hoe konde dat geschieden, en ten goede van de vrijster gerekent werden,
dewijle ghy seght, dat hy aen sijn eygen selfs en niet aen haer de verdiensten
uyt-wracht?
SOPH. Dat sult ghy best af-nemen, Philogame, soo ghy dit gedicht by de andere,
die alreede gelesen zijn, genegen zijt te voegen, en tijt wilt geven om het selve mede
af te lesen. Het welcke ick tot dien eynde jegenwoordelick u ter hant stelle.
PHIL. Wel aen, ick neem aen sulcx te doen, op dat wy sien mogen: wat ons Hollant
op die gelegentheyt sal konnen uyt-brengen, en daer op begin ick.
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Gebreck genesen, om een houwelick te vorderen.
Ontfanght oock dit verhael, ô soete jonge lieden,
Dat u mijn swacke pen hier aen bestaet te bieden:
't En koomt niet uyt een lant dat naeu geen menschen kent,
Het is een nieu geval, dat Hollant over-sent.
Ghy mooght'et als geschiet en voor waerachtigh lesen,
Het machtigh Amsterdam sal des getuyge wesen:
Want binnen haer begrijp, daer is het stuck geschiet,
Dat ghy hier in de plaet of in de vaersen siet.
Jefron, een hups gesel, die gingh, met rijpe sinnen
En naer een langh beraet, de soete Rachel minnen.
Het stuck is wel gevat, sy waren beyde rijck,
Heus, eerbaer, wel besaemt, en schier in all's gelijck.
Daer is maer één verschil: sy komt met vaste schreden,
En recht gelijck een kaers en vaerdigh, aengetreden;
Maer siet, de vryer hinckt, wanneer hy pooght te gaen,
En 't stont van eersten af de vrijster qualick aen.
Jefron was over langh en in sijn jonge dagen,
In 't hollen van een dijck, gevallen metten wagen;
Soo dat hier uyt ontstont een droevigh ongemack,
Vermits dat hem het been ontrent den schenkel brack.
De meester (soo het bleeck) aen wien het wert bevolen,
Was vry al wat te vroegh gekomen uyter scholen;
Hy bracht niet soo het dient de stucken over een,
En daerom hielt de vrient een slim en krepel been,
Jesron noch even-wel en gaf het niet verloren,
Maer hout gedurigh aen de Vrijster na te sporen;
En, schoon hy krepel gaet, des echter niet-te-min,
Hy krijght haer vaders gunst, en wint des moeders sin.
De vrijster is voortaen voor hem alleen te winnen;
En daerom hout hy aen als met de gansche sinnen:
Doch schoon hy aen dit werck sijn gansche krachten hingh,
Hy blijft gelijck hy was, en vordert niet een dingh.
Hy doet al wat hy kan, en wat de vryers plegen:
Doch sy noch even-wel en liet haer niet bewegen.
Hy bid, hy smeeckt, hy vleyt, hy gaet haer destigh aen;
Maer wat hy nam ter hant, hy wies den Moriaen.
Ten lesten stelt hy vast en wil haer naerder proeven,
Of sy tot scheydens toe sijn herte sal bedroeven;
Dan of hy voor het lest, na menigh ongeval,
Op haer vervrosen hert nog iet gewinnen sal.
Hy gaet haer weder aen, en seyt, met lange reden,
Al wat hy heeft gedaen, en wat hy heeft geleden,
Nu soo een lange wijl en soo geruymen tijt,
Als hyse met verdriet ter eeren heeft, gevrijt:
‘'t Is eenmael langh genoegh van dese saeck gesproken,
En mijn bedroefde ziel met langh verdriet gebroken;
Vergunt my nu een reys, dat ick eens weten magh
Mijn hoogste ziel-verdriet, of mijn gewenschten dagh.
Waerom sal ick voortaen in twijffel blijven hangen?
Ghy weet mijn innigh leet en mijn bedroeft verlangen;
Ghy weet, hoe mijn gemoet na weder-liefde dorst;
Maeckt hier een einde van, en spreeckt eens uit de borst.
Ghy weet van mijn bedrijf, van alle mijne saken,
Ghy weet, soo God ons voeght, hoe wy het sullen maken,
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Ghy weet wie dat ick ben, en kent my vander jeught,
Soo dat ghy nu voortaen geen uyt stel nemen meught.
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Uw moeder vint'et goet, uw vader is te vreden,
Ghy, doet wat u betaemt, en voeght u na de reden:
Want dat een vader prijst, een moeder dienstigh vint,
Wort sonder eenigh recht geweygert by het kint.’
‘Mijn ouders, sprack de Maeght, ick moet'et u bekennen,
Die souden, soo het schijnt, haer light aen u gewennen:
Ick sie dat uw bedrijf, daer meê ghy omme-gaet,
Ick sie dat uw beleyt haer wel te sinne staet.
Ick vond oock in uw doen al eenigh goet vernoegen,
En sou tot u misschien mijn sinnen konnen voegen:
Maer siet, daer hapert wat, dat my niet aen en staet,
Dies is het sonder vrucht al wat hier iemant raet.
Ick hoord' een deftigh man eens dese reden seggen,
En sijn bestendigh woort is niet te weder-leggen:
Wanneerder iemant trout een openbaer gebreck,
Noemt dien een gierigh mensch, of wel een rechten geck.
Dit heeft nu langen tijt in mijnen geest gelegen,
En wat gebreckigh is dat is my byster tegen:
Word' ick mijn leven oyt tot iemants echte wijf,
Ick wil een fris, een gaef, een rap, een wacker lijf;
Ick wil voor al een man, die met geswinde schreden
Kan vaerdigh op den dam, op beurs en straten treden,
En wie dit niet en heeft, hy zy dan wie hy magh,
Dien wensch ick nu ter tijt voor eeuwigh goeden dagh.
Hy sal noyt mijne zijn, en dat op vaste reden,
Daer sal noyt krepel been op mijnen leger treden:
Want soo dat oyt geviel, ick waer een droeve vrou,
En kreegh gewis een kint dat krepel wesen sou.
Soo maelt my dit gebreck tot in de diepste sinnen,
En daerom, vrient, vertreckt, op my is niet te winnen.
Gaet heen: want uw bedrijf heeft my nu lang verveelt.
't Is beter korte pijn als lange tijt gequeelt.’
De vryer die besterft van soo een harden donder,
Sijn brein en gansche kracht, sijn hert beswijckt'er onder;
Het schijnt als of de man sijn leste vonnis kreegh,
Of, door een swijm geraeckt, ter aerden neder seegh.
Ten lesten gingh hy wegh met wanckelbare gangen,
Het schijnt de bleecke doot die sit hem op de wangen;
Hy wist in dit geval niet wat te sullen doen,
Hy laet de vrijster daer, en biet haer niet een soen.
En mits hy nu den moet ten vollen heeft verloren,
Soo hinckt sijn krepel been noch slimmer als te voren;
Sijn oogh is sonder glans, sijn tonge sonder tael,
Het waggelt al gelijk, en 't hapert altemael.
Hy geeft hem na het bed, daer gaet hy leggen duchten,
Daer gaet hy met verdriet veel uren leggen suchten;
Daer peyst hy al den nacht, tot aen den dageraet,
Of hem in dit geval geen uyt-komst open staet.
Ten lesten roept hy uyt: ‘ick gevet niet verloren,
My dunckt ick weet een dingh my dienstigh na te sporen;
Te Gisp is nu ter tijt een wonder handigh man,
Die oock het slimste been te rechte brengen kan.
Ick moet het nu ter tijt, ick moet het heden weten
Of hy sich over my geen kracht en sou vermeten.’
Daer mede scheyt de man uyt sijn bedroeft gepeys,
En, sonder langh verblijf, soo tijt hy op de reys.
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Hy komt naeu in het dorp, hy laet den meester halen,
Hy seyt: ‘hier is een man die sal u wel betalen;
Hier is een krepel been, indien ghy dat geneest,
Geen meester is'er oyt soo wel betaelt geweest.’
De meester doel de man sijn hosen stracx ontbinden,
Om, watter schuylen magh, te beter uyt te vinden,
En naer hy heeft betast het voeghsel van het been,
Soo vint hy stracx de pijp gewassen over een.
Hy voelt noch andermael, hy raeckt aen alle zijden;
Hy grijpt wel happigh toe, oock sonder iet te mijden.
Ten lesten quam'er uyt: ‘Ick sie het wat'er schort:
Alleen door quaet beleyt soo is het been te kort.
En om dit wederom in goeden stant te brengen,
Soo moestje vry de slagh van dese vuyst gehengen;
Ghy moest niet zijn beschroomt voor ongewone pijn,
En moght al beter koop den beul gelevert zijn.
Maer al dat meepsche volck, geboren in de steden,
En is geen praem gewent ontrent haer teere leden;
't En soeckt maer sijn vermaeck, al wat het hertje lust,
Ghy daerom, keert te rugh, en hout uw hooft gerust.’
‘Bey, holla! sey de vrient, ick bid u niet te vragen
Of oock mijn tanger lijf sal pijne konnen dragen;
Stelt dat tot mijnen last, en seght my slechts alleen
Of ghy geen uitkomst weet voor dit mijn krepel been:
Soo ghy u dat vermeet, en gaet op vaste reden,
Daer sal geen mangel zijn aen mijn geheele leden:
Begint ghy slechts het werck, en doet'et na den eysch,
En acht dit gansche lijf niet meer als paerde-vleys.’
De meester stont verbaest van soo gestrenge woorden;
‘Tsa, seyt hy, wacker knecht! loop, hael ons nieuwe koorden,
Loop hael ons watter dient, en bint my dese gast;
Maer bint hem, soo het hoort, aen alle kanten vast.’
Jefron seyt wederom: ‘'k en wil niet zijn gebonden,
Ick kan oock sonder schrick besien mijn eygen wonden.
Waer toe soo veel geruchts? doet watter dient gedaen
En tast my soo ghy wilt met rauwe duymen aen;
Ick ben des wel getroost.’ De meester is verwondert,
Hy kent niet eenen boer soo hertigh onder hondert;
Hy siet den vryer aen, hy siet het swacke lit,
Maer weet niet watter schuylt, of watter achter sit,
Hy weet niet dat een maeght, een maeght van teere zeden,
Een vryer stijven kan met krachten in de leden;
En schoon hy wonder diep in alle kruyden siet,
Soo kent hy lijckewel de kracht der minne niet.
Hy tijt dan aen het werck, en, sonder iet te binden,
Soo gaet hy eerst het been in groene kruyden winden;
Hy stooft'et voor een wijl, en, des al niet-te-min,
Hy breeckt-et metter hant, hy set het weder in.
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Hy doet den Jongelingh gelijck de rauwe gasten,
En als hy voortijts plagh de boeren aen te tasten.
Hoe seer dat iemant kermt, ja schoon al riep hy moort,
Hy gaet noch even-wel met sijnen handel voort.
't En lijt, na mijn onthout, naeu ses of seven weken,
De man komt uit het dorp gelijck een pauw gestreken,
Bly-geestigh, fris, gesont, het been wel in-geset,
En recht gelijck een kaers, en met een vasten tret;
Stracx naer de vrijster toe, en dat met rappe voeten,
Hy gaet de soete Maeght met vrolick wesen groeten;
Hy treet vrymoedigh toe, en, met een soeten lagh,
Soo geeft hy haer een kus, en biedse goeden dagh.
De vrijster siet hem aen, en is geheel verwondert
Van waer hy komen mocht, soo schielick op-gedondert,
Daer midden in de zael. Want sy en wiste niet
Wat dat hy had gedaen, na dat hy van haer schiet.
Sy seyt hem: ‘Lieve vrient, ghy zijt hier al vergeten,
Geen mensch en is bekent waer dat ghy hebt geseten;
Wat jaeght u weder hier? dat wil ick eens verstaen,
Het is u wel bekent, uw saken zijn gedaen.’
‘Ick kome, seyt de vrient, om noch een mael te vragen,
Of ghy nu eens de kans met my sout willen wagen?
Ick hebbe dit geluck my heden toegeleyt,
Dat ghy sult beter doen als eertijts was geseyt.’
Sy antwoort met een lach: ‘Ja, 't sal eens beter wesen,
Wanneer uw krepel been van hincken is genesen:
Dan wil ick eens met troost versetten uw verdriet;
Maer dat is, na ick acht, uw levedagen niet.’
De vryer nam het aen, en seyt: ‘Ick ben te vreden
Te doen, in dit geval, na uw gestrenge reden;
Ick sal versteken zijn, indien ick krepel blijf;
Maer word' ick eens gesont, soo wort mijn echte wijf.’
De vrijster stont het toe, en winckte metten hoofde,
Dan 't was maer enckel spot, gelijckse doen geloofde;
Maer Jefron, op het woort, die maeckt een capriool,
En toont sijn rappen voet tot onder aen de sool.
Hy sprongh noch andermael, en gingh, met rappe leden,
En om en wederom voorby de vrijster treden;
En, naer een korte wijl, soo springht hy noch een mael,
En laet sijn blijde stem dus hooren op de zael:
‘Wat schort nu, soete maeght, wat schort my aen de beenen?
'k En ben soo krepel niet, gelijck de lieden meenen.
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De vrijster stont en keeck, sy wist niet watse sagh,
En ofs' haer eygen oogh geloove geven magh.
Sy vraeght den Jongelingh, hoe dit soo konde wesen,
En waer hy was gereyst, en wie hem had genesen,
En wat hy had gedaen? Hy seyt: ‘Door groote pijn
Soo zijt ghy, waerde Maeght, ten langen lesten mijn.’
Daer gaet hy met bescheyt de vrijster openbaren:
En waer hy is geweest, èn hoe hy is gevaren;
En wat hy voor verdriet te Gisp had uyt-gestaen,
En wat de rauwe gast hem pijn heeft aen-gedaen;
En hoe hy menighmael in flaeute had gelegen,
En hoe hy wederom den adem had gekregen;
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Niet door een vreemde salf of dingen van de kunst,
Maer door een soet gepeis van haer gewenschte gunst.
En t'wijl hy dit verhaelt, soo geeft hy ondertussen,
Soo geeft hy aen de Maeght niet weinigh soete kussen;
En schoon sy dat verbiet en weert hem dickmael af,
Haer woort is niet te fel, haer wesen niet te straf.
En hier uyt heeft de vrient ten vollen ondervonden,
Dat even by de Maeght sijn dingen beter stonden.
Hy past dan op het stuck, en dringht de sake voort,
En kreegh dien eygen dagh van haer het gunstigh woort.

[t'Samen-sprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
PHIL. Al-eer uw oordeel op dit trou-geval te verwachten, waerde man, soo derf ick
met vollen monde seggen, dat dese onse Hollantsche vrijster wijser is in haer beleyt,
als de Griecksche Jonck-vrouwe Hipparchia, van de welcke hier voren is gesproken.
Dewijle onse Hollantsche niet en verstont in trouwe te versamelen met haren Jefron,
voor dat de selve van een openbaer en sienlick gebreck gebetert was, daer Hipparchia
haren Crates, soo gebult als hy was, niet alleen aen-nam, maer aenloekte.
SOPH. Ick sie ghy soeckt nieuwe stoffe, jongelingh, om my weder uyt te locken
tot uw voor-nemen; maer de ure geslagen wesende, en de tijt hier zijnde dat ick elders
bestemt ben, soo en kome ick daer niet aen. Wy hebben den Nederlantschen Helicon
voor dese mael genoegh betreden; laet ons besluyten en tot andere saken overgaen,
yder in het sijne.
PHIL. Dewijle het u soo gevalt, waerde Sophronisce, soo en kan ick daer niet tegen
hebben, en wil mitsdien oorlof nemen met dancksegginge, dat ghy oock desen tijt
aen my hebt gelieft te besteden. Maer ick sie noch daer, soo my dunckt, eenige
over-blijfselen van uwe jonckheyt; ick bidde u laet my de reste van dien bondel
papieren met my dragen, ick sal de selve met gelegentheyt doorlesen, en sien waer
toe die best gebruyckt en gepast mogen werden.
SOPH. Dat, en wat ick van die oeffeninge noch overigh hebbe, is t' uwen besten,
lieve Philogame; ghy sult'er noch al wat in vinden, dat op dese onse vorige
t'samen-sprake wel passen sal. Want soo ghy gesint zijt exempelen te sien, daer liefde
door eenen plotselicken en onbekenden in-val verweekt, of daer de selve door
schielicke en onverwachte gedachten af-gebroken is; - beyde zijn die hier te vinden.
PHIL. Dit zijn al-te-mael saken tot mijn voor-nemen dienende; ick neme de selve
met uwe toelating mede, en sal van geleent goet eygen soecken te maken, soo ick
kan.
SOPH. Soo ghy dat gesondelick verstaet, soo en wil ick het niet tegenspreken. Maer
hoe het zy, ick sal u daer mede laten gewerden. Ghy vaert wel tot beter gelegentheyt.
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Onlust, midden in de lust, plotselick verweckt.
Is 't niet een selsaem werck? dat niet en is te krijgen,
Daer siet men alder-eerst de lusten henen stijgen.
Geen vrucht is aengenaem; geen ooft en is'er soet
Dat iemant plucken magh, al eer hy klimmen moet.
Wat iemant moeyte kost, dat sal hem wel bevallen,
En waer het lijven gelt, daer wil de jonckheyt mallen;
En schoon men over-al van dese rancken melt,
Een acht ick heden nut, en hier te zijn gestelt:
Aen seker Edelman, begaeft met goede zeden,
Maer door sijn gulle jeught geweken uyt de reden,
Ontmoet een jonge vrou, dien eygen maent getrout,
Die hem sijn hart ontstal, en staegh gevangen hout.
Haer schoonheyt, wacker oogh, en soet bevallick wesen
Wort vast in hem geset, als wonder hoogh gepresen.
Waer dat de Jonker gingh, haer beelt was daer ontrent,
Het schijnt hem in het breyn of in den geest geprent.
Hy doet al wat hy kan, en als de linckers plegen,
Die, met eens anders smaet, tot mallen zijn genegen;
Hy treet haer gangen na, hy lonckt, hy sent, hy schrijft;
Maer vint dat haer gemoet in eer versegelt blijft.
Al stelt hy schoon te werck verscheyde minne-streken,
Sy staet op haer verset en weygert hem te spreken.
Hy troetelt haer het oogh, en vleyt haer door een brief;
Maer sy heeft even-wel haer echte plichten lief.
't Geviel op desen tijt en onder dese saken,
Dat sy met haer gesin gingh buyten haer vermaken,
En Hylas haren man, een breyn van hoogh verstant,
En 't maeghschap weder-zijds de beste van het lant.
Een lustigh buyten-hof omringht met schoone dreven,
Dat aen een Koningh selfs vernoegen konde geven,
Was doenmaels haer verblijf, om daer een ruymen tijt
Te leven met vermaeck, en buyten alle nijt.
Als Probus dit vernam, sijn hert dat scheen te sluyten,
Hy maeckt hem uyt de stadt, sijn brant die drijft hem buyten,
Hy stelt hem in gebaer als of hy jagen wou;
Maer 't wilt, dat hy vervolght, dat is een jonge vrou.
Hy geeft hem naer het Slot met wonder groot verlangen,
Daer in sijn gansche lust, sijn harte leyt gevangen;
Hy dwaelt'er staegh ontrent, tot dat hem Hylas sagh,
Die hiet hem wellekom, soo gunstigh als hy magh;
Hy noot hem boven dien, om daer te blyven eten
(Want 't geen de Joncker socht en kond' hy niet geweten),
Maer Probus sloegh het af, schoon tegen sijn gemoet;
Het schijnt dat hy vertreckt, en elders henen spoet.
Hy dorst, gelijck het scheen, haer wesen niet genaken,
Die hem slechts met een oogh kan droef en vrolick maken;
Hy vreest dat sijn gelaet hem licht ontdecken sou,
Indien hy wert geplaetst ontrent de jonge vrou.
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Hy gaet dan sijnes weeghs, en mits hy was vertogen,
Soo komt'er uyt het wout een velt-hoen op-gevlogen,
Daer op lost hy een valck, die gaf haer in de lucht,
En joegh door al het velt den vogel op de vlucht.
Doch mits hy naer het wout geen open wist te krijgen,
Soo gingh hy langs den hof van Hylas neder zijgen.
Maer daer quam oock de valck soo vaerdigh als hy kon,
Soo dat'er in den tuyn een harden strijt begon.
Dit was van stonden aen door iemant waergenomen,
En Hylas wert versocht om daer te willen komen;
Om dit gevecht te sien. Hy kijckt te venster uyt,
En sagh de vogel-jaght te midden in het kruyt:
Hy siet het vluchtigh hoen van alle kant besprongen,
En dan eens op een boom, of in het gras gedrongen.
Doch waer het sich verberght, 't en is'er niet bevrijt:
Want staêgh en over-al soo vint'et nieuwen strijt.
Maer t'wijl de jonge liên op desen handel sagen,
Bestont de jonge vrou aen Hylas af te vragen:
Van waer de snelle valck, die soo behendigh vocht
Quam vallen in den hof, en wiens hy wesen mocht.
Hier op bestont de man haer Probus aen te wijsen
Als meester van de valck, haer Probus aen te prijsen
Van adel, diep verstant, en wonder soeten aert;
Een lof die in de vrou een ander wesen baert:
Want sy die noit tot lust haer jeught en konde strecken,
Gevoelt in haer gemoet een vreemt gewoel verwecken,
Gevoelt een selsaem vyer, een heeten minne-brant,
Die sy in haren geest voor desen niet en vant.
En t'wijl sy besigh is op dit geval te peysen,
Soo wert haer man gelast van huys te moeten reysen:
Want hem was op-geleyt te trecken, als Gesant,
By seker machtigh Vorst, en in een verre lant;
En schoon hy pooght het werck een ander op te leggen,
De Staet eyscht sijnen dienst, hy kan het niet ontseggen,
Het is een noodigh ampt, dat hy voltrecken moet,
Soo dat hy sich bereyt, en tot de reyse spoet.
Cyprine, sonder man en buyten alle banden,
Gevoelt haer gulle jeught in heete lusten branden:
Het beelt van die haer man soo schoon en lustigh hiel
Dat maelt haer in het breyn, en speelt haer om de ziel.
Sy geeft haer driften loop tot ungeregelt minnen,
Het heck is van den dam, en baert haer stoute sinnen.
Een die sijn lusten streelt, en geyle driften voet,
Leert in een korten tijt dat hy noyt weten moet.
Daer blaeckt haer gansche ziel in onbekende lusten,
Daer woelt haer deusigh breyn in plaetse van te rusten,
Daer gaet'et over-kant te midden in den droom;
Soo rent haer grilligh hert ten vollen uyt den toom.
Sy voelt in haren slaep den jongen Ridder komen,
Met liefde, geylen brant, en tochten in-genomen;
Sy voelt hem in het bedt, sy voelt hem nevens haer,
Sy wort sijn aerdigh beelt en geestigh oog gewaer;
En of al schoon de slaep is van haer af-geweken,
Noch voeltse lijcke-wel geen kleyne minne-steken,
Juyst soo gelijck de zee haer noch onrustigh vint,
Al is de blaeuwe stroom verlaten van den wint.
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Sy, naer een diep gepeys en sonder hevigh strijden,
Laet, daer het vleys gebiet, haer willigh henen glijden;
Verkracht haer eerbaer root, en set ten lesten vast,
Te toeven in het bedt een ongenooden gast.
Sy roept een kamer-maeght, die sy voor al betroude,
En hiet dat sy haer groet aen Probus dragen soude,
Met last, dat als de nacht sou dalen uyt de locht,
Hy dan tot haer vertreck in stilte komen mocht.
Florinde doet de reys, sy gaet den Ridder spreken,
Sy blies hem in het oir verscheyde minne streken,
Meer als haer was geseyt. Sy liet hem wel gesint,
Vermits hy buyten hoop sich soo bejegent vint.
Daer was geen mangel aen, hy quam ter rechter uren,
Hy vont een rijcken disch, en schoone confituren;
Hy vont een jonge vrou gekleet in edel wit,
Gelijck de jacht-godin in haren tempel sit.
Hy siet haer reyn gewaet, hy siet haer jeughdigh wesen,
Hem docht daer was een vreught in haer gesicht te lesen.
Sy hiet hem wellekom, hy kust haer rooden mont,
Daer sy, gelijck het scheen, geen hinder aen en vont.
‘Heer Ridder, sey de vrou, het is een wijl geleden
Dat ghy om dese gunst my dickmael hebt gebeden;
Maer schoon ghy hebt geklaeght en menighmael gesucht,
Uw klachten even-wel die waren sonder vrucht.
Ick had een killigh hert en wonder harde sinnen,
Ick had een viesen geest, die niet en was te winnen:
Maer dat is nu gedaen, de kans die is gekeert,
Ick voele mijn gemoet ten vollen overheert.
Ick vinde my verruckt door uw volmaeckte leden,
Ick vinde my verplicht aen uw beleefde zeden;
En naer ick op het stuck my dickmael heb bedocht,
Soo kan het nu geschiên, dat ghy voor desen socht.’
Sy nam een gulde schael, en heeft hem toe-gedronken
Niet slechts alleen den wijn, maer duysent minne vonken.
Geschoten door het oogh. De Ridder is verblijt
Van soo een gunstigh woort, en langh-verwachte tijt.
Hy dranck het edel vocht, en at van haer succaden;
Maer al dat soet onthael en kon hem niet versaden.
Hy wacht een naerder gunst. En, waerom meer geseyt?
De maeltijt is gedaen, het bedde toe-bereyt.
Sy geeft haer na de koets, en is'er in gesegen,
En hy met blyden geest benevens haer gelegen.
Maer onder dit beslagh soo is'er soet gevley,
En menigh dertel woort gevallen tusschen bey;
Van dat'er is geschiet en eertijts voor-gevallen,
Als hy tot haer verviel, en eerst begon te mallen,
En hoe sy killigh was, en hy te meer verhit,
En onder dese praet soo vraeght de Ridder dit
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‘Ey seght my doch, Me-vrou! hoe is het by-gekomen,
Dat ghy zijt door de min ten lesten in-genomen?
Dat ghy, die soo beset, soo wonder deftigh waert,
Ten lesten zijt versacht van uwen herden aert?
Wat is 't dat u tot my ten lesten heeft bewogen,
De geesten sacht gemaeckt, de sinnen om-getogen,
Wat is dit voor een werck?’ Sy, met een blyden mont,
Vertelt hem 't vreemt geval, en hoe den handel stont:
‘Heer Ridder, seyt de vrou, ick moet het u verhalen,
Hoe dat oock menighmael besette lieden dwalen,
En dat tot haerder smaet. Voorwaer, mijn eygen man,
Die was het even-selfs die my de sinnen wan.
Want, lest doen uwe valck, door jaght-sucht op-getogen,
Was, ick en weet niet hoe, in onsen tuyn gevlogen;
En viel daer op de proy te midden in het gras,
Soo vraegd' ick aen het volck, aen wien de vogel was.
Daer gingh mijn goeden man van u soo gunstigh spreken,
Als of'er niet een mensch met u mocht zijn geleken:
Ghy waert een wacker helt, en beter Edel-man
Als iemant in het hof of elders wesen kan.
Ghy waert in sijn gemoet een schat van goede zeden,
Een peerel van de jeught, een woonplaets van de reden,
Een spiegel van het hof, ja niemant uws gelijck:
Ghy waert gelijck de glans van al het Koninghrijck.
Ick voeld' in dit verhael mijn gansche ziel beroeren,
Ick voelde mijn gemoet geweldigh omme-voeren,
Ick voeld' een stillen brant, tot nadeel van de trou,
Soo dat mijn gansche ziel naer u verhuysen wou.
Ick dacht: Dit edel hert dat magh ick eygen hieten,
Dat magh ick, als ick wil, tot mijne vreught genieten;
Dat magh ick even-selfs gebruycken in het bedt:
Want sijn verheven geest die is op my geset.
Dit kroop staegh dieper in en gingh mijn hert bekoren,
En stracx was ick verruckt en ander als te voren.
Siet hier van komt'et, vrient, dat ghy te deser tijt.
Hier in dit stil vertreck, en op mijn leger zijt.’
Daer mede sweegh de vrou, en gaf hem duysent kussen,
Dat was genoegh geseyt: Ghy mooght uw liefde blussen.
Doch sy wort gansch verbaest, vermits de Ridder sweegh,
En datse niet een soen van sijnen mont en kreegh.
Sy weet niet wat hem schort, of wat hem magh bewegen,
Of wat hy door het breyn voor stuypen heeft gekregen.
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Haer dunckt dat hy verstelt, en gansch verslagen sit,
Maer hy komt tot hem selfs, en seyt ten lesten dit:
‘Vriendin, het kort verhael en uyt-komst deser saken
Komt vry geen kleynen strijt in desen boesem maken.
Mijn ziele ligt en slaet, mijn angstigh herte woelt,
Om dat het grooten strijt in al de sinnen voelt.
My dunckt, ick sie het vleesch met sijn geswinde knechten,
My dunckt, ick voel den geest met reyne wapens vechten:
Dies was ick eerst ontrust, en wonder vreemt gestelt,
Maer, God zy eeuwigh danck! de deught behout het velt.
Wel! is dit soo geschiet, gelijck ick moet gelooven;
Sal ick dan soo een vrient sijn beste panden rooven;
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Sal ick een vyant zijn van die ray liefde toont,
En sal hem sijne deught met schande zijn geloont?
Sal ick een eerlick man sijn bedde gaen bevlecken,
En by sijn echte wijf mijn geyle leden strecken,
Tot hoon van sijnen naem, en van sijn edel huys?
Neen, neen, gelooft'et vry, mijn hert is al te kuys.
'k En sal het nimmermeer, al most ick heden sterven,
'k En sal het nimmermeer van mijnen geest verwerven.
Sijn gunst en uw verhael heeft my de vuyle lust,
Heeft my het dertel vyer ten vollen uyt-geblust.
Het was uw eygen man die heeft op u gewonnen,
Dat ghy tot mijn vermaeck uw schoot hebt willen jonnen,
En ghy hebt wederom mijn sinnen af-gewent,
Dat mijn ongure lust uw bedde niet en schent.
Het eerste was gebeurt gansch buyten sijn gedachten,
Het tweede wederom gansch buyten uw verwachten.
Gewis God heeft het woort u in den mont geleyt,
En 't gaet my tot de ziel al wat'er is geseyt.
Nu wil ick een verbont met oogh en handen maken
Van niet te willen sien, en niet te willen raken
Dat my de sinnen terght en tot de lust verweckt,
Vermits het aen de ziel tot enckel hinder streckt.
Het vleesch had my verruckt, het oogh had my verraden,
En ick stont nu bereyt om in de lust te baden;
Om met een vollen loop te rennen op de baen,
Daer linckers, werelts-volck, en boeven henen gaen;
Maer God heeft my bewaert, die gaf my beter sinnen,
En leerde mijn gemoet sijn tochten overwinnen.
't Is niet mijn eygen deught dat ick de sonde liet,
Het was Gods reyne Geest die my tot beter riet.
Hem wil ick alle tijt van ganscher herten dancken,
En laten dit bedrogh en al mijn oude rancken.
Ghy, doet gelijck als ick, en, wat ick bidden magh,
Verandert uw gemoet oock heden op den dagh.
Heb ick den gront geleyt door mijn ongure loncken,
Dat in uw teere borst de lust heeft konnen voncken;
Laet nu eens wederom de kracht van mijn berou
U brengen tot de tucht, en vesten in de trou.
Ghy zijt een frissche bloem en van een eerbaer wesen,
In adel, in verstant, in schoonheyt uyt-gelesen,
En hebt oock boven dat een jongh en rustigh man,
Die, na den rechten eysch, uw jeught vernoegen kan.
Wilt daerom nimmermeer uw reyne trou besmetten;
Maer blijft in uw beroep en binnen echte wetten:
Dat sal u beter zijn als al des werelts vreught,
En wat ghy tot vermaeck op aerden kiesen meught.
Ick heb, 't is waer, getracht uw eere t'onder-graven,
Om mijn lust-gierigh hert tot uwer smaet te laven;
Maer ick ben nu verlost van brant en geyle pijn,
En wil van nu voortaen uw vrient en broeder zijn.
Het vleesch en sijn gevolgh heeft sijn gewelt verloren,
Soo dat uw soete mont my niet en kan bekoren;
En of schoon in de lust bestont mijn herten-wensch,
Vriendin, het is gedaen, ick ben een ander mensch.
'k En sal van heden af u nimmer komen tergen,
'k En sal u geen bedrogh of lusten konnen vergen.
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Ick wil u eere doen, al waer ick immer kan;
Ghy, blijft een eerbaer wijf en trou aen uwen man.’
Cyprijn, op dit gespreck, begon geheel te beven,
Juyst als een tanger blat van harden wint gedreven:
Het onverwacht geval is haer een donder-slagh,
Soo datse, voor een wijl, als sonder adem lagh;
Doch vingh strack weder aen tot hem aldus te spreken:
‘O Ridder, waerde vrient, dit zijn ongure streken;
Waer hoorden oyt een mensch van soo een vremt bedrijf?
Ghy spot, na dat ick sie, met my ellendigh wijf!
Ghy hebt na my gepooght als met de gansche leden,
Ghy hebt my duysentmael en duysentmael gebeden;
Ghy hebt my staêgh vervolght als met de gansche kracht,
En word' ick nu ter tijt met spot by u veracht?
Ick hebbe noyt gemalt of dertelheyt bedreven,
Ick hebbe staêgh geleyt een reyn en eerbaer leven;
Maer uw fenijnigh oogh dat heeft op my geloert,
En mijn gedweêge ziel ten lesten wegh-gevoert.
Maer in den heetsten brant, door uw bedrijf ontsteken,
Bestaet ghy, t'mijner schand', uw lusten af te breken,
En schiet my schendigh op. O spijt! ô wrange smaet,
Die al wat bitter is in leet te boven gaet!
O, mocht ick nu ter tijt, ô mocht ick heden sterven!
Ick leed'et met gedult, al waer het duysent werven.
Ick leed oock helsche pijn. O, waer ick uyter tijt!
Soo waer ick van de spot en van de smaet bevrijt.
Wel! is uyt uwen geest mijn liefde dan geweken,
Of is het u vermaeck mijn vrientschap af te breken,
En zijt ghy dus gesint my smaetheyt aen te doen?
Soo gunt my niet-te-min een droeven af-scheyt-soen.
Laet my den lesten kus en mijn bedroefde wangen,
Laet my een troostigh woort van uwen mont ontfangen,
En gaet dan uwes weegh; maer laet een jonge vrou
Noyt midden in den brant, of midden in den rou.
Wat my dan vorder raeckt, ick sal mijn dwase sinnen,
Ick sal oock even-selfs mijn dristen overwinnen,
Ick sal oock vorder doen, gelijck het my betaemt,
En noyt in dit geval van iemant zijn beschaemt.’
De Ridder wederom: ‘Begon ick hier te mallen,
Ick weet, mijn deftigh hert sou licht ter neder vallen.
Het kussen leyt de gront, en baent gelijck het pat
Tot vorder ongemack, en ick en weet niet wat.
Een kaers eerst uyt-geblust, al is haer vlam geweken,
Die sal, van stonden aen, in vollen brant ontsteken,
Genaecktse maer het vyer, of koomtse by de vlam,
Van waer sy voor een tijt haer kracht en voetsel nam.
Dit heb ick in der daet al dickmael ondervonden,
Het minste stootje let aen nieu genesen wonden.
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Ick ken mijn broos gemoet, en wat ick dragen kan,
Ick ken mijn boosen aert; - maer siet, ick scheyder van.
Ghy, vaert voor eeuwigh wel, 'k en sal u niet genaken,
'k En sal noch uwen mont, noch uwe leden raken:
Dat lock-aes is te sterck. Wie roode wangen kust
Verweckt een nieuwe vlam, al wasse schier geblust.’
Soo haest de Jongelingh sijn reden gingh besluyten,
Sloegh hy sijn mantel om, en maeckt hem vaerdigh buyten,
Hy weet wat over langh aen Joseph is geschiet,
En daerom snelt hy wegh, en wacht haer antwoort niet.
Wat in druck dit haer gaf, die, met de gansche krachten,
De lusten van het vleys nu koockt in haer gedachten,
Is lichter hier bedacht, als naer den eysch verhaelt:
Haer breyn is op de loop, haer geest die is verdwaelt;
Haer rilt een killigh bloet van boven tot beneden;
Haer rijt een koude schrick door haer verhitte leden;
Sy swelt van enckel spijt: maer, des al niet-te-min,
Sy kropt haer gramme stem, haer droeve tochten in;
Sy wenscht, dat eenigh mensch haer leven wou verkorten,
Sy wenscht dat al het huys quam op haer nederstorten;
Sy wenscht niet als den doot en haren lesten dagh,
Op dat het duyster graf haer schande decken magh.
Maer watse vorder meynt in dit geval te plegen,
En offe naderhant tot lusten was genegen,
En dient te deser tijt niet bloot te zijn geleyt:
Het is een losse tongh die alle dingen seyt.
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Schoonheyt bedorven om een man te behagen.
Orlande (wiens gelijck in deught en schoone leden
Niet uyt te vinden was in al de naeste steden)
Is, naer sy twintigh jaer haer maeghdom heeft bewaert,
Tot vreught van al het landt met Agaton gepaert,
Niet met het lijf alleen, maer met geheele sinnen:
Want sy was uyter aert geboren om te minnen;
En hy in tegendeel, een rustigh Edelman,
Brenght al tot haer vermaeck wat hy bedencken kan.
Hy lieft en wort gelieft, en dat met gansche krachten:
Sy woont in sijn gemoet, en hy in haer gedachten.
Men soecke wat men wil, twee herten eens gesint,
Dat is de meeste lust die mensch op aerden vint.
Maer, siet! een hoogh geluck en kan niet lange duren;
Wie hier wat vreughts geniet die moet'et haest besuren.
Het is een grilligh rat daer in de werelt sweeft.
Ach! waer is oyt een hert, dat langh in vreughde leeft?
De Prinsse van het lant, genegen om te mallen,
Liet op de jonge vrou een los gesichte vallen;
En schoon hem wort geseyt: het is eens anders wijf,
Noch soeckt hy lijcke-wel oneerlick tijt-verdrijf.
Hy weet in grooten ernst sijn voorstel aen te binden,
En waer sy wesen magh, daer weet hy sich te vinden.
Is sy in eenigh feest, hy is'er flucks ontrent,
En toont hem even-staegh waer sy de gangen went.
Hy laet haer boven al met stage brieven weten,
Wat voor een selsaem vyer sijn sinnen heeft beseten:
Maer sy, een reyne ziel, set vast in dit geval,
Dat sy noyt echte gunst aen vreemde geven sal.
Sy gaet na desen tijt haer eyge vrienden mijden,
En stelt haer saken aen om selden uyt te rijden:
Sy scheyt haer van het volck, en bant haer van de straet,
En toont dat sy 't gewoel en alle feesten haet.
Hier door soo wert de Vorst in heeter lust ontsteken,
Sijn tochten, eerst bedeckt, beginnen uyt te breken,
Hy dwaelt ontrent haer Slot, met soo een droef gelaet,
Dat Agaton ontdeckt al wat'er omme gaet.
Orlande lijcke-wel versweegh de vreemde streken,
't En dacht haer geensins nut haer man hier af te spreken.
Sy is soo vast geset op haren reynen geest,
Dat sy geen slim gevley of Hoofsche lagen vreest.
Daer was een kleyn vertreck, daer sy haer moye dingen,
Haer hooft- en hals-çieraet, haer oir- en arrem-ringen,
Haer doosen vol civet, haer poeyers in bewaert,
En wat sy vorder heeft van diergelijcken aert.
Hier, mits het open stont, quam Agaton getreden,
En wert in sijn gemoet van stonden aen bestreden,
Vermits hy daer een brief in seker kasjen vant,
Vol trecken na de kunst en enckel minne-brant.
Daer was geen onder-schrift in desen brief te lesen,
Maer 't was genoegh te sien, wie dat hy mochte wesen
Die soo van liefde klaeght. Het stout en hoogh besluyt,
Dat druckt een machtigh Vorst, een Prins of Koningh, uyt.
De man, hier in ontset, en nam het niet ten besten,
Maer krijght van stonden aen een hooft vol muyse-nesten.
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De nare jalosy die was'er flucx ontrent,
En heeft een swarte gif hem in de borst geprent.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

110
Daer leyt hy staêgh en maelt in duysent na-gedachten,
En berst by wijlen uyt in bijster hooge klachten.
Hy ducht veel ongemacks en menigh ongeval,
Dat noyt en is geweest en nimmer wesen sal.
Stracx wort sijn wesen bleeck, en al sijn gansche leden
Zijn door een stage sorgh gedurigh af-gereden.
Sijn blijtschap is gedaen, sijn rust die is gestoort;
Maer des al niet-te-min hy seyt haer niet een woort.
Hy kropt sijn droefheyt in; maer sy verstaet de gronden,
En heeft van sijn verdriet de reden uytgevonden,
Sy voelt het metter daet wat hem de ziele knaeght,
En wat sijn innigh hert in droeve tochten jaeght.
Dit heeftse langen tijt met reden over-wogen;
Hem siende meer en meer in droefheyt opgetogen,
Seyt hem ten lesten dit: ‘O troost van mijn gemoet!
Ick sie dat ghy verteert uw innigh herten-bloet.
Ick sie dat ghy versmelt, en dat uw droeve sinnen
Uw jeught, uw goet beleyt, uw krachten overwinnen.
Ick bid, ontfanght een woort tot onschult van mijn eer,
En voed in uwen geest geen nare tochten meer.
Ick heb een reyn gemoet, dat mooghje vast gelooven,
Daer sal noyt machtigh Vorst van eere my berooven:
Neen, liever in het graf een proye voor de doot,
Als ick onteeren sal mijn waerden bed-genoot.
't Is waer, ick heb een brief van onsen Vorst ontfangen;
En dat heeft my gebracht in duysent herte-prangen.
Niet, dat ick my beriet of in mijn herte docht,
Of ick hem gunnen sou, dat hy van herte socht.
Neen, dat en heb ick noyt in mijn beraet genomen,
Daer sal geen vuyl bejagh in mijn gedachten komen.
Ick hebbe dit alleen gedurigh overleyt,
Of u dit vreemt geval is nut te zijn geseyt.
Dit heb ick menighmael, oock dickmael gansche nachten,
Dit heb ick even-staêgh gekeert in mijn gedachten,
Dit vraegd' ick heden selfs aen mijn benaeude ziel,
Tot my een swaren slaep ten lesten overviel.
Maer hoe dat ick het stuck met reden overleyde,
Het dacht my beter zijn dat ick het niet en seyde;
En dat ick onder dies den Prinsse toonen sou,
Dat ick ben door de tucht versegelt aen de trou;
Dat ick veel eer het graf oock heden sal verkiesen,
Als dat mijn reyne jeught haer eere sal verliesen.
God weet het, waerde vrient, die hert en nieren kent,
Dat in mijn reyne ziel de schaemte staet geprent.
Heb ick hier in misdaen, wilt my de feyl vergeven;
Ick ben naer uwen raet voortaen gesint te leven,
Ick ben geneyght te doen en heden uyt te staen
Al, wat na uwen raet is nut te zijn gedaen.
Sal ick den jongen Prins met harde woorden tergen,
Als hy nu wederom sal liefde komen vergen?
Of sal ick voor een tijt gaen woonen in het wout,
Daer slechts het dienstbaer volck de rauwe landen bout?
Of sal ick in het huys mijn teere leden bannen,
En blijven uyt het oogh van alle jonge mannen?
Of sal ick heden gaen na eenigh verder lant,
Oock daer een stage son met heete stralen brant?
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Of sal mijn woningh zijn ontrent de koude rotsen,
Die met haer steyle kruyn de Noortsche winden trotsen?
Of sal ick henen gaen daer AEtna swavel braeckt,
En met een blauwe vlam tot aen den Hemel raeckt?
Of sal ick heden selfs een Klooster gaen verkiesen,
En daer mijn soeten tijt, mijn frissche jeught verliesen?
Of sal ick my een Kluys doen maken in het velt,
Om van een krielen Vorst niet meer te zijn gequelt?
Seght maer wat u gevalt. Ick sal mijn gansche leden,
Ick sal mijn droeve ziel naer uwen wil besteden.
Leght slechts te deser tijt uw droeve sinnen af,
En wat u, t' mijner smaet, een vreemt bedencken gaf.’
De man, na dit gespreck, heeft langen tijt geswegen;
Maer toont tot haren raet hem niet te zijn genegen.
Ten lesten seyt hy wat; maer seyt, dat haer beslagh
Geen uyt-komst, geen behulp, geen bate geven magh.
Hy stelt het al bekaeyt, vermits der Prinssen handen
Zijn lang, en strecken uyt tot in de verste landen.
Hy seyt, dat hy een raet voor hem besluyten sal,
Om vry te mogen zijn van druck en ongeval.
Daer op vertreckt de man en laet Orlande klagen,
En laet een stagen worm in haer gedachten knagen:
Maer 't is sijn vast besluyt te reysen uyt de stadt,
Te laten sijn gemael en wat hy daer besat;
Te trecken uyt het lant na vergelegen stranden,
Te sweven buyten 't Rijck in onbekende landen,
Te dolen even-staêgh in eenigh selsaem dal,
Daer niemant oyt een lucht van hem vernemen sal.
En schoon hy dit bestont in stilheyt uyt te wercken,
Orlande lijcke-wel die kan het voorstel mercken;
Sy let op sijn bedrijf, en vont ten lesten uyt
Wat hem de sinnen drijft, en wat de geest besluyt.
Sy gaet in haer vertreck, sy gaet daer overpeysen,
Hoe sy hem trecken magh van dit wanhopigh reysen;
Sy roept daer menighmael, als buyten haer gerucht:
‘Och! was ick niet te schoon, soo waer ick niet bedruckt.
De schoonheyt heeft mijn hert in dit verdriet gedreven,
De schoonheyt leit den gront van dit ellendigh leven,
De schoonheit heeft den vorst tot vuyle lust verweckt,
Dat Agaton tot druck en my tot schande streckt,
De schoonheyt moet'er aen, en dat ick menighwerven
Soo teerlick heb geviert, dat wil ick nu bederven,
En dat is licht te doen. Het is een swack gelas,
Het is een enckel vlies, het is een teer gelas,
Het is men weet niet wat, dat even met de jaren
Moet haest daer henen gaen, en in het duyster varen.
't Is beter dat ick heb een aensicht sonder glans,
Als dat ick ben een brant voor alle jonge mans;
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Een aenstoot voor de jeught, een spiegel voor de boeven,
Waer door ick mijnen Heer ten hooghsten sie bedroeven.
Wel, schoonheyt! 't is gedaen, uw vonnis is gevelt,
Ghy sult in korten tijt wel anders zijn gestelt;
Ghy sult in korten tijt geen stille sinnen storen,
Ghy sult in korten tijt geen Prinssen meer bekoren,
Geen jonckheyt hinder doen.’ Sy maeckt een kort beraet,
En koomt van stonden aen van woorden tot de daet.
Sy laet een slim vergif uyt veelderhande saken,
Sy laet een selsaem moes uyt heete kruyden maken,
Een tuygh dat vinnigh is, en als een kancker eet,
Dat waes en blos verteert, schier eer het iemant weet.
Dit heeft de jonge vrou in doecken op-gewonden,
En om haer aengesicht aen alle kant gebonden.
Sy geeft haer op het bed, en siet, in eenen nacht,
Soo is haer jeugdigh root gelijck als enckel dracht!
Soo haest den dagh genaeckt, sy spiegelt hare wangen,
En siet een dick geswel haer om de leden hangen,
Haer neus gelijck een ey, en uyt'er maten groot,
Haer oogen vuyl begaet, en even bijster root,
Haer mont aen alle kant met bobbels op-geswollen,
Het vel geweldigh rau, gelijck gedroogde schollen;
En waerom meer geseyt? een monster van een mensch.
En siet, hier vint de vrou haer vollen herten-wensch.
Sy liet van stonden aen haer ketens, schoone ringen,
En peerels om den hals, haer beste ciersel bringen;
Maer deckt haer aengesicht, soo dat men niet en sagh
Hoe dat het wesen stont, of wat'er onder lagh.
De vorst plagh in de Kerck op seker feest te komen,
En dit had onse vrou voor desen waer-genomen;
Sy stelt haer daer te gaen, en treet ten huysen uyt,
In uyterlick cieraet gelijck een jonge Bruyt;
Maer binnen schuylt de wrack. Sy quam met frissche leden,
Sy quam met schoon gevolgh en geestigh aen-getreden,
Sy gaf haer na den Prins, oock naerder alsse plagh,
Soo dat hy met gemack haer schoone leden sagh.
Dit heeft sijn ydel oogh ten hoogsten wel bevallen,
Soo dat sijn los gepeys op haer begon te mallen.
Hy denckt, dat sy tot hem nu beter is gesint,
En in sijn staêgh vervolgh een soeter smake vint.
Maer sy heeft even doen haer sluyer op geslagen,
Soo dat haer stracx de Vorst en al de lieden sagen.
Haer neus is sonder vorm, haer oogen sonder glans,
Haer mont niet als een schrick voor alle jonge mans.
Ontrent haer teeren hals daer stonden vremde puisten,
Daer hingen quabben aen gelijck als groote vuysten,
Gestreept met etter-verw; soo dat in haer gelaet
Al wat men leelick hiet by een versamelt staet.
De jonge Prins versloegh tot in sijn diepste sinnen,
Hy wist niet wat hy sagh, of wat hy sal beginnen;
Hy twijfelt aen de saeck, hy berst van ongedult,
Hy meynt een spoock te sien, hy geeft sijn oogen schult.
Hy siet haer weder aen, hy vint gelijcke vlecken,
Die hem in diepen schrick van hare liefde trecken.
En waerom langh verhael op desen vont gedaen?
Sijn lust wort deerenis, sijn brant die heeft gedaen.
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Hy geeft hem uyt de kerck, sijn quael die is genesen,
En, siet! dit is de vrucht van haer onaerdigh wesen.
Hy kent geen liefde meer, geen dwase minne-pijn.
Siet, hoe het menighmael is dienstigh leelick zijn!
Maer of schoon Agaton sagh haer ontstelde leden,
Hoe vremt haer wesen scheen, noch is hy wel te vreden:
Want door het leelick vel, dat haer het lijf bedeckt,
Sagh hy een schoone ziel die naer den Hemel streckt,
Hy sagh een suyver hert in haren boesem sweven,
Hy sagh de reyne trou in haer gewrichten leven,
Hy sagh een hoogh gemoet, dat op geen schoonheyt past,
Hy sagh, dat haer de ziel is aen den Hemel vast.
Sy was hem eerst mael lief om haer gebloosde wangen;
Maer nu is hem de geest met beter min bevangen.
Sy was hem eerstmael lief, vermits haer frissche jeught;
Maer nu bestaet sijn lust in haer verheven deught.
Sy was hem eerstmael lies, vermits de klare stralen
Die uyt haer geestigh oogh gedurigh quamen dalen;
Maer 't is haer eerbaer hert dat nu sijn liefde treckt,
En dat in sijn gemoet een meerder gunst verweckt.
Astolphus even selfs verandert in gedachten,
Verlaet sijn eerste lust, maer doet haer hooger achten;
Vereert oock haren man en set hem in den Raet,
En toont gestage gunst aen al haer echte zaet.
Maer stracx na dit geval, hy sent ervare luyden,
Die, met gestage sorgh en wel-bereyde kruyden,
Doen wat de kunst vermagh; soo dat de vrou genas,
Maer wert te geener tijt als sy te voren was.
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t'Samen-sprake, op de gelegentheyt van twee houwelicx-gevallen,
door d'ontschakinge van twee edele jonck-vrouwen toe-gekomen.
SOPHRONISCUS. Goeden dagh, Philogame, wat maeckje? Tuyten u de oiren noch al
niet van de menighvuldige trou-gevallen, die wy dese voorlede dagen te samen over
den hekel hebben gehaelt?
PHILOGAMUS. Zijt wellekom, waerde Man, hier in mijn vertreek. Want niet,
alleenlick mijn oiren, maer alle mijn sinnen speelen noch ontrent uwe laetste redenen
op de gelegentheyt van de houwelieksche saecken, en hadde ick gedorst, ghy had
my al weder t'uwen huyse gehadt, ten eynde ick uw bedencken mocht hooren op de
gevallen, die ick met my hadde genomen, om by my alleen overlesen te werden.
Maer ick weet dat uwen tijt nauwer is besneden als de mijne, en daerom heb ick u
tot noch toe verschoont en in rust gelaten.
SOPH. Ick hebbe uwe groote toe-genegentheyt tot desen handel nu al dickmael
gesien, soete jongelingh; en daerom, my nu tot wat uyt-spanninge genegen vindende,
kome ick tot u, om voorts te gaen in het lesen van ons begonnen werck.
PHIL. Maer bevalt het u niet, dat wy al voren wat spreken van het gene ick in mijn
eenigheyt gelesen hebbe, dewijl ick daer over verscheyde saken heb te openen?
SOPH. Dat en zijn maer toe-vallen, en mijn eygen by-voeghsels tot het werck, als
ghy weet; laet die in haer waerde tot op een andere gelegentheyt, laet ons nu ter tijt
volgen den draet van den Schrijver. En dewijle ick mercke, dat hy eerst heeft
verhandelt de trou-gevallen van de eerste tijden, vervolgens af gaende tot onse eeuwe,
en dat wy noch de palen van de outheyt niet en zijn voor-hy geleden, soo laet ons
daer in jegenwoordelick voort-varen. Hier volght een geval dat wat bysonders in
heeft, daer op eenige bysondere aenmerckingen sullen vallen. Ghy, doet als te voren
en begint te lesen, en dat gedaen zijnde, wil ick u hooren op de vraegh stucken, die
daer uyt sul len ontstaen.
PHIL. Ick onderwerpe my in alles uw goet-vinden, waerde Sophronisce; en dat
doende, begin ick te lesen ter plaetse daer wy het gelaten hebben:
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Twee verkracht, en beyde getrout.
Na dat de gulde tijt ten eynde was gekomen,
En dat een slimmer eeuw haer aenvangh had genomen,
Doen is de ware deught getogen op de vlucht,
En uyt het aerdsche dal verheven in de lucht.
Stracx heeft de swarte poel veel grouwels uytgespogen,
Die met een snelle tocht door al de landen vlogen:
Twist, leugens, vuyl gewin, bedrogh, en quade lust,
En sucht tot felle wraeck, die noyt en is gerust.
Daer gaen de menschen aen, na dat haer tochten raden,
En pogen haren geest als in de vreught te baden;
Men vint geen ware trou, geen reynen handel meer,
De jeught is buyten tucht, de vrouwen sonder eer.
De machten van het lant, verplicht hier op te letten,
Die gaender tegen aen, en maken nieuwe wetten.
Uyt quaet ontstaet het goet; soo haest het onkruyt wast,
Soo dient'er na gesien, en op te zijn gepast.
Ontrent de Griecksche strant, te midden in de stroomen,
Daer leyt een groene kust, belommert van de boomen,
Verciert met groen gewas, met vet en machtigh vee,
Met schepen aen de kaey, en neeringh uyt de zee.
Het lant was wonder rijck, en rijckdom baerde weelde,
En stracx verliep de tucht, als sy het monster teelde.
Daer is geen regel meer. Want maeght en Jongh-gesel
Is besigh even-staegh met alle dertel spel.
Wat is uyt dit gewoel als enckel leet te wachten?
Sy rasen onder een by wijlen gansche nachten;
Geen toesicht, geen ontsagh. Een ongetoomde vreught
Vervoert het dertel volck, en maeckt een geyle jeught.
By-naest het gansche Rijck is buyten alle banden,
Men siet in geyle lust de jonge lieden branden;
En mits daer menighmael een vrijster wert ontschaeckt,
Is op de maeghden-roof een strenge wet gemaeckt.
Men heeft'er vast gestelt, dat wie een dochter schende,
En tegen haren danck de jonge maeght bekende,
Sou vallen door het swaert, of (soo de vrijster wou)
Moest haer voor eeuwigh zijn verbonden in de trou.
Sy, die geschonden was, had recht te mogen kiesen:
Of aen den jongen wulp den kop te doen verliesen,
Of hem, uyt soeten aert, te gunnen 't echte bedt;
En wat sy dus verkoos, dat bleef een vaste wet.
Niet langh na desen tijt, een Ridder van Mileten
Heeft aen een schoone maeght sich even dus vergeten:
De vos had menighmael op desen roof geloert,
En met een slimme greep Tryphose wegh-gevoert,
Tryphose kracht gedaen, en, even sonder vragen,
Haer maeghdelicke bloem ten roove wegh-gedragen.
Doch mits hy wort vervolght door menigh Edelman,
Soo vlught hy door het wout ten besten dat hy kan.
En nae hem door het volck de Juffer is ontnomen,
En hy te naeuwer noot met vluchten wegh gekomen,
Soo raeckt hy by een maeght wel eer van hem bemint,
Die hy doen juyst alleen en sonder hoeder vint.
Hy weetse van Slot met woorden af te leyden,
Te locken op het velt, te brengen aen der heyden;
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En t'wijl hy daer alleen met haer in 't groene rust,
Soo stelt hy in het werck sijn ongetoomde lust.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

114
Jokaste weert hem af voor eerst met goede reden,
En, als dat niet en hielp, met haer geheele leden;
Doch mits de rappe gast de Juffer is te sterck,
Soo gaet de lincker voort in sijn oneerlick werck.
Dit wert van stonden aen door al het lant geweten,
En door de snelle Faem ten luytsten uyt-gekreten.
De schender wert gesocht, en in het wout gevat,
En als gevangen man gesonden in de stadt.
De Wet die stelt een tijt, en laet de Juffer klagen,
Om sich op 't gansche stuck te mogen onder-vragen;
Dies quam een yder sien, hoe soo een vreemt geval
Daer in het hooge recht een eynde nemen sal.
Soo haest te sijner plaets de Rechter is geseten,
Om van het slim bedrijf den gront te mogen weten;
Soo wort van stonden aen Menander in-gebracht,
Daer hem het nieusgier volck met groot verlangen wacht.
Sijn wesen is bedroeft, sijn oogen neêr-geslagen,
Het schijnt dat hy het lijs onmachtigh is te dragen,
Sijn handen zijn geboeyt, sijn hooft is sonder hoet;
En hem wort aen-geseyt, hoe dat hy knielen moet.
Daer zijght hy in het zant met wonder bleecke wangen,
Sijn mont is sonder spraeck, als van de doot bevangen,
Sijn innigh herte klopt, sijn gansche lichaem drilt;
Het schijnt dat hem de ziel alreê verlaten wilt.
Sijn aensicht staet gestreckt, sijn hairen op-geresen,
Daer is een diepe schrick in sijn gebaer te lesen.
Men siet een vreemt gewoel ontrent sijn droeve borst,
Soo dat sijn tonge kleeft, verwonnen van den dorst.
Sijn geest verdwijnt in angst, sijn herte gaet versmachten,
En schept een volle doot uyt soo een droef verwachten;
Of hy het weeligh volck of strengen Rechter siet,
Hy vint in dat gesicht de doot, en anders niet.
Stracx na de Jongelingh, soo komt Tryphose treden,
Een maeght van strengh gelaet, en deftigh in de zeden;
Sy en haer gansch gevolgh is in het swart gekleet,
Men siet aen haer gelaet een innigh herten-leet.
Sy draeght geen diamant, geen gout of schoone ringen,
Geen peerels in het oir, geen kostelicke dingen;
Sy draeght geen hals-cieraet veel duysent ponden waert,
Maer in haer rechterhant daer is een vinnigh swaert.
Jokaste koomt daer na sich op de sale toonen,
En sy en haer gevolgh geciert met groene kroonen;
De sleep, die by haer is die gaet als tot een dans,
En in haer rechterhant daer is een rose-krans.
Haer kleet is wonder net geschildert met de naelde,
Haer borst vol diamant, daer in het oogh verdwaelde.
Waer dat de Juffer trat, daer stroyt men edel kruyt,
Soo datse quam ter sael gelijk een volle Bruyt.
De Meyer van de stadt begon voor eerst te spreken,
En heeft met strengh gebaer den Jonker doorgestreken:
‘Ghy dient (seyt hy) gestraft naer eysch van uwe daet;
Maer seght noch even-wel wat u te seggen staet.’
Soo haest de koude schrick een weynigh is geweken,
Soo sagh Menander op, en gaf hem om te spreken:
‘Mijn Heeren, is sijn woort, siet hier een schuldigh man,
Die niet ontkennen wil, die niet versaken kan

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Het droevigh ongeval van mijn onwijse jaren,
Eylaes! ick was te vroegh genegen om te paren.
Ick heb, en ick beken 't, ick hebbe groote schult,
Maer efter mijn misdaet en is maer ongedult.
Ick ben hier in het lant een Edel-man geboren,
En van mijn ouders glans en heb ick niet verloren.
Had ick maer in-getoomt mijn grilligh onverstant,
Ick hadde nu getrout de beste van het lant.
De Nymphen, bey gelijck, die sich alhier vertoonen,
Die sullen even-selfs soo verre my verschoonen,
Dat ick een Ridder ben, en dat mijn stoute daet
Niet aen en heeft geroert een maeght van hooger staet.
Wy zijn in één gewest te samen op-getogen,
En van gelijcken stam, en even van vermogen.
Had ick in dit geval niet al te ras gegaen,
Ick hadde, na my dunckt, niet quaets hier in gedaen.
Heb ick haer tegen danck een kus of twee gegeven,
Daer is geen moort geschiet, geen mensche doot gebleven,
Geen tempel, geen autaer en isser door ontwijt,
Ick heb maer wat te vroegh en wat te rau gevrijt.
De weelde van het lant, de jeught en hare vlagen
Die hebben met gewelt mijn sinnen wegh-gedragen,
Mijn herte wegh-geruckt; en even dese Maeght
Die heeft mijn ydel oogh maer al te veel behaeght,
Die heeft tot dit bejagh niet weynigh voets gegeven,
Mijn sinnen wegh-geruckt, mijn lusten aen-gedreven,
Niet door een dertel oogh, dat geyle loncken schiet,
Neen, dat en is voor al in dese Juffer niet.
Sy heeft een stil gelaet, een reyn en deftigh wesen,
En daer is strenge tucht in haer gesicht te lesen;
En efter haer gelaet, dat noyt tot lust en streckt,
Dat heeft in mijn gemoet de lusten opgeweckt.
Is 't niet een selsaem dingh met ons aelwaerdigh leven!
De deught heeft even-selfs tot ondeught my gedreven,
De stilheyt tot gewelt, de tucht tot vuyle lust,
En, siet, dus is den mensch gedurigh ongerust!
Jokaste wederom heeft door een vrolick wesen,
Heeft door haer soeten aert, van yder hoogh gepresen,
Heeft door een geestigh oogh mijn geest alsoo verruckt,
Dat ick, geheel vervoert, haer blompjen heb gepluckt.
Is dit soo grooten quaet? besiet ons eyge Goden,
Sy doen het altemael dat schijnt te zijn verboden;
Niet eene van den hoop, die niet sijn geyle lust,
Door list of door gewelt, ten lesten heeft geblust.
Is niet de groote Mars in over-spel gevonden?
En schoon hy in het bed scheen vast te zijn gebonden,
Des efter niet-te-min, de straffe van den God
En was hem geen verdriet, maer niet als enckel spot.
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Hy die den blicxem voert, wat heeft hy niet bedreven,
Wat voor een ruymen loop aen synen lust gegeven!
Dan was hy eens een stier, en dan een witte swaen,
En heeft soo maeghde-kracht of over-spel gedaen.
Het amber treckt het stroo door onbekende krachten,
Men siet het harde stael als op den seyl-steen wachten;
En als het tot hem naeckt, soo schiet het vaerdigh toe,
En hecht sich aen den steen, en niemant weet'er hoe.
Het amber dat ons treckt, dat zijn de schoone stralen,
Die uyt een geestigh oogh in ons gesichte dwalen:
De seyl-steen onser ziel, dat is een heus gelaet,
Dat ons, men weet niet hoe, tot aen het herte gaet;
Hier door wert ons gemoet met krachten wegh-getogen,
Soo dat wy menighmael hier tegen niet en mogen.
Eylaes! ick was vervoert en wist niet hoe het quam,
Sy had my eerst verkracht, eer ick haer maeghdom nam.
Maer iemant sal misschien sich hier aen mogen stooten,
En door een hart gepeys mijn sotte daet vergrooten,
Om dat ick t' eener tijt twee maeghden heb ontschaeckt,
En door soo vreemden slagh mijn saken vuyl gemaeckt.
Waer siet men, roept het volck, dat iemants losse sinnen
Oyt aen-gedreven zijn om twee gelijck te minnen?
Of soo dat oyt gebeurt, het is uyt geyle lust,
Die niet als met het swaert en dient te zijn geblust.
Dit had ick oock gelooft; maer, siet, ick ben bedrogen,
My hebben twee gelijck tot hare min getogen.
Als ick Jokaste sie, mijn gansche ziele mint,
Als ick Tryphose sie, ick ben tot haer gesint.
Ick heb Tryphose lief, vermits haer wijse reden,
Ick heb Jokaste lief, vermits haer frissche leden.
Ick heb Jokaste lief, om hare soete praet,
Ick heb Tryphose lief, vermits haer fier gelaet.
Ick heb Tryphose lief, vermits haer deftigh spreken,
Ick heb Jokaste lief, vermits haer soete streken.
Ick heb Tryphose lief, haer dient een deftigh man;
Ick heb Jokaste lief, vermits sy jocken kan.
En schoon of dese twee in wesen sijn verscheiden,
Noch sweeft des niet-te-min mijn liefde tusschen beyden,
En als mijn innigh hert hier van een proeve doet,
'k En weet niet wie 'er staen, of wie 'er wijken moet.
Wat sal ick nu, eylaes! wat sal ick vorder seggen?
Ick wil my voor de Wet in ootmoet neder leggen;
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En wachten met gedult, wat over dit geval
De wijse Nymphen doen, de Rechter wijsen sal.
Soo haer Jokaste toont genegen om te paren,
Ick wil tot haren dienst mijn jonge leden sparen;
Sy is my liefgetal, sy waerdigh dat ick leef,
Soo dat ick, wat ick ben haer willigh overgeef.
Maer soo Tryphose wil, dat ick sal moeten sterven,
Sy kan oock even dat van mijnen geest verwerven;
Ick sta op haer gebodt hier tot de doot bereyt.
Komt, doot my dien het lust, als sy het maer en seyt.
Princessen alle bey, wat sal ick my verschoonen?
Ghy kont, wanneerje wilt, my straffen of beloonen.
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Brenght hier een rose-krans of wel een vinnigh swaert;
Want, 't zy ick leef of sterf, ghy zijt het beyde waert.’
Soo haest Menander sweegh, men hiet Tryphose spreken,
En die heeft even stracx haer degen op-gesteken,
En, na een droeven sucht, als uyt haer hertsen gront,
Ontdoetse voor den Raet aldus haer bleecken mont:
‘Waer ick een lichte-koy of van de geyle vrouwen,
Die uyt een krielen aert de vryers onderhouwen;
Of waer ick van den hoop, die, als het haer gevalt,
Rijt spelen in het lant, en gansche nachten malt,
Soo woud' ick mijn verdriet met stille sinnen dragen,
En hier aen desen Raet mijn droefheyt nimmer klagen,
Ick kropt' het onheyl in, ick droegh het met gedult,
Ick leet het ongemack gelijck als eygen schult.
Maer nu ick van der jeught ben eerlick op-getogen,
En heb uyt's moeders borst maer enckel tucht gesogen,
Soo koom ick aen het Hof, en uyte mijn beklagh,
Om dat mijn bange ziel niet langer swijgen magh.
Doch wat heb ick den Raet veel dingen aen te seggen?
'k En hebbe maer de wet den Rechter voor te leggen,
En by de Wet het swaert. Het feyt dat is bekent,
En hy is 't leven quijt, al die een vrijster schent.
Slampamper, weelde-kint, wijn-suyper, erref-bancker,
Nachtlincker, boeve-schuym, opsnapper, venusjancker,
Leegh-ganger, ture-luer, lust-soecker, lecker tant,
Eer-roover, opper-fun, trou-hater, lanter-fant,
Bordeelbrock, hoerevooght, gebuerstier, maeghde-schender,
Ick sweere by de son, by God, den herten-kender,
By Stycx, den swarten poel, tot uwe straf gemaeckt,
Dat my geen dertel wicht voor desen heeft geraeckt;
Dat my noyt krielen boef de leden quam bestoken,
En noyt het maeghden-vlies in my en is gebroken,
Tot ghy uw dertel vleys tot my-waert hebt gewent,
En soo, tot mijn verdriet, mijn teere jeught geschent.
Kom, beul en doet uw werck, kom, laet den deughniet knielen,
En wilt hem door het swaert van stonden aen vernielen.
Siet, daer is 't al geseyt. Men doet het recht te kort,
Indien men niet terstont het schendigh bloet en stort.
Wat gaet de slimme gast alhier te voorschijn halen,
Of fabels sonder slot, en oude leugen-talen!
O Rechter, acht'et niet al wat de boeve seyt,
't En heeft geen ander slot, als slechts een loos beleyt.
Een sake vind ick vremt, dat ick hier rose-kranssen,
Dat ick hier lieden sie, die schijnen als te danssen.
Dat hier een jonge maeght wert in het spel gebracht,
Die met een vollen mont hier seyt te zijn verkracht,
Maer gaet des niet-te-min in Rechten openbaren,
Dat sy met desen boef genegen is te paren,
En dat de Rechter selfs haer niet beletten kan
Den vuylen onverlaet te noemen haren man.
O son, keert uwen loop, en komt by nachte schijnen!
O nacht, verkeert in dagh, en doet de maen verdwijnen!
De somer storte snee, de winter jeughdigh kruyt,
Het aertrijck geve vyer, en schiete donder uyt!
Laet al dat immer was sijn eerste wesen breken
Hier komt een jonge maeght voor haren schender spreken,
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En eyscht hem tot een man. Hier komt een teere maeght,
Aen wien een maeghden-dief in volle daet behaeght.
Hier komt een teere maeght die wil haer schender loonen,
Die wil een vuylen boef met reyne bloemen kroonen.
Hier komt een jonge maeght, die biet een rose-krans
Aen desen onverlaet, en schuym van alle mans.
Maer dat is niet genoegh, sy wil het Recht beletten,
De schande my gedaen te straffen na de Wetten,
En dat op desen gront: vermits de roffiaen
Heeft haer, benevens my, oock oneer aen-gedaen.
Wel hoe! sal dan een boef het leven hier verwerven,
Om dat hy tweemael doet daerom hy dient te sterven?
Wie eene maeght verkracht die is voorseker doot,
En dese schent'er twee: is hy nu buyten noot?
Siet, wat een vremt besluyt: De fun die wort het leven,
En even boven dien een jonge maeght gegeven,
Om dat hy tweemael doet, dat (waer het eens gedaen)
Hem door een fellen beul ter aerde soude slaen.
Wel neemt dat onse schroef een manslagh had bedreven,
En schent daer na een maeght, sal hy noch efter leven?
Sal 't Recht ontwapent zijn, de Rechter zijn gestilt,
Om dat een dwase maeght haer schender trouwen wilt?
Voor my, ick segge neen, hy moet als moorder sterven,
Schoon dat hy al verlof als schender mocht verwerven.
De straffe van het quaet, voor eerst by hem begaen,
Kan door geen tweede feyl te niete zijn gedaen.
Indien het anders gingh, wie sou het vrouwe-schenden
Of van het platte lant óf van de steden wenden?
Sal niet de slimste boef, wien dat hy oock verkracht,
Stracx wesen boven Recht en buyten onse macht?
Wat heeft hy meer te doen die vrijsters wil schoffieren,
En plegen vuyl bejagh ontrent de jonge dieren,
Als dat hy, waer hy kan, maer vrou en maeghden schent,
En dan eens om een sloir van minder Adel sent?
Die sal hem metter daet in alle dingh gerieven,
En even boven al met trouwen hem believen,
Soo haest hy maer en spreeckt. Siet, wat een selsaem stuck!
Ja 't is de rechte wegh tot schand' en ongeluck.
Waer slechts, ick weet niet hoe, een boef sal willen trouwen,
Daer leyt ons moye wet, de lincker is behouwen.
Siet, wat een groote deur men hier ontsluyten sal
Tot oneer, tot verdriet, tot enckel ongeval.
Wel aen, vermeinde Bruyt, één woort heb ick te seggen;
Vint ghy bequame stof, ghy mooght het weder-leggen:
De boef heeft my verkracht, op dat sijn vuyle lust
Door mijn verloren eer sou werden uyt-geblust;
Maer ghy hebt maer alleen dit vuyl bejagh geleden,
Op dat door u de straf sou werden aen-gebeden.
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De boef heeft noyt gesocht met u te zijn getrout;
Het was hem maer te doen, dat ghy hem lossen sout,
Dat ghy hem met gevley de Rechter sout ontrecken,
En hy dan naderhant uw domheyt sou begecken.
Maer schoon ghy waert sijn wijf, en dat het mocht bestaen,
Gaet denckt eens, slechte duyf, hoe sal het u vergaen?
Hy voet een geylen brant in sijn onkuysche leden,
Hy is, gelijck het blijckt, met eene niet te vreden,
Hy heeft in korten stont, en sonder tusschen-nacht,
Twee vrijsters aen-geranst en om haer eer gebracht.
Wat sal 't hier namaels zijn als ghy hem sult vervelen?
Hoe sal den slimmen guyt als dan den boeve spelen?
Mijns oordeels, dwase maeght, u naeckt een groot verdriet.
Dan hoe het u vergaet, dat stuck en raeckt my niet.
Ick sou oock tot een man mijn leden konnen voegen,
En in het echte bed wel soecken mijn vernoegen;
Maer trouwen door gewelt, en paren uyt bedwangh,
Daer toe versta ick noyt mijn leve-dagen langh.
Maer dit is mijn besluyt: ick wil mijn sinnen geven,
Veel liever sonder man als met een boef te leven.
Men doe gelijck het dient, het is om niet geseyt,
Gewelt en is geen wegh die my tot vrientschap leyt.
Maer hoort my noch eenmael, dit heb ick u te vragen:
Wat maeght is oyt geschent die niet en plagh te klagen?
Voorwaer die vrouwekracht met stillen monde draeght,
Men segge wat men wil, 't en is geen rechte maeght.
Maer ghy, ô weelde-kint, hebt noch al vremder streken,
Ghy klaeght niet van den boef, maer pooght hem voor te spreken;
Dit sluit doch niet een sier, en daerom segh ick noch,
Dat al uw gansch beleyt is niet als slim bedrogh.
Maer al uw loos bedrijf en kan u geensins baten,
Ghy moet doch aen den beul den vrouwen-schender laten,
't En is uw beurte niet met hem te zijn de bruyt.
En hoort daer op een woort, alleen maer tot besluyt:
't Is seker dese gast heeft eerst by my gelegen,
En 't recht tot sijne straf is my alleen verkregen.
Dies segh ick: vat hem aen, en handelt na de Wet.
Hoe kan doch mijn versoeck door iemant zijn belet?
Ick magh hem metter daet den kop af laten houwen.
Ghy, doet dan watje kont om hem te mogen trouwen.
Straft eerst het vorigh quaet: want dat is my geschiet.
Het tweede laet ick u: want dat en raeckt my niet.
Wel laet dan uwen boef door 't swaert sijn leven enden,
Of laet de beste jeught van alle boeven schenden.
Want als men vuyl bejagh laet sonder straffe gaen,
Soo heeft het sacht gedult de goede quaet gedaen.
Wat baet'et of een maeght haer eere wil bewaren,
En tot het echte bed haer teere leden sparen,
Wat baet'et of een maeght haer in den huyse sluyt,
En drijft met alle macht haer losse sinnen uyt,
Indien een schuysel-bout, de slimste van de boeven,
Magh foolen hare jeught, haer teere ziel bedroeven;
En schoon hy wort betrapt, en voor den Rechter staet,
Dan even loon ontsanght voor sijn vervloeckte daet?
Dat is, na mijn begrijp, de poorten open setten
Om al de geyle jeught in hare lust te wetten,
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Dat is de gansche stadt en al het Vaderlant
Te stellen tot een roof, en al in vollen brant.
Wel, laet vry dese boef, en sijns gelijcke benden,
Uw dochters altemael, uw jonge vrouwen schenden;
Het kan niet anders zijn: Al wie rabouwen loont,
Die heeft de vuyle lust een open deur getoont.
Neen, Vorsten, weest gestrengh, en laet den boeve lijden,
Soo magh al wie het siet sijn quade gangen mijden.
Al ben ick maer een maeght, dit heb ick eens geleert,
Dat één aldus gestraft is duysent af-gekeert.’
Jokaste stont verset van soo gestrenge reden,
En had in dit gespreck een staêgh verdriet geleden,
Haer ziele lagh en joegh, haer wesen is gestoort.
Dus met Tryphose swijght, soo neemtse stracx het woort:
‘Hoe lange, felle maeght, wilt ghy soo vinnigh spreken,
En met uw wreede tongh ons in den boesem steken,
Ons drucken in de ziel? Voorwaer, ick ben beschaemt,
Dat ghy hier onderneemt, dat geensins en betaemt.
Ghy komt hier in den Raet, en toont een blooten degen,
En toont met uw gelaet waer toe ghy zijt genegen.
Men hoort dat u de tongh gelijck een adder steeckt;
't Is bloet al watje roept, en wrake datje spreeckt;
Voorwaer het vinnigh stael en is geen maeghdewapen;
Wy zijn tot sachten aert en soete min geschapen.
Woont in een vrijsters hert maer spijt en enckel gal,
Seght, waer dat soet verdragh en liefde woonen sal.
Ick werd' van uw berispt, dat ick my kom vertoonen
Met bloemen, aerdigh kruyt, en verse roose-kroonen.
Maer seght, kan ooit een maeght voor haer iets beter doen,
Als dats' haer leden çiert met kruyt en jeughdigh groen?
Ick wil een Edelman uyt harde banden slaken,
En wou van dese plaets een bruylofts-kamer maken,
En vesten even hier een wettigh trou-verbont,
Indien my van den Raet dit mochte zijn gejont.
Hier na ben ick gekleet, en in mijn gansche wesen
En is geen gramme sucht, geen overmoet te lesen;
Mijn kleet is na de saeck die my hier komen doet,
En na mijn ciersel is, soo is mijn stil gemoet.
Maer ghy, ô vinnigh mensch, en wilt geen rosen vlechten,
Ghy wilt een wreet schavot hier onder laten rechten,
Ghy wilt een fellen beul hier brengen aen den dagh,
Op dat hy menschen bloet als water storten magh.
Wie ons maer beyde siet, die kan terstont ontdecken,
Waer heen mijn ooghgemerck en uwe sinnen strecken.
En wat u beter voeght, en wat my beter staet,
Dat stel ick aen het volck en aen den ganschen Raet.
Maer ick sie wat'er schort: Ghy zijt van hem geschonden;
Maer hy heeft meerder lust in mijne jeught gevonden.
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Siet, daer leyt u de knoop. Het is u groote spijt,
Dat ick hem liever was, en ghy verlaten zijt.
Ghy eyscht hem nu den hals, en staet hem na het leven,
Niet om dat hy aen u sijn lusten heeft bedreven;
Maer om dat sijnen brant in u niet stil en stont,
En stracx een nieu vermaeck in mijne leden vont.
Sal dan uyt spijt alleen een Ridder moeten sterven,
En om uw stillen nijt sijn leven moeten derven?
Dat waer een selsaem recht. Voor my, ick segge: neen;
De Rechter die ons hoort en is geen harde steen.
De gunst die moet den haet na reden overwegen,
En daer zijn even-selfs de Rechters toe-genegen.
Ick lieve, strenge maeght, dat ghy ten vollen haet;
't Is beter datje my den jongen Ridder laet.
Ghy roemt u op de Wet. Wel, laet haer woorden lesen,
Ick weet sy moet in all's tot mijnen voordeel wesen.
Let op haer rechten gront, en ondersoecktse vry,
Haer wit en oogh-gemerck, dat is alleen voor my.
Een maeght, dus luyt het recht, die magh haer schaker trouwen,
Of magh hem door een beul in stucken laten houwen.
Wel aen nu, felle maeght, ghy seght te zijn verkracht,
Ghy seght, dat dese mensch dient om den hals gebracht.
Gewis, waert ghy alleen, ick liet uw felle sinnen
Oock op de staende voet het vinngh stuck beginnen;
Maer ick ben even-selfs gelijck als ghy ontschaeckt,
Soo dat het eygen werck oock my ten hooghsten raeckt.
Ick dan, die nevens u heb recht te mogen kiesen,
En wil niet dat de man het leven sal verliesen;
Ick soecke troost en hulp voor mijn bedroefden val,
En wil dat echte trou my weder eeren sal.
Wat raet in dit verschil? kom, laet'et over-leggen,
Laet die het recht verstaen hier op haer reden seggen.
Hier is, gelijck ghy siet, alleen een Edelman,
In wien dit bey gelijck geen plaetse grijpen kan:
Hy magh niet zijn gedoot, en efter blijven leven.
Aen wien sal nu het recht den jongen Ridder geven?
Haer, die sijn doot begeert, of die hem trouwen wil?
Mijn Heeren, soo ghy siet, het is een wijt verschil.
Ick wil mijns Vaders huys en dese stadt vermeeren,
En mijn vervallen naem door echte banden eeren.
Maer dese Juffer haet de naem van echte wijf,
En wil een Edelman doen brengen om het lijf.
Ick ben een eenigh kint, den Ridder van gelijcke,
En sy noch boven dat. Is 't reden dat ick wijcke?
Sal haer kop zijn gevolght die soo wijt-mondigh kijft,
En voor de gansche Wet soo vremde rancken drijft?
Ach! soo men in den Raet haer voorstel wil gelooven,
Men sal dan onse stadt van menigh huys berooven,
Men salder drie in een gaen stellen buyten raet,
Men salder drie gelijck gaen stellen buyten staet.
't Is seker dat het recht (als twee verscheyde saken
Niet t' samen konnen staen, noch effen zijn te maken)
't Is seker, dat het recht den sachtsten middel kiest,
En dat het hartste deel sijn fellen wil verliest.
Soo ick nu dese schult den Ridder wil vergeven,
En dat ick met den man genegen ben te leven
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In blijtschap, in verdriet, in vreught, en sware pijn,
Wie kander van het volck, wie kander tegen zijn?
Men heeft hier in het lant by wijlen goet gevonden,
Dat schoon daer eenigh man in ketens was gebonden,
En van de gansche Wet ge-eygent aen de doot,
Dat hem een jonge maeght mocht trecken uyt den noot,
Dat sich een jonge maeght mocht aen den Rechter toonen,
En met een roosen-krans den droeven vryer kroonen,
Ja kiezen tot haer lief; en als het was gedaen,
Soo liet de gansche Wet de twee gelieven gaen;
Men liet de koorden los, men hiet de banden slaken,
En siet, geen vinnigh swaert en mocht den man genaken,
Geen beul de straffe doen, ter eeren van de maeght,
Die voor het schuldigh hooft den Rechter had gevraeght.
Soo gunstigh is van outs een man te willen trouwen,
Het kan een fellen beul van straffen weder-houwen!
En dit is menighmael voor desen hier geschiet;
Waerom doch gunt men my het eygen voordeel niet?
Indien een schuldigh man een vrijster wert gegeven,
Schoon dat hy aen de maeght geen moetwil heeft bedreven,
't Is reden, dat een man om mijnent wille leeft,
Wanneer hy door gewelt mijn waerde maeghdom heeft.
Ick ben met ongeval geraeckt in dese schande,
En al mijn vrienden zijn de beste van den lande:
Ghy doet het recht gewelt, ghy doet de waerheyt kracht,
Dat ghy mijn teere jeught hier voor de Wet veracht.
Ick ben van goeden lof, en even quade tongen
En hebben mijnen naem voor desen noit besprongen;
'k En ben geen lichte-koy, of van den slechten hoop,
En seker ick en droegh mijn eere noyt te koop.
Laet al het naeste lant, laet al de bueren spreken,
Hoe menigh Edelman, door heete min ontsteken,
My staêgh ten dienste stont, my hingh als aen het lijf,
En dat om echte trou, en niet om tijt-verdrijf.
Ja dese Joncker selfs (ick moet het heden seggen,
Om u met beter gront te mogen weder-leggen)
Die heeft my langh gevrijt, eer dat hy oyt bestont
Te soecken uwe gunst, te kussen uwen mont.
Wat heeft hy menighmael om ons kasteel gereden!
Wat heeft hy al gedaen! wat heeft hy niet geleden!
Men hielt dat hem de geest uit liefde schier verdween;
En, desen onverlet, hy liep een blauwe scheen.
Ick heb hem af-geseyt, gelijck sijn vrienden weten,
Die heden aen den dagh op my noch zijn gebeten.
't Is dan de waerheyt niet, dat ghy maer zijt verkracht,
En dat ick als een sloir word in het spel gebracht.
Ick ben een eenigh kint. Laet vry het oordeel strijcken;
In adel, eer, of goet en wil ick niemant wijcken.
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En wat de schoonheyt raeckt, voorwaer de sake spreeckt,
Dat u in dat geval maer al te veel ontbreeckt.
Wel, hout dan eenmael op hier voor het recht te seggen,
Dat ick door slim beleyt het stuck gingh wederleggen.
Ick mis in ware daet mijn eer, en hooghste goet,
En 't is mijn diepste leet dat ick het seggen moet.
Maer nu dit swaer verdriet is over my gekomen,
Soo dient het evenwel ten besten opgenomen.
Eylaes! wat sal ick doen? Ick ben mijn eere quijt,
En ben tot aen de doot geswollen van de spijt.
Maer, siet, des Ridders bloet en kan my niet genesen:
Ick sal, hoewel hy sterft, een droeve vrijster wesen,
Een vrijster sonder eer, een vrijster, niet een maeght,
En dat is, na my dunckt, al beter niet gewaeght.
Ick wil dan, soo ick kan, ick wil my gaen begeven,
Om liever met een boef als sonder eer te leven.
En of hy qualick gaet, en my geen woort en hout,
Noch sal ick eerlick zijn, dewijl ick ben getrout.
Wat kan ick beter doen in soo verboste saken?
't Is wijsheyt, van de noot een deught te konnen maken.
Dit wort alsoo betracht oock by den wijsten man;
Magh hy niet soo hy wil, hy doet gelijck hy kan.
Doch ick kan van den helt soo qualick niet vermoeden,
Ick hoop, dat sijne gunst mijn schade sal vergoeden;
Te meer nu sijn behout my soo veel moeiten kost,
En dat mijn sacht gemoet hem van de doot verlost.
't Is beter, na my dunckt, de Dochters der Sabijnen
In dit geheel beleyt gelijck te mogen schijnen;
Als hier te willen doen gelijck het moedigh wijf,
Dat sich uyt enckel spijt gingh brengen om het lijf.
Maer dese was getrout wanneer sy was geschonden,
En heeft daerom misschien geen beter raet gevonden.
Maer ick die vrijster ben, en buyten echten staet,
Magh doen gelijck de noot misbruyckte vrijsters raet.
Doch, naer ick aen u merck, ghy wilt 'et niet gedoogen,
Ghy wilt uw fellen aert voor al de werelt toogen;
Maer des al niet-te-min, dat ghy my niet en jont
Komt my ten vollen toe, alleen op desen gront:
Siet, als men besigh is een vonnis uyt te spreken,
En dat na langh beraet de stemmen efter steken,
Soo wort de bange ziel, die voor den Rechter staet,
Gansch vry en ongestraft getogen uyt den Raet.
Dat is een oude wet, gebout op goede reden,
En menighmael gebruyckt in al de naeste steden.
Het recht is over al van goedertieren aert,
Al, waer dat twijffel is, daer wort een mensch gespaert.
Wel aen, ons out gebruyck heeft u en my gegeven,
Dat aen dit schuldigh hooft magh werden voorgeschreven
Het leven of de doot, na dat het ons behaeght,
En wat'er sal geschiên, dat wort hier nu gevraeght.
Ghy seght met vollen mont: De schender dient te sterven;
En ick in tegendeel: Hy moet het leven erven.
Soo is dan tusschen ons een wonder harden strijt,
Dies is Menander los en van de doot bevrijt.
Wat is 'er meer te doen? wat is 'er meer te seggen?
Wat hoef ick wederom uw gront te weder-leggen?
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Ick wil het echte bedt, dat rijcken doet bestaen;
En ghy het bloedigh swaert, dat landen doet vergaen.
Wel aen dan, tot besluyt, ick sal een eynde maken;
Hier is na mijn begrijp, hier is wel uyt te raken.
Ghy, wat ick bidden magh, doet hier, ô wijsen Raet!
Het beste voor de stadt, en 't nutste voor den Staet.’
Soo haest Jokaste sweegh, men sagh de lieden woelen,
Schier yder, soo het scheen, is anders van gevoelen.
D' een hout 'et met de maeght, die met haer tonge stack,
En d' ander met de maeght, die voor den Joncker sprack;
Te midden uyt den hoop daer quam een stemme rijsen,
Die wou, gelijck het scheen, het schuldigh hooft verwijsen:
Brengh wacker, was den roep, brengh hier een bloedigh swaert!
Wie jonge maeghden schent en is geen leven waert.
Een ander wederom, die anders was genegen,
Die toont wat hy gevoelt, en roept 'er hevigh tegen:
Onthout u, wreede beul, hier dient geen hange-man;
Hier is een rustigh quant, die vrouwen dienen kan.
Hier op soo gaet de Wet de hoofden t' samen steken,
En in een ander zael van desen handel spreken.
Hier wort in aller ernst ten naeusten overleyt,
Wat dat'er is gedaen, en wat'er is geseyt.
Na langh en veel beraets, Tryphose wert gepresen,
Jokaste niet-te-min den vryer toe-gewesen.
Doch onder dit verstant, dat sy verhuysen sal,
En nemen haer vertreck in seker ander dal.
Soo haest als dit besluyt is by de Wet genomen,
Soo siet men op de zael terstont een Priester komen,
Die heeft het jonge paer versegelt in de trou,
En die geschonden was, die wert een echte vrou.
Een Ridder in den Raet aenhoorde dese saken,
En wat de jongelingh, en wat de Juffers spraken;
Hy woegh de strenge wet, hy woegh den fellen eysch,
Hy valt met sijn gemoet hier over in gepeys.
Hy siet Tryphose staen, hy siet haer deftigh wesen,
Hy kan in haer gelaet een moedigh herte lesen.
Hy denckt: siet daer een maeght, die vry wat hooge sweeft,
En die een reyne ziel in haren boesem heeft.
Sy doet in haer gespreck van haren inborst blijcken,
En soo een hoogh gemoet, dat sou my wel gelijcken.
Sy is gelijck als ick, en past op geene praet,
Die by het slechte volck gemeenlick omme gaet.
Het lijf is maer een romp, en, schoon het is geschonden,
't Is reyn, indien de geest maer suyver is bevonden.
De maeghdom is een deught, een onbegrepen goet,
Die in geen vlees en woont, maer in een reyn gemoet.
Hier maelt de Ridder op by wijlen gansche nachten,
Vint twist in sijn gemoet en strijt in sijn gedachten.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

120
Dan is hy voor de Maeght, dan van haer af-gewent,
En al op desen gront, vermits sy was geschent.
Ten lesten als de tijt wat langer is verstreken,
Soo koomt hy tot de saeck, en laet de Juffer spreken.
Sy weygert, sy bedenckt; maer op soo wijsen voet,
Dat sy den Edelman te meer verlangen doet.
Waer toe hier op gestaen? het stuck wort aengebonden,
De Juffer wert verhooght, die eertijts was geschonden.
Want haer wert toe-gestaen, dat sy haer bruylofs-dagh
Met kruit en maeghdepalm, met bloemen kroonen magh.
Dat sy de gansche zael, ge-eygent om te danssen,
Magh cieren over al met versche Rose-kranssen.
De Wet, na goet beraet, die heeft haer dit gejont,
En vry, gelijck men hout, niet sonder vasten gront.
De feest die wort volënd met wonder groot vernoegen,
Men siet het deftigh paer haer geest en lichaem voegen,
Niet, als een jongen hoop, door grillen van de min,
Maer door een wijs beleyt, en met een rijpe sin.
Sy eert haer waerde man, vermits haer treurigh leven,
Alleen uyt sijne gunst, is uyt de smaet verheven.
Hy viert haer wonder seer, om dat de jonge vrou
Haer droevigh ongeval te sachter dragen sou.
Men sagh uyt dit verbont een van de beste paren
Die in de gansche stadt of in den lande waren;
Soo vreetsaem is het volck, soo wel op een gepast.
't Is net en suyver werck als d'een hant d'ander wast.
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t'Samen-sprake, roerende ontschakinge.
PHILOGAMUS. Dit is een gedenckwaerdige geschiedenisse, waerde Sophronisce. Maer
zijn wy dese stoffe van ontschakinge van vrouwen niet voor by?
SOPRHONISCE. Wy hebben, 't is waer, eenigermaten van de houwelicken uyt
ontschakinge veroorsaeckt hier voren gesproken, te weten, daer wy het stuck van de
dochteren van Scilo, en wat haer van de Benjamijten is overgekomen, verhandelt
hebben. Maer dat is een geheel ander werck, en t' eenemael verscheyden van
vrouwe-kracht in 't bysonder gedaen, daer van in dese geschiedenisse wert gewaeght.
PHIL. Wel aen, seght my dan, wat nieuwe aen-merckingen meynt ghy hier uyt nu
te trecken?
SOPH. Verscheyde, en die van soete bedenckinge. Voor eerst: of het voor een
verkrachte dochter beter is dat sy haren outschaker trout, ofte wel datse den selven,
volgens de wetten, met de doot laet straffen. Of een jonghman wel doet een
vrou-mensch, die een ander verkracht heest, hem ten wijve te nemen. Waer uyt dat
by gevolgh komt te spruyten een derde vrage, te weten: of iemant wel doet te trouwen
een beslapen vrijster, die by linckernye door iemant misbruyckt is. Waer by dan
komen kan een vierde bedenckinge: of een courtisane, of die met haer lichaem
opentlick gewin heeft gedaen, te trouwen, goet en betamelick is. En voor een vijfde
aenmerckinge: of het aen de zijde van de vrous-persoon een wettige maniere van
houwelick zy, een misdadigen te verbidden, en of de overheyt gehouden is, soodanigen
verbiddinge plaetse te geven.
PHIL. Ick en meynde niet zoo veel stoffe te steken in de geschiedenisse. Maer in
't verhalen van uwe bedenckinge is my noch te binnen gekomen een sesde vrage, die
hier mede dient ondersocht, by naburigheyt van dese stoffe, dat is: of een jongelingh
geseyt kan werden by vrijsters of vrou-menschen ontschaeckt te konnen werden.
SOPH. Gewisselick, waerde Philogame, indien wy aen alle dese gesneden stof
fatsoen moeten geven, soo hebben wy vry een langen tijt van noode.
PHIL. Maer, waerde man, als het u gelieft, soo kont ghy het werck wel wat
verkorten, indien ghy (in plaetse van een langh verhael van reden te maken) sonder
grooten omslagh, kortelick uw gevoelen op yder stuck gelieft te openen.
SOPH. Indien ick u daer mede vernoegen kan, Philogame, ick sal onbeswaert wesen
dien voet te volgen. En sonder langer voorspel te maken, aengaende d'eerste vrage,
te weten: of een jonge dochter wel doet haren schaecker te trouwen; soo dient voor
eerst geweten, dat na de Romeynsche rechten sulcx duydelick is verboden. Want na
de selve en vermagh geen vrou-mensch, van iemant verkracht zijnde, den selven
voor haren man te verkiesen, op dat alsoo de straffe, tegens de sulcke gestelt, by de
Overheyt geoeffent soude mogen werden. L. un C. de raptu.
De Theologanten in Concilio Meldensi zijn van gelijcke bedenckinge geweest.
Want de selve hebben aldaer vast gestelt, dat de gene, die een vrou-mensch
ontschaeckt, steelt, of verleyt, de selve geensins ten houwelick en magh verkrijgen
of behouden, schoon hy de selve naderhant, met bewillinge van ouders en vrienden,
mogte hebben getrout.
Dan eenige hebben het gene voorsz. is verstaen alleen plaetse te moeten hebben,
in gevalle dat de ontschaeckte te voren aen iemant anders by trou-belofte was
verbonden geweest, latende andersins en buyten dat geval toe, dat een verkracht of
ontschaeckt vrou-mensch, indien het haer gevalt, haren schender tot een man magh
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verkiesen, om alsoo haer eere eeniger maten te beteren. En daer toe schijnt te strecken
den Text Deut. 22.28; en de geestelicke Rechten laten sulcx duydelick toe (c. fin. de
Raptor. Thomas Aquinas 2. sect. quaest. 154. Art. 7. cui assentitur. Hieron. Jul. Clar.
§. raptor. num. 8. et seq). En dien volgende zijnder oock verscheyde Parlementen en
hooge Rechters, die sulcx by haer gewijsen alsoo hebben verstaen.
PHIL. Maer wat is uw gevoelen het beste te zijn in dusdanige gelegentheyt voor
het borgerlick leven? Ick hebbe gelesen, dat'er een seker Koningh in Spangiën is
geweest, die in soodanigen geval een schaker met seker verkrachte deerne dede
trouwen, en de trouwe bevestigt zijnde, dede den geweldiger dadelick onthalsen.
Afflict super part. const. regni. rubr. 19. num. 13.
SOPH. Om soodanigen exempel uyt te vinden, en behoeft men niet eens na Spangiën
te reysen. Hertogh Karel van Borgoengjen heeft des het merckelickste hier in
Nederlant uyt-gebracht, dat ergens gevonden kan werden. Want bevonden hebbende,
dat een van sijn gunst-genoten een eerlick burgers wijf tot sijnen wille hadde gebracht,
met belofte dat hy haren man uyt de hechtenisse soude laten, daer hy den selven
(wesende Gouverneur van een stat in Zeelant) in hadde doen werpen; en dat hy, in
plaetse van sulcx na te komen, den man echter in de gevanckenisse hadde doen
onthalsen, heeft den selven met dreygementen daer toe gebracht, dat hy de weduwe
van den selven onthalsden borger tot sijne wettige huys-vrouwe troude, en dat onder
een houwelicksche voorwaerde, dat soo hy sonder kinderen voor haer af-lijvigh quam
te worden, sy in dien gevalle volkomen Erfgenaem soude wesen in alle des selfs na
te laten goederen. En, na de houwelicksche voorwaerde was geteyckent, en het
houwelick in sijn by-wesen door een Priester bevestigt, vraegde hy de voornoemde
vrouwe, of sy nu vernoegen hadde over 't gene haer by hem gedaen was? en sy
geantwoort hebbende, dat ja, verklaerde dat
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nu hem en de Justitie mede voldoeninge moeste werden gedaen, en dede hem dadelick
doen even soo als hy de man van 't voornoemde vrou-mensch te voren hadde gedaen.
Sulcx dat hy sonder kinders voor de selve vrouwe overlijdende, sy dadelick, volgens
de houwelicxe voorwaerde, erfgenaem bleef in alle sijn nagelaten goederen. Lips.
exemp. et monit. polit. cap, 4. de Justitia quam princeps in suis servet.
PHIL. Dat was voorwaer een strenge oeffeninge van straffe, selfs tegens een
gunst-genoot van den Hertogh.
SOPH. Het soude ontwijffelick beter gaen, in gevalle in alle hoven 't voorsz. exempel
na wierde gevolght, en de toom niet soo los gegeven aen soodanige vuyligheden.
Maer of schoon eenige Rechtsgeleerde toestaen, dat een ontschaker vermagh te
trouwen de gene die hy geweldt heeft gedaen, indien hy de selve daer toe kan
bewilligen, soo en wort nochtans niet verstaen, dat de selve daer mede oock vry is
van de verbeurte sijner goederen; maer in tegendeel van dien werden de selve
gehouden voor ge-eygent aen de gene des recht hebbende. Idem etiam de jure canonic.
Jul. Clar. d. §. et glossa in c. cum secumdum, in verbo, Certoque casu, de haeret.
sexto, quam dicit communiter approbatam Marc. decis. 3. num. 3.
PHIL. Maer dat nu over-geslagen, schoon hier ofte elders mogte werden toe-gestaen,
dat het een geschoffiert vrous-persoon geoorloft mogte zijn haren ontschaker te
trouwen, soo soude alsdan noch vorder te letten staen, of het haer oock oirbaer en
dienstigh is sulcx te doen; en daer op dient nadert openinge gedaen, die ick van u
verwachte, waerde Sophronisce.
SOPH. Ick vinde daer in vry groote redenen van bedenckelickheyt, soete jongeling,
en oordeele dat in sulcx iet, sonder onderscheyt, te willen besluyten, geen wijsheyt
soude wesen. Want het kan gebeuren, dat eenigh vrouw-mensch wert tegen haren
danck onteert van een onverlaet, van een struyck-rover, ofte eenigh ander schuym
van boeven; soude haer in dien gevalle wel iemant willen raden, alleen om datse
verkracht is, soodanigen roeckeloosen mensche tot haren man te nemen? Voor my,
ick meyne neen. Maer indien aen de andere zijde haer in hare eerbaerheyt gewelt
ware gedaen, door een jongelingh te voren voor eerlijck gehouden, en haer ofte
ontrent haers gelijck, en die sulcx, door ongedult van liefde, ofte anders door den
eenen ofte den anderen schielicken inval, mochte bestaen hebben, in dien gevalle
soude soodanigen vrouw-mensch konnen werden geraden sich liever in houwelick
met den selven te versellen, als haer geheele vordere leven in dien droevigen staet
over te brengen. Anders, ten goede van het gemeene beste, en tot weeringe van
soodanige vuyligheden, oordeele ick beter te wesen, dat geen houwelick, maer straffe,
den schaker oyt toe en kome.
PHIL. Maer wat sal de rampsalige, die haer eere met gewelt en sonder hare schult
verloren heeft, in dien gevalle ter hant nemen?
SOPH. Wat anders, als God bidden dat sy haer ziele in lijdsaemheyt magh besitten,
en sien wat uyt-komst haer de goede God sal willen geven? In magnis malis magnum
remedium est pati.
PHIL. Maer, waerde man, (neem my ten goede dat ick sulcx u hier voor-stelle, 't
is om eens des uyt den droom te wesen) ick segge, dat ick by wijlen by de jonckheyt
hoore in twijffel trecken, of oock een rechte maeght gewelt in haer eere kan
geschieden, en of de selve oock verkracht en tegen haren danck geschoffiert kan
werden.
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SOPH. Ey lieve, laet de dertele jeught hier van gevoelen soo de selve magh gelusten;
Gods Woort, mijns oordeels, spreeckt hier van klaer en duydelick op verscheyde
plaetsen. Hoe, wort niet Dina van Sichem, Thamar van Ammon haren broeder
verkracht, dat is, tegens haren danck bekent? En soo ghy des noch seeckerder wilt
gaen, leest Deuter. 22.23. Wanneer een Maeght, seyt den Text, iemant belooft is, en
een man krijght haer in de stadt en beslaeptse, soo sult ghyse beyde doen sterven, de
maget vermits sy niet geroepen en heeft, dewijle sy inder stadt was, enz. Wanneer
daer-en-tegen iemant een beloofde maeght op den velde krijght, en grijptse, en slaept
by haer, soo sal den man alleen sterven, en de maeght en sult ghy niet doen. Want
sy en heeft geen sonde des doots waert gedaen, maer gelijck als wanneer sich iemant
tegen sijnen naesten verhief en sloegh sijn Ziele doot, soo is dit oock. Want hy vantse
op den velde; en de verloofde maeght schreyde, en daer was niemant die haer hielp.
Dese wet, gelijck ghy siet, en konde van Gods wege niet gestelt werden, ingevalle
het voorgeven van de jonge lieden, daer ghy van gewaeght, de waerheyt
gelijckformigh ware. Meer en ben ick niet gesint hier van te spreken. Ghy, weeght
en overleght dat nu geseyt is.
PHIL. Met oorlof, waerde man, magh ick u bidden, soo laet my toe op noch een
sake uw gevoelen met een woort te mogen vragen, dat is, of een vrou-mensch
geweldighlicken lijdende de by-wooninge van een man, of, segh ick, de selve daer
uyt kan ontfangen? het welck mede by vele met een volkomen Neen wert versegelt.
SOPH. Dewijle ghy maer met een woort mijn gevoelen hier op begeert te verstaen,
soo vernoeght u met dese antwoorde: dat de Geleerde houden, dat ja een verkracht
vrou-mensch kan bevrucht werden door den genen die haer gewelt doet. En boven
dien noch dit, dat soodanigen kint na Rechten voor een wettigh kint wert gehouden,
ten aensien van de moeder, en niet voor een bastaert. Maer de redenen die ick daer
toe meyne te hebben, en hebje geensins te verwachten. Laet ons wederkomen tot
onse voorgestelde vraegh-stucken. Hippol. ad l. 1. Item Divus ff. ad. l. Corn. de Sicar.
Joach. Beust. 1. part. de sponsal. num. 59.
PHIL. Maer ick bidde u andermael, beste Sophronisce, en dat voor het leste, niet
voor onaengenaem op te nemen, dat ick u noch eens verge, uw oordeel te seggen op
een sake die hier niet en is buyten ons voornemen. Ick mercke dat de Wet aen de
Joden gegeven (van de welcke wy nu gesproken hebben) sonderlinge siet op den
tegenstant, die een maeght biedt tegen het voorstel van de soodanige, die de selve in
hare eere gewelt soude willen doen, ten eynde om de selve schuldigh of onschuldigh
te oordeelen. Nu soo is'et gebeurt dat ick, oulanghs in seecker geselschap wesende,
aldaer hebben hooren voor-stellen dit bysonder geval, te weten, of het gebeurde dat
een jonge Deerne, in eenigh Kasteel haer opgesloten hebbende, en aldaer in een
opperkamer werdende aengevochten van eenige haer eere willende krencken; en nu
in seecker perijckel staende door de geweldigers over-vallen te werden, mits de deure
van de Kamer by de selve op de vloer wert geloopen; - of, segh ick, de selve Deerne,
hebbende gelegentheyt om haer uyt een venster te werpen, en alsoo door de doot de
oneere te ontgaen, sulcx vermagh en behoort te doen, dan ofse, sonder sulcx te doen,
de uyt-komste van de saecke moet verwachten?
SOPH. Wel, Philogame, wat wiert van dese uwe vrage geoordeelt by het Geselschap,
daer ghy de selve hoorde voorstellen?
PHIL. Een uyt het geselschap, waerde man, die hadde dese vrage voorgestelt aen
een snege hoofsche Juffrouwe, die ick merckte wel ter tale te wesen, en haer stuck
sonderlinge wel te verstaen in saecken die te voren aldaer waren by-gebracht, de
selve vont haer onbeswaert haer gevoelen daer op te verklaren en seyde, des versocht
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zijnde, datse wist dat het niemant toe en stont sich selven te dooden, dat het selve
een algemeene regel was sonder bepalinge; dien volgende datse beter soude vinden,
in dien noot gestelt zijnde, af te wachten d' aenkomst van de geweldigers en de
uytkomste van de sake, als haer selven, de venster uyt-werpende, sekerlick om den
hals te brengen.
SOPH. Wel, oordeelde het Geselschap, dat de Juffrou qualick hadde geantwoort?
PHIL. Dat en heb ick met verstaen; maer evenwel ick merckte dat'er eenige, en die
niet van de geringste, soo wat schamperlick, doch bedecktelick, om loegen, en
malkanderen op een bysondere wijse aen sagen; doch de reden van sulcx en begreep
ick niet eygentlick, en wilde hier op uw oordeel wel eens hooren.
SOPH. Wat my belanght, ick meyne dat de Joffrou wel Christelick en na de waerheyt
van het stuck heeft geoordeelt, als wesende daer in van een en het selve gevoelen
met den Out-vader Augustinus. Maer evenwel oordeele ick, datse betamelicker, en,
na de gelegentheyt van haren maeghdelicken staet, beter soude gedaen hebben, in
gevalle sy soo bekommerlicken vrage, wat haer aengaet, onbeantwoort hadde gelaten.
Daer schuylt soo wat in, na mijn gevoelen, dat bequamer voor een maeghdelicken
mont voor-by ware gegaen geweest met stil-swijgen, als met de rijpheyt van haer
oordeel hier te toonen. En dat meyne ick d' oorsake geweest te zijn, dat eenige van
't geselschap schamperlick daer over grinnickten. Rationes contrarias in casu simili
vide apud Camer. part. 3. Medit. Histor. cap. 78.
PHIL. Wel hoe! mocht dan de Joffrou, het stuck grondelick wel verstaende, haer
verstandt niet doen blijcken in soo eerlicken Geselschap?
SOPH. Wat my aengaet, had ick in haer plaetse geweest, ick hadde een eerbaer
stil-swijgen voor een verstandige antwoorde op die gelegentheyt in 't werck gestelt;
en dat even-selfs konde wel met soodanigen maniere van doen geschiedt hebben,
dat men beyde èn haer goet oordeel, èn haer maeghdelicke ingebondenheyt soude
hebben konnen bespeuren. Veel saecken van soodanigen stoffe dienen by jonge
maeghden veel eer met stillen monde, als met spreken, en beter met een soet blosjen,
als met een scherpsinnigh verstandt, beantwoort te werden. Daer en is noyt soo vryen
tijt of plaetse, dat men 't al moet of behoort te seggen, en het stilswijgen is al mede
by wijlen een antwoorde, en vry niet sonder kracht. Maer tot onse tweede vrage, die
nu met al de reste al hadde beantwoort geweest, ten ware ghy dese tusse-vallen hier
in 't spel hadt gebracht.
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PHIL. Neemt my sulcx ten besten, waerde vrient, ick en beklage des mijnen tijt niet,
maer houde my derhalven aen u soo wel verbonden als voor de reste. Maer ick swijge
hier van, en verwachte nu vorder wat ghy sult goet vinden op de over-gebleven
vragen, hier te voren aengeroert.
SOPH. De tweede voor-stellinge was, of iemant wel soude doen, op het exempel
van den Raetsheer, in dese geschiedenisse vermelt, ten wijve te nemen een deerne
by een ander tegens haren danck geschent. En daer op meyne ick, na-de-mael dat
het lichaem by de wijse niet en wert verstaen geschonden te zijn, als de geeft en de
wille, daer uyt rijsende, ongeschent in haer geheel zijn gebleven; en dat de maeghdom
veel eer is een deught des geests, als des lichaems. Dat een Vrouwe, schoon
ontschaeckt aen haer lichaem by een booswicht, even-wel geseyt kan werden eerlick
te zijn gebleven, ja haren maeghdom te hebben behouden, en daerom niet oneerlick
te zijn soodanigen Vrou-mensch tot een Vrouw aen te nemen, sonderlinge ingevalle
de selve niet eenige uytmuntende deughden is begaeft.
PHIL. Ick en kan dat soo niet recht begrijpen, en weet oock niet of ick het selve in
't werck soude konnen stellen. My gedenckt gelesen te hebben, dat Catharina Howard,
Koninginne van Engelant, by Hendrick de achtste, in 't jaer 1542, wert onthalst,
sonderlinge vermits sy aen een groot Edelman, Colpeper genaemt, verlooft was
geweest, en dat soo verre, dat sy-luyden een onderlinge voorwaerde t' samen hadden
gemaeckt, en dat de voorsz. Catharina sulcx niet en hadde geopenbaert. Ick geloove
dat de Koningh dit soo ernst op-nam, vermits hy geloofde dat jonge luyden, die soo
verre t' samen zijn gegaen, selden van den anderen geheel vry zijn; gelijck hy oock
den voorsz. Colpeper naderhant dede beschuldigen, van te grooten kennisse met de
Koninginne gehadt te hebben, en dede hem daer na mede den kop af-slaen. Wie
soude dan een ontschaeckte ten Wijve nemen willen, daer het seker is dat de selve
geschonden is?
SOPH. Wat my belanght, ick achte beter te zijn eene te nemen met rechte
gescheyden, als met dertelheyt misbruyckt. Hoort, ten eynde als voren, een exempel
van een groot en Godsaligh Prins, die misschien geseyt kan werden meer te hebben
gedaen als dat nu geseyt is. Is u niet indachtigh gelesen te hebben hoe David,
vluchtende voor de raserney van Saul, sijn Vrouwe Michal, Sauls dochter, hoewel
sy David sonderlinge lief hadde, (als de Schrift betuyght) door Saul als gedrongen
is geweest, in het afwesen van David, haer te geven tot eenen anderen man, te weten
tot eenen Paltiel, de soone Lais, die de selve al een geruymen tijt by sich heeft
behouden, namentlick, tot na de doot van Saul? En efter heeft de Koningh David
met ernst op Abner versocht, ten eynde die hem weder soude werden toegebracht,
gelijck sulcx is geschiet, en de selve oock wederom by David is aen-genomen,
ontwijffelick op dien gront, dat al wat'er geschiet was uyt bedwangh, en niet uyt
vryen wille was gedaen
PHIL. Maer is het wel te gelooven, dat soo grooten Koningh en soo wijsen man,
als David was, in de meenschap van sijn bedde weder soude hebben willen aen-nemen,
een wijf, die, buyten echte, soo lange met een ander haer lichaem hadde gemeen
gemaeckt? Gewisselick, ten dunckt my niet waerschijnelick sulcx geschiet te zijn,
dewijle ick mercke dat de selve Vorst op een diergelijcke gelegentheyt wel anders
heeft gegaen. Want ten tijde als sijne by-wijven, uyt ick en weet niet wat reden van
State, door den raet Achitophels by Absolon waren beslapen, soo heeft hy efter op
sijn weder-komste (schoon sulcx mede met dwangh was geschiet) alle de selve voor
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alle tijt besloten, en noyt meer tot hem genomen. Ick soude daerom in bedencken
geven, of oock niet hier verstaen soude behooren te werden, dat Michal den Paltiel
door den Koningh Saul is toegeeygent geweest; maer dat Paltiel efter haerder geen
besit en heeft genomen; maer heeft al voren gelet (alsoo men dagelicx besigh was
om David van kant te helpen), hoe het daer mede soude af-loopen.
SOPH. Ick weet wel, lieve Philogame, dat eenige van de oude, en oock Lyranus
van gevoelen is, dat Paltiel met Michal geen gemeenschap van bedde en heeft gehadt;
maer sulcx strijt (mijns oordeels) met de waerschijnelickheyt der sake. Want als
Isboseth, de Koningh Sauls soone, haer dede halen, ten versoeke van David, van
Paltiel, de sone Lais haer man, seyt den Text, gingh met haer, en weende haer na tot
Bahurim toe, 2. Sam. 3.16. sulcx dat hy van haer niet scheyden en konde, voor hem
Abner dede wegh gaen, en weder t' huys keeren. Ghy siet hoe den Text Paltiel noemt
den man van Michal, ghy siet hoe teeren genegentheyt hy toont in haer af-scheyt,
ghy siet den langen tijt die Michal by Paltiel is geweest, uyt alle 't welck klaeris af
te nemen, dat de voorsz. twee onderlinge geleeft hebben als twee echte lieden.
PHIL. Soo sie ick dan uwe meyninge te wesen, dat Michal by Paltiel, als sijn
huisvrouwe, voor een tijt langh gebruyckt zijnde, efter by den Koningh David weder
is aengenomen, op dien gront, dat her gene by Michal in desen deele is geschiet, uyt
dwangh en dien-volgende uyt gewelt is gebeurt, en dat de voorsz. Michal mocht
seggen:
Crimen erat nostrum, si delinita fuissem;
Cùm sim rapta, meum quid nisi nolle fuit?
Gewis ick hadde schult, had ick mijn teere deelen
Uyt lust, of geyle jeught, van iemant laten streelen:
Maer, siet, ick ben verkracht en met gewelt ontschaeckt,
Dus heb ick niet verdient om des te zijn gelaeckt.

En met Arnobio: Non est nocens quicunque sponte non est nocens, quia delicta sine
delinquendi animo non constituuntur.
SOPH. My en komt jegenwoordelick geen bequamer uyt-legginge voor. Soo ghy wat
beters hebt, laet ons hooren.
PHIL. Wat my aengaet, ick wil uw gevoelen niet seer tegen-spreken, waerde man.
Maer bad ick in des Konings Davids plaetse geweest, soo en weet ick niet, of ick het
stuck alsoo soude hebben konnen opnemen, als hy dede. My dunckt ick ben wat
vieser in die gelegentheyt; ick weet dat de Rechts-geleerde seggen, dat in gevalle
iemants verloofde Bruyt met gewelt quame geschoffiert te worden, dat de Bruydegom
haer, om die oorsake wille, niet en vermagh te verlaten; en veel meer heest sulcx
plaetse in een wettige huys-vrouwe. Maer in het voor-gestelde geval van Michal
vinde ick al andere in-sichten (Cypr. Tract. de Sponsal. cap. 13. §. 47). Maer of een
man wel doet een vrouwe, die haer in overspel verloopen heeft, wederom aen te
nemen, en of oock de Rechter de straffe magh vergeven, daer op uw gevoelen.
SOPH. De Euangelische Kercken (seyt een geleert man) zijn gewoon den genen,
die het ongelijck heeft geleden, te vermanen, sulcx aen den schuldigen persoon te
willen vergeven; en indien sulcx geschiet, soo hout de Rechter de straffe op, ter eeren
van 't Houwelick, en laet den schuldigen los. Maer of de selve weder in by-wooninge
behoort te werden aen-genomen, dat heeft meerder swarigheyt. 't Is waer dat'er veel
schrijvers Ja toe seggen, maer die zijn meest van die gene, de welcke de kleynigheyt
niet en kan werden aen-gedaen, als geen vrouwen hebbende. Maer weder andere, en
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vry deftige lieden, zijn van gevoelen; dat een Overspeelster weder in te nemen, niet
alleenlick schuldigh is voor de man, maer oock schadelick voor 't gemeen, als oorsaeck
gevende aen ontuchtige vrouwen tot onkuysheyt. Indien nochtans een man, na gedane
schip breucke, de selve zee noch eens wil bevaren, daer en is noch recht noch regel
van Godsdienst die hem sulcx belet, indien sulcx geschiet na gedane boete, en met
kennisse van de Overigheyt. Maer die een onrechtvaerdige Overspeelster by sich
behout, wort verstaen als een roffiaen van sijn wijf te wesen. Cum uxore sub maledicto
est, inquit Hieron. Arms. de jur. Connub. cap. 5 sect. 9. num. 1.
PHIL. Maer wort in de Spreucken Salomons niet onder andere gelesen, dat die een
Overspeelster behout dwaes is en godloos?
SOPH. 't Is waer, lieve Philogame. Maer behoudens dat in den Hebreeuschen Text
die sreucke niet en wort bevonden, soo wort de selve by de schrijvers verstaen van
eene soodanige, die noch haren ouden naet naeyt. Tot welken eynde Hieronymus
seyt: Hy is onrechtvaerdigh die een onschuldige beschuldigt; dwaes die een schuldige
behout.
PHIL. Maer, om verder te gaen, ick verwachte uw gevoelen op de derde vrage, te
weten: of iemant wel doet een vrijster, by hem te voren gebruyckt tot sijn bysit, ten
Wijve te nemen? en sonder voor-oordeel van 't gene u believen sal hier op te seggen,
soo meyne ick dat ghy sulcx veel min sult goet vinden, als van eene die met enckel
gewelt hier in is mishandelt.
SOPH. Het geval soo staende als het selve is voorgestelt, en geen wet, gebruyck,
ofte lants-recht iemant tot trouwen in den voorschreven gevalle verbindende, soo
houde ick het met die gene, die het selve voor een Jongelingh ondienstigh meynen
te wesen: en weynigh zijnder die soodanige by-zitten (sich eygentlick tot enckele
dertelheyt van de uyt-schuymende jeught hebbende laten gebruycken) trouwen, die
daer over niet groot berouw namaels en hebben gehad. De Poeten hebben sulcx
willen-af-beelden door het Houwelick van Jupiter en Juno, die buyten echte te voren
onderlinge haer lusten hadden gepleeght. Siet, wat een huys, tot in de andere werelt
toe, by de selve wort gehouden, vol oneenigheyt en yversucht. 't Is als het
spreeekwoort seyt: sijn vuyligheyt doen in een korf, en den selven daer na op het
hooft setten. Ick spreke in gelegentheyt als voren is geseyt. Anders soo iemant een
eerlicke deerne met schoone woorden, beloften, linckernyen, en diergelijcke tot een
val hadde gebracht, en niet selfs by haer en ware verlockt geweest;
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soo meyne ick, dat een soodanige niet alleen en vermagh, maer oock behoort de selve
deerne weder ter eere te brengen door een wettigh trouwen; gelijck in veel
wel-geregelde Landen en Steden wort gebruyckt, en oock by de Wet Moysis vast
gestelt. (Montagne liv. 3. cap. 5. sur les vers de Virgile).
PHIL. Ick mercke met wat onderscheyt ghy dit voort-brenght, waerde Sophronisce,
en daer op dienen jonghmans en jonge dochters wel te letten. Maer ick hebbe een
jongh Edelman gekent, die, geheel andere insichten hier op hebbende (als ick sie dat
ghy doet), vastelick hadde voorgenomen, niet alleen een by-sit hem tot een wijf toe
te eygenen, maer selfs een soodanige die eerst by een jonghman alleen, en daer na
een wijle tijts openbaerlick winste met haer lichaem hadde gedaen, en dat om redenen,
die hy my seyde, siende op sijn vleeschlickheyt, die ick hier niet en wil verhalen,
meynende daer in voor hem te hebben de geestelicke Rechten, die sulcx voor een
verdienstigh werck stellen. (C. inter opera charitatis de Sponsal. 16. Abelard. et
Praepos. Couver, part. 2. de matrim. c. vet. §. 11. num. 3).
SOPH. Wat de geestelicke Rechten ten dien aensien betreft, die hebben een ander
ooghmerck, als de onbesuysde en in lusten versinoorde jongelingh dede. Want de
selve Rechten sien alleenlick in desen gevalle op iemant, die uyt enckel yver, om
een ziele te behouden en een mensche uyt den verderve te trecken, sulcx aen de hant
nemen; niet op de gene die by de soodanige meerder lust meynen te rapen, als by
eerlicke vrouwen. Maer soodanigen yver is van selsaem gebruyck, en weinigh (soo
ick meyne) te vinden.
PHIL. Nu een woort van de by-sit eens anders te trouwen.
SOPH. Een by-sit van een ander te trouwen, heeft vry mede sijn bedencken. De
oude Hebreen hebben een beslapen Dochter een vernederde genaemt, Gen. 34.2.
want sy verviel van haren staet, na Gods Wet, Deut. 22. wiert eerloos en een slavinne
van de straffe. Maer na de woorden des Apostels, Hebr. 13. moet het houwelick
eerlick en sonder vlecke wesen. 't Is oock kennelick, dat selfs by de Romeynen een
soodanigen vrou mensch niet alleen in haer selven eerloos wiert geacht, maer datse
oock oneerlick maeckte den genen die de selve in sijn by-wooninge op-nam. Men
leest by den Out-vader Chrystomus dese spreucke, ten selven eynde dienende: Gelijck
(seyt hy) iemant wreet en onredelick is die een eerlicke vrouwe verlaet, soo is hy
dwaes en onrechtvaerdigh die een hoere by hem behout. De Hoogh-duytsche seggen,
dat hy, die een hoere trouwt, is een schelm, of haest een worden sal. En dat is van
heden of gisteren niet, datse sulcx hebben gevoelt, dewijle Corn. Tacitus getuyght,
dat van outs onder de selve geen genade en was, ten aensien van eene die sich in
haer eere verloopen hadde, en dat noch jonckheyt, noch schoonheyt, haer in dien
gevalle tot een goet houwelick konde brengen. (Multis illustribus dedeeori suit aut
inconsultius uxor assumpta, aut retenta patientius. Plin. Paneg.)
Sicut crudelis et iniquus est qui castam dimittit uxorem, fic factuus et injustus est
qui retinet meretricem. Chrys. ad 9. cap. Matthaei.
Publicae pudicitiae apud Germanus nulla erat venia, non forma, non aetate maritum
invenerit. (Tacit. de morib. German).
Ick kome dan tot de vrage by u te berde gebracht, te weten: of oock een jongelingh
na Rechten magh geseyt werden ontschaeckt te konnen worden, en daer op antwoorde
ick met een woort, dat ja; gelijck niet alleenlick de Rechts geleerden over-al getuygen,
maer de hooge Recht-bancken en Parlementen oock dickmael gewesen hebben. Maer
dat vrouwen sulcx be staende metter doot souden behooren gestraft te werden, daer
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in soude ick het houden met de gene die het selve ten aensien van vrouwen ofte
maeghden wat sachter op-nemen, oordeelende dat de selve, na gelegentheyt van
saken, niet met de doot, maer met minder straffe, na bescheydentheyt van den Rechter,
behooren te mogen bestaen. (Jul. Clar. §. raptus. num. 6. ubi dissentientes Doctores
et exempla contraria recenset).
PHIL. Maer hoe kan sulcx doch ontschaecken ofte verkrachten genoemt worden?
Voorwaer, indiender eenige gevonden worden die met schijn van redenen derven
seggen, dat geen vrou-mensch recht verkracht en kan worden, en geen gewelt in haer
lichaem en kan lijden, sonder ten minsten eenige toe-standigheyt, hoe kan doch aen
een jongeling sulcx gebeuren? Maer kan 't eenigsins geschieden oock tegen danck
in dese gelegentheyt, een man te dwingen om te doen het gene dat niet als uyt rechte
goetwilligheyt en kan geschieden, dat dunckt my een van de grootste vreemdigheden
te wesen, die men kan bedeneken; en 't is mijns oordeels wel geseyt:
Al is de vrijster steegh, noch wortse wel de Bruyt;
Maer wil de vryer niet, soo is de vrientschap uyt.

SOPH. Een vrou-mensch wert geseyt een jongelingh outschaeckt te hebben, schoon
sy den selven niet met gewelt, maer met bedrogh of vleyende woorden tot haer lockte.
PHIL. Wel, dat en kan immers geen verkrachten ofte ontschaken (dat gewelt in
sich begrijpt) geseyt werden, en derhalven en meyne ick niet, dat een Rechter daer
op soude willen acht nemen in wijsen van vonnissen.
SOPH. In trouwen ja. Papon in sijn 22 boeck, in den 16 titel, arrest 3. verhaelt, dat
een dochter, schoon van haer persoon, om soodanigen vervloeckinge is verklaert
geen houwelick te hebben met den voor-schreven jongelingh. Een vrijster, seyde
Papon, anders hebbende als de schoonheyt van haer persoon, hadde door haer
aenlockende gelaet het beleyt, dat een jongh en rijck jongelingh, noch onder vooghdye
staende, met haer een houwelick hadde gesloten. De Vooghden van den selven jongen
Edelman stellen haer aen om dit houwelick, als by ontschakinge geschiedt zijnde, te
doen vernietigen. De sake komende voor het hoogh gerichte van Parijs, is men
bekommert, hoe men dit stuck noemen sal. Om niet langh te wesen in dit verhael,
het houwelick is verklaert, niet te mogen bestaen; de vrijster ter nauwer noot, sonder
straffe op haer persoon, ontkomen: maer de Moeder en haer helpers, en de Notaris
selfs, die de Houwelickse voorwaerde hadde geschreven, alle verwesen in een
merckelicke gelt-boete. Tot besluyt seyt de voor-schreven Jean Papon, dat hier uyt
blijckt, dat een mans-persoon soo wel ontschaeckt kan werden als een vrouwe, (per
gloss. in l. un. C. de rapin in verb. sponsam. in p. quae fuit opinio Johan. antiqui
glossatoris) en dat sulcx in Vranckrijck alsoo wert verstaen.
PHIL. Voor my, ick en kan dat soo niet op-nemen, om de redenen te voren by my
verhaelt, gelijck ick mede niet en wil geloven dat eenige Rechters, Rechts-geleerden
en Naturalisten wesende, het selve alsoo souden verstaen.
SOPH. En werpt dit soo verre niet, lieve Philogame. Want daer zijn al te versche
exempelen om sulcx te willen loochenen, en dat selfs in Vorstelicke persoonen. Hoe,
is tot uwer kennisse niet gekomen, dat nu onlangs, ja selfs in den Jare 1634, op den
5 September, het Parlement van Parijs een wijsdom heeft geuytet, door het welcke
het Houwelick van Monsieur, Broeder des Konings, ter eenre, en de Princesse
Marguerite van Lotteringen ter anderer zijden, is verklaert nietigh en geensins te
konnen bestaen; en dat hertogh Karel van Lotteringen met Nicolaes Françoys des
selfs Broeder, en Henriette van Lotteringen, Prinçesse van Palsburgh sijn Suster, ter
sake van ontschakinge gedaen in den voor-schreven Broeder des Konings, gebannen
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zijn uyt het Rijck van Vranckrijck, met verbeurte van alle der selver goederen? Soo
ghy dat niet en weet, ick kan u dat wijsdom noch terstont doen hebben, gedruckt tot
Parijs in de Druckerye van sijn Majesteit.
PHIL. Maer heeft men wel oyt van iet sulcx in andere deelen van de werelt gehoort?
SOPH. Ick segge u, dat ja, goede Philogame; en ick hebbe selfs weten gebeuren in
Engelant, dat een seer eerlicke, bevallicke, en aensienelicke Jonck-vrouw in den
selven lande beschuldigt is geweest een jongen Graef ontschaeckt te hebben, en na
ick de sake hoorde verhalen, en soose vers geschiedt was, en was'er anders tusschen
hen lieden niet omgegaen, als dat men oock hier te lande voor goet en eerlick soude
gekeurt hebben. De voornoemde juffrouw was te gaste genoot met haren Broeder
op een promoci-feest van een jongh Edelman (gelijck in dat Rijck veel plagh te
geschieden), en alsoo sy seer meesterlick op de Luyt wist te slaen, en met het spel
van haer stemme te vermengen, wert haer op 't leste van de maeltijt een Luyt
toegebracht, en met een wertse versocht, het geselschap met een deuntjen te willen
vereeren. Sy, na eenige heusche weygeringe, begon 't werck, waer in sy soo wel
beviel aen sekeren jongen Graef, regel-recht over haer sittende, dat de selve, in 't
af-gaen haer waer nemende, na veel tot haren los gesproken te hebben, eyndelick
sijn rechter-hant uyt-stack, verklarende datse in hem een man gewonnen hadde, soo
sulcx haer mochte gevallen, het selve sijn voorstel soo dapperlick aendringende, dat
hy toonde dat het hem ernst was. Sy, door dit onverwacht geval met weynigh ontset
wesende, en onseker wat te doen, ontseyde voor dat mael den Graef sijn versoeck,
met de meeste heusheyt diese koude. Maer terstont daer na haren Broeder in een
Kamer bysonder geroepen hebbende, verhaelde aen den selven haer weder-varen,
versocht raedt, hoe te doen, in-gevalle haer sulcx andermael mochte voor komen.
De Broeder, sich wat bedacht hebbende, riedt haer, dat schoon haer ouders niet daer
ter plaetse, maer tot Londen waren, en dien-volgende als nu niet gehoort konden
werden, dat sy (in gevalle de sake haer noch eenmael schoon mochte voor-komen)
den Grave den koop soude toe-slaen, gebruyekende daer in de meeste beleeftheyt
haer doenlick wesende, met dat vertrouwen, dat haer luyden ouders (vermits de
schoone gelegentheyt sich nu biedende, en die vermoedelick niet licht weder sich en
soude vertoonen) sulcx haer niet als
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ten goede en souden af-nemen. De Jonck-vrou, met den raet van haer Broeder gestijft
zijnde, maeckte wederom de Luyt by der hant te hebben, en bestout weder te vissen
met het eygen net als voren. De jonge Graef daer ontrent zijnde, en noch de selve
beweginge in sich gevoelende, heeft andermael, met groote toe genegentheyt, gelijcke
aenbiedinge als voren aen de voorsz. Jonck-vrouwe gedaen, die sy oock danckelick
heeft aen genomen, en terstont daer na sulcx haren Broeder aen-geseyt, dewelcke,
daer op met slapende, wiste te wege te brengen (gelijck in dat Rijck met nieuw en
is) dat de jonge lieden noch dien eygen dagh by een Kercken-Dienaer in haer trouwe
zijn bevestight geworden, die oock de volgende nacht haer bedde gemeen hebben
gemaeckt, en zijn eenige weynige dagen daer na te samen tot Londen, als echte heden,
aen-gekomen. Doch de ouders van den voorschreven Graef, van 't gene dat'er tot
Oxfort gebeurt was verwittight, en des gansch t' onvreden wesende, hebben beyde
de voorschreven jonge heden verseeckert, en de selve van den anderen gescheyden,
hebben elck in een bysondere plaetse doen bewaren, en daer op is gevolght, dat de
voorsz. jonge juffrou is beschuldight geworden, van door het gene voorschreven is
ontschakinge in de persoon van den jongen Grave begaen te hebben, werdende de
omstandigheden ten naesten by als voren is geseyt, maer met hatelicke woorden
opgehaelt, en soo geduyt, als of de selve geleyder lage daer op hadde geloert, om
den voorsz Grave in 't net te krijgen, daer het tegendeel van de andere zijde ernstelick
wiert gedreven. Dese sake verhaelt werdende over tafel van de Heer Ambassadeur
van desen Staet, daer ter selver tijt verscheyde Jonck-vrouwen en andere jonge lieden
wesende, wiert oorsake genomen, voor en tegen de Jonck-vrou discoursen te maken,
en wiert sonderlinge daerop gestaen, dat de voorsz. Jonck-vrou ten minsten haer
eygen ouders eerst kennisse hadde behooren te doen van de sake, al eer sich in
gelegentheyt van trouwe te verbinden. Maer andere meynden, sulcx verschoont te
konnen werden ex praesumpta mente parentum, vast stellende, dat de selve, om de
gansch vorderlieke gelegentheyt, stil-swijgende, moeste verstaen werden hier in
bewillight te hebben, ja dat de selve vermoedelick de Jonck-vrou (indien sy niet en
hadde toe-getast) beschuldigt souden hebben van gebreck van oordeel; vermits sy
soo schoonen kans haer vruchteloos hadde laten ontglippen.
PHIL. Maer hoe is het eyndelick daer mede af-geloopen?
SOPH. My dunckt verstaen te hebben, dat, na lange moeyelickheden en
tusschen-sprake van vrienden, het houwelick eyndelick by de ouders van den Graef
voor goet is erkent. Posse autem ratas haberi nuptias à parentibus, etiamsi sine ipsorum
consensu contractae sint, late demonstrat Basil Monerus tract, de matr. cap. 10.
PHIL. Of een Jongelingh op die maniere, als nu verhaelt is, kan geseyt werden
ontschaeckt of verkracht te zijn, daer op valt (mijns oordeels) noch vry al wat te
seggen. Maer ick weet onlanghs een geval gebeurt te zijn, dat ick houde op beter
gront ontschakinge ofte gewelt genaemt te mogen worden. Een vader en andere
vrienden, hebbende onlanghs een Jongelingh op het bedde betrapt, daer hy met de
dochter van den huyse sijn lust hadde gepleeght, hebben den selven met dreygementen
daer toe gebracht, dat hy (anders geen uyt-komst siende) de selve heeft belooft
wettelick te sullen trouwen; en hebben den selven oock een schriftelick bescheyt
afgeperst. De vrage is, nademael by een yder wert gestelt, dat alle houwelicken uyt
bewilginge moeten geschieden, en anders niet, of de selve jongelingh gehouden is
sijn trouwe, in-voegen als voren hem af gedwongen, te voltrecken, dan os hy vryheyt
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heeft sich elders te mogen verbinden? L. neque ab initio. 14. C. de nupt. l. Titia 134.
ff. de verb. oblig.
SOPH. Ghy schijnt de vrage, by u voor-gestelt, lieve Philogame, alreede selfs
beantwoort en voor den jonghman beslicht te hebben, en misschien meynt ghy des
wel gegront te wesen. En even-wel ick ben anders van gevoelen, en segge, dat
soodanigen jongelingh, ten zy de dochter, daer hy mede te doen heeft, anders van
oneerlickheyt beschuldigt kan werden, verbonden is sijn belofte na te komen, en
meyne boven andere redenen daer toe te dienen de volgende Schriftuer-plaetsen,
Exod 22.16: Wanneer iemant een maeght bekent, die noch niet getrout en is, en
beslaeptse, die sal haer geven haer bruyt-schat, en haer ten wijve nemen. Deut.
22.28.29: Wanneer iemant aen een maeght komt die niet belooft en is, en grijptse en
slaept by haer, en het wort alsoo bevonden; Soo sal die, diese beslapen heeft, haren
vader vijftigh sickel silvers geven, en salse ten wijve hebben, daerom dat hyse
geschendet heeft. Hy en kanse niet verlaten sijn leefdage. (Quae constitutio juris
divini cum naturalem aequitatem et rationem in se habeat (etsi lex Mosis nos non
obliget) omnibus humanis traditionibus debet praeferri. Vide late Basil. Moner tract.
de matr. c. 11. num. 4. et 5). Mitsgaders, op dat de weelige jonge lieden haer leeren
onthouden, en tot eerlicke houwelicken, niet tot vuyle dertelheden, sich leeren
begeven.
PHIL. Gewisselick dat komt my gansch vreemt voor, en is t' eenemael buyten mijn
gevoelen. Wel, ick wil dat eenige van mijn kennisse mede-deelen, die het wel sal te
passe komen. Maer noch een vrage, soo 't u belieft.
SOPH. Is 't niet genoegh (dunckt u) van dese stoffe?
PHIL. De vrage sal kort zijn, en ghy kont uw antwoorde even alsoo maken, en sy
vloeyt klaerlick uyt onse geschiedenisse. Ick hebbe van mijn Ouders wel gehoort,
dat eenige vrijsters eertijts hebben bestaen eenige misdadigen, nu ter doot verwesen
zijnde, te verbidden, en de selve sich tot man te vereyschen Is de Rechter, uyt eenige
lant-rechten ofte oude gebruycken, gehouden soodanige misdadige aen soodanige
verbidtsters te laten volgen, en dat uyt gunste van 't Houwelick, gelijck men my heeft
willen doen gelooven?
SOPH. Het is hier en oock in ander Rijcken by eenige eertijts geloost geweest;
maer de sake, na Rechten ondersocht zijnde, wert sonder gront en reden bevonden,
als ghy naerder kont sien by verscheyde Rechts-geleerden, daer van gewagende,
onder andere by Tiraquellus de poenis mitig. conclus. 56. Wel, dat is nu daer,
Philogame, en indien het u noch geen tijt en dunckt van scheyden, soo moeten wy
noodelick tot een geheel andere stoffe vervallen, daer niet van gewelt, niet van
ontschakinge, maer van een uytmuytende toeval van genegentheyt wert gehandelt
PHIL. Dat is te soeten stoffe, waerde man, en wy zijn te wel geseten om het
begonnen werck soo haest te staken; ick bidde u laet ons overgaen van gewelt tot
liefde. En staet my weder het lesen toe, als voor desen.
Daer is genoegh van kracht geseyt,
Het stuck dient anders aengeleyt.
Ghy, hoort een blijder trou-geval,
Dat u een wonder schijnen sal
Want siet, hier komt een edel Vorst,
Die naer een hooge schoonheyt dorst;
En hier verschijnt een jonge maeght,
Die van een diep verlangen klaeght;
Schoon geen van beyden oyt en sagh,
Wat haer den brant verwecken magh.
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Hic nunquam visae flagravit amore puellae.

PHIL. Wel aen, sonder langh voorspel, ick beginne.
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Houlick, veroorsaeckt door droomen.
Of oyt een nacht-gesicht, of weg-geruckte sinnen,
Den droom en sijn gevolgh, iet gelden in het minnen,
Yet brengen aen de trou, staet hier te zijn geseyt,
En daer is even nu mijn penne toe bereyt.
Een wonder trou-geval, by niet een mensch verhandelt,
Die oyt Parnassus bergh voor desen heeft bewandelt,
Staet hier verhaelt te zijn, ten goede van de jeught,
Wat nieu en selsaem is, dat geeft de meeste vreught,
Dat geeft de meeste vrucht; bysonder als de reden
Het stuck wil ondergaen tot in sijn diepste leden.
Wel aen dan, geestigh volck, wy komen tot de daet;
Ghy, let na dit verhael, wat hier te leeren staet:
Terwijl Hystaspes droegh den schepter van de Meden,
Was heerscher van het lant en al de rijcke steden,
En dat sijn broeders heir, die Zariadres hiet,
Tot aen den gullen stroom van Tanaïs gebiet,
Doen was Omartes Prins van al de groote Rijcken,
Die van den snellen golf tot in het Oosten wijcken.
Hy, schoon nu wel bedaeght, had maer een eenigh kint,
Een maeght die geestigh was, en over-al bemint,
Een bloempje noyt gepluckt, een roosje vers ontloken,
Van wiens vermaerde jeught wert over-al gesproken.
Sy was naer hoofsche wijs en geestigh op-gevoet,
Van adel wonder hoogh, maer hooger van gemoet.
Daer was een hollen bergh in ouden tijt te vinden,
Gelegen in het kalm en buyten alle winden,
Men sagh hier geenen dagh of stralen van de son,
Vermits het duyster hol geen licht ontfangen kon.
De deur was sonder har, om geen gerucht te maken,
En dat door haer gekir geen oogh en sou ontwaken.
Daer was geen ambachtsman die met den hamer wrocht,
Geen ongerustigh hooft, dat op sijn handel docht.
Daer quam geen hagel-buy gevallen op de bergen,
Daer quam geen donder-slagh de stille velden tergen.
Daer was een soete beeck die over keytjens liep,
En door een sacht gesuys het oogh tot slapen riep.
Op 't voor-hof was een tuyn gebogen naer het Zuyden,
Beplant met mane-kop en duysent groene kruyden,
Verweckers van den slaep. Geen hont bast op het erf,
Geen gans of ander dier en queckt'er op de werf.
Daer was geen yver-sucht, geen ongeruste sorgen,
Maer niet als stage rust tot aen den lichten morgen.
Daer was geen haet bekent, geen druck of swarte nijt,
Geen nare dweepery, die in de sinnen bijt.
Daer quam een dicke wolck ontrent het Slot gesegen,
En maeckte, wieder quam, tot sluymer-sucht genegen.
Siet daer een vreemt geheym, daer sich de Slaep onthout,
Door vrou Natura selfs met eyger hant gebout.
Door al het stil vertreck zijn duysent ledekanten;
Daer liggen op een rij sijn waerde lijf-trawanten,
En wat men droomen hiet, een wonder vreemt gebroet,
Dat bijster selsaem spoockt, en vreemde saken doet.
Een deel kan aen het volck een blijden geest verwecken;
Maer wat'er omme-gaet en is maer om te gecken.
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Want als de slaep verschiet, dan is de vreught gedaen.
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Een deel kan iemants hert in bange droefheyt stellen,
En met een grooten schrick tot in de ziele quellen;
Een deel stort iemants hert als midden in den doot;
Maer als de slaept verloopt, soo is hy buyten noot.
Een deel is wonder licht om op te zijn gedreven,
En leert een menschen kint gelijck een vogel sweven.
Een deel heeft sijn vermaeck ontrent de woeste zee,
Een deel in 't groene wout, en by het jonge vee.
Een deel doet iemants hert gelijck een steen verherden,
Een deel leert eenigh mensch een paert of ezel werden,
Een deel een magtigh Vorst. En waerom meer verhaelt?
Het is een kluchtigh volck, dat om de geesten dwaelt;
Soo veel de dieren zijn, die op der aerden leven,
Soo veel de sterren zijn, die om den Hemel sweven,
Soo veel het bloem-gewas is in een lustig dal,
Soo groot is haer bedrijf, soo veel is haer getal.
De slaep om desen tijt, de Prinsse van de bende,
Juyst als hy met gemack sijn leden omme-wende,
Sprack dus sijn gasten aen: ‘Wie sal op desen nacht
Gaen spoken door het lant en toonen onse macht?
Wie sal den bulle-man, wie sal den nicker maken?
Wie sal het slechte volck, en wie een Prins genaken?
Wie sal een jonge Maeght gaen storten in den sin,
Het soetste van de jeught, de krachten van de min?
Wie sal een jongh gesel sijn liefste doen genieten,
En met een gulde schicht hem in den boesem schieten?
Wie sal òf dit bestaen, òf grooter wonders doen?
Op, mackers, uyt het bed, op, geeft u in het groen!
Op, sweeft ontrent de jeught, of om bedaeghde menschen,
Die eer, of machtigh goet, of groote staten wenschen.
Gaet, handelt yder een na dat het u bevalt,
Terwijl de wijste man op sijnen leger malt.’
Hier op quam Soet-bedrogh sich toonen op de kamer,
En seyde tot den Slaep: ‘Geen spoock en is bequamer
Te doen wat ghy beveelt, als ick en mijns gelijck;
Laet my te deser uur gaen sweven door het Rijck.
Ick sal, al waer ick kom, gaen drijven vreemde rancken;
De menschen even-wel die sullen my bedancken.
Want siet, een slechten bloet, een klunten aen den dijk
Die stel ick uren langh een grooten Prins gelijck.
Ick hebbe lest een bloet geluckigh konnen maken,
Vermits ick maer alleen sijn leden quam genaken.
Hy was Alexis vrient, een klunten uyt het lant,
Soo rouwen harders kint als ick voor desen vant.
Noch gingh ick even-wel my dese kracht vermeten,
Dat ick den kalen droes sijn leet sou doen vergeten.
Hy lagh ontrent een seugh te midden in den stal,
Out, schamel, overstolpt van enckel ongeval.
Ick quam hem door het oir tot in het breyn gesegen,
Ick sagh wie dat hy was, en waer hy was gelegen;
Ick blies hem in den kop een soete dweepery,
En stracx was hem de geest van alle kommer vry.
Ick gingh mijn wonder-kunst noch vorder openbaren,
Ick nam hem uyt de kop de swaerte van de jaren,
Ick gaf hem jeughdigh bloet, ten minsten na den schijn,
Ick maeckte dat hy meynd' een edelman te zijn,
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Den stal een prachtigh hof; het loeyen van de beesten,
Dat nam hy voor gesangh van al de fraeyste geesten.
Ick gaf, dat hy de lucht als soet en lustigh prees,
Hoewelder van het vee maer enckel stanck en rees.
Al was hy gansch begaet, en bijster vuyl bekrosen,
Hem dacht hy lagh gestreckt te midden in de rosen.
Ick gingh hem, boven dat, bestoken door de min:
Een sogh die by hem lagh, die scheen een Koningin,
Die scheen tot hem gesint en quam tot hem genaken,
En wou door soet onthael den harder vrolick maken.
Hy nam haer in den arm, sy biet hem haren mont,
Die hy gelijck een roos, en noch al soeter vont.
Hy tast haer naerder aen om volle lust te plegen,
En, naer het schijnen mocht, sy was'er toe genegen;
Maer siet, dien eigen stont soo kraeyde juist een haen,
En stracx soo was de slaep en alle vreught gedaen.
Ach! Mopsus liet terstont sijn rauwe vingers glippen:
Want siet een vuyle sogh die lagh hem aen de lippen.
Daer wenscht de rauwe quant, door ongestuymigh bloet,
Dat noyt in sijn bedrijf een hane wonen moet.
Hy wenscht, dat hy terstont de kraeyer mochte grijpen,
Om hem van stonden aen den roeper toe te nijpen.
Maer wat de man bedrijft, 't en gaf hem anders niet,
Als dat hy des te meer sijn eygen wesen siet.
Wel, dit is mijn bedrijf, en door mijn soete grillen
Soo doe ick menighmael al wat de menschen willen,
Ja meer als iemant wenscht. Dus geeft my nu verlof,
Dat ick voor onsen bergh magh kiesen eenigh hof,
Magh sweven op een Slot, of op een schoone woningh,
Of plegen mijn bedrijf ontrent een grooten Koningh.
Waer dat ick immer ga, of waer ick komen sal,
Daer is mijn spokery de menschen lief-getal.’
Soo haest als Soet-bedrogh sijn reden had gesproken,
Soo heeft hy wederom sijn oogen toe-geloken,
Verwonnen van den slaep, soo dat hy suysebolt,
En in het sachte dons als eerstmael henen rolt.
Doch Waer-droom nam het woort: ‘O, soetste van de goden,
Die al wat adem blaest hebt onder uw geboden;
Verquicker van de mensch, die bange zielen streelt,
En moede leden stijft, en siecke lieden heelt!
't Is eenmael langh genoegh een mallen aert gedreven,
En met den neus geleyt die op der aerden leven.
Ey, laet my gaen te werck gelijck ick ben genaemt;
Draeght u van nu voortaen gelijck het u betaemt.
Ick weet een jonge Maeght in hoogen staet verheven,
Die aen een rustigh man is waert te zijn gegeven,
Niet in een loosen schijn, maer in de ware daet;
En, soo het u bevalt, ick weet haer goeden raet.
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Ick sal een Vorsten-hert tot hare liefde trecken,
Ick sal haer teere ziel tot sijne gunst verwecken,
En beyd' op eenen nacht; en wat haer vorder schórt,
Dat sal haer in den schoot ten vollen zijn gestort.
Laet my slechts heden toe, dat ick magh henen vliegen;
'k En sal geen jongh gesel, geen teere maeght bedriegen,
Geen malle grillen doen, maer dat de goden voeght,
En na den rechten eysch de menschen vergenoeght.’
De Slaep-god gaf een knick ontrent sijn leste reden,
En Waer-droom nam het aen, als of hy was te vreden.
Dies tijt hy op de reys, en gaf hem in de lucht,
En schoon hy dapper spoet, hy maeckte geen gerucht.
In 't holste van de nacht, doen alle dieren swegen,
En gansch het Hof-gesin in ruste was gelegen,
Genaeckt hy tot de koets, waer in Odatis lagh,
Daer hy geen kamermaeght, geen licht ontrent en sagh.
Hier stelt hy in het werck sijn aldersoetse streken:
Hy deckt de gansche maeght met sijn geswinde vleken,
Hy sprenght haer om het hooft een wonder krachtigh nat,
Dat haer met vreemt gewoel in al de leden sat;
Het vocht doorkruipt de maeght tot in de diepste sinnen,
En roert haer geesten om, en leert de vrijster minnen,
En beelt haer dingen in die sy voor oogen siet,
En, soo het schijnen mocht, in volle daet geniet.
Sy vont haer aen een beeck, die met geswinde stroomen
Gingh swieren in een dal, en om de groene boomen;
Ter zijden lagh een bosch, daer uyt een Ridder quam,
Die met een bly gelaet tot haer de reyse nam.
En als de jonge Vorst het water quam te naken,
Soo hiet hy sijn gevolgh haer snelle gangen staken,
En gaf hem by de Maeght, en boot haer goeden dagh,
Soo geestigh als hy kan, soo gunstigh als hy magh:
‘Princesse, met verlof, ick kom tot u getreden,
Bekoort in mijn gemoet door uwe frissche leden,
Uw beelt is my vertoont te midden in der nacht,
Daer ick in stilte was, en om geen vryen dacht.
't Is (ick en weet niet wie) 't is iemant van de goden,
Die heeft my in den droom uyt hooge maght geboden,
Te komen in het Rijck daer ick op heden ben,
En daer ick niet een mensch als u alleen en ken.
Uw mont, uw geestigh oogh, en uw bevallick wesen
Is my te geener tijt by menschen aen-gepresen,
Het is een diep geheym, dat my de sinnen drijft,
En dat uw soet gelaet in mijn gedachten schrijft.
Ick sagh u doen ick sliep, ick sagh uw soete wangen,
En kreegh van dat ick sagh een wonder groot verlangen.
Ick sagh u sonder sien, en doen ick niet en sagh,
En doen ick in het bed en in het duyster lagh.
Nu doe ick in der daet, dat my de goden rieden,
Ick kome, frissche bloem, aen u mijn herte bieden.
Ick wensch oock heden selfs, indien ick maer en kan,
Te wesen uwen vrient, te werden uwen man.
Maer eer ick vorder ga, soo dient het u geweten,
Wie dat ick wesen magh, en waer ick ben geseten:
Godin, ick ben een Vorst, oock van een machtigh Rijck,
Soo dat ick even-selfs uw vader niet en wijck.
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Siet daer een schoon juweel, geciert met rijcke steenen,
Wel duysent jaren out, gelijck de vaders meenen.
Het is wel eer geweest een pant van soete min
Aen Tambos deftigh wijf, die groote Koningin.
Indien het u bevalt, ghy kont het nu ontsangen,
Ghy kont het, t' mijner eer, om uwe leden hangen;
En ick sal in der daet, en op een vasten gront,
Uw trouwen dienaer zijn tot aen mijn lesten stont.’
Met dat de jonge Vorst het pant haer scheen te geven
Soo quam een dicke lucht ontrent het Hof gedreven,
Een lucht, die enckel vyer en fellen donder schoot,
Soo dat de soete slaep van alle menschen vloot.
Siet, daer voer Waer-droom wegh en ging den Vorst genaken,
Dien hy van dese maeght een man verstont te maken.
Hier doet hy even soo, en met het eygen beelt,
Gelijck hy met de Maeght te voren had gespeelt.
Odatis gaf haer op, maer 't beelt dat is verdwenen,
En wat haer in de nacht te voren is verschenen.
Daer was de Juffer gram en bijster ongesint,
Dat sy haer in het bed alleen gelaten vint.
Sy hadde wel gewenst een slaep van hondert uren,
Op dat het soet gesicht had langer mogen duren.
Maer siet, het is gegaen, en waer Odatis keeck,
Daer is geen lustigh velt, daer is geen reyne beeck,
Daer is geen jongen Vorst. Sy wou haer geesten stellen,
Maer siet een diep gepeys, dat komt haer sinnen quellen.
Het beelt, het aerdigh beelt, dat haer soo wel beviel,
Dat maelt haer in het breyn, en speelt haer in de ziel,
En swiert haer om het hert. Den Vorst sijn deftigh Wesen,
Sijn kloeck en schoon gestel, dat is in haer te lesen.
Sy beelt haer seker in, en hout het voor gewis,
Dat dit geen losse waen, maer vry wat anders is.
Sy meynt, dat in der nacht, als alle dieren swijgen,
De Goden in de ziel der menschen komen zijgen,
En maken dan bekent wat hun gebeuren sal,
Het zy dan bly geluck, of droevigh ongeval.
Sy meynt, dat als een droom de menschen komt bestoken,
Wanneer den dageraet alreed' is uyt-gebroken,
(Gelijk hier is gebeurt), dat ja, het nacht-gesicht
Heeft dan een vasten gront, en vry een groot gewicht.
Sy meynt, dat haer de slaep, of een van sijne knechten,
Komt, door een stil geheym, de sinnen onderrechten,
Wie dat haer schoonheyt acht, haer edel huys bemint,
En wie tot hare jeught ter eeren is gesint;
Of dat een hooger God haer dus komt openbaren,
Met wien haer noodigh is, en hoese dient te paren,
En dat het eygen beelt, dat sy in 't duyster sagh,
Sich eens vertoonen sal te midden op den dagh.
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Maer naer een langh gepeys gaet sy hier tegen stellen,
Wat vreemder dweepery dat ons de sinnen quellen,
Wanneer men leyt en slaept, en dat op enckel waen
Noyt gront en dient geleyt, of vast en dient gestaen.
Dat ja, den hemel selfs met harde donder-slagen
De nare spokerij heeft wegh bestaen te jagen,
En dat een meerder God, gesegen uyt de locht,
De slaep en sijn bedrogh hier geensins lijden mocht.
En mits sy niet en weet het Rijck, en min de wooningh,
Ja niet den bloten naem van dien gedroomden Koningh,
Dat op het naer gespoock niet eens en dient gelet,
Maer voor een nacht-bedrogh gelaten in het bed.
Siet, dus maelt haer de geest, tot dat haer maeghden quamen,
En door een ander werck haer dit gepeys benamen,
Men seyt haer, dat het hof sal rijden op de jacht,
En dat de Koningh selfs op hare komste wacht.
Sy, schoon wel eer gewoon de bossen af te drijven,
Die wenscht in dit geval in huys te mogen blijven.
Wat eertijts haer beviel, dat is haer heden pijn;
Sy wou voor desen tijt vry liever eensaem zijn.
Sy voeght haer evenwel, en stelt haer om te jagen,
En bleef op dese reys wel ses of seven dagen.
Daer was een deftigh slot getimmert in het wout,
Daer sy met haer gevolgh by nachte sich onthout.
't Geviel op desen tocht, dat sy met rassche schreden
Een hert, nu langh gejaeght, quam happigh na-gereden.
Haer maeghden zijn vermoeyt en quamen achter aen,
En sy bleef even selfs ontrent een heuvel staen,
En wacht de jagers in. Doch eer de Ridders quamen,
Die acht op haer gevolgh en op den Koningh namen,
Ontdeckt sich op het velt een geestigh Edelman,
Die, naer het schijnen mocht, niet langer rijden kan.
Hij gaf hem na de maeght en boogh de gansche leden,
Hy groet het vrouwelijn, en seyt haer dese reden:
‘Princesse, desen brief, die koomt u van een Vorst,
Die met sijn gansche ziel na uwe schoonheyt dorst.
Ontvouwt het kleyn papier, het sal u kondigh maken
Den brant van sijn gemoet, den gront van alle saken,
En wat het vorder raeckt. Ghy sult in korten sien,
Wat u de hemel verght, en wat'er sal geschiên.’
Hy gaf, flucx na het woort, sijn paert de volle sporen,
En heeft sich wegh gemaeckt en in het wout verloren.
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Odatis stont verbaest. Den brief lagh in haer hant,
Daer sy in Griecksche tael aldus geschreven vant:
‘Den brief die ghy ontsluyt, ô bloem van alle maeghden,
Die door een soet gelaet aen Prinssen oyt behaeghden,
Komt u van seker Vorst, die noyt uw schoonheyt sagh,
En sich noch evenwel uw dienaer roemen magh.
Uw dienaer wil ick zijn, en, mocht'et u behagen,
Ick wil u zijn verplicht voor al mijn leven-dagen:
Soo dat de doot alleen, en anders geen geval,
Ons banden open doen, ons handen scheyden sal.
't En is geen menschen werck, dat ick u ga beschrijven;
Ghy moet in dit geval uw sinnen hooger drijven.
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't En is geen aertsche tocht, daer uyt mijn liefde vloeit;
De Goden even-selfs die zijnder in gemoeyt.
Het is op desen dagh by-naest een jaer geleden,
Dat al het Hof-gesin, dat al de groote steden,
Dat schier geheel het Rijck tot my in ootmoet quam,
En ried my tot behout van ons vermaerde stam.
Mijn Raden al gelijck, die by den handel waren,
Die hielden deftigh aen om my te mogen paren,
Men sprack'er van een feest, en van een jonge vrou,
Op dat het gansche Rijck de vrucht genieten sou.
Mijn eerste Kamerlingh, van yder een gepresen,
Heeft my nu menighmael Princessen aen-gewesen,
Princessen op-gespoort, Princessen toe-gedacht,
En even metter daet Princessen toe-gebracht.
Ick sagh de lieden aen, die my den handel rieden,
Maer dacht in mijn gemoet, 't en konde niet geschieden.
Ick was van mijner jeught genegen tot de jacht,
Soo dat ick nimmermeer op echtevrouwen dacht.
Noch seyd' ick even-wel, ick wilde my beraden,
En dencken om het stuck, daerom de Stenden baden.
Dan 't was maer om den sleur al wat ick doen bestont;
Want ick en had geen lust tot vrou of trou-verbont.
Ick bleef dan als ick was, ick bleef als noch genegen,
Om in het woeste bosch mijn vreught te mogen plegen;
En schier dien eygen stont seyd' ick mijn Ridders aen,
Dat ick den naesten dagh ter jacht verstont te gaen.
Daer stelt sich yder schrap, en gaet hem toe-bereyden,
Om met een moedigh paert te rennen op der heyden,
Te sweven door het bosch, en, met geheele macht,
Het Hof met sijn gevolg te leyden op de jacht.
De nacht quam onder dies sich om den Hemel strecken,
En met een duyster kleet het aertrijck over-trecken.
Ick gaf my naer het bed, dat my tot slapen riet;
Maer, schoon het lichaem sliep, de sinnen rusten niet.
Waer toe men is geneight, wanneer men plagh te waken,
Daer in gaet oock de ziel haer in der nacht vermaken.
Het schijnt, dat ick gestaêgh in nare bossen dwael,
En menigh vluchtigh hert met rennen achter-hael;
Daer was een lustigh dal te midden op den velde,
Dat sachtjens neder-schoot en naer een water helde,
Een water wonder schoon, en klaer gelijck een glas,
Verlustigt met een wout vol aerdigh bloem-gewas;
De kanten als geboort met hooge myrte-boomen,
En met een hoogen bergh, die spiegelt in de stroomen.
In dit bevallick pleyn, ontrent de reyne beeck,
Daer stont een jonge maeght die in het water keeck.
Sy had een wacker oogh, een bly, maer deftigh wesen,
Het scheen, Diana selfs die was'er in te lesen;
Want sy was lang en fris, en even soo geciert
Gelijck de Jacht-godin, als sy haer feesten viert.
Terwijl ick naerder quam, soo rees'er uyt den velde
Een wonder vremde galm, die mijn gemoet ontstelde,
Een stemme sprack aldus: Siet hier een schoon juweel,
Siet hier, geduchte Vorst, dit is uw echte deel!
Ick socht wie dat'er sprack; maer die is niet te vinden,
De stem was, als het scheen, geboren uyt de winden,
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Of uyt de lucht gedaelt. Ick stont'er in beschroomt,
Het was een grooter stem als van een mensche koomt.
Doch ick voeld' onder dies mijn herte gansch beroeren,
En, ick en weet niet wat, mijn sinnen omme-voeren.
Ick wiert dien eygen tijt gelijck een ander mensch,
En ick verliet terstont mijns hertsens ouden wensch;
Mijn geest wiert tot de maeght met alle kracht gedreven,
Dies scheen ick maer alleen in haer voortaen te leven.
Ick kreegh een groote lust om haer te mogen sien,
En om mijn eygen hert haer aen te mogen biên.
'k En had voortaen geen lust, met hondert schone bracken
Te rennen door het wout en door de dichte tacken.
Daer was geen oorlogh meer in al het naeste velt,
Geen haes, of hert, of vos, geen beir en is gequelt.
Ick voelde mijn gemoet tot haer geweldigh drijven;
Dies hiet ick mijn gevolgh een weynigh achter blijven.
Ick had een schoon juweel, dat om mijn leden hingh,
Daer meed' ick aen de beeck en tot de Nymphe gingh.
Maer t'wijl ick besich stae, en iet begon te seggen,
En meyn het aerdigh tuygh haer om den hals te leggen,
Doen hoord' ick in der haest een wonder hart geluyt,
En stracx soo was mijn droom en al de blijdschap uyt.
Doch of al schoon de slaep van my was af-geweken,
Noch bleef het soet gesicht in mijn gedachten steken,
Ick sagh het aerdigh beelt daer ick in 't duyster lagh,
Ick sagh het soo het is, oock doen ick niet en sagh.
De son rees onder dies, ick liet het jagen blijven,
En gingh van stonden aen den ganschen handel schrijven,
En hoe de Nymphe stont, èn hoese was geciert,
En hoe het geestigh hair haer om de wangen swiert,
In 't kort haer ganschen stant. Ick gingh het wonder seggen
Aen hun, die zijn gewoon mijn droomen uyt te leggen,
Een diep gesinnet volck, dat vreemde dingen weet,
En (naer het schijnen magh) als met de Goden eet,
Als in den hemel woont. Dit gingh daer openbaren
Dat my den hemel verght om my te willen paren,
En dat ons Hymen selfs vertoont in dit geval,
Waer dat my dient gegaen, en wien ick kiesen sal.
Maer waer sy wonen magh die my is aen-gewesen,
En by de Goden selfs ten hoogsten is gepresen;
Waer, segh ick, dese maeght voor my te vinden staet,
Daer toe en wist de kunst voor my geen nutten raet.
Hier op is my de geest door gramschap aen-gesteken,
Ick dreygd' hun al gelijck den kop te laten breken,
't En zy men even stracx de vrage my ontbint,
En wijs' in wat gewest haer dese Nymphe vint.
De lieden zijn verbaest en weten niet te seggen,
Haer ambacht streckt alleen om droomen uyt te leggen.
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Maer waer sy wesen magh, die ick niet noemen kan,
Daer weet, gelijck het bleeck, geen sterre-kijcker van.
Wat raet in dit geval? Ick liet een Schilder halen,
Die menschen is gewoon ten besten af te malen,
Dien geef ick mijn geschrift, en segh hem boven dat,
Hoe ick haer soet gelaet voor desen heb gevat.
Ick segh hem, soo hy weet haer wangen na te maken,
En kan na rechten eysch haer edel wesen raken,
Dat ick hem loonen sal soo wel als eenigh mensch,
Oock boven sijnen eysch, ja boven sijnen wensch.
De meester tijt te werck. Ick segh hem alle saken,
Die hare frissche verw en die haer wesen raken,
En hoe dat haer de mont, haer oogh, en soet gelaet,
En hoe dat haer de borst, en al het lichaem staet:
Ick segge dat hy moet doen blosen hare kaken,
En dat hy als een gout haer vlechten heeft te maken;
Haer aensicht niet te vet, en even niet te schrael,
Haer tanden als yvoir, haer lippen als corael,
Haer oogh van schoonen glans, gelijck de guide stralen
Die uyt een klare lucht op aerden neder dalen,
Haer leden net gevoeght, gelijck een jonge ree,
Haer mont gelijck een roos, haer borst gelijck een snee,
Haer kinne wat geklooft, en putjens in de wangen,
Haer vlechten als een net om herten in te vangen.
In 't korte: wat de slaep mijn hert had in geprent,
Dat maeck ick, soo ick kan, den goeden man bekent.
De goede schilder wrocht, als met de gansche sinnen,
Om prijs, maer boven al om gelt te mogen winnen.
Dan streeck hy wacker toe, dan wreef hy weder uyt,
Maer wat hy pooght te doen, hy quam tot geen besluyt.
Ten lesten quam de man een soeten streeck te geven,
En siet, na dat my docht, het beelt, dat scheen te leven.
Dies riep ick: waerde vrient, bedwinght uw rap pinceel,
Ick sie het aerdigh dier, ick sie het schoon juweel,
Ick sie mijns herten wensch, ick sie haer deftigh wesen;
Uw kunste, geestigh man, is waert te zijn gepresen.
Ick gaf hem lofs genoeg, en al met vollen mont;
Maer, dat hem beter was, ick schonck hem duysent pont,
En dan, noch boven dat, een wonder schoone keten,
En macht om in het Hof voortaen te komen eten.
Dit maeckt de man verblijt; hy gaf my grooten danck,
En wou mijn dienaer zijn sijn leven dagen lanck.
Ick liet terstont het beelt, met wonder groot verlangen,
In mijn verheven zael voor al de werelt hangen,
Op dat al wie'er quam mocht brengen aen den dagh,
Of hy sijn leven oyt dit wesen elders sagh.
Hier steld' ick prijsen toe: vooreerst een gouden Keten
Voor die het stuck ontdeckt, en my sou laten weten.
Dies sagh ick, dat het volck hier op geduerigh peyst,
Doch meest, dat even-staêgh in verre Landen reyst.
Juyst als de derde son quam uyt de zee geresen,
Verschijnt ons seker man, die kent haer eerbaer wesen,
Die seyde met bescheyt, en met een vollen mont,
En na dat ick het greep, als op een vasten gront;
Die seyde, dat het beelt geleeck in volle leden
Een Nymph, om hare deught van yder aen-gebeden,
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Een dochter van een Vorst, die hy Omartes noemt,
Van wiens doorluchtigh huys de gansche werelt roemt.
Stracx koos ick een gesant, en stierd' hem na de landen,
Die Tanaïs omvanght in sijn bemoste stranden.
Ick gaf hem last te sien door al het gansche Rijck,
Wie met het geestigh beelt in wesen is gelijck.
De man die loopt te post met onvermoeyde leden,
Door-rent Omartes lant, en hondert groote steden,
Tot dat hy in het Hof ten lesten eens belent,
Al waer hy sich vertoont, maer hout hem onbekent.
En om van alle dingh den rechten gront te weten,
Soo komt hy op den noen, en sagh den Koningh eten;
Hy sagh een jonge maeght, die aen de tafel quam,
En even hare plaets ontrent den Koningh nam.
Dit waert ghy, schoone bloem, ô peerel van de vrouwen;
Dies kon mijn af-gesant sich geensins weder-houwen;
Hy weet niet wat te doen, of wat hy vorder wil,
Uw wesen en het beelt en hebben geen verschil.
Dit vint hy maer alleen, dat uw bevallick spreken
Niet met het stomme beelt en dient te zijn geleken,
En dat noyt schildery en heeft het innigh soet,
Gelijck een ware maeght, en als het leven doet.
Hy rent dan wederom, om my sijn weder varen
(Gelijck hem was gelast) te komen openbaren.
Hier door wert ick verruckt en uyter-maten blij,
En kuste duysent-mael uw soete schilderij.
Wat staet my nu te doen, ô wensch van mijn gedachten!
Als troost in dit geval van u alleen te wachten?
Wat ick u bidden magh, vervult nu metter daet
Dat ons het diep geheym, dat ons den Hemel raet.
De Slaep, gelijck ghy weet, is eene van de Goden,
En heeft in sijnen dienst wel hondert snelle boden,
Die staen voor hem bereyt, die sent hy over al,
En dwinght met dit gespoock geheel het aerdsche dal.
Hy kan, wanneer hy wil, ons sinnen gansch verblijden,
En rucktse wederom in wonder bitter lijden,
Hy is een Opper-vorst, een Koningh van de nacht,
En heeft op alle vleesch gewelt en volle macht.
Indiender iemant meynt sich tegen hem te stellen,
Hy kan hem even staêgh met hondert spoken quellen;
Hy leyt hem, dien hy wil, aen Charons swarten boot,
En druckt in sijn gemoet de prangen van de doot.
Ick bidde, schoone bloem, kom, doet sijn wel-behagen,
Ghy sult uw jonckheyt sien in wonder blijde dagen,
Ghy sult Princesse zijn, en even mijns gelijck,
En plegen hooge macht door al mijn deftigh Rijck.
Ick sal u boven dat, ick sal met al de sinnen,
Ick sal u tot het graf en na de doot beminnen.
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Hoe kan het anders zijn? Ghy zijt een heyligh pant,
Dat op my nederdaelt als uyt der Goden hant.
Maer 't is, beroemde maeght, al langh genoegh geschreven,
Ick send' u mijn Gesant, wilt dien het oire geven.
Hy is mijn eerste Raet, mijn dienaer in der noot,
Hy sal mijn innigh hert u storten in den schoot.’
Soo ras het vrouwelijn den brief had over-lesen,
Soo is in haer gemoet een koude schrick geresen,
Sy vint dat haer de Prins heeft in den droom gesien;
Maer weet niet hoe het komt, of hoe het kan geschiên.
Sy vint dat haer de Vorst juyst doen begon te minnen,
Als hem de soete slaep besat de gansche sinnen,
Sy vint dat haer de gunst, die sy den Koningh draeght,
Met droomen is verweckt en in de borst gejaeght;
Sy vint, als dat de Prins haer gunst heeft in-genomen,
Met dat het nacht-gesicht is over hem gekomen,
Sy vint, als dat de slaep, gelijck een schilder doet,
Heeft met sijn edel beelt geschildert haer gemoet;
Sy vint, dat haer de Vorst bemint uyt alle krachten,
En dat sy wederom hem streelt in haer gedachten;
Sy vint, dat hy versoeckt haer trou en rechterhant,
En dat haer ziel begeert het eygen minne-pant.
‘O Goden, seyt de maeght, siet daer twee jonge menschen,
Die beyd' het eygen dingh van ganscher herten wenschen.
O ghy, die aen het werck sijn gront en wesen gaeft,
Ick bidde wat ick magh, dat ghy ons herten laeft.
Ick bidde, datje wilt het stuck alsoo beleyden,
Dat ons de bleecke doot alleen sal konnen scheyden.’
Eer datse vorder sprack, soo quam het gansche rot,
En leyt haer uyt het bosch en naer haer Vaders slot.
Hier staet een yder stil, hier doet de Koningh langen
Al wat'er met den hont of netten is gevangen;
Hy siet, hy tast het aen met wonder groot vermaeck,
En geeft hem voorts tot rust, verwonnen van de vaeck.
Met dat de swarte nacht ten lesten was verdwenen,
Is in het naeste dorp een groote sleep verschenen,
Een sleep van deftigh volck, maer anders in gewaet
Als iemant daer ontrent, of in de steden gaet.
Haer kleet, dat wijst'et uyt, en doet genoeghsaem blijken
Hen af te zijn gedaelt uyt verre Koninghrijcken.
Een, die het opper-hooft van dit geselschap was,
Die voed een langen baert, en wit gelijck een vlas.
Eer dat hy vorder gaet, beschickt hy trouwe knechten
Die eerst, van waer hy quam, den Koningh onderrechten.
Omartes, des versocht, bereyt een gunstigh oir,
En eer de middagh koomt, soo krijght de man gehoor.
'k En wil op sijn gespreck niet lange blijven malen,
Oock wat'er omme gingh en sal ick niet verhalen;
Het stuck, dat dient bekent. Een woort is hier genoegh:
Odatis was de gront daer op sijn rede sloegh.
Die is de frissche bloem, de kroon van alle doecken,
Die hy voor sijnen Heer ten echte komt versoecken,
Een Heer die machtigh is, en al het rack bestiert,
Daer om dat Tanaïs met gulle stroomen swiert.
Omartes kent den Vorst, en dat in volle leden,
Maer wil sijn eenigh kint soo verre niet besteden.
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Hy spaert de schoone maeght voor soo een Edelman,
Daer hyse dickmael sien en veel besoecken kan.
De Vorst wort dan ontseyt; en hy, die was gesonden,
Heeft sich als buyten hoop en sonder troost gevonden;
En des al niet-te-min, nadien hy scheyden moet,
Soo wert hem toe-gestaen, dat hy Odatis groet.
Hy dient hem van den tijt, hy seyt haer weynigh reden,
Maer die noch evel-wel haer rillen door de leden.
Een poel, die in haer selfs noyt sonder water stont,
Krijght, schoon het maer en mot, welhaest een weecken gront.
Omartes, nu bewust, dat ver-gesete Vorsten
Op sijn Odatis sien, en na haer schoonheyt dorsten,
Stelt vast in sijn gemoet, dat sy daer in het lant
Is nut te sijn besteet, en haest te zijn gemant.
Hy wil haer niet-te-min in vryheyt laten kiesen,
Door wien sy in het Rijck haer maeghdom wil verliesen;
Hy seyt haer sijn ontworp, en stelt een vasten dagh,
Soo kort in haer begrijp als immer wesen magh.
Sy, die tot dese keur niet is gesint te komen,
Bidt, dat de korte tijt magh langer zijn genomen;
Seyt, dat haer teere ziel is swack en gansch verbaest,
En dat soo grooten stuck toch niet en dient verhaest.
Omartes even-wel, beducht op alle saken,
En wil, hoe dat'et gae, den tijt niet korter maken;
Hy geeft dan vorder last, dat alles zy bereyt.
En stracx soo gaet het werck, na dat de Koningh seyt.
Men liet door al het Rijck aen yder openbaren,
Dat hy een dochter heeft van drie-mael seven jaren,
En dat hy haer vergunt, dat sy een bruylofs-dagh,
Dat sy naer eygen sin een man verkiesen magh.
Daer maeckt sich yder op als met de gansche leden,
En komt in volle glans en deftigh aen-getreden;
Wie weet'er, meynt de jeught, aen wien het bly geval,
Aen wien de schoone kans ten deele vallen sal.
Odatis onder dies roept een van hare knechten,
En gaet hem van het stuck wel grondigh onderrechten:
Seyt, dat hy nachten langh en met een rassen spoet,
Seyt, dat hy wonder stil sijn reyse snellen moet.
Sy geeft de post een brief met soeten inckt geschreven,
En hy tijt op de reys, als van den wint gedreven;
Hy rent met alle vlijt, soo ras hy immer magh,
Daer Zariadres heir als doen te velde lagh.
Het leger was gestreckt ontrent de gulde stranden,
Daer Tanaïs besproeyt de vette koren-landen;
En mits de snelle post ontrent den Koningh stont,
Ontsluyt hy met bescheyt aldus sijn heuschen mont:
‘De schoonste, machtigh Vorst, van die op aerde leven,
Heeft my dit kleyn papier aen u gelast te geven;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

133
Doorleest maer dit geschrift, ghy sult terstont verstaen,
Waer toe Omartes tracht, en hoe de saken gaen.
De Vorst ontwint den brief, en vint'er in te lesen,
Dat hem ontsteken doet in sijn manhaftigh wesen.
Hy weeght het vreemt geval, hy siet een korten tijt,
Hy vint als dat het werck geen uyt-stel meer en lijt.
Hy telt de dagen af, die hem noch over bleven,
Maer 't schijnt te laet te zijn hem op den wegh te geven,
Hem dunckt, dat hy geen raet om daer te zijn en weet,
Al had hy schoon het paert, dat Perseus eens bereet.
Hy seyt des niet-te-min: Wat sal ick langer peysen?
Ick wil van stonden aen my stellen om te reysen.
Op, op, swaermoedigh hert! de kansse dient gewaeght;
Ick sal doen wat ick kan, en God wat hem behaeght.
Twee dienaers, sonder meer, die van den handel weten,
Zijn met den jongen Vorst in haesten op-geseten,
En spoeyen haren wegh, en rennen door het wout;
Van 't leger blijft de sorgh aen die het is betrout.
Den adel onder dies, met al haer gansch vermogen,
Quam na des Koninghs slot in alle macht getogen.
Al is het schoon paleys van wonder groot beslagh,
Noch vont men dat het volck niet in het hof en magh.
Omartes maeckt een wet: die min als twintigh waren,
Of die nu zijn gegaen tot twee-en-dertigh jaren,
En wert geen plaets vergunt. En siet, op dit geval
Vermindert van den hoop al vry een groot getal.
Als nu de frissche jeught te samen is gekomen,
Soo heeft de groote Vorst een kop ter hant genomen,
Een kop van enckel gout. Hy sprack sijn dochter aen,
En hietse voor het volck en om de kamer gaen:
‘Odatis, seyt de Prins, siet, duysent Edel-lieden
Zijn even nu gesint haer trouw aen u te bieden,
En ghy zijt heden selfs door my een vrye maeght,
Verkiest de friste Vorst, of dien het u behaeght.
En als ghy sult een Prins, een Graef, of Ridder vinden,
Aen wien ghy zijt geneyght uw teere jeught te binden,
Soo geeft hem desen kop; en dien ghy biet den wijn,
Die sal voor eerst uw man, en daer na Koningh zijn.’
Odatis, op het woort, die staet geheel verslagen;
Sy moet des niet-te-min, sy gaet de kansse wagen,
Sy geeft haer tot het werck, sy wandelt door de zael,
Niet slechts voor eene reys, maer ses of seven mael.
Al waerse maer een reys haer lieffelicke stralen
Laet op een jongen Vorst, of op een Ridder dalen,
Die is terstont in hoop, dat hem een schoone vrou,
Dat hem de kroone selfs ten deele vallen sou.
Maer als de jonge maeght de schaer heeft over-keken,
Soo isse wederom tot hare plaets geweken,
En sprack ten lesten dus: ‘Mijn oogh is gansch verblint,
Om dat'et over-al soo grooten keuse vint.
Schier yder die ick sie is waert te zijn gekoren,
En, soo het schijnen magh, als tot een kroon geboren.
Voor my ick ben verdwelmt in soo een rijcken glans,
In soo een schoonen hoop van uyt-gelese mans.
Daer is nu voor het Rijck geen Koningh op te rapen,
Ick moet noch dese nacht hier over my beslapen;
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Het is een wichtigh stuck voor al den ganschen Staet,
Hier dient niet in gedaen als naer een diep beraet.’
De Vorsten al gelijck, die by den Koningh saten,
Die hebben nevens hem haer voor-stel toe-gelaten.
Een yder prees de maeght, dat sy met oordeel gingh,
En niet in haesten koos een rauwen Jongelingh.
Odatis was verblijt, sy had een dagh gewonnen;
Maer siet, het tweede licht, dat was alreê begonnen,
En sy vernam geen post, en min den jongen Vorst,
Wiens beelt gedurigh speelt ontrent haer jonge borst.
Daer gaet'et weder aen. De Koningh is geseten,
Die laet aen al het Volck en al de Ridders weten,
Dat nu de soete tijt, de blijde stont genaeckt,
Dat hem een edel Vorst tot swager zy gemaeckt.
Daer koomt het vrouwelijn ter zalen in-getreden,
Van yder een gestreelt, van yder aen-gebeden;
Daer wort haer wederom de kop ter hant gedaen,
En sy is op een nieu de kamer om-gegaen.
Maer hoort een selsaem dingh: haer teere voeten glippen,
En dreygen haer een val, soo dat haer roode lippen
Verbleycken van den schrick, en dat de gulde schael
Verloor haer edel nat te midden op de zael.
Een priester daer ontrent, die gaet de Koningh spreken,
Die gaet van stonden aen den ganschen handel breken;
Hy seyt hoe dat de schrick, en 't storten van den wijn,
Ontrent het deftigh werck, ongure teyckens zijn.
Hier op soo heeft de Vorst, van stonden aen, geboden
Een noodigh offer-werck te brengen aen de Goden;
En 't wert terstont gedaen, en alle dingh gestaeckt,
Dat aen het vrouwelijn een vrolick herte maeckt.
Men hiet van stonden aen een witten os te brengen,
Men liet het weeligh beest met roden wijn besprengen,
Men cierd'et met een krans van edel bloem-gewas,
Dat uyt des Koninghs huys een jonge vrijster las.
En, naer een vreemt gelol hier over uyt-gesproken,
Soo wort stracx aen het dier het moedigh hooft gebroken,
En Hymen toe-gewijt, en metter daet verbrant,
Ten goede van de maeght, en van het gansche lant.
De Priesters, die met ernst het ingewant besagen,
Voor-seggen groot verdriet, en wonder harde plagen;
En seggen, dat het werck niet langer staen en magh
Als tot het eerste licht, en aen den naesten dagh.
Hier wort de maeght versocht, en niet-te-min geboden
Te doen, als dat behoort, den wille van de Goden,
Op dat geheel het Rijck, en sy noch boven dat,
Met pest en haestigh vyer niet wegh en zy gevat.
De tijt doet haren loop, sy moet op heden kiesen,
Of moet haer Vaders gunst en eygen heyl verliesen,
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Hier gaet'et aen de man; Odatis herte drilt,
Onseker watse doen of watse laten wilt.
Sy wort hier op versocht sich op de zael te vinden,
En door een soeten knoop haer vast te laten binden.
De Koningh seyt haer aen: ‘Dit is de laetste keer,
Kiest dochter, kiest een man, of nu, of nimmermeer!’
De Juffer, op het woort, begon, eylaes, te weenen,
Maer geensins op den gront gelijck de lieden meenen.
't Is maer een eenigh point, dat maeckt haer dit verdriet:
Dat sy geen vreemden Prins daer in den hoop en siet.
Sy gaet ten lesten voort, met grooten angst bevangen,
Met droefheyt in de ziel, met tranen op de wangen.
Men let, wien sy den kop sal hebben aen te biên;
Maer die haer geest besit en is'er niet te sien.
‘O Goden, seyt de maeght, hebt ghy mijn hert bewogen,
En uyt mijn eygen lant met krachten wegh-getogen,
Voltreckt het diep geheym, dat ick in 't duyster sagh,
En geeft dat ick mijn ziel eens weder vinden magh.’
Terwijlen datse sprack, de rond' is om-gekomen,
En sy en heeft geen Vorst of Ridder aen-genomen.
Haer Vader is verbaest, en weet niet wat'er schort,
Dat sy niet anders doet als datse tranen stort.
Daer siet een yder toe wat dat'er sal geschieden,
Of wat in dit geval de Koningh sal gebieden.
Maer juyst dien eigen stont een jongh, een wacker helt
Heeft sich ontrent den vorst, en voor de maeght gestelt.
Sijn kleet is niet gemaeckt, gelijck in onse dagen
De Ridders van het Rijck of als de Prinssen dragen,
Maer op een vreemde wijs; en des al niet-te-min
Daer stack een groote kost en rijcke steenen in.
't Gevest van sijn geweir, dat is aen alle kanten
Gansch heerlick op-geciert met groote diamanten,
En al sijn ander tuygh, dat blonck gelijck de son,
Soo dat'er niet een mensch den glans verdragen kon.
Hy sprack Odatis aen: ‘Aensiet nu metter oogen
Hem, die u in den droom de goden quamen toogen.
Ghy weet, ô schoone maeght, al wat'er is geschiet;
Voltreckt dan nu het werck, dat u den Hemel riet.’
Sy sloegh haer oogen op, en sagh het edel wesen,
Dat sy, oock sonder sien, te voren had gepresen.
Sy kent sijn heusche tael, sijn oogh, en hupsen mont,
Gelijck sy aen de beeck te voren ondervont.
Sy kent sijn gansch gestel van boven tot de voeten,
Juyst als hy in den nacht haer eertijts scheen te groeten.
Sy treet dan naerder toe, en seyt hem: ‘Edel Vorst,
Ontfanght dit schoon juweel, en lest hier uwen dorst,
Ontfanght oock boven dat een hert tot u genegen:
Ontfanght mijn reyne trou, want die is u verkregen:
Ontfanght my die ghy siet, en soo ick heden ben;
En weet, dat ick geen man als u, ô Prins, en ken.’
Hy nam het edel vat, en heeft terstont gedroncken,
En stracx is aen de jeught de moet geheel ontsoncken,
Een yder stont verbaest van dit beleeft onthael,
En siet, daer rees gewoel door al de groote zael.
Een Prinsse daer ontrent, die al voorseker stelde,
Dat hy dit aerdigh wilt sou lichten uyt den velde,
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Riep: ‘'t is een vreemdelingh die hier sijn trouwe biet,
En dat en is voor al des Koninghs wille niet.
Tsa, rept u frissche jeught, en wilt het stuck beletten,
En stuert het destigh werck na luyt van onse wetten,
En weert den vreemdelingh.’ Op dit onrustigh woort
Soo rees een yder op, een yder is gestoort.
Een yder maeckt gewoel, gelijck de byen plegen,
Wanneerder in den korf een hommel koomt gesegen.
Daer rijst de Koningh op, daer gaen de degens uyt,
Daer swiert het groote rot ontrent de jonge Bruyt.
Als Zariadres sagh hoe dat de saken stonden,
En hoort het snar geroep van al de grage monden,
Hy nam de soete maeght, en leytse metter hant,
Tot hy die van de zael en in de ruymte vant.
Daer stont sijn trou gevolgh met seven versche paerden,
Al snel gelijck de wint, en al van grooter waerden.
Het beste van den hoop, dat wert hem toe-gepast,
Hy vaerdigh in de zael, en hout Odatis vast;
Hy vaerdigh op den loop, al wat de paerden mogen,
Het schijnt niet datse gaen, maer snellick henen vlogen.
Hy roept by wijlen uyt: ‘Pyrois, edel dier!
Ghy voert mijn beste pant, mijn ziel, mijn eerste vier,
Mijn troost, mijn herten lust. Wilt nu geen leden sparen,
Ick sal u naderhant mijn vrientschap openbaren,
Mijn gunste laten sien.’ Het scheen als of het woort
Wert by het paert verstaen, soo vaerdigh gingh het voort.
Wat doet de Ridder vlijts om niet te zijn gekregen!
De peerels van de maeght die stroyen op de wegen.
Haer snuyel, haer gespangh, en menigh aerdigh pant,
Die rollen in het stof, en in het mulle zant.
Odatis roept: ‘Eylaes, mijn beste dingen vallen!’
De Ridder wederom: ‘'t Is hier geen tijt te mallen,
Mijn Rijck is rijck genoegh, vriendinne, weest gerust,
Ghy sult haest weder sien uw volle herten lust.’
Soo haest als dese vlucht is in het Hof geweten,
Zijn flucx in grooten haest de Ridders op-geseten,
Die rennen uyt de stadt, die sweven over-al,
En op den hoogsten bergh, en in het laeghste dal.
Men vont'er in het lant en al de groene velden,
Die sich tot strengh vervolgh en na te jagen stelden.
Dat had de gramme Vorst aen al de jeught belast,
En daer op wert terstont met alle vlijt gepast.
Odatis onder dies, door staêgh en haestigh rijden,
Heeft leet en ongemack, heeft pijn genoegh te lijden,
Tot dat de jonge Vorst in seker wout belent,
Daer hy geen uyt-komst siet, en geenen wegh en kent.
Hoe dat hy vorder rijt, hoe dat de dichte tacken
Hun dreigen meerder nacht, en grooter ongemacken.
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De velden zijn bedeckt door ruygte van den braem,
En stracx is al het pad tot rijden onbequaem.
En t'wijl hy besigh is in dit ellendigh dwalen,
Soo koomt'er van den bergh een bende ruyters dalen,
Die krijgen hem in 't oogh, en door een enge baen
Soo quam het vinnigh rot op sijn geselschap aen.
Daer staet de Prins verstelt, hy siet de gasten naken,
Hy kan niet uyt het wout, niet op den wegh geraken.
Sijn paerden zijn vermoeyt, Odatis gansch vertsaeght,
En spreeckt geen ander tael als datse bijster klaeght.
Hy doet al sijn gevolgh haer geven van de paerden,
Hy grijpt de jonge maeght en set haer op der aerden,
Hy set haer aen de wegh, en in het groete kruyt,
En hy stracx na de wegh, en flucx den sabel uyt.
Hy geest sijn knechten moet, en met den blooten degen
Soo treet hy voren uyt, en gaet de Ridders tegen.
‘***Tsa, mannen, seyt de Vorst, wat is 't, dat ghy begeert?
En doet geen overlast een die u niet en deert.
Voor my, ick ben een Prins, ick kan een vrient beloonen,
En die my gunstigh is, die kan ick gunste toonen.
Ick bidde weest gerust, en hout uw wapens stil.
Heb ick het vrouwelijn, het is haer eygen wil.
Koomt, stelt vry in het werck, dat sy u sal gebieden,
Ghy sult in korten sien wat dat'er sal geschieden.
Ghy sult in korten sien wat haer uyt dit geval,
Wat u oock even-selfs ten deele worden sal.
Koom doet mijn Bruyt geley, ick sal uw dienst vereeren,
Ick wil u voordeel doen, en uwen staet vermeeren.
Ick sal u laten sien hoe dat een edel hert,
Door wel onthaelt te zijn, tot gunst gedreven wert.
En, tot een vaste peyl dat ick vermagh te geven,
En dat ick heb geleert, hoe dat men dient te leven,
Soo neemt my dit geschenck, als tot een kleyn begin
Van mijn onfeylbaer hert en toe-genegen sin.
Te midden in het woort, soo nam hy van den hoofde
Sijn rijcken tulibant, die hy met een beroofde
Van menigh schoon juweel. Hy trock'er baggen af,
Die hy met volle gunst de grage quanten gaf.
Odatis quam'er by, en met een gouden keten,
Die sy den Hopman schonck, liet sy de gasten weten
Dat sy den Vorst bemint. Siet daer het gansche rot
Ten dienste van den Vorst, en dat op haer gebodt.
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Juyst uyt het naeste dorp een van de rouwe bende,
Die even daer ontrent een hupsen Joncker kende,
Ontleend' hem sijn karos, en al het gansch gespan,
Een gifte soo bequaem als iemant brengen kan
Ten dienste van de Bruyt, vermits sy met den wagen
Vry beter was gepast, en sachter wert gedragen
Als met een vluchtigh paert. Noch vint hem daer ontrent
Een Vorst, die aen de Bruyt ses kamer-maeghden sent,
Oock ander vrouwentuygh, gemaelt, genaeit, gesteken,
En wat haer op de reys noch vorder mocht ontbreken.
Daer is de Vorst gerust, daer reyst hy met gemack,
En daer is niet een mensch die hem den vrede brack.
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Daer koomt hy metter tijt soo sijnen leger naken,
Daer hiet hy, door een post, sich yder vaerdigh maken;
Daer koomt het machtigh heir, de ruyters voren uyt,
Ter eeren van den Vorst en van de jonge Bruyt.
Daer siet men over-al veel duysent velt-banieren,
Veel wimpels door het wout en op de tenten swieren,
Daer hoort men trommels gaen, en alle vreemt geluyt,
Ter eeren van den Vorst, en van de jonge Bruyt.
Daer siet men in der haest veel tenten op-geslagen,
Die van de nieuwe vreught de blijde teyckens dragen.
Daer siet men al het velt bestroyt met edel kruyt,
Ter eeren van den Vorst en van de jonge Bruyt.
Daer riep men willekom door al de groene velden,
Daer hoort men 't soet gevry en al den handel melden;
Soo dat het aertrijck loeyt, en Echo weder-tuyt,
Ter eeren van den Vorst en van de jonge Bruyt.
Daer loopt de rasse Faem door al de naeste landen,
En roept met volle mont van dese nieuwe banden.
Daer is het stuck geset; en, tot een kort besluyt,
Wie dat het spijten magh: Odatis is de Bruyt,
Odatis is gegaen! Wat sal de vader maken?
Sy is een Koningin, hoe kanse beter raken?
Met oorlogh iet te doen is vry een harde kans,
En noyt rees uyt het swaert een nieuwe maeghdekrans.
Al wat het bedde rooft, door lust en vierigh minnen,
Is in het vlacke velt met oorlogh niet te winnen:
Want als een jonge Maeght verliest haer teere blom,
Sy krijgtse nimmermeer door wapens wederom.
De pays wort dan gemaeckt: Omartes is te vreden,
Te laten soo het was al wat'er is geleden;
Odatis is gerust: sy krijght en hout gelijck:
Een man die haer bemint, een machtigh Koninghrijck.
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Ondersoeck van wat kracht de droomen zijn, in 't stuck van het
houwelick.
PHILOGAMUS. Wy zijn hier op droomen gevallen, gelijck ghy siet, Sophronisce; en
om van alles wat te hebben, soo moet oock van dese stoffe wat gesproken worden,
en des te meer, vermits veel jonge lieden, die op haer trouwen staen, al dickmael met
dese dweperye behebt zijn, de selve poogende uyt te leggen yder na gelegentheyt.
Wat hout ghy doch van desen handel?
SOPHRONISCUS. Waer veel droomen zijn, daer is ydelheyt (seyt de Wijseman Eccl.
5.6. ), en droomen, seyt Syrach. 34.2.3. en zijn niet anders dan beelden sonder wesen,
en wie op droomen achtet, die grijpt als naer een schaduwe Derhalven soo wort
dickmaels in Gods Woort verboden, op droomen acht te nemen. Deut. 13.3. Levit.
19 enz.
PHIL. Maer in tegendeel soo sie ick, dat in veel meer plaetsen van de H. Schrift
God de Heere fijn wille door droomen heeft geopenbaert gehadt: aen Abimelech,
ten eynde hy Sara aen haren man weder soude geven, Gen. 20.6.; aen twee
mede-gevangenen van Joseph, Gen. 40.5. als d'een sterven, d'andere weder tot eene
komen soude; aen den Koningh Pharao, als hem de seven vruchtbare en seven
onvruchtbare jaren wierden kennelick gemaeckt. Gen. 45.1., en daer te voren aen
Joseph, als sonne, mane en sterren sich voor hem neyghden, Gen. 37.5.; en boven
alle dese en meninghvuldige andere mede in het Nieuwe Testament: als Joseph, de
man van de Maget Maria, in den droom vermaent wiert haer niet te verlaten; als,
Herodes gestorven zijnde, hy vermaent, wiert met het kindeken in 't lant Israels te
keeren, Matth. 1.20. Matth. 2.20. en diergelijcke meer. Dese droomen en zijn immers
niet ydel, en mitsdien oock niet te verwerpen geweest. Van gelijcken soo sie ick, dat
Valerius Maximus, een Heydens schrijver, in sijn eerste boeck, in 't sevende capittel,
seer veel exempelen bybrenght de droomen rakende, die voor waerachtigh gehouden
en van grooten gevolge zijn geweest; gelijck in andere Historien mede hier en daer
wert gesien. Hier op een woort tot berechtinge, waerde Sophronisce.
SOPH. Ick hebbe somwijlen mijne gedachten over dese gelegentheyt van de
droomen laten gaen, goede Philogame, om een uytkomste en onderscheyt te vinden
in dese en andere plaetsen der Schrifture en van andere schrijvers. En voor eerst soo
is my te binnen gekomen, op dese gelegentheyt, dat God de Heere, gelijck de
prophetiën, alsoo mede de droomen in oude tijden veel meer heeft laten gebruyckt
werden, als in de volgende eeuwen. En dan vorder soo is het kennelick, dat'er veel
droomen zijn, die uyt natuerlicke reden voort-komen, onder andere als iemant saken
voor-komen die hy veel waeckende is gewoon te doen of te dencken. Hoedanige
droomen gelijck zijn een luyt ofte eyther, die, met de hant geroert en neder geleyt
zijnde, noch soo eenigh geluyt plagh te geven, schoon niet soo bescheyden en helder
als te voren. En van soodanige wil ick houden, dat Salomon spreeckt, en seyt die
ydelheyt te wesen; gelijck 't gene de menschen wakende doen mede al meest is van
die stoffe. Evenwel uyt eenige der selve (als'er natuerlicke redenen toe dienen) kan
somwijlen iet getogen werden; behalven dat na de gestalte van de lichamen veel
droomen nu en dan de menschen voorkomen, daer van is te handelen. Daer is een
tweede soorte van droomen die van de quade geesten de menschen in den slaep
worden in-gestort, om snoode beweginge, gramschap, haet, vuyle lust of diergelijcke
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in de selve op te wecken, of tot ondersoeck van toe-komende dingen gaende te maken;
en van de selve meyne ick dat Syrach geseyt heeft: Droomen bedriegen veel lieden,
en die zijn bedrogen die daer op bouwen, Cap. 34.7. Daer is een derde geslachte van
droomen, die van God in de gedachten der menschen werden in gevoert, door middel
van de goede Engelen, ofte andersins; hoedanige exempelen niet alleenlick vele in
de Schrifture, maer oock in de Historiën werden gevonden, daer van gesproken wert
by Daniel invoegen, als volght: God van den Hemel kan verborgen dingen openbaren,
en heeft den Koningh kont gedaen wat in toekomende tijden geschieden sal, Daniel,
Cap. 2. vers 27. Maer onder andere soo en is niet sonder bedenckinge voorby te gaen,
dat Homerus, Ertzvader van de Poeten, op het stuck van de droomen van onts heest
geseyt, gelijck sulcx by geleerde is bemerckt. Deselve, doende spreken dien ouden
en wijsen Nestor op sekeren droom die de Koningh Agamemnon was voorgekomen,
seyt, dat men in achtinge moet nemen de droomen van Prinssen, soo wanneer de
selve slaen op den Staet of op den Koningh selfs. Estienne Pasquier, hier op sijn
bedenckinge voort-brengende, verhaelt verscheyde exempelen, die het seggen van
den Poëet Homerus waer hebben gemaeckt, die ick hier, om kortheyts wille, niet en
wil verhalen. Eene en kan ick even-wel niet voor-by-gaen, als sonderlinge
aenmerckelick wesende. Marguerite van Bourgogne, seyt hy, was, seer jongh zijnde,
belooft aen Karel den achtsten, Koningh van Vranckrijck, en was de selve overgelevert
in sijne handen, om de selve op te voeden na de wijse van 't Rijck en van sijn
genegentheden, om de selve, tot bequamen ouderdom gekomen zijnde, hem tot een
vrouwe te mogen toe-eygenen. Gedurende welcken tijt boot sich aen het houwelick
van de Princesse Anne, eenighe ersgenaem van den Staet van Bretagne, en het stont
tot verkiesinge van den voorsz. Koningh, d'eene ofte d'andere voor hem ten houwelick
te mogen nemen. Het is dienstiger bevonden geweest voor het Rijck, dat de Koningh
sich soude versellen met de Hertoginne Anne, ten eynde op dat door dat houwelick
het Hertoghdom
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van Bretagne, zijnde vereenight en verheelt met de kroone van Vranckrijck, daer
mede soude komen vernietight te worden verscheyde geschillen, die men t'anderen
tijden hadde meynen te vereffenen met de punt van den degen. Nu soo is te letten
op sekeren droom, die de voorseyde Princesse Marguerite voorquam, dewijle de
selve haer woonplaetse hadde op het kasteel d'Amboise, alwaer de selve voor den
Koningh wiert op-gevoedt. De selve, op een morgenstont, wandelende in den hof
van het selve slot, gevolght van veel Edellieden en edele Jonck-vrouwen, wiert
bevonden swaerder van geest te wesen, als naer gewoonte. Iemant van haer gevolgh
nam de vrymoedigheyt te vragen, waer uyt haer die swaermoedigheyt was gesproten.
Waer op de selve tot antwoorde gaf, dat sy dien voorleden nacht in groote
ongerustheyt hadde deurgebracht, uyt redenen dat haer docht in den slaep, datse was
in sekeren schoonen hof, in 't midden van de welcke stont een schoonen madelieve,
in 't Frans Marguerite geseyt, van de welcke haer de bewaringe was op-geleyt; en
besigh zijnde die wel gade te slaen: Il y est arrivé un Asne, seyt den Franschen text,
die met duysent loose streken de voorsz. bloeme socht van daer te lichten, het welcke
sy met alle middelen hadde getracht te beletten; maer dat dien niet tegenstaende ledict
Asne eyndelick de voorsz. bloeme haer hadde weten van daer te gekrijgen. De voorsz.
Princesse voeghde hier by, dat desen droom haer in den slaep seer hadde ontstelt, en
dat de selve ontsteltenisse, oock als sy wacker was geworden, haer niet en hadde
verlaten. Ten tijde dit verhael by de jonge Princesse wiert gedaen, en was'er niemant
van het geselschap, die daer op eenigh soodanigh bedencken hadde, als namaels daer
op is gevolght; maer het houwelick dat Anne van Bretagne dede met den voorsz.
Koningh Karel den achtsten, tot nadeel van de voorsz. Marguerite van Bourgogne,
heeft wel uyt-gewesen, dat de dubbel-sinnigheyt en gelijcknaminge, schuylende
onder de woorden van Marguerite en Asne, niet sonder werckinge en zijn geweest.
Pasq. Recher. de Françe lib 5. cap. 5.
PHIL. De spreucke van Nestor by den Poeet Homerus is van diepen insichte, en
het exempel daer op gepast is aenmerckens waerdigh; dan ick en wil daer op nu niet
staen. Maer seght my doch, wat raet nu om Goddelicke droomen, mitsgaders de ydele
bedriegeryen, van de boose geesten te onderscheyden?
SOPH. De goede ofte quade werckinge, uyt de droomen volgende, kan daer in al
eenigh licht toe-brengen; maer om ten vollen daer van te spreken, soude ons al vry
wat langer tijt van noode wesen, als die ons jegenwoordelick over is, en daerom sal
ick'er alleen weynigh toe seggen, te weten: dat ick vast houde en sekerlick geloove,
dat als van Gods wegen den mensche een droom toekomt, dat God met-eene
soodanigen mensche sekerheyt doet gevoelen, dat de selve droomen Hemels zijn, en
hem van den Vader der lichten herkomen. En als my sulcx voor quame, soo wilde
ick des met de Harders der zielen ofte andere Godsalige luyden in bespreck komen,
en haren raet en bedenckinge daer op grondelick verstaen.
PHIL. Onder wat soorte van droomen sult ghy nu stellen het exempel, dat wy voor
handen hebben? want, voor my, ick oordeele dat soodanigen droom, gelijck ons hier
beschreven is in dese geschiedenisse, uyt geen natuerlieke redenen en kan
her-gekomen wesen. Soo moet dan de selve of van goede of van quade geesten sijn
oorspronck hebben. Wat is uw gevoelen?
SOPH. Voor eerst vast zijnde gestelt de sake alsoo geschiet te zijn, als die hier is
verhaelt (het welck voor waerschijnelick kan werden op-genomen, dewijle beyde
oude en nieuwe geloof-waerdige schrijvers daer van gewagen), soo soude geseyt
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mogen werden, nademael dese vertooninge, in den droom gedaen, niet tot vuyle lust,
maer tot een wettigh houwelick streckte, dat mede dese sake voor-viel tusschen twee
Vorstelicke persoonen, en dat door haer lieder houwelick twee Rijcken te samen
stonden gebracht te worden, sonder bloet te storten, dat weynigh gebeurt: dat
misschien hier in wat Goddelicx magh hebben gescholen, niet tegenstaende dese
lieden Heydenen waren; dewijle oock aen de Heydenen soodanige openbaringen
dickmaels zijn geschiet. Maer in soo ouden sake derhalven wat sekers te stellen, en
is ons dinghs niet. Vide Alex. ab Alexand. lib. 1. cap. 24. Sard, de morib. hh. 1. cap.
4. Mart. Delrio disquis. mag. Tom. 2. lib. 4.3.
PHIL. Ghy seght wel, goede Sophronisce, en daer op verandere ick van propoost,
en vrage u: nademael oock het aldereerst houwelick door een diepen slaep is te wege
gebracht en in 't werck gestelt, gelijck ons Moyses dat getuyght, of u in een droom
voor quam sulex als Odatis en Omartes hier wert verhaelt geschiet te zijn, of ghy
niet vast en sout stellen, dat u God soo een partuyr, als u in den droom soo duydelick
vertoont ware, hadde toe-geschickt?
SOPH. Indien ick stont in pointen van een vrouwe voor my op te speuren, en daer
op mijn sinnen krachtelick wrochten, en vooral soo ick tot dien eynde door den
gebede by God meer-malen hadde aen-gehouden, om my een gevoegelick partuyr
toe te schicken, en dat daer op quame te volgen, dat my soo een gestalte in den slaep
quame voor-gestelt te worden, met soodanige omstandigheden als in dese
geschiedenisse is verhaelt; sonderlinge dat'er een jongh vrou-mensch aen de ander
zijde, mijns persoons halven, een diergelijck gesichte ware voor-gekomen, en dat
ick daer over mijn genegentheden soo geroert mochte vinden, als aen dese twee jonge
lieden schijnt geschiet te zijn, soo woude ick gevoelen, dat'er iets goets en Goddelicx
in vermenght ware; immers ick soude het de pijne waert achten sulcx in ernstigh
bedencken te nemen, om goet ondersoeck te doen hoe het geheel werck sich
toedroegh.
PHIL. Ghy en soudt het dan noch al, soo ick hoore, op dat nachtgesichte niet alleen
laten aen-komen; maer woudet noch al middelen en omsichtigheyt gebruycken.
SOPH. Buyten twijfel, goede Philogame; sulcx behoort in alle soodanige gewichtige
saken alsoo betracht te werden. Want die op soo bedriegelicke, twijffelachtige, en
onsekere gronden bouwen, achte ick geensins te wesen na de waerdigheyt van het
werck.
PHIL. Ick hebbe nu des uw meyninge ten vollen verstaen. Maer hier doet sich open
een andere vrage, te weten: Wanneer verscheyde jonge lieden een jonge deerne ten
houwelick versoecken, en de vader den eenen, de dochter eenen anderen wil verkiesen,
wiens verkiesinge in dien gevalle plaetse behoort te grijpen?
SOPH. Hier soude al wat veel op geseyt konnen werden; maer vermits wy in de
dweperye van de droomen een deel tijts hebben versleten, soo wil ick hier kort zijn,
en segge daerom, dat de dochter, ernstelick vermaent zijnde, haer na den wille hares
vaders te voegen, en daer toe goede vlijt gedaen wesende, en dat de selve bleve vast
staen op hare verkiesinge, soo ben ick van gevoelen, dat in gevalle de vader geen
genoegsame redenen en hadde om den jongelingh, daer toe de dochter genegen is,
te verwerpen (wel verstaende in gevalle de dochter is gekomen tot behoorlicke jaren
van bescheydenheyt), de vrijster behoort te werden toe-gelaten om haer keuse te
mogen genieten. Vide Cyprae. qui post varias sententias relatas ita concludit. Tract.
de Sponsal. cap. 7. §. 8. num. 4.
PHIL. Wat noemt ghy behoorlicke jaren van bescheydenheyt?
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SOPH. De selve konnen by ons, volgens d'ordonnantien van den lande, genomen
worden op twintigh jaren voor een jonge deerne, en op vijf-en-twintgh voor een
jonghman.
PHIL. Maer de vader, soo hy de sake gesint is hart te drijven, sal altijt konnen
seggen genoeghsame redenen te hebben tegens den persoon by de dochter verkosen,
en sal daer op het werck geduerighlick konnen beletten.
SOPH. Verstaet my wel, goede Philogame: ick hebbe voor desen geseyt, en segge
het noch, dat alle dochters in dusdanige bekommerlicke gevallen, te weten: daer haer
wille met haer Vaders oste Ouders wille strijdigh is, gansch wijsselijck hebben te
gaen, God ernstelick voor een goede uyt-komste te bidden, dewijle het vry veel in
heeft sonder bewilginge van den vader een houwelick aen te gaen. Maer dit alles na
behooren gedaen zijnde, en de vader volherdende in sijn voor-nemen, soo souden
eyndelick de saken aen den Rechter moeten werden gebracht; dewelcke alsdan met
goede kennisse van saken soude hebben te letten, of des vaders redenen van
soodanigen gewichte zijn, dat niet de sinnelickheyt van sijn dochter, maer de sijne
behoorde plaetse te grijpen. Philip. Melant. loc. commun. tit. de conjugio: Ad officium
judicum pertinet, considerare an parentes probabilem causam habeant refragandi. Et
id in multis Germaniae urbibus fieri asserit.
PHIL. Als de sake met soo veel ommeslagh en beleyts soude moeten gaen, als ghy
verhaelt, soo ducht ick dat de deerne licht haer proces soude komen te verliesen,
dewijl dat d'ervarentheyt veeltijts leert, dat jonge lieden aen ick en weet niet wat
dickwijls haer sinnelickheyt vast maken, en over het hoost sien saecken die in 't
houwelick van groot bedencken zijn; daer in tegendeel ouders en vrienden, die de
sake recht meynen, op vaste gronden gaeu, en niet als dingen van gewichte in
bedencken plegen te nemen.
SOPH. Ghy hebt wel geoordeelt, lieve Philogame. Want jonge lieden, seyt tot dien
propooste een wijs man, na den aert en eygenschap van de jeught, hebben in 't gemeen
geen ander ooghmerek in 't verkiesen van een man oste vrouwe, als haer soete
vermakelickheyt; en wenschen daerom dat de gene, diese by de hant willen nemen,
zy: jonck, schoon, vrolick, en vriendelick, en dat na haren sin. Maer ouders, die het
stuck wat dieper insien, die wouden wel voor haer sonen ofte dochters een partuyr
hebben, daer wijsheyt en besetheyt by ware, oock een goet geslacht en goede
middelen; de schoonheyt en het jeughdigh groentje, daer de jonckheyt soo sterlinghs
op siet, koomt by henlieden weynigh of niet in achtinge; en daerom 't vermoeden dat
de Rechten hebben, is altijt voor de ouders, en dal die selve
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het wel meenen met haer kinderen. Sulcx dat, het remedie, daer van ick nu gewaeght
hebbe, is alleenlick gevonden tegens eenige selsame hoofden van vaders, die uyt
gierigheyt, of om andere redenen, de houwelicken van haer dochter niet seer geerne
gevordert en sagen, en alsoo een knoop in de biesen soecken te brengen. Nu dit zy
genoegh geseyt op de gelegentheyt van een houwelick, op een droom gegront. Laet
ons nu scheyden, of iet anders ter hant nemen.
PHIL Voor my, Sophronisce, ick houde dit trou-geval voor een van de selsaemste
en bysonderste, daer ick oyt van gehoort of gelesen hebbe, en my dunckt dat men
het selve soo licht niet en dient te verlaten, en van de hant te slaen.
SOPH. Hoe, meynt ghy dan, Philogame, dat liefde en houwelicken, door droomen
veroorsaeckt, soo selsaem zijn in de werelt, en dat de selve soo weynigh onder ons
gevonden werden? Wat my aengaet, ick meyne dat'er naeuwelicx geen liefde, en
weynigh houwelicken te vinden zijn, die niet op droomen gegront, en door droomen
zijn gevoedt geweest.
PHIL. Hoe dat, waerde man?
SOPH. Ick heb al lange een goet gevallen gehadt in het seggen van seker out
Philosooph, die hout, schoon dat'er veel menschen in een plaetse zijn, dat de selve
ester al te samen maer eene werelt hebben, soo lange sy luyden wacker zijn; maer
slapende en droomende, dat de selve dan elck een werelt in 't bysonder heeft op sijn
selven. Want soo langh sy luyden wacker zijn, soo sien de selve in 't gemeen de
gedaenten soo die zijn en voor oogen staen; maer slapende en door droomen vervoert
wesende, soo siet een yder niet ons algemeene werelt, maer siet in 't bysonder
Lantschappen, Bergen, Dalen, Revieren, Toorens, Gehuchten, na de inbeeldingen
die hem dan in sijn droomen voor-komen. Op gelijcke wijse dunckt my geseyt te
konnen werden, dat alle menschen, noch in haer geheel en niet vervoert zijnde door
liefde, aensiende een jonge deerne, deselve sien als met een gemeen ooge, en op een
en de selve wijse, gesamentlijck oordeelende van haer gedaente sulcx, als het in der
daet is, dat is wit voor wit, bruyn voor bruyn, bleyck voor bleyck, en soo vervolgens,
gelijck de saken leggen; maer de gene die door de liefde alreede in slaep zijn gewieght,
en in die soete droomen verdwelmt leggen, die sien en hooren dan yder in 't bysonder,
dat niemant in 't gemeen sien of hooren en kan, en sy vernemen een ander gesichte,
een andere spraecke, en een geheel ander gelaet in de gene, op de welcke haer
droomen en gedachten spelen, als oyt iemant met wakende oogen daer in heeft konnen
sien:
- Ipsi sibi somnia fingit
Quisquis amat.

PHIL. 't Is wisselick alsoo, waerde Sophronisce. Want hoe weynigh ick van de voorfz.
soete dweperye geraeckt ben geweest, soo vinde ick efter in der daet dat uwe reden
waerachtigh is, en uwe gelijckenisse wel te passe gebracht.
SOPH. Maer het is scheydens tijt, Philogame; ick wensch u goeden dagh en ga
mijns weeghs, dewijle my seeckere huysselicke saken elders roepen.
PHIL. Ick en wil. u niet op houden, waerde man, om u geen oorsake te geven
namaels mijn huys te schouwen. Vaert wel, tot uwe naeste gelegentheyt.
De vrienden aldus in stant wesende om te scheyden, soo viel Philogamus in de
gedachten, dat het tweede deel van het voorgenomen werck, in sich behelsende de
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trouw-gevallen van de oude werelt, wel haest met lesen ten eynde mocht zijn gebracht;
hy daerom, sich omkeerende na Sophroniscus, vraeghde hem: hoe veel trouw-gevallen
dat'er noch overigh waren te lesen in het voorschreven tweede deel. Niet meer als
één, antwoorde Sophroniscus. 't Is wel waer, seyde hy vorder, dat in het werck noch
een andere geschiedenisse van den ouden tijt te vinden is, doch niet in dese plaetse,
maer in het leste deel; het welck by den schrijver alsoo is gedaen, om redenen die
ick, en yder die met oordeel leest, vermoedelijck soude konnen uyt-vinden. Hoe,
seyde Philogamus, is'er maer een geschiedenisse over van het tegenwoordigh deel?
soo gunt my doch soo veel tijts, dat ick het selve nu mede magh af-lesen; ick verhope
dat sulcx geen ongelegentheyt over uwe saken en sal brengen. Kan ick een vrient
soo vriendelicken bede ontseggen? antwoorde Sophroniscus. Begint, Jongelingh, en
ick wil u het oore leenen. Philogamus, op het woort hem weder settende, begon te
lesen als volght:
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Spoock-liefde, besloten met het houwelick van Cyrus en Aspasia.
Die meynt, dat God, terwijl hy boven is geseten,
Niet kan den rechten gront van 's werelts saken weten;
Maer hout, dat ons bedrijf en gansch het aertsche dal
Maer slechts daer henen sweest, als op een los geval,
Koomt hier een weynigh by; ick wil u heden toonen
Een krans van groen gewas, verkeert in goude kroonen,
Een Harders boeren tuygh verandert in een staf,
Die aen een slechte maeght geheele rijcken gaf.
Hoe kan een harders kint, geboren aen der heyden,
Die niet en heeft geleert als hare schapen weyden,
Oyt klimmen op den top van eenigh prachtigh Hof,
Ten zy door hoogh beleyt getogen uyt het stof?
Daer is hier boven ons, daer is een hooger wesen,
Wiens onbegrepen aert noyt mensch en heeft gelesen,
Noyt breyn en heeft gevat; daer is een wonder geest,
Oneyndigh, machtigh, reyn, en waert te zijn gevreest;
Die stuert dit wonder Al, na dat hy wil gebieden,
En schrijft de menschen voor al wat'er sal geschieden;
Die treckt een rijs om hoogh, en velt een ceder-boom,
Die maeckt van zant een beeck, en dempt een hollen stroom;
Die set de Prinssen af, en doet de werelt drillen,
En gaet dan wederom de groote winden stillen,
Die recht dan weder op, dat plat ter aerden lagh,
Soo dat men aen het werck sijn krachten kennen magh.
't Is God, 't is God alleen die geeft de groote Rijcken,
Die breeckt wat machtigh is, en doet den hooghmoet wijcken.
Daer is geen vaster peyl, daer in men God bekent,
Als dat een lage ziel tot hoogen staet belent.
Een maeght, een harders kint in Griecken-lant geboren,
Is hier tot ons bewijs op heden uyt-gekoren.
Ontrent een schralen bergh daer weinigh menschen gaen,
Vint iemant al te-mets een aerdigh bloempjen staen.
Veel harders uyt het wout, veel uyt de naeste vlecken,
Die poogen hare gunst tot hen te mogen trecken;
Maer wat'er iemant doet, 't en moeyt de vrijster niet,
Vermits sy soete min en echte banden vliet.
En schoon of Hylas koomt ontrent haer deure spelen,
Of Thyrsis in der nacht een deuntjen plagh te quelen,
Sy wil geen boeren praet, geen soet en aerdigh liet,
Sy wil geen harders sangh of nieu gesneden riet.
Maer Damon niet-te-min, die wou haer gunst verwerven,
En sou, gelijck het scheen, in druck en liefde sterven;
Hy doet dan op een nieu al wat een harder kan,
Op dat hy metter tijt eens rechten troost gewan.
Hy weckt de sinnen op, en stelt hem om te dencken
Waer meê hy, na den eysch, de vrijster sal beschencken;
Al wat de Lente-tijt, al wat de Somer draeght,
Al wat de Winter brenght, dat geeft hy aen de maeght.
Hy gaet tot haer vermaeck, ontrent de Mey, verkiesen
Een koytjen voor een musch, gebreyt van groene biesen;
Hy let waer dat een vinck of waet een pitter broet,
En noemt een vogel-nest een pant van sijn gemoet.
Soo haest de gulde Son is hooger op-geresen,
En dat'er jeughdigh fruyt van boomen is te lesen,
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Of dat'er oyt een roos is vroeger alsse plagh,
De vryer is'er by, soo vaerdigh als hy magh.
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En als ontrent den herfst de vroege druyven rijpen,
Hy weet van stonden aen een trosjen uyt te grijpen,
Te brengen uyt het Hof, eer dat'er eenigh man
Een vrucht van desen aert om gelt verkrijgen kan.
En schoon den winter raest, hy laet hem niet verdrieten
Een vogel op het ijs of in de snee te schieten.
In 't kort: is 't kout of heet, de velden dor of groen,
Hy vint gedurigh iet om haer vermaeck te doen.
Noch baet'et niet een sier. Het slot van hare sinnen
En is niet door gevley of geven in te winnen.
Wat haer de vryer seyt, of wat'er oyt geschiet,
Sy blijft gelijckse was, en Damon vordert niet.
Hy vraeght haer wat'er schort, en wat haer magh beletten
Dat sy geen gunstigh hert op hem begeert te setten?
Hy vraeght'et menighmael, hy vraeght'et alle daegh;
Maer wat hy pogen magh, geen antwoort op de vraegh.
‘De reden (seyt de maeght) en kan ick niet versinnen,
Ick kan u lijcke-wel, ô harder, niet beminnen.
Ick weet, ghy hebt verstant soo wel als iemant doet,
En vind' n heus in tael, en in geselschap soet.
Ghy hebt beleefder aert als onse rouwe gasten,
En weet gelijck het dient een vrijster aen te tasten;
Maer echter, lieve maet, en des al niet-te-min,
Voor u en is geen plaets in mijn verdraeyde sin.’
Wat sal de minnaer doen? Hy gaet gedurigh klagen,
Hy gaet, 'k en weet niet wat, by alle menschen vragen.
Hy luystert, hy verneemt wat hem in dit geval
Ten lesten rechten troost of uyt-komst geven sal.
Hy seyt in sijn gemoet: Ick hebbe lange dagen
By-naest den Hemel selfs de vrijster op-gedragen:
Want al dat uyt de lucht, of son, of mane quam,
Was 't dat ick my tot hulp en haer ten dienste nam.
Wat heeft'et my gebaet? Sy heeft'et al geweygert,
En is tot selder aert gedurigh op-gesteygert,
En schoon sy, hart geparst, by-wijlen iet ontsing,
Het was haer enckel spel en als een nietigh dingh.
Wel, om eens uyt de klem van dit verdriet te komen,
Soo dient'er ander raet ter hant te zijn genomen.
Kan ick door heus gelaet niet winnen hare gunst,
Ick ga tot hels gespoock, of tot de swarte kunst.
Ick laet den Hemel daer, en wil gaen neder klimmen
Tot aen den swarten kolck en onderaertsche schimmen,
Tot aen de nickers selfs. - Siet, wat het grilligh bloet,
En wat, uyt heete drift, een vryer niet en doet!
Daer is een Eunjer-wijf in dit gewest te vinden,
Die gaf, gelijck het scheen, geboden aen de winden,
En regels aen de lucht en aen de klare maen,
En dede met een woort de sterren onder-gaen;
Sy joegh, wanneerse wou, de visschen uyt de stroomen,
Het koren van het velt, de fruyten van de boomen;
Sy maeckte groote storm en onweêr in de zee,
Soo dat'er niet een schip mocht duren op de reê;
Sy deed' het gansche wout en al de rotsen drillen,
Sy kon den rassen loop van snelle beken stillen;
Sy toomd' oock aen den leeu sijn ongetoomde muyl,
En riep de koude slangh uyt haren diepen kuyl;
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Sy dede door het lant de geesten henen draven,
En dwongh, wanneerse wou, de dooden uyt de graven;
Sy joegh den donder uyt, en dreef een machtigh schip
Of in een grousaem diep, of op een hooge klip;
Sy wist oock boven dat verscheyde minne-streken,
En konde, daerse wou, een killigh hert ontsteken,
Ja, wist al wederom te koelen desen brant;
En 't wert alsoo gelooft door al het naeste lant.
De malle Jongelingh, bekoort met dese grillen,
Laet sijn gedachten gaen na dat de lieden willen.
Het dal hiet Gogh Magogh, daerin het selsaem wijf
Had over langen tijt genomen haer verblijf.
Maer Damon, onbewust waer dat'et is gelegen,
Gingh dolen in het wout en wonder vreemde wegen,
Tot hem een koolman bracht ontrent het duyster hol,
Daer in Lodippe sat gedoken als een mol.
Hy sagh het Lantschap aen: het scheen gelijck te treuren,
Want daer is niet een mensch ontrent haer swarte deuren;
Daer is, gelijck het schijnt, een wooningh voor de doot,
Geen hoenders op de werf, geen enden in de sloot.
Daer kan geen jonge maeght een aerdigh kransje weven,
Om tot een minne-pant haer vrient te mogen geven;
Daer is geen blom-gewas, geen groen of aerdigh kruyt,
Daer is geen frissche roos, die aen der heyden spruyt;
Daer kan geen dorstigh mensch een peer of appel krijgen,
Schoon hem de moede borst en al de leden hijgen;
Daer is geen boom ontrent, daer is geen edel fruyt,
Daer is geen nachtegael die in de boomen fluyt.
Men hoort'er niet een mees of ander vogel singen,
Men siet'er niet een ree ontrent de klippen springen;
De raef, een leelick dier, sit daer alleen en krast,
Ter plaetsen daer het mosch op dorre rotsen wast.
Men siet den vleder-muys en wonder vreemde dieren,
Ontrent haer dorren bergh en om haer gevel swieren,
Tot in haer kamer toe; en uyt een diepen kuyl
Daer hoort men even-staêgh de stemme van den uyl.
Haer ingangh is geront, niet met gehouwe steenen,
Maer door een vreemt verwelf van dorre mensche-beenen,
Geschakelt over een. Siet daer een vreemt gebou,
Waer van oock Roelant selfs een schrick ontfangen sou.
Hier sagh men vuyl gebroet van alderhande slangen
Of swieren door het huys, of aen de muren hangen.
Een dick-gebuyckte pad, en aller padden moêr,
Die kroop ontrent het wijf te midden op de vloer.
Hier zijn geraemten by van hondert doode beesten,
Van kinders nooyt gebaert, en lyven sonder geesten;
En, wat Lodippe raeckt, sy streelt een swarte kat,
Die met een vyerigh oogh ontrent haer tafel sat.
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Haer setel is een rif met vuylen slijm bedropen,
Daer op aen alle kant vernijnde slecken kropen.
In 't korte, waer men koomt, men siet'et vuyl gebroet,
Dat sy met groot vermaeck aen hare tafel voet.
Hier sat de nare kol te midden in gedoken,
Gansch besigh aen het vyer om haren pot te stoken,
Een pot, waer uyt een damp quam rijsen in de locht,
Die niemant als met schrick of sien, of riecken mocht.
Haer lijf is enckel vel, haer oogen diep gesoncken,
De lucht uyt haren neus en haren adem stoncken,
Een hair gelijck een peck, dat sweeft haer om den kop,
En waer een krinckel is, daer sat een adder op.
De vryer, op de zael van dit paleys gekomen,
Is van een diepen schrick geweldigh in-genomen,
Daer rees een killigh sweet hem uyt het gansche lijf,
Met dat sijn ooge viel ontrent het selsaem wijf.
Hy vont'er over-al meer dingen aen te mercken,
Maer sijn benaude ziel die schroomt'er op te wercken;
En mits hy stont en keeck, en niet een woort en sprack,
Soo was 't dat hem de kol voor eerst de stilte brack:
Sy gaf een hees geluyt, dat van geen menschen tongen
Oyt uyt en is gebracht, geen vogel heeft gesongen,
Geen hont en heeft gebast, geen leeu en heeft gebrult,
En dat noch even-wel geheele rotsen vult.
Een stem in haren galm gelijck de grove baren,
Wanneerse, met den storm geweldigh uyt-gevaren,
Den harden ouver slaen, of als een donder raest,
Wanneer hy uyt een wolck en vyer en water blaest.
Een stem by een gebracht uyt veelderhande stucken,
By niemant oyt verstaen, by niemant uyt te drucken:
Het lantschap staet en drilt by-naest een ure lanck,
En Echo, gansch verbaest, en maeckt geen wederklanck,
Maer gaf haer in het wout, om daer te mogen schuylen,
Terwijlen van 't gedreun de steyle klippen huylen.
Ten lesten sprack het Wijf wel met een heeschen mont,
Maer daer men even-wel den sin van grijpen kont:
‘Wat is u, jongh gesel, wat is van uwe saken?
Wat magh een herders kint hier onder komen maken?
Hebt ghy uw beurs gemist door dieft of ongeval,
En wilje zijn bewust wie dat uw dingen stal?
Of wilje schoon gewas in korten tijt bederven?
Of wilje dat de vrucht sal op den acker sterven?
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Of wilje dat geen melck sal komen uyt den stal?
Of wilje dat geen room oyt suyvel worden sal?
Of wilje vorder gaen, en grooter wonders brouwen,
En spellen, naelden, hair, ja, bloet en messen spouwen?
Of wilje dat'er bloet sal rijsen uyt den gront,
Daer heden edel nat en suyver water stont?
Of wilje voor een wolf gaen huylen achter lande,
En brengen alle wilt en alle vee te schande?
Of wilj' uw vader selfs, met al uw naeste bloet,
Gaen senden naer het rijck daer yder blijven moet?
Of wilje bijster haest, en met geswinde pennen,
Tot op den uyter-kant van lucht en aerde rennen?
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Of wilje nieuwe most doen halen uyt'et lant,
Al waer een heete son gelijck een oven brant?
Of wilje grooten storm doen rijsen op de baren,
Soo dat'er niet een schip is machtigh uyt te varen?
Of wilj' dat'er vyer sal zijgen uyt de lucht,
En dat een machtigh' heir sal tyen op de vlucht?
Of wilje tot uw reys bequaeme winden koopen,
Gebonden na de kunst in ses of seven knoopen?
Of wilj' een snelle berck, of ander machtigh schip,
Doen sincken in de zee, of jagen op een klip?
Of wilje nu terstont en hier ter plaetse weten,
Wat man of vrouwe doet die elders is geseten?
Of wilje met bescheyt hier in een spiegel sien,
Wie u te rechter tijt sal trouwe komen biên?
Of wilj' onsichtbaer gaen, om lust te mogen plegen,
Daer maeght of jonge vrou in 't duyster is gelegen?
Of wilje door de kunst onwinbaer zijn gemaeckt,
Soo datje noyt en bloet, schoon u een kogel raeckt?
Of wilje door de kunst een steege vrijster trecken,
En in een koel gemoet een heeten brant verwecken?
Kom, segh eens watje soeckt, en hoort dan mijnen raet,
Ghy sult in korten sien hoe ver de kunste gaet.’
De vryer staet en trilt, met grooten angst bevangen,
Hy sagh haer swarten kop, hy sagh de groene slangen
Haer woelen om den hals, hy sagh het vreemt gebroet,
Dat om de rotsen sweeft of in der aerden wroet.
Hy hoord' het grilligh wijf verscheyde dingen rallen,
Maer slechts het leste deel, dat had hem wel bevallen,
En 't gingh hem in de borst. Dies als Lodippe sweegh,
En dat hy metter tijt sijn adem weder kreegh,
Soo koomt hy door het hol wat nader in-getreden,
Hy neyght hem laegh genoegh, hy buight sijn gansche leden,
Hy voeght sich by de kol te midden op de zael,
En met een heusche mont begon hy dit verhael:
‘Princesse van der nacht en van de rappe schimmen,
Die uyt den swarten poel hier op der aerden klimmen,
Door wien het aertrijck loeyt, den afgront open breeckt,
Als ghy met hollen mont uw nare rijmen spreeckt;
Die met een mossel-schelp kont zeylen op de baren,
Daer noyt een deftigh schip is machtigh op te varen;
Die met een besem-stock kont rijden in de lucht,
Daer noyt een vogel quam met sijn geswinde vlucht;
Ick ben niet van het volck, dat sich met quade saken
Vermeynt òf hoogh beducht, òf wonder rijck te maken;
'k En wil niet sonder schip gaen zeylen over zee,
'k En wil geen spoker zijn ontrent het jonge vee,
'k En wil niet schootvry zijn, om wonder uit te rechten;
Ick ben van sachten aert, en soecke niet te vechten.
'k En wil de naeste stadt, en min het gansche lant,
Niet trecken in verschil of vinnigh onverstant.
'k En wil niet door vergif, en min door harde woorden,
Mijn vader hinder doen of naeste vrienden moorden.
'k En wil geen machtigh Vorst gaen brengen om het lijf;
Maer al mijn herten wensch, dat is een echte wijf:
Een vrijster mijns gelijck, geboren aen der heyden,
Die, even soo als ick, de schapen weet te leyden;
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Buyght die maer door de kunst tot mijn genegen sin,
Dat sal my dienstigh zijn, en u een groot gewin.
Tot u koom ick om hulp, vermits uw swarte flessen
Gaen dieper in gespoock als alle toveressen.
Wat ick u bidden magh, laet my door uwe gunst
Eens sien, tot mijn gerief, de krachten van de kunst.
Ick ben een harders kint, en hebbe lange dagen
Aen eene, my bekent, getrouwe min gedragen;
Maer, wat ick oyt begon, 't en heeft my noyt gebaet,
Het schijnt dat haer gemoet mijn trouwe diensten haet.
Nu, sonder hare gunst en wil ick geensins leven,
Maer liever aen de doot my vaerdigh over-geven,
Oock nu te deser stont. Ghy, sooje wat vermeught,
Versacht den harden aert van hare steege jeught.
Indien uw diep vernuft eens kan te wege brengen,
Dat wy uyt rechte min ons vee te samen mengen,
Soo wacht uyt mijne hant voor u het beste lam,
Dat oyt in al het rijck op Princen tafel quam;
Soo wacht van mijner hant een kleet van wolle laken,
Soo schoon als oyt Princes haer leven dede maken;
Soo wacht noch tot besluyt een penninck boven dat,
Die ick van Corydon, en hy van Thyrsis hadt:
Een stuck, een deftigh stuck, dat al van oude dagen,
By seker machtigh Vorst in Persen is geslagen,
Niet van geringe stof, maer van gesuyvert gout,
Men schat het, naer ick hoor, wel duysent jaren out.’
Lodippe, dus gemaent, begint haer vreemde rancken,
En seyt: ‘Doet mijnen raet, ghy sulles u bedancken:
Maer eer op uw versoeck iet vruchtbaers kan geschiên,
Soo moet ick hier voor al dien ouden penninck sien;
Die sal een goet begin, die sal gelijck het leven,
Die sal het innigh mergh aen al den handel geven;
Het gout van duysent jaer, dat is van groote kracht;
Niet een van onse kunst die hier op niet en acht.’
De vryer stont en keeck, en hoorde met verlangen;
Hy dacht in sijn gemoet: De vrijster is gevangen,
En daerom, gansch vervult met hope van de bruyt,
Schut stracx daer voor het wijf sijn harders beursjen uyt;
Sy strijckt terstont het gelt, en stelt haer om te seggen,
Hoe dat het vorder werck is noodigh aen te leggen.
(Een wonder vreemt verhael). De slechte jongelingh
Siet sterlinghs op het wijf, en let op alle dingh.
‘In 't holste van de nacht, wanneer de lieden droomen,
Soo geeft u, seyt het wijf, ontrent de soute stroomen,
En keert uw leden om tot drie-mael achter een,
En, eerje vorder gaet, ontbloot uw lincker been.
Koomt dan in desen stant tot in de zee getreden,
En wast daer in de vloet tot drie-mael uwe leden,
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En gaet dan weder op; maer eer ghy neder sit,
Goyt honigh in de zee, en seght ten lesten dit:
Dat ick my drie-mael was, dat is om u, vriendinne!
Wort soeter als ghy plaght, en gunt my weder-minne.
Terstont na dit gespreck soo neemt my dese salf,
Daer in versoden is een ongeboren kalf,
Drie slangen uyt den Nijl, en seven vale padden,
Die onder desen bergh haer woningh eertijts hadden;
Dan noch een mane-kint, dat noyt het licht en sagh,
Maer in de moeder sterf, en in het duyster lagh;
Hier boven noch het breyn van negen grauwe meeuwen,
Die op den middernacht hier aen den ouver schreeuwen,
Een once slecken-bloet, en van een swarte slangh,
In eenen pot gekookt wel seven uren langh;
Hier by soo dient het sogh van seven vledermuysen,
Eer datse na de maent met haren nest verhuysen;
Dopt hier in swarte wol, bestrijckt uw lincker voet,
En seght dan wederom, als ghy het drie-mael doet:
Dat ick my drie-mael salf, dat is om u, vriendinne!
Wort sachter als ghy waert, en jont my soete minne.
Als dit is uyt-gewrocht, soo keert u na de strant,
En geeft u tot een bergh, daer boomen zijn geplant;
Gaet, pluckt daer myrte-loof, en vlecht drie groene kroonen,
Die aen een harders kint met eere zijn te toonen;
Geeft dan tot drie-mael toe aen yder eenen kus,
En goytse van den bergh, en seght dan weder dus:
Dat ick my drie-mael kroon, dat is om u, vriendinne!
Wort groender als ghy plaght, en wast in soete minne.
De nachtdienst is gedaen. Verlaet het eensaem wout,
En geeft u na de plaets, daer ghy uw woning hout.
Brenght daer in haest byeen een hoop verdroogde tacken,
En doetse van den haert en op den vyere smacken,
Neemt dan dit ravens-hert, en, na den derden swier,
Soo steeckt het in den pot, en set het op het vyer;
En als ghy desen uyl den kop hebt af-gewrongen,
Soo dopt dan in het bloet drie versche slange-tongen,
Drie schubben van een pad, met dit versworen been,
En menght dan aen den haert den hutspot onder een.
Steeckt voorts drie toortsen aen van maeghdenwas gegoten,
Maer treckt voor u een perck, en hout u daer besloten,
Set voor u kaersen uyt tot aen den uyter-kant;
En als het grilligh licht in volle stralen brant,
Gaet, loeyt dan overluyt met dese nare woorden,
Gaet, spout dan drie-mael Oost, en driemael in het Noorden,
En drie-mael in de lucht; ontsluyt dan uwen mont,
En brult ten lesten dus, soo luy ghy roepen kont:
Lucht-heerscher, Duistervorst, Wintmaker, Sinnespoker,
Hooghvlieger, Tuimelgeest, Vyerspouwer, Minnestoker,
Jeught-locker, Donder-vrient, Nacht-koningh, Wereltsschrick,
Kolrijder, Toovergod, Gif menger, Albeschick,
Tien-duysent konstenaer, die met de lichte winden,
Die in den blicxem selfs u weet te laten vinden,
Wiens onbepaelde macht meer trouwe knechten heeft,
Als hy die boven woont, en in der hoogte sweeft.
Koom, neemt dit offer aen, een offer mijner handen,
Daer in, tot uwer eer, gewiede dingen branden,
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Al saken vol geheym, die niet een mensch en kent,
Als die tot uwen dienst voor desen is gewent.
Versacht een hart gemoet, dat niemant wil believen,
Dat niemant gunste doet, en niemant wil gerieven:
Geeft, dat een steege maeght, die alle man veracht,
Magh onder mijn gebiet ten lesten zijn gebracht,
Ten minsten, dat haer geest mijn liefde magh gehengen;
Soo wil ick even staêgh u nieuwen offer brengen,
Een offer t' uwer eer, een offer van gedanck,
En dat by jaren om, mijn leven-dagen lanck.
Soo haest ghy dit gedicht sult hebben uyt-gesproken,
Sult ghy de kamer sien vervult met swarte spoken,
Van nare borgery uyt 't onder-aertsche Rijck,
Die vis, noch vee, noch worm, noch vogel is gelijck.
Ghy sult gelijck een os het aertrijck hooren loeyen,
En sien gelijck als haft de lichte schimmen groeyen;
Ghy sult van alle kant vernemen groot getier,
En menigh vreemt gespoock, en menigh selsaem dier:
Eerst sal daer op de baen Pyragmon komen treden,
Met draken om den kop, en slangen om de leden,
Hem sal een stage vlam ontspringen uyt den mont,
Als of het eeuwigh vyer in hem versegelt stont;
Ghy sult dan Scylla sien, die sal bestaen te bassen,
Met honden drie mael vijf, haer uytet lijf gewassen,
Een wonder selsaem spoock, en wel de felste geest,
Die Minos weynigh acht, en Pluto niet en vreest;
Albador wapper-kaeck sal naer hem komen trappen,
En als een water-hont sijn ooren t' samen klappen,
Sal rasen om het perck, en maken vreemt gebaer,
Als of'er duysent man ontrent de kamer waer;
Flucx sulje Brontes sien, die, met sijn felle klaeuwen,
Sal dreygen als een beir, en als een katte maeuwen,
Sal vullen al het wout met wonder vreemt geschreeu,
Gelijck een felle wolf, of als een wreede leeu.
Waer toe het al geseyt? - daer sullen vreemde dingen
U komen om het oogh, en om de leden springen.
Maer ghy, hoe dat het ga, staet vast gelijck een man,
Daer is geen leelick spoock, dat u genaken kan.
Doch als de swarten hoop ten lesten sal verdwijnen,
Dan sal'er op de zael een schoone vrou verschijnen,
En nevens haer een kint. Het wijf sal Venus zijn,
De jongen haren soon, de gront van uwe pijn.
Terstont sal achter haer een harderinne komen,
Die binnen uw gemoet haer woningh heeft genomen;
Maer sy en is'et niet, 't is maer een ydel beelt,
Dat in de schrale lucht en om uw sinnen speelt.
Dus, schoon het u belacht, en wilt haer niet genaken,
En boven alle dingh en wilt'et nimmer raken:
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Want biet ghy eens den mont, of wel uw rechterhant,
Ghy sult uw leden sien als in een vollen brant:
Uw breyn sal grilligh zijn, uw sinnen sullen dolen,
Uw wangen afgerecht gelijck als swarte kolen,
Uw lippen soo gestelt gelijck als enckel pick,
Uw geesten uyt het lijf getogen van den schrick.
De schim die u genaeckt, die koomt u maer betoonen,
Dat sy, die ghy bemint, uw liefde wil beloonen,
Dat sy nu sachter is, en voor u toe-bereyt,
Daerom ghy haer in ernst soo dickmael hebt gevleyt.
De vrijster sal voortaen van u niet willen vlieden,
Maer sal u menighmael haer soete lippen bieden,
Sal by u willen zijn oock in het dichte wout,
En wenschen even staegh met u te zijn getrout.
Ghy daerom, wat'er koomt, en wat'er magh gebeuren,
Al schijnt'et dat het huys en al de mueren scheuren,
En wijckt noyt uyt het perck daer in ghy zijt bewaert,
Hoe seer Pyragmon gloeyt, hoe fel oock Scylla baert.
Doch of geen spoock misschien sich u en quam vertoonen,
De Goden, lieve vrient, die willen u verschoonen,
Weest des niet ongerust, maer hout u wel gesint,
Ghy sult haest uwe sien, die ghy van herten mint.
Als nu de swarte pot heeft langen tijt gesoden,
En dat'et vreemt gespuys is uyt het huys gevloden,
Soo maeckt u tot den haert, en neemt het selsaem kruyt,
En perst'er met gewelt den lesten druppel uyt.
Bewaert het dierbaer nat, de keest van alle saken,
Dat kan een killigh hert tot u genegen maken;
En soo men dat gebruyckt gelijck ick seggen sal,
Het maeckt een jongh gesel de vrijster lief-getal.’
Hier sweegh de swarte kol. De vryer, als genesen,
Wert vrolick in den geest, en kreegh een ander wesen,
Hy vraeght haer ander-wers al wat'er is geseyt,
En heeft'et als een schat sich aen de borst geleyt.
Hy neemt de kruyden met in eenen tros gebonden,
En wat het selsaem wijf noch dienstigh had gevonden,
Hy stelt hem tot de reys, en seyt haer goeden dagh,
En spoet hem naer het dorp soo vaerdigh als hy magh.
Koom hier nu, soete jeught, en wilt'er over-mercken,
Wat Damon onderneemt om uyt te moeten wercken,
Alleen uyt dwase min. 't Is enckel hels bejagh,
Dat niemant sonder schrick òf sien, òf hooren magh.
Hy stelt noch efter vast, oock met een groot verlangen,
Het stuck gelijck het lagh ten eersten aen te vangen,
Hy vreest geen duyvels list, geen onder-aerts gevaer;
Siet hier een oude spreuck: Dien lieft, is niet te swaer.
Och, of ons hoogste drift, ons liefde mochte strecken,
Om goet te mogen doen, om deughden op te wecken!
O God, vergunt ons dat, en weest ghy 't eenigh wit,
Dat onse ziel begeert en onsen geest besit! Als hy nu met vermaeck door-wandelt harde wegen,
Sijns vaders ouden vrient, die komt den harder tegen;
Palaemon hiet de man, die, als hy Damon siet,
En wist niet wat'er schort, of wat'er is geschiet,
Hy wist niet wat den uyl of wat de vreemde kruyden,
Noch wat het ander tuygh wil seggen of beduyden;
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‘Ey, segh eens, sprack de man, ô Damon, lieve vrient!
Waer toe u dit gewas en desen vogel dient.
Ick vind' het wonder vreemt, dat ghy soo viese dingen
Gaet soecken in het wout en t'huys bestaet te bringen.
Wat aenslagh hebje voor?’ De blijde jongelingh
Betrout den ouden man, en seyt hem alle dingh:
Hy gaet hem met gemack ten vollen openbaren,
Al wat hem van het wijf is heden weder-varen,
Hy opent wat'er schuylt, en al met blijden geest,
Hy stelt hem voor het oogh een volle bruylofs-feest.
Als dit Palaemon hoort, hy staet geheel verslagen,
Hy kan het slim bedrogh, de rancken niet verdragen:
‘Wel, seyt hy, harders-kint, wie gaf u desen raet,
Dat ghy door quaet beleyt tot goede dingen gaet!
Ghy zijt, na mijn begrijp, te bijster onbedreven,
Voor soo een vuylen bras uw penninck uyt te geven.
Indien ghy my gelooft, het is een quade slagh,
Die u te geener tijt ten goede dienen magh.
Geen nare spokery, of list van snoode vrouwen,
En leggen oyt een gront om wel te mogen trouwen;
Ghy doet in dit geval een wonder quaden gangh,
En 't sal u hinder doen uw leven-dagen langh.
Wat meynje, sal een uyl u aen de vrijster helpen?
Of sal een vuyle pier uw tochten konnen stelpen?
Ghy zijt, soo ghy het denckt, van uw verstant berooft:
Het is voorwaer een uyl, die dit bedrogh gelooft!
Laet vry uw selsaem moes en swarte kruyden koken,
Geen liefde wort verweckt door onder-aertsche spoken,
Door geesten uyt de lucht of ander vuyl gebroet:
Een maeght blijft datse was, wat oock een spoker doet.
Kont ghy door goet beleyt niet tot een vrijster komen,
Seght vry: een hooger macht die heeftse my genomen;
Al wat door nacht-gelol of vuyl bejagh geschiet,
Dat wil de goede God, dat wil den Hemel niet.’
Als dit de Jonghman hoort, hy weet niet wat te maken,
Hy sucht, hy swijght, hy dut, hy krijght beschaemde kaken,
Hy opent dit en gint; maer, des al niet-te-min,
Hy blijft gelijck hy was, en treckt hem weder in.
Na groot en langh verhael, en veelderhande woorden,
Die onsen Jongelingh tot aen de ziel bekoorden,
Soo neemt hy met verdriet ten lesten in beraet,
Wat in dit vreemt geval voor hem te plegen staet.
Maer t'wijl hy staet en dut, soo komt een harders jongen
Daer uyt het naeste dorp in haesten aen-gesprongen,
En met hy Damon sagh, soo bleef hy vaerdigh staen,
En heeft een kort gespreck op dese wijs gedaen:
‘Dat jongh, dat aerdigh dier, soo langh van u gepresen,
En sal voor desen tijt niet meer uw vrijster wesen,
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O harder, mijn genan, ick weet een vreemt geval,
Dat u tot in het mergh de ziele quetsen sal:
Daer is een hoofs gesant hier uyt het hof gekomen,
Die heeft de jonge maeght in haesten wegh-genomen;
En schoon haer vader selfs dit wonderselsaem vant,
Hem is alleen geseyt: het koomt van hooger hant,
Menalcas, hebt gedult. - Wat sal de man beginnen?
Hy is geheel bedruckt tot in sijn diepste sinnen,
Hy bad in grooten ernst, hy smelt in groot verdriet,
Maer wat hy plegen mocht ten baet den harder niet.
Als 't op een scheiden ging, de man die scheen te sterven,
Hy viel haer om den hals en kust haer menigh-werven,
Sijn tranen rollen af tot in sijn grijsen baert;
Maer hy wert niet verschoont, en sy wert niet gespaert.
Te midden in het dorp daar stont een gulden wagen,
Daer in wert sy gebracht, en vaerdigh wegh-gedragen.
Menalcas sagh haer na, tot dat de koets verdween,
En gaf daerop den geest, gelijck het yder scheen.
Daer bleef hy sonder spraeck, en die den harder sagen
Zijn met den man bedroeft, en aen het hert geslagen;
Dies wert hy op-gebeurt, en in sijn huys gebracht,
Al waer hy, na men seyt, de doot alleen verwacht.’
Als Damon dit verstont, eylaes! sijn roode wangen
Zijn met een bleycke verw van stonden aen bevangen;
Het kruyt en wat hy droegh ontviel hem uyter hant,
En oock sijn tranen selfs die rollen in het zant:
‘Daer leyt de toover-kunst en al haer vreemde rancken,
Daer leyt het swart geheim en al de minne-drancken,
Daer leyt'et altemael, ick trap het met den voet,
Ick voele, na mijn dunckt, den doot in mijn gemoet.
O sterren, sonne, maen, o lucht en koele winden,
En wat in eenigh deel des hemels is te vinden
Ten goeden van den mensch, ach! stijft my dit gemoet,
Dat niet en kan bestaen in desen tegenspoet.
Mijn hert smelt in den druck, mijn geest die is besweken,
De kracht van mijne jeught die is alreê geweken.
O dat mijn bange ziel den lesten adem gaf,
En dat ick nu ter tijt mocht dalen in het graf!
Aspasia, de lust van mijn verdrietigh leven,
Aspasia, mijn troost, in dese borst geschreven,
Aspasia, de glans, Aspasia de vreught,
Aspasia, de kroon van al de frissche jeught,
Aspasia, de bloem van duysent Harderinnen,
Aspasia, den dauw van mijn verdorde sinnen,
Aspasia, mijn wensch en aller vrouwen eer,
Aspasia, mijn ziel, en is voortaen niet meer;
Is buyten ons bevangh, is voor de groote Jonckers,
Is voor het dertel Hof en voor de steedsche pronckers,
Is daer se blijven moet; wat sal ick nu bestaen?
Ick wou, indien ick mocht, tot in de helle gaen;
Ick wou, indien ick mocht, tot in den afgront dalen,
Mocht ick tot mijnen troost de vrijster weder halen;
Maer dat is sonder hoop, ick ben voor alle tijt
Mijn troost, mijn herten-wens, mijn lust en vreughde quijt!’
Hy is dan gansch ontset en wonder seer verbolgen,
Hy wil, hoe dat'et gae, hy sal de vrijster volgen;
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Hy krijght terstont een paert uyt Alcons rijcken stal,
En geeft hem om te sien wat hier van worden sal.

Cyrus en Aspasia.
Een Vorst van grooten naem, en over-al gepresen,
Die was om desen tijt in Persen op-geresen,
Fris, wacker, onversaeght, van hoogh en edel bloet,
Maer des al niet-te-min noch hooger in gemoet.
Hy nam veel Rijcken in, en wan verscheyde slagen,
En wert schier van het luck als op den hals gedragen,
Hy voerd' een machtigh heir en menigh dapper helt,
Die voor hem buyten schrick het lijf te pande stelt.
In 't hof was doen 't gebruyck, dat, na verrichte saken,
De Prinssen ondereen hen gingen vrolick maken
Met konstigh snaren-spel, met edel druyven-nat,
Met jock en bly gesangh, en vrouwen boven dat.
Hier toe was doen ter tijt een hoop geslepe gasten,
Die met een stagen vlijt op desen handel pasten,
Die sochten door de stad, en door het gansche lant,
Waer dat men voor den Prins de schoonste maeghden vant.
Eens op een blyden dagh, een weynigh na den eten,
Als noch in hare vreught de Vorsten zijn geseten,
En t'wijl het hoofsche volck met open kele lacht,
Zijn daer op eene mael vier maeghden in-gebracht.
Vier maeghden wonderschoon en van een geestigh wesen,
En daerom in het hof van yder hoogh gepresen.
Hy die het stuck beleyt, die steltse voor den Vorst,
Met rein gewaet bekleet, maer naeckt ontrent de borst;
Dit heeft de jonge Prins ten vollen wel bevallen,
Hy voeght hem tot het spel, en geeft hem om te mallen,
Hy scherft, hy tacketeylt, hy slaet een kluchtjen uyt,
Hy doet, 'k en weet niet wat, dat niet te veel en sluyt.
Hy sagh hoe dat'er drie om desen handel loegen,
En nam het voor een peyl dat sy haer wilden voegen.
De vierde, soo het bleeck, en was soo niet gesint,
Vermits sy geenen lust in hoofsche grepen vint.
Daer is soo schoonen roos in geenen hof te lesen,
Gelijck een jonge maeght, die met een eerbaer wesen
Haer oogen neder-slaet, en met de lippen swijght,
Maer om haer soeten mont een aerdigh bloosjen krijght.
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De Prins quam hant-gespel aen haren boesem maken,
Maer sy toont strengh gesicht, en liet haer niet genaken:
Sy keert sijn handen af, met soo een fier gebaer,
Of sy een Prinssen kint, en hy een lecker waer.
Oock dat beviel den Vorst, en liet terstont bevragen
Wie dat de vrijster is, en wie haer naeste magen.
Hem wert daer op geseyt: Het is een harders kint,
Geringh in haer bedrijf, maer over-al bemint.
Sy is van hoogh gemoet, en wil geen vryers lijden,
En sy is over-al gelijck een ey te mijden;
Wie dat haer heeft geviert, of wie haer heeft versoght,
Die heeft gansch sonder vrucht sijn dagen omgebroght.
De Prins, na dit verhael, gaet op een nieu beginnen,
Sy weygert even hart, en krijght gestoorde sinnen;
En als de jonge maeght haer dus mishandelt vont,
Ontsluytse voor het lest aldus haer rooden mont:
‘Ick moet uyt alle kracht de Goden eeuwigh loven,
Dat ick ben ver geweest van alle Koninghs-hoven.
Hoe! is dit Wereltvorst, is dit een Keyser zijn,
Geheele dagen langh te sitten in den wijn,
Te nemen sijn vermaeck ontrent de lichte vrouwen,
En alle mal gelaet met vreughden aen te schouwen?
O, dat en is geen werck, dat uwen staet betaemt;
En seker, machtigh Prins, ick bender in beschaemt.
De plichten van het Rijck, dat zijn gestage sorgen,
Van dat de sonne daelt tot aen den rooden morgen.
De kroon behoeft den geest, behoeft het gansche lijf;
Gewis al wiese draeght en hoeft geen tijt-verdrijf.
Een Prins heeft ander werck; hy moet gestrenge wetten,
Hy moet voor al het Rijck de nutste regels setten,
Hy moet het weeligh volck, oock door sijn eygen daet,
En leyden tot de deught, èn houden in de maet,
Nadien de rauwe jeught door hem dient in-gebonden,
Op dat'er niet een maeght of vrou en zy geschonden,
En dat het slim bejagh, en drift tot vuyle lust,
Door hem dient af-gekeert en uyt te zijn geblust.
Ghy, die ons Koning hiet, en wilt geen vrijster schenden,
Die noyt een dertel wicht of hoofsche lincker kenden;
Doet eer dat u betaemt: bestiert het vaderlant,
En hout uw gulle jeught door reden in den bant;
Dat sal u, machtigh Vorst, een stil en vreedsaam leven,
Dat sal u door het Rijck ontsagh en eere geven.
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Een die maer slechts het volck en niet sijn lust gebiet,
Verdient na rechten aert den naem van Koningh niet.’
Dit seyt de jonge maeght met soo een deftigh wesen,
Dat in des Koninghs hert een af-keer is geresen
Van alle vuyl bejagh. Hy laet het mallen staen,
En doet dien eygen stont sijn Raden henen gaen.
Hy gaet in sijn vertreck in stilheyt over-leggen
Al wat de jonge maeght hem aen bestont te seggen,
En als haer gansch gespreck by hem ontschakelt wert,
Het docht hem dat de gront quam uyt een edel hert,
Quam uyt een reyne ziel, en dat soo vrye sinnen
Zijn machtigh om een Prins te koonnen overwinnen.
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Hier koomt haer soet gelaet, haer aerdigh wesen by,
En siet, daer is de Vorst in soete rasery.
Hem kan geen stille rust ontrent de leden komen,
Vermits sijn diepste mergh alreed' is ingenomen.
Wat dient'er meer geseyt? Hy stelt ten hoogsten vast,
Dat geen als dese maeght hem toe en dient gepast.
Maer Damon onderwijl is in de Stadt gekomen,
En heest na sijn belangh aen alle kant vernomen:
Maer wat de jonghman doet, of waer hy vragen kan,
Geen mensch doet hem bescheit, geen mensch en weet'er van.
Een boer, een harderskint, gekomen van de stellen,
In kleedingh wonder rou, en sonder met-gesellen,
Eenvoudigh uyter aert, en ront gelijck een kloên,
En weet niet hoe te gaen, of wat te sullen doen,
Hy suckelt in het hof en waer de menschen gingen,
En, naer sijn slecht begrijp, doorsnuffelt alle dingen;
Maer 't is van kleyn beleyt al wat de Jonghman doet.
Wie sneêgh is in het lant is hier een slechten bloet.
Hy siet een machtigh slot, hy siet vergulde zalen,
Hy siet den rijcken glans daer in sijn oogen dwalen,
Hy siet een schoon verwulf, en wit gelijck een krijt,
En al het groot gebou behangen met tapijt.
Hy siet'er ander volck als die de schapen weyden,
Hy siet een frissche jeught van jonge Prinssen leyden,
Hy siet dat al het werck hier vry wat anders gaet,
Als daer Alexis speelt ontrent sijn mede-maet.
Ten lesten raeckt de quant daer al de Vorsten saten,
En met het hof-gesin en by den Keyser aten;
Daer sagh hy 't edel nat in gulde vaten staen,
En dwalen over dis en dickwils omme gaen.
Ten lesten is de Vorst van tafel op-geresen,
En met een blijden geest, en met een vrolick wesen
Ter kamer uytgegaen. En onder dit geloop
Quam even met den drangh oock Damon in den hoop.
Hy vont een nieu vertreck, daer sagh hy schoone vrouwen
By menigh Edelman, by Prinssen onderhouwen.
Daer sagh hy dat de Vorst een jonge maeght verkoos,
Soo fris in haer gelaet gelijck een versche roos.
Daer sagh hy hoe de Prins haer door de kamer leyde,
Haer streelde metter hant, en met den monde vleyde;
Daer sagh hy hoe het volck hier op te samen liep,
En heyl en veel gelucx ontrent de Keyser riep.
Hy, wien al dit gewoel zijn wonder vreemde saken,
En efter niet en derft den grooten Vorst genaken,
Vervoeght hem by een Prins die wat ter zijden stont,
En stort hem in de borst sijns herten vollen gront:
‘Ey, macker wie ghy zijt, laet my een weynigh vragen,
'k En sagh noyt Prinssen hof van al mijn leven-dagen;
Ey, segh my doch een reys den gront van dit beslagh,
Op dat ick in het dorp iet nieus verhalen magh.
Wat is'et voor een man die alle menschen groeten,
En voor wien, als hy komt, oock Heeren buygen moeten?
En wie is doch de maeght, van alle man besien,
Aen wien men yder hoort geluck en hulde biên?
Ick ben een ront gesel, en bijster onbedreven,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Die niet als op het lant en ben gewent te leven,
Die noyt en heb gewoont als op een boeren-werf;
Neemt my ten besten af, dat ick u vragen derf.’
De Prins sagh Damon aen, en schoon hy kan bemercken
Dat hem de leden staen om in het velt te wercken,
Soo vont hy niet-te-min in sijn gedaente wat,
Daer in hy groot vermaeck en goet vernoegen hadt;
Hy seyt dan: ‘Goede vrient, de man by u gewesen,
Dat is de grootste Vorst die oyt de menschen presen,
Een harder van het volck, een Keyser in het Rijck,
En daer en is geen mensch op aerden sijns gelijck.
De Juffer, dien ghy siet hem metter hant geleyden,
Dat is een Harderin gekomen uyter heyden.
't En is naer mijn onthout, nu maer den vijfden dagh,
Dat ick haer sonder glans hier in de kamer sagh.
Nu streckt hy tot de maeght soo verre sijn behagen,
Dat hy ontrent haer is bynaest geheele dagen,
Dat hy, gelijck het schijnt, van haer niet duren kan,
En is haer even-selfs gelijck een echte man.’
Als Damon dit verstont, soo gaet hy vorder mercken,
En liet op dit gesicht de gansche sinnen wercken;
Eer hem dit was geseyt, soo was hy steke-blint,
Hy sagh niet dat hy kent, hy kent niet dat hy mint.
‘Siet, wat een selsaem dingh! wie sou'et konnen meenen,
Dat iemant soo ontlijckt door glans van rijcke steenen?’
Dit seyt de rouwe gast; en mits hy naerder trat,
Soo wort sijn bange ziel van droefheyt op-gevat.
Het schijnt dat hy versteent, als hy in dese bende
Sijn troost, sijn herten-lust, sijn harderinne kende,
Het schijnt dat hy beswijckt, als hy sijn beste pant
Sagh in soo grooten hof, en in soo vasten hant.
Hy berst ten lesten uyt, hy kan niet langer swijgen:
‘Die voor een Keyser is en magh geen harder krijgen;
Vaertwel, mijn tweede ziel!’ De Vorst vernam de stem,
En sijn beminde maeght aenhoortse nevens hem.
Daer stont de Jongelingh met grooten druck bevangen,
Daer stont hy slecht en sagh, met tranen op de wangen.
De Prins, die in het Hof dit niet en is gewent,
Vraeght aen de lieve maeght, of sy den Harder kent.
Sy, ront en sonder gal, verhaelt in korte reden,
Wie dat de Jonghman is, en wat hy heeft geleden,
En hier uyt weet de Vorst al wat den Harder schort,
En waerom dat hy sucht en droeve tranen stort.
Hy leyt sijn Harderin een weynigh uyt de lieden,
En laet den rouwen gast in sijn vertreck ontbieden;
Daer seyt hy: ‘Vrient, ick hoor ghy zijt van goeden aert,
Ick wou, soo 't u beviel, dat ghy mijn dienaer waert.
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Ick sal u stage gunst en groote sucht betoonen,
En uwen trouwen dienst met, rijcke gaven loonen;
In plaets van desen pij en boeren hongerlijn,
Sal uw geheele kleet van gulde stoffe zijn.
De maeght, u wel bekent, die heeft u soo gepresen,
Dat ghy, na dat my dunckt, hier moet gevordert wesen;
Wel aen, verlaet den bouw, den vlegel, en de wan,
En wort ontrent een Prins een lustigh Edelman.
Ghy sult hier in het hof, oock sonder iet te zaeyen,
Ghy sult al rijcker oegst en beter vruchten maeyen,
Dan als ghy staet en spit, of op den velde ploeght,
Soo ghy naer ons gebruyck alleen de sinnen voeght.
Ghy slaept of in het stroo, of op gedroogde biesen,
Hier sulje swanen-dons tot uwen leger kiesen.
Ghy hebt een slecht vertreck van kley en stroo gebout;
Hier sal uw wooningh zijn geçiert met edel gout.
Uw muren zijn bedeckt met raegh en spinne-webben;
Hier sulje schoon tapijt in zael en kamers hebben.
Ghy drinckt maer schrale wey, en eet geringe kost,
Maer hier is vet gebraet, en niet als soete most.
Ghy kont in uw beroep alleen maer schapen weyden;
Hier konj' een machtigh heyr en groote benden leyden.
Ghy draeght een harders staf die uwe boeken dwinght;
Maer dit is ander tuygh, dat in de steden dringht.
Ghy voert uw kleyne biên ontrent de groene linden,
En soeckt in haren korf een Koningh uyt te vinden;
Maer lieve, segh een reys wat u de Koningh geeft,
Die in soo engen korf en van de groente leeft?
Hier konje grooten staet, hier goet en eer bekomen,
By ons wert menigh lant door wapens in-genomen.
Daer is geen heerschappy te rapen uyt het groen;
Maer ick of mijns gelijck, die kan u voordeel doen.
Hier leert men geestigh zijn, hier leert men deftigh spreken,
Hier leert men wijs beleyt en hondert gauwe streken;
Maer die staêgh met het vee gaet weyden in het gras,
Die blijft voor immermeer een klunten als hy was.
Ghy daerom, geestigh quant, laet egh en kouter varen,
En kiest een beter stant voor uwe frissche jaren:
Hebt ghy de vrijster niet tot wie ghy waert gesint,
Ghy sult van heden aen van Prinssen zijn bemint.’
Als Damon van de Vorst aldus was aen-gesproken,
De lust tot sijn beroep en is hem niet gebroken;
Want, als hy voor een wijl het stuck had overleyt,
Soo heeft hy voor den Prins ten lesten dit geseyt:
‘Indien ick bidden magh, ô Prinssen, hooge machten!
En wilt ons lagen stant niet al te seer verachten;
En prijst oock niet te veel de macht van uw gebiet:
Want, na mijn kleyn begrijp, 't en is soo lustigh niet.
Ick heb een ouden vrient, die, in sijn jonge dagen,
Plagh fruyten in de stadt en ander groen te dragen;
Die heeft oock in het hof een lange wijl verkeert,
En wat daer omme-gaet, dat heeft hy my geleert.
Hy was in sijnen tijt een wonder snegen jongen,
En liet het ooge gaen ontrent de vreemde sprongen,
Ontrent het los gewoel, dat om de Prinssen sweeft,
En leerde wat het hof voor quade nucken heeft.
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Dit gingh de goede man my menighmael verhalen,
Als ick benevens hem gingh weyden in de dalen;
En staêgh was sijn besluyt, wanneer ick van hem schiet:
En woont niet in het hof, de deught en woont'er niet;
En dient geen machtigh Vorst, al mocht'et u gebeuren,
Al schijnt'et eerst vermaeck, ghy sult'et eens betreuren.
Nu weet ick dat de man my riet gelijck een vrient,
En houde dat het hof geen vry gemoet en dient.
'k En wil om overvloet geen smaet of banden lijden,
Een hert dat sich vernoeght, dat kan hem licht verblijden.
Heb ick tot mijn behoef een kleynen water-put,
Waer toe is my de vloet van gulle stroomen nut?
Al is het water groot, en dat de holle stroomen
Geen dam kan wederstaen, geen dijck en kan betoomen,
Wat voordeel doet het my? Al lijd' ick grooten dorst,
Een weynigh is genoegh aen mijn verhitte borst.
Ick acht'et meerder vreught te leven by de schapen,
En op een groene wey gerust te mogen slapen;
Ick acht 'et meerder lust te spelen op een riet,
Als wat een hovelingh ontrent een Vorst geniet.
Te woonen in het wout, het jonge vee te weyden,
De geyten aen den bergh, de schapen aen der heyden,
De bocken aen de klip, de koeyen in het gras, Van daer komt meerder vreught, als oyt in hoven was.
Ick ben een rustigh quant in vryheyt op-getogen,
Ick heb een ronden aert uyt's moeders borst gesogen;
My dunckt, dat al het volck hier leeft in slaverny:
Want daer een grooter woont en is geen minder vry.
Wat in het hof verkeert dat acht ick als gevangen,
Men siet de ketens selfs hun om de leden hangen;
't Is waer, de stof is schoon, soo datse wert benijt:
Maer efter is het volck haer soete vryheyt quijt.
Een slaef is aen het lijf, sy in den geest gebonden,
En dat wort over-al het meeste leet bevonden.
Het lijf is maer een schors; maer wat van binnen raeckt,
Dat is'et dat den mensch geweldigh bitter smaeckt.
Hier woont geen echte trou, maer wel een listigh streelen,
Een hoere met het wijf, die moeten t' samen deelen.
Het is'er al bedrogh, en niet als eygen baet,
't Is al vol linckerny al wat'er omme gaet.
Hier toe word ick genoot, om dit te komen leeren,
En 't is, gelijck men meynt, een lagen staet vereeren;
Maer ick en acht'et niet; wat vreught geeft doch het gout?
Ick vinde meerder lust ontrent een jeughdigh wout.
Hier sal ick blijder zijn, en vry al beter varen,
Als daer een stage wacht de kamers moet bewaren,
Als daer men proeven moet, of niet een boos fenijn
Is in het schoon geback, of in den soeten wijn.
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Ey, segh my doch een reys, wat heb ick doch te passen
Op al het hoofs beslagh, en overtolligh brassen?
Wie heeft'er oyt veracht een ham of schapen-bout,
Gehangen in den roock, gewreven in het zout?
Wie slechts met honger eet, gelijck wy boeren plegen,
Al nut hy slechte kost, hy vint een vollen segen,
Hy vint dat hem bevalt, hy vint een soete smaeck;
In spijt van hoofsche pracht, wy leven in vermaeck.
Wie met den lijve werckt en hoeft geen grage sousen,
Wie staêgh in hosen gaet en hoest geen syde kousen,
Die met een grauwe py ten vollen is vernoeght,
En kent geen sachter kleet, of dat hem beter voeght.
Wat kan het rijck gewaet aen my of iemant geven,
Al waer het altemael van enckel gout geweven?
Een harders ruyme dracht die staet my beter aen,
Als in een hoofsche praem geperst te moeten gaen.
Een kleet van eygen wol of eygen vlas gesponnen,
En vrucht op eygen lant met eygen hant gewonnen,
En moes uyt eygen hof, en vleesch uyt eygen stal,
Dat is de soetste vrucht van gansch het aertsche dal.
Wel, laet dan dien het lust by groote Prinssen leven,
En aen het dertel hof de leden over-geven,
Ick prijse boven al het vry en lustigh velt,
Daer ons geen swarte nijt of sucht van eere quelt.
't Is seker, hooge staet en diergelijcke saken,
En konnen nimmermeer ons recht geluckigh maken;
Een stil en billick hert, dat hem na reden voeght,
Dat is het dat de mensch op aerden vergenoeght.
Ick weet, het is een kunst een Prins te konnen vleyen,
En als het dienstigh is sijn netten uyt te spreyen,
Ick weet het is geluck met Vorsten wel te staen;
Maer eer het iemant denckt, soo is de gunst gedaen.
't Is ijs van éénder nacht, hoe wel het schijnt te blincken,
Hoe vast dat iemant gaet hy kan noch efter sinken;
Een Prins heeft groote macht, maer vry geen minder gal,
Wie hem eens tegen krijght die treft een wissen val.
Wel aen, weest ghy een Vorst, en 't moet u wel bekomen,
Maer ick en heb noyt lust in hoofsche pracht genomen,
En soo en doe ick noch. Ick wil een harder zijn;
Want al wat eere geeft en is niet sonder pijn.’
Daer gaet den ronden gast, daer gaet den harder strijken,
En stelt een vryen hals voor groote Koninghrijcken;
Hy past niet op het hof en op het hoofs beslagh,
En wert eerst wel gesint als hy sijn hutte sagh:
‘Nu, Vorst, ick segh u danck, en wil u God bevelen,
Die laet' u vruchtbaer zaet en soete kinders teelen,
Ten dienste van het Rijck. En ghy, ô fiere maeght,
Die mits uw moedigh hert een Keyser hebt behaeght,
Dewijl ghy niet en zijt voor mijne koy geschapen,
Maer om hier in het hof ontrent een Vorst te slapen,
Ick wensch u veel gelucx: en, als het wesen moet,
Blijft eygen aen den Prins, en zijt van my gegroet.
Ghy sult noch menighmael en op verscheyde reysen,
Ghy sult noch voor gewis op uwen harder peysen,
De tijt sal alle dingh eens maken openbaer;
Al blinckt de gulde kroon, sy weeght geweldigh swaer.
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Wèl moet mijn grauwe pij, mijn kleine woningh varen,
Heb ick geen hoogen staet, ick hebbe soete jaren,
Ick heb een vrolick hert en ben mijn eygen man,
Dat noyt het prachtigh hof sijn Jonckers geven kan.’
De Prins, die stont verbaest van dit vrymoedigh spreken,
Hy prees sijn ronden aert al scheen hy wat gesteken,
En seyde tot besluyt: ‘de man die heeft gelijck:
De mensch die sich vernoeght besit een Koninghrijck.’
Hy laet den Jongelingh een schoone wooningh geven,
En landen na den eysch, en benden daer beneven,
En paerden tot den bou, en schapen boven dat,
Meer als in dat gewest een Harder oyt besat.
De vader van de maeght en wort oock niet vergeten,
Soo haest de jonge Prins heeft sijnen staet geweten;
In voegen dat de man en al sijn naeste bloet,
Bekoomt uyt dit geval èn eer èn machtigh goet.
Sijn dochter niet-te-min, door haer bequame zeden,
Door oordeel, goet verstant, en ongeveynsde reden,
Wast in des Keysers gunst, en dat soo wonder diep
Dat sy als echte wijf op sijnen leger sliep.
Dit wert van stonden aen door al het lant geweten,
En stracx wort menigh hert door swarte nijt beseten:
De Juffers van het Hof die zijnder om gestoort,
Vermits een slechte maeght een Keyser heeft bekoort.
Vermits een slechte maeght een Keyser heeft bewogen,
En sonder minne-kunst tot hare min getogen:
Het is te grooten spijt, dat soo een harders kint
Ontrent den grooten Vorst de meeste gunste vint.
Hier op gaet Achter-klap een vreemde vont bedencken,
Om aen de jonge maeght haer goeden naem te krencken.
Sy spreeckt eerst binnens monts, maer luider naderhant:
Hoe dat het harders kint aen Damon is verpant,
Met Damon is verseylt, na Damon is geweken,
Door ick en weet niet wat, door vreemde minne-streken,
Door slimme toover-kunst, en dat de loose gast
Ten lesten, door bedrogh, de vrijster heest verrast;
Dat hy een langen tijdt gingh dolen aen der heyden,
Soo dat om sijn verdriet de teere Nymphen schreyden;
Maer dat hy op een bot en wonder haest genas; In 't kort, het was geseyt, dat sy geen maeght en was.
Dit quam oock, door beleyt, ontrent des Keysers ooren,
Men liet hier allesins de snoode rancken hooren:
Dies wert de jonge Vorst bedroeft en ongesint,
Mits hy de jonge maeght van ganscher herten mint.
Hy weet noch even-wel in sijn gemoet te mercken,
Wat dat de swarte nijt in Hoven plagh te wercken,
Hy weet wat voor een volck ontrent de Prinssen leeft,
En wat het grilligh Hof voor slimme grepen heeft.
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Hy dan, met dit geval tot aen de ziel beladen,
Ontbiet het beste deel van sijn vertroutste Raden,
Hy doet haer al het stuck ten vollen overslaen,
En stelt ten lesten vast wat dat'er dient gedaen.
Ontrent den hoogen bergh, niet verre van Ephesen,
Daer plagh in ouden tijt een stil geheym te wesen,
Geen bijl, geen menschen hant en had'er aengeraeckt,
Maer vrou Natura selfs die heeft'et daer gemaeckt.
In 't midden hingh een riet van veelderhande leden,
Dat hadde Pan wel eer met eygen hant gesneden;
Een riet, dat somtijts gaf een wonder soeten sangh,
Een riet, dat somtijts gaf een wonder droeven klangh:
Want als daer in het lant een vrijster wert bevonden,
Door eenigh slim beleyt verdacht te zijn geschonden,
Soo wortse van het volck in dese rots gebracht;
Van waer men dan de proef van haren maeghdom wacht.
Want soo misschien de sloir haer maeghdelicke deelen
Had, door ongure lust, aen iemant laten streelen;
Soo gaf terstont de fluyt een wonder droef geluyt,
En wat men pogen mocht, daer quam niet anders uyt;
En dan moest haren naem op alle tongen rijden,
En van de gansche jeught onsoete nepen lijden:
Sy magh van nu voortaen niet komen aen den dans,
Daer maeght of jongh gesel omringt een roose-krans;
Sy moet een ander kleet, een ander hulsel dragen.
Wat sal de vrijster doen? het zijn verdiende plagen:
Want die haer eere mist, en dat met eygen schult,
Moet lijden wat'er volght, en even met gedult.
Maer soo de jonge maeght haer niet en had vergeten,
En dat haer edel waes niet af en was gesleten,
Soo gaf het vrolick riet soo wonder blijden sanck,
Dat sijn verheven galm door alle velden klanck.
Daer op wert stracx de maeght van yder vry gewesen,
En met een vollen mont van alle man gepresen;
En die haer reynen naem met snappen heeft beklat,
Die wert van stonden aen gebannen uyt de Stadt,
Gedreven uyt het velt. Hy mocht niet meer verschijnen,
Al waermen bange sorgh door vreughde doet verdwijnen,
Want, die met achter-klap een jonge vrijster schent,
Is waert om by het volck noyt meer te zijn gekent1).
De Raden van den Prins die hebben goet gevonden,
Dat na dit vreemt geheym de vrijster zy gesonden;
Op dat het selsaem riet mocht brengen aen den dagh,
Wat yder van haer eer voortaen gelooven magh.
Maer die de jonge maeght in haer geluck benijden,
Die lieten voren af een hoofschen lincker rijden,
Die heeft het gansche riet met aerde toe-gepropt,
Soo dat aen alle kant de fluyte was gestopt:
En schoon daer iemant blies oock met de volle kaken,
Hy konde geen geluyt, geen helle stemme maken:
Dat wert met slim beleyt op desen voet bedacht,
Op dat de jonge spruyt in schande zy gebracht.
Maer als het geestigh dier, een kleynen tijt geleden,
Quam met een groot gevolgh tot aen het hol getreden,
1) De hae virginitatie explorandae ratione, vide Achillem Statium libro octavo; item Cypraeum
Tract. de Sponsalib, cap. 13. part 51 num. 3.
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Ontsloot terstont de deur met onverwachten spoet,
Oock eerder eenigh mensch de grendels open doet.
Het riet noch boven dat begon terstont te spelen,
En dickmael op een nieu een ander liet te quelen;
De kley die stoof'er uyt, doch eerse neder quam
Sagh yder dat het stof een ander wesen nam:
Al wat'er uyt de lucht ter neder quam gesegen,
Dat wert van stonden aen gelijck een soeten regen
Van aerdigh boom-gewas, van loof, en edel kruyt,
Gelijck men veeltijts stroyt ontrent een jonge bruyt.
Noch is het niet genoegh, het loos begint te groeyen,
Te spruyten op de zael, en even daer te bloeyen,
Dies heeft stracx al het volck een groote vreught getoont,
En met het nieu-gewas de blijde maeght gekroont.
Daer gaen de posten af en rennen door de velden,
En gaen het vreemt geval den jongen Keyser melden;
De Vorst die is verblijt, en 't hof dat wert ontseyt
Aen al die vinders zijn van soo een slim beleyt.
Daer wert de jonge maeght met wonder groot verlangen
Ontmoet, bewellekomt, en in het Hof ontfangen;
Daer wert de jonge maeght den Keyser toe-gebracht,
Die haer met groote vlijt in sijne kamer wacht.
Men hout dat hy voortaen den lust tot alle vrouwen
Heeft deftigh in-getoomt, en krachtigh weder-houwen,
Soo dat geen hoofsche maeght, geen vrijster van de stadt,
Maer sy in volle daet sijn hert alleen besat.
Noch is'et niet genoegh: de Vorst die is bevangen,
Niet slechts met hare jeught en onbevleckte wangen,
Niet met haer geestigh oogh of met haer soet gelaet;
Sy dient hem boven dien gelijck een achter-raet:
En dat oock niet alleen in alle kleyne saken,
Maer die het hoogh beleyt van groote Vorsten raken.
Sy, die geen lant en had, (vermits haer sneêgh verstant)
Bestiert het gansche rijck, besit het gansche lant.
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Weygerige vrijsters, en toover-liefde.
SOPRONISCUS. Dit is een gansch selsaem trou-geval, soo ghy gehoort hebt, Philogame,
maer ick wilder kortelick van spreken, vermits mijn tijt, die my overigh is, gansch
kort is. Het eerste, dat my voor komt uyt dese geschiedenisse, is, dat ick bemercke,
dat Aspasia met heeft gedaen gelijck veel onvoorsichtige jonge lieden en dwase
vrijsters bestaen, haer latende wegh rucken tot een ontijdigh houwelick, genoeghsaem
met de eerste aen-sprake. Ick prijse het tegendeel in Aspasia, te weten, datse niet
dadelick, op den in-val van haer eerste jeught, haer en heeft laten bewegen tot de
liefde van den eenen ofte den anderen harder ofte huysman, schoon des, van den
eersten aen, gedurighlick versocht zijnde, haer voorstellende, soo te gelooven is, dat
verhaeste houwelicken veeltijts met verdriet ge-eyndicht worden. Want gelijck het
spreeck-woort seyt: wat Venus voeght, dat scheyt de klippel. Dan hier van op een
andere gelegentheyt, de-wijle ick hier stoffe in sie, die nergens beter verhandelt kan
werden, als by gelegentheyt van dese geschiedenisse.
PHILOGAMUS. Maer al is'et Aspasia wel bekomen, datse haer soo gansch af-keerigh
toonde van alle eerbare jonge lieden, die doch haers gelijcke waren, soo weet ick
doch wel, dat even die selve maniere van doen aen andere wel suer is op-gebroken.
Het is van outs bevonden, dat vrijsters, die soo gansch in-getogen waren, den
houwelicken staet verachteden, en haer af-sonderden van alle geselschappen, dickwils
onder den duym en ter smuyck dingen hebben onderstaen te doen, die haer vry minder
betaemden, en eynt-licken tot haer schande leclick zijn uyt-gevallen.
SOPH. Ick mercke uyt uwe redenen, waerde Philogame, dat ghy gaerne de jonge
dochters woudt doen gelooven, dat het spoedigh trouwen haer best is, en daer in
druckt ghy den aert van alle vryers uyt, en zijt een raetgever in uw eygen sake. Maer
ick bidde u te bedencken, dat sonderlinge in dusdanige gewichtige saken plaetse
heeft d'oude spreuke: 't Is licht haest genoegh, is 't maer wel genoegh.
PHIL. Met uw verlof, waerde Sophronisce, ick en wil niet juist, dat een jonge deerne
haer terstont tot trouwen sal begeven, mits sy des eens versocht wert. Neen, waerde
man, dat is geensins mijn meeninge: maer ick oordeele dat het dienstigh, ja noodigh
is, dat alle soodanige jonge spruyten, in 't ontluycken van de jeught, haer laten
bewandelen, en heusselick onderhouden van eerlicke jonge lieden. Dat kan haer
sneêgheyt en verstant aenbrengen, en oock leeren hoe men met de menschen in
beleeftheyt en eerbaerheyt moet omgaen. En ick meyne, dat de gene die, onder schijn
van een grooter eerbaerheyt, sulcx als kax niet en willen gedogen, dickwils werden
bevonden rechte sluyp-zielen te wesen, die in 't heymelick vreemde gangen gaen.
Ick sie dat Sappho, eer sy het oogh op Phaon hadde laten vallen, gansch geen behagen
en hadde om by jonge lieden te verkeeren, maer onthiel sich alleen by jonge dochters
en vrou-volck. En wat haer bedrijf aldaer was, weten de gene die haer versen gelesen
hebben. Ick hoorde eens van een geleert man een bedenckelicke reden op dese
gelegentheyt; hy seyde my, dat God eens hadde gesproken, naer het scheppen van
man en vrouwe: wast en vermenighvuldigt, en dat het selve woort van dien tijt af
krachtelick wrocht in alle menschen; in voegen dat de kracht van de jeught, sich in
haer volte openbarende, een yder mensche, 't zy man of vrouwe, sich dan moet voegen
tot een wettige wederpaer, dat is: trouwen; ofte dat hy, ongetrout blijvende,
schandelickheyt moet begaen; ofte dat hy een hooger gave van Gode ontsangen, ofte
anders noodelick dul en uyt-finnigh moet werden. En my dunckt datter vry wat aen
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is, als ick het ooge kome te slaen op de ervarentheyt, en die dingen die dagelijcx hier
en elders geschieden.
SOPH. Maer waerom dus breet, waerde Philogame?
PHIL. Om dat ick, uyt mijn kleine ervarentheyt, oude en nieuwe exempelen op
dese gelegentheyt kan by-brengen, geleerde Sophronisce.
SOPH. En welcke zijn doch dese uwe exempelen, Philogame? en welck de
besluyt-redenen, die ghy daer uyt soeckt te trecken?
PHIL. Ick weet dat hier in Hollant is geweest, noch niet te lange geleden, een jonge
vrijster van adelicken af-komst (wiens naem ick, om redenen, sal verswijgen), de
welcke, gevrijt en gevleyt zijnde van verscheyde Edel-lieden, haer gansch af-keerigh
en ingetogen hielt tegens alle mans-persoonen, sonderlinge die van houwelicksche
saken haer iet gewaeghden; en terwijl sy openbaerlick jonge Edel-lieden van de beste
van 't lant een eerlick houwelick ontseyde, liet sy haer heymelicken en ter smuycke
oneerlick gebruycken by een knecht van den huyse, een kleer-maecker wesende, die
oock des namaels sijn roem droegh tot haerder schande en sijn eygen verderf.
SOPH. Dat zijn selsame, vreemde, en ongehoorde gevallen, daer geen staet op en
is te maken, oock geen regels uyt en zijn te trecken, als de rarò contingentibus
wesende. En wie kan het selve voor de waerheyt opnemen, en gelooven, dat sulcx
in een redelicke ziele, ick laet staen een eerbaer herte, kan vallen?
PHIL. Voor my, waerde Sophronisce, ick geloove het sekerlick alsoo geschiet te
zijn; en men soude getuygen vinden (des noot zijnde), die sulcx souden waer maken.
Wat de jonge heden in uwen tijt hebben aengerecht, waerde Sophronisce, en weet
ick niet; maer als ick heden-daeghs somwijlen
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by jongh geselschap kome, soo hoor ick dickwils, met verwonderinge, hoedanige
vremde invallen dat'er verhaelt werden de vrijsters (ontrent het uytpuylen van de
jeught) in 't hooft te komen. Ick hoorde lest-mael (het welck ick hier in 't voor-by-gaen
moet verhalen, vermits het hier, na my dunckt, te passe koomt) ick hoorde segh ick,
onlanghs verhalen, dat binnen de stadt van Amsterdam een jonge deerne is geweest,
die by vrienden en voogden (by gebreck van ouders) werdende op-gevoet, veel
versoecx hadde in 't stuck van houwelick; maer alle de versoeckers wierden
behendelick over-dwerst en tegen-gegaen, by de gene die liever hadden gesien dat
de vrijster ongetrout hadde gebleven, om van de selve een oude Pete-moey te maken;
ten eynde sy-lieden of hare kinderen hare goederen mochten genieten, diese alreede
schenen in-geschreven te hebben: haer ten dien eynde dickmael verwijtende datse
housieck was, alsse scheen tot iemant eenige genegentheyt te toonen. Dit meermalen
geschiet zijnde, en de vrijster eyndelick het bedrogh ondervindende, kreegh een
vremt opset in 't hooft, om haer des te wreken. Sy hadde daer in de gebuerte een
hups- en frisschen jongelingh, wesende een Droogscheerder ofte Lakenbereyder van
sijnen bedrijve: en wist behendelick te wege te brengen, dat de selve sich by haer
laet vinden, onthaelt hem heuselick met woorden, en haren slagh waernemende op
eenige voor vallende oste gesochte gelegentheyt, laet haer by den selven beslapen
drie, vier, ofte vijf reysen, t'elcken met tusschenval van tijde, en dit soo lange tot sy
haer bevont bevrucht te wesen. Het welck sy den jongelingh heuselick openbaert,
die daer over ten hoogsten verblijt is, als vast stellende, dat hem nu dit houwelick
niet en mochte ontsitten, wesende voor hem en sijne gelegentheyt geheel groot en
aensienlick Hy bevondt lijckewel gansch beneden sijn ancker te vervallen. Want de
vrijster hem terstont daer nae afgevraeght hebbende, hoe veel hy tusschen nacht en
dagh met sijn Ambacht wist te verdienen, en hy sulcx aen de selve hebbende
geopenbaert, hoorde haer met verwonderinge seggen wel jonghman, ghy hebt uwen
tijt ontrent my besteet vijf of ses nachten langh, siet daer dubbel soo veel als ghy met
uw hant-werck van Laken-bereyden in soo veel dagen sout hebben konnen gewinnen,
ick dancke u van de genomen moeyte, en meyne u niet meer te gebruycken; ontfanght
uw gelt, en gaet uws weeghs, en daer op van hem scheydende, wort geseyt haer kint
voldragen en te rechter tijt gebaert te hebben, ende het selve noch naer haren staet
op te voeden, sonder haer den Lakenbereyder sedert meer aen te trecken, dan even
soo gelijck men een Ambachtsman gewoon is te doen, die in een huys een stuck
wercx gemaeckt ofte hermaeckt heeft: houdende haer door die maniere van doen
genoegh gewroken over de gene, die sich van haer goet meesters meynden te maken.
En men wil my versekeren, by soo verre het kint quame te sterven, datse spoedelick
weder soude besorgen, dat'er op gelijcke wijse een ander te voorschijn soude komen,
in spijt van die het leet is.
SOPH. Dit is al mede van die selsame geschiedenissen, die misschien eens in
hondert jaren komen te gebeuren; en mits-dien van weynigh gewichte, om eenige
grontregels uyt te maken.
PHIL. 't Is een Spaens spreeck-woort, dat in saken, die gansch selsaem zijn, oock
een eenigh exempel moet kracht hebben! Maer dat daer latende, soo dunckt my dat
het hooft-stuck, dat in dese geschiedenisse staet aen te mercken, is het volgende, te
weten: of rechte liefde door toover-kunsten, ofte immers door minne-drancken kan
verweckt worden, en of'et in eenigh geval geoorloft is, die ofte diergelijcke middelen
te gebruycken?
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SOPH. Waer toe hier over lange discoursen gehouden, lieve Philogame? dewijle
de oude meester van de minne-kunste, even Ovidius selfs hier van goet bescheet
geeft; spreeckt die niet klaer en ront op al dese vreemde buytesprongen van spokerye
en minne-drancken.
Wilt ghy door onse kunst geluckigh leeren vryen,
Soo treckt uw sinnen af van alle spokeryen;

en elders.
Verhoet u, soete jeught, van alle minne-drancken,
Van daer koomt rasery, en alle boose rancken.

En, voor my, ick steke mijnen zegel aen desen raet van Ovidius, schoon ick in vele
andere saken met hem niet en kan gevoelen.
PHIL. Maer segh my doch, acht ghy minne drancken en soodanige andere saken,
die met swarte kunsten in desen deele werden uyt gewrocht, van geender waerden,
en als sonder kracht? ofte acht ghy de selve wel krachtigh, maer ongeoorloft?
SOPH. Ick achte de selve veel gansch krachteloos, en niet hebbende eenige
soodanige werckinge, als men die pooght te geven en ten anderen acht ick de selve
oock niet geoorlost.
PHIL. Wat het eerste aengaet, daer op soude ick veel konnen seggen, maer een
voor hondert nemende, moet ick u, eer ghy voort-vaert, verhalen, dat ick in geleerde
lieden boecken gelesen hebbe. François Petrarque, de voornaemste Poeet onder de
Italianen, als yder weet, in sekeren sijnen brief verhalende sijn weder-varen op sijn
Fransche en Duytsche reyse, vertelt dat hy rijdende door de stadt Aix, aldaer verstont
van eenige Priesters een sonderlinge geschiedenisse die de selve Priesters verklaerden,
van hant tot hant van de voor-ouders te zijn ontfangen, en mitsdien voor waerachtigh
te houden: te weten, dat Karel de Groote, anders Charlemagne, na veel landen te
hebben gewonnen, eyndelick sich soo verre vont opgenomen door de liefde van een
slecht vrou-mensch, dat hy, alle sijne hoogheyt en achtbaerheyt te rugge stellende,
niet alleenlick vergat de groote saken van 't Rijck; maer boven dien oock de sorge
van sijn eygen persoon, tot groot leetwesen van alle sijn ondersaten, zijnde alleenlick
besigh in streelen ende lieve-koosen van de voorsz. vrous-persoon. De welcke eenigen
tijt daer na komende t' overlijden, hebben alle de Prinssen (verblijt zijnde over de
voorsz. doot) seker gestelt, dat de voorzs. Koningh weder soude hernemen sijn vorige
destigheyt, en sorge van het Rijck. Maer de voorsz. Prins vont hem soo verslingert
en verdwaest in de voorsz. liefde, dat hy niet af en liet het doot lichaem van de selve
vrouwe als noch by sich te houden, en alle maniere van vrientschap aen te doen als
te voren, het selve, gebalsemt wesende, omhelsende, troetelende, kussende al op
gelijcke maniere, als of het selve noch in levende lijve ware geweest, onderhoudende
het selve, in plaetse van gesanten te hooren, met duysenderley kluchten. Het
voornoemde lichaem begost met alleenlick quade lucht van sich te geven, maer
geheelick sich door verrottinge te ontbinden; en even-wel was'er niemant, van de
gene die dagelicx ontrent hem waren, die hem van sulcx dorst afraden. Hier op geviel
het, dat de Ertzbisschop Turpin, verder siende als de andere, begon te dencken, dat
al het gene hier voren is verhaelt, niet en konde geschieden als door middel van
eenige spokerye. Hy daerom sijn slagh waernemende, in 't afwesen van den Koningh,
onderstont het voorsz. lichaem te betasten, en van alle kanten t' ondersoecken; in
voegen, dat hy eyndelijck in den mont van het selve lichaem, onder de tonge,
ontdeckte een seeckeren ringh, de welcke hy dadelick tot hem nam. Dien selven dagh
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de Koningh weder-keerende in de Kamer, daer het lichaem stont, toonde sich gansch
verwondert te zijn, aldaer te sien een doot lichaem, vol van stanck; en, als uyt een
droom ontwaeckt zijnde, gaf terstont last het selve te begraven, gelijck oock dadelijck
is gedaen. Maer 't is terstont daer na gemerckt, dat de Koningh alle sijn gedachten
hadde overgeset op den voorsz. Ertz-bisschop, nu besitter van den voorsz. ringh, niet
konnende gedueren sonder des selfs geselschap Het welck gemerckt zijnde by den
selven Ertz-bisschop, en vreesende dat de selve ringh eens mochte komen te vallen
in handen van iemant anders, die misschien den selve mochte misbruycken, wierp
dien in een diepen moras, niet verre van de stad; na welcken tijt wert geseyt, den
Koningh soo vervoert geweest te zijn, door genegentheyt van de selve plaetse, dat
hy sich ontrock van de stad Aix, en bouwde in 't voorsz. moras een schoon paleys,
en oock een klooster, sich in 't eene onthoudende alle de tijt sijns levens, en in 't
andere na sijn doot willende zijn begraven, gelijck oock is geschiet. En met dese
geschiedenisse hebben de lief-hebbers van de swarte Konstenaers seer wel haer
voordeel weten te doen, als daer uyt willende beweeren, dat de boose geesten in
ringen konnen opgesloten werden. Of dit alsoo zy dan niet, seyt Pasquier, gedraegh
ick my tot de waerheyt, en het selve seyt oock Petrarcha. Dan het was toen ter tijt in
de stad Aix, daer Charlemagne begraven leyt, een gemeen seggen. Siet daer een
wonderbaere kracht van spokeryen, waer door de liefde niet alleenlick is verweckt,
maer oock na de doot vast geset geweest.
Ick hebbe op dese gelegentheyt in de Indische geschiedenissen gelesen dat hier al
wat op loopt, tot een teycken dat de nieuwe gevonde werelt van die oude sake al
mede kennisse heeft. Ich hebbe geleert uit het Journael, gehouden by de Ministers
van de Oost-indische Compagnie in de stad Surat, in 't jaer 1623, dat de groote Mogol,
genaemt Cha Selim, mede Heer van Surat, by sich had een vrou-mensch genaemt
Nortmael, die van hem verkreegh watse woude. Van haer wert verhaelt, datse hadde
een sckeren gouden keten, en dien aen-hebbende, soo scheen de selve gansch schoon,
bysonder in het oogh van den voorsz. grooten Mogol; maer die af-geleyt hebbende,
was sy geheel anders als te voren. Daer wort vorder verhaelt, dat de voorsz. vrou
Nortmael, op een tijt haer hebbende gewassen in seker bat, den voorgemelten keten
aldaer by versuymenis hadde gelaten, en dat een jonge deerne van den lande den
keten aldaer vindende, den selven hadde aengedaen, en haer selven toe-ge eygent,
dat de groote Mogol in die gestalte de selve ontmoetende, dadelick met haer liefde
was verruckt, en geen ruste en hadde gehadt, ter tijt toe hy de selve by sich op sijn
Kasteel hadde doen komen, om
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aldaer haer geselschap te mogen genieten. Het welck tot kennisse van me-vrou
Nortmael gekomen zijnde, is de selve met soo hevigen ongesintheyt tegens het voorsz.
vrou-mensch in-genomen, datse niet en heeft gerust, voor de selve, door heymelick
beleyt, om den hals te hebben gebracht.
SOPH. Hier op souden lange discourssen gemaeckt moeten worden, om dit werck
sijnen eysch te geven. Maer, wat my aengaet, ick kan gelooven dat, door quade
kunsten, kruyden, en andere stoffen, daer toe dienende, iemant tot gebruyck van
vrouwen oste mans in 't gemeen kan genegen worden gemaeckt; maer ick en wil
geensins toestaen, dat door tooveryen iemants genegentheyt tot sekere en bysondere
personen krachtelick sonde konnen worden gedwongen, en aldaer vast gestelt; en
dienvolgende soo en kan ick het gene, dat by u nu verhaelt is, geensins opnemen
voor gangbare munte. Dit is in 't korte mijn gevoelen, en daer toe soude ick veel
konnen by-brengen uyt Theologanten en Rechts-geleerde.
PHIL. Ick meyne nochtans in de, Rechten gelesen te hebben, dat'er menschen zijn
die eerbare herten tot vuyle lusten hebben weten te brengen, volgens 't gevoelen van
den Keyser Constantimus; gelijck oock de Theologanten verklaren, dat'er boose
geesten gevonden worden die aen-stokers zijn van quade lusten; de geest der hoererye
verleydese, seyt de Propheet Hoscas e 4. v. 12. tot dien eynde.
SOPH. Wat voor eerst aengaet de woorden van den Keyser Constantimus, by u
aengetogen, die en seyt niet dat'er menschen zijn die eerbare herten konnen
bedwingen, om dese ofte gene lief te hebben, maer die de selve konnen buygen tot
oneerbaerheyt. En dat is het, dat ick gestelt hebbe te konnen geschieden, maer niet
het and're. Wat de plaetse van de Propheet Hoseas aengaet, behalven dat te besien
staet, of die niet wel van geestelicke hoererye verstaen en kan werden, dewijle
dadeliek daer aen in den text volght, dat sy tegen haren God hoererye bedrijven, soo
en kan de selve oock niet geduyt werden op de verleydinge tot de onkuysche liefde
van een seker persoon. Want die macht de boose geesten te geven, gaet, mijn oordeels,
al te verre. 't Is Godes werck alleen te heerschen over de geesten, als de Vader der
geesten, by uyt nementheyt, werdende genoemt. En hier mede, lieve Philogame,
eyndige ick mijn jegenwoordige reden, en met een het tweede deel van ons begonnen
werck. Als wy op een anderen tijt lust sullen hebben voort te gaen, dan sullen wy
naerder komen tot de geschiedenissen in onse tijden voor gevallen.
PHIL De lange avonden, die nu dagelicx genaken, sullen ons, met Godes hulpe,
gelegentheyt en oock genegentheyt geven om sulcx te doen. Blijst ondertusschen
Gode bevolen, waerde man, en van my gegroet en bedanckt.
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Proef-steen van den trou-ringh.
Het derde deel.
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De wysheyt spreeckt, tot uytlegginge van de titel-plaet van het
jegenwoordige derde deel.
De Wijsheyt op een tijt in haren throon geseten,
Geneyght om aen het volck iet goets te laten weten,
Sagh met een wacker oogh uyt haer verheven stoel,
Sagh door het gansche lant een bijster groot gewoel:
Sagh maeghden over-hoop, sagh oud' en jonge lieden,
Onseker wat te doen, en wat'er sal geschieden:
Sagh wat een vrijster wacht, en wat een vryer jaeght,
En wat een jonge weeuw in haren boesem draeght.
Sagh hoe meest al de jeught sich vaerdigh pooght te maken
Om met een snellen greep een schoon juweel te raken,
Gewis een schoon juweel, en (naer men heden raemt)
Dat, eer oyt Hollant was, een Trou-ringh is genaemt.
Maer in dit deftigh werck vernamse loose streken,
Soo datse tot de schaer aldus begon te spreken:
‘Wat grijpt dit jachtigh volck soo graegh na desen Ringh?
Gewis het ware best dat hy wat langer hingh;
Want voor een die hem selfs niet haest en wil bedroeven,
Is 't noodigh dit kleynoot na rechten eysch te proeven,
En dàt op desen steen, die ghy voor handen siet,
En die mijn trouwe sorgh aen alle menschen biet.
Dit gout, al is'et schoon en lustigh aen te schouwen,
En past niet alle mans, en past niet alle vrouwen;
Doch wien het passen magh, ten past hem efter niet,
Die maer op geyle vreught, en noyt eens hooger siet.
Hoe weynigh is het volck, dat tot my komt genaken,
Al eer het aen den Ringh sich vast bestaet te maken!
Wie doet hier dat hy sou? wie pleeght'er goeden raet?
Ach! naeu van duysent een die na den regel gaet.
Een yder snelt om strijt, en loopt met rasse schreden,
Begeerte stiert het werck, en niet de wijse Reden,
De dwael-geest van de jeught verruckt haer ydel hert,
Soo dat het van de waen alleen beseten wert.
Wat is de jonckheyt dwaes, die tot soo groote saken
Geen beter onder-werck en is gewoon te maken!
Ey, wat ick bidden magh, en gaet hier niet te ras:
Dit stuck is heden noch gelijck het eertijts was.
Het gout dat van Peru of elders wort gesonden,
Of in den gulden stroom van Tagus wort gevonden,
Is al geweldigh swaer; maer 't gout van desen Ringh,
Dat is een wonder-stuck, een vreemt en selsaem dingh,
Dat weeght noch aldermeest. Al wie het meynt te dragen
En moet'et nimmermeer met losse sinnen wagen.
Ey, weeght het schoon metael, en proeft'et niet-te-min:
Voorwaer uw gansch verderf of welvaert steeckt'er in,
Al naer het wort gevat. Ick bidde, jonge lieden,
Laet u in dit geval niet van de lust gebieden,
Maer hout uw gulle jeught gedurigh in den toom,
Want die en is maer schijn, en niet als enckel droom,
En niet als maer een vlam uyt lichte stof geresen,
Die maer een korten tijt vertoont een ander wesen.
Ey, siet eens hoe het gaet! Wat iemant haest beviel,
Quelt hem wel naderhant tot in sijn diepste ziel.
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Maer 't is mijns oordeels best, hier breeder af te spreken,
En seggen overluyt aen iemant sijn gebreken;
Want die een lieven vrient wil geven nutten raet,
Moet toonen wat'er schort, en hoe de sake staet:
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Voor-eerst ghy, jonge spruyt, die met gestreckte leden
Komt uyt een Franse school na desen Ringh getreden,
En snelt niet tot het werck met soo een lossen gangh;
My dunckt, uw moeders huyck die is u noch te langh.
En ghy, ô soete wulp, wat loopje na de banden?
Uw baert, na dat ick sie, is korter als uw tanden,
Ghy haest al wat te seer, en koomt al wat te vroegh;
Eet noch een wijle pap, en dan is 't tijts genoeg.
Maer ghy, bedaeghde vrient, die nu behoort te weten
Dat van uw beste stael al veel is af-gesleten,
Ey lieve, blijft gerust, en voeght u na den tijt;
Daer heeft noyt grijsen baert na rechten eisch gevrijt.
Voor al ghy, beste-moer, die hier oock tracht te komen,
Ghy lieft een jongelingh, na dat ick heb vernomen;
Ké, Besje, staeckt het werck, u past geen dertel spel,
Of past u noch een man, u past geen jongh gesel.
Maer ginder komt een hoop, die met verminckte leden
Schijnt na den Ringh te gaen, en al met rasse schreden:
O trout niet, onguer volck! 't is schade voor 't gemeen;
En soo het wesen magh, hout uw gebreck alleen.
Ghy vorder, vlugge maeght, die hoogh bestaet te recken,
Om dit vermaert juweel met krachten af te trecken,
En gaet soo niet te werck, 't en voeght de maeghden niet;
Wacht, tot een geestigh quant aen u sijn gunste biedt.
En schoon oock dat gebeurt, en wilt niet happigh grijpen,
't Is quaet hier al te licht de vingers toe te nijpen;
Want die na desen Ringh met open handen tast,
Wort veel met leet gewaer dat hem dit niet en past.
Maer hier verschijnt'er een die wenscht den ringh te krijgen,
Om dat'er helle glans van hem komt neder sijgen:
My dunckt hy soeckt een wijf, niet om de ware deught,
Maer om haer schoone verw, of om haer frissche jeught.
Oock dat is slecht bedrijf. Eylaes! de schoonste rosen,
Die leggen menighmael op éénen nacht bevrosen,
Of worden soo verflenst door eenen sonne-schijn,
Dat sy stracx sonder glans en geensins toonbaer zijn.
Het roosje van de jeught, het bloempje van de jaren,
En is het steunsel niet om wel te mogen paren;
Dus, sooje niet en wilt u quellen met berou,
Kiest vaster onderwerck tot soo een swaer gebou.
Noch sie ick hier een mensch sich in den ringh verblyden,
Om dat hy effen is en ront aen alle zijden:
Het is een Jan-treet-sacht, hy soeckt niet als gemack,
Als of'er niet als vreught in dese ronte stack!
O vrient! ghy zijt verdoolt. Ey, laet u niet bedriegen,
Sy missen veel gemacks die jonge kinders wiegen;
Men singht hier menighmael, al is men niet te bly,
En daer en was noyt trou van alle kommer vry.
Ghy moet, om vreught alleen, voor u noyt wijf begeeren,
Want in het echte bed daer zijn oock harde veêren;
Die tijck is niet alleen met sachten dons gevult,
Sy dient al menighmael beslapen met gedult.
Wel aen dan, groene jeught, en ghy oock, rijpe lieden,
Die aen het trou-juweel den vinger meynt te bieden,
Wilt ghy niet zijn besocht van druck en ongeval,
Onthout dit eenigh woort dat ick hier stellen sal.
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Komt met een reyn gemoet voor-eerst tot my genaken,
Eer ghy aen desen ringh u vast bestaet te maken;
Want die het gout ontfanght, en niet te voren proeft,
Schoon dat hy vreughde socht, hy vint dat hem bedroeft.
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Inleydinge.
Het is nu juyst de tijt, wanneer de kortste dagen
De koeyen uyt'et velt en na de stallen jagen;
De boomen onlanghs groen, zijn nu ten vollen grijs,
En al dat vochtigh was is niet als enckel ijs:
De lucht is wonder strengh, de Noordewinden blasen,
Daer wort een ander glas getogen om de glasen;
Ons root is heden blaeu, en al de velden wit,
Een teycken dat de vorst het gansche lant besit.
Voor my, 'k en was noyt graegh om op het ijs te glijden,
Of met een narre-sleê de straten om te rijden;
Een boeck, een lustigh vyer, een praetjen aen den haert,
Dat acht ick heden nut, en groote schatten waert.

Met dese verssen begroette Philogamus sijnen Sophroniscus, in 't begin van de
Winter-maent, soo hy den selven by geval op straet gemoette; en seyd'er vorder by,
dat het nu de rechte tijt was om voort te varen in haer begonnen Samen-sprake, en
dàt ter plaetse daer de Winter sijn heerschappye niet en kan oeffenen, te weten: in
een warme kamer, daer de deure sachtjens met een katrolletje toeloopt. Wel, seyde
Sophroniscus, dat en is niet buyten eysch van saken, noch tegens mijn sinnelickheyt.
Ons staet jegenwoordelick voor handen een nieu Deel, en het eerste Trouw-geval
van het selve schijnt op desen eygen tijt en in het selve deel des jaers, daer wy nu in
zijn, gebeurt te wesen, gelijck uyt de geschiedenisse klaerlick is af te nemen; koomt,
laet ons tot mijnen huyse in-gaen, en sonder meerder omme slagh, het werck
aenvangen. Soo geseyt, soo gedaen: sy treden te samen naer de woon-plaetse van
Sophroniscus, en de tafel voor een goet vyer geset zijnde, nam Philogamus sijn
gewoonlick ampt wederom ter hant, en begon te lesen dese volgende geschiedenisse:
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Mandragende maeght, ofte beschrijvinge van het houwelick van
Emma, dochter van den keyser Charlemagne ofte Karel de Groote,
met Eginhard, des selfs secretaris.1)
Als Karel met gewelt de Gotten had verdreven,
En nu als werelt-vorst in pays vermocht te leven,
Stont gansch het leger stil, en al de Fransche jeught
En socht maer tijt-verdrijf, en niet als losse vreught.
Men siet geen swaerden meer, men siet geen schilden blincken,
Men hoort geen hel trompet ontrent de grensen klincken,
Men vint geen adelborst die lans of spiese drilt,
En al dat wapen hiet en is niet meer gewilt.
Maer Venus kint alleen behiel sijn gulde pijlen,
Die gingh het dertel wicht wel happigh sitten vijlen,
Begaf sich in het Hof, en quetste menigh Helt,
Die noyt in al den Krijgh ter aerden was gevelt.
Wat magh hem, seyt het wicht, den Keyser laten dencken,
Dat ick geen macht en heb om hem te mogen krencken?
En dat hy maer alleen geheele Rijcken wint?
En dat men sijns gelijck oock elders niet en vint?
Gewis hy is verdoolt. Ick kan oock wapens voeren,
En Vorsten nederslaen, en Landen omme-roeren;
Ick wil oock aen het volck gaen toonen wat ick kan,
En dat ick beter schiet als eenigh wacker man.
Wel Vorst, die uwen naem doet in de werelt klincken,
Weet dat uw los geswel in haest sal moeten slincken;
Weet dat ick boven my geen hooger macht en ken,
Maer dat ick nevens u een werelt-dwinger ben.
Ghy wiert my veel te los, en van te grooten weelde,
Indien ick in het Hof mijn rolle niet en speelde;
Nu leert oock van een kint hoe's werelts saken gaen:
Geluck en groote vreught en kan niet lange staen.
Dit seyt het dertel wicht, en stelt hem om te vliegen,
En soeckt door al het Hof wie dat'et sal bedriegen,
En wat het voor een greep sal brengen aen den dagh,
Daer van de groote Vorst de smerte voelen magh.
Een wacker Edel-man die geestigh wist te schrijven,
En na de rechte maet de penne konde drijven,
Kreegh in het Frans gebiet, by middel van de kunst,
Een naem by al het volck, en by den Koningh gunst.
Sijn penne wert gebruyckt in alle groote saken,
En waer een deftigh schrift by Vorsten was te maken:
Al wat hy neder-stelt heeft pit en groote kracht,
Soo dat om sijn geschrift hem al de werelt acht.
Het Rijck was doen ter tijt in lusten uyt-gelaten,
Geneyght tot alle spel, en dertel boven maten,
Soo dat'er nacht-geloop en vreemde mommeriên
Zijn in het weeligh Hof en over al te sien.
De Vorst schiep even-selfs een wonder groot vermaken
In vrouwen, in gedans, en diergelijcke saken.
1) Siet op dese geschiedenisse Lipsium in Mointis et exemplis Politicis l 2. c. 12. En siet gelijcke
Historie in Chronicis Joh. de Beka, pag. 28, die hy verhaelt te zijn geschiet in 't jaer ons
Heeren. 1048.
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Siet daer een geyle tijt. Al wat de Koningh doet,
Dat vint het Hof-gesin en al de werelt goet.
Dit wijst de stage daet, dit leert de wijse reden:
Als 't hooft niet wel en is, soo quelen al de leden;
Het was een out gebruyck, het is een nieuwe vont:
Gelijck de Juffer is, soo is oock haren hont.
't Geviel om desen tijt, dat twintigh Edel-lieden
Bestaen een nieu gedans den Koningh aen te bieden;
Sy komen in het Hof, als Harders uyt-gereet,
Maer geestigh even-wel en wonder net gekleet.
Men sagh het geestigh volck met twintigh Harderinnen,
In 's Koninghs ruyme zael, een nieuwe rey beginnen.
De leyder van den dans dat is bocx-voet Pan,
Die alderhande spel en harders deuntjens kan.
Daer siet men vremt geswier en duysent nieuwe sprongen,
Dan los, gelijck het scheen, dan weder in-gedrongen;
Dan is het gansche rot gemengelt onder een,
Dan toont de maeghden-rey haer wederom alleen
De Ridder Eginart is eene van de gasten,
Die op dit Harders spel en op de mate pasten;
Men sagh aen sijn gelaet te midden in den dans,
Dat hy een ciersel is van alle jonge mans.
Hier quam doen Venus soon hem by de reyers voegen,
Soo kluchtigh in gebaer dat al de Juffers loegen.
Hy sprongh, hy liep, hy vloogh, hy maeckt' een bly gesanck,
Maer dede soo hy plagh, en scheyde met een stanck.
De dochter van den Prins, die met de groote vrouwen
De sprongen van de jeught is besich aen te schouwen,
Die wert door hem geraeckt en in de borst gewont,
Eer dat'er eenigh mensch de reden ondervont.
Sy let op Eginart en sijn volmaeckte leden,
En hoe hy op de zael quam geestigh aen-getreden,
En hoe hy boven al den ganschen Rey vereert;
En stracx is haer gesicht op hem alleen gekeert.
Het reyen heeft gedaen, de mommers gaen vertrecken,
Maer sy voelt des te meer het vyer in haer verwecken,
En schoon sy is alleen, sy voelt een aerdigh beelt,
Dat haer ontrent het oogh en door de sinnen speelt.
Sy weet nu wie hy is, en hoe in 't Hof gekomen;
Dat had het vrouwelijn al in der haest vernomen,
En schoon of hy bemerckt haer ongelijcken staet,
Noch voeltse dat het vyer allencxen hooger gaet;
Noch voeltse dat een brant, in haesten op-geresen,
Verweckt in haer gemoet een wonder selsaem wesen.
Wat raet in dit gevaer? Sy leeft in stage pijn,
Sy kan niet by het volck noch in haer kamer zijn;
Gelijck een vluchtigh hart, dat, van een weymans jongen
Getroffen met een schicht, begint met losse sprongen
Te rennen door het wout, en dwaelt een lange wijl,
Maer voelt staêgh in de borst een diep geschoten pijl.
Wat baet het aen het beest, wat baet sijn vaerdigh loopen,
Het moet'et met verdriet en met de doot bekoopen;
Sijn pijn blijft waer het gaet, het smelt in heeten dorst,
En staêgh soo vaert het stael hem dieper in de borst.
Dus leeft de jonge maeght vol ongewone kuren,
Sy kan op eene plaets als geenen tijt geduren,
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Haer breyn is op de loop, haer gansche ziele maelt,
Het schijnt haer geest die rust, wanneer haer lichaem dwaelt.
Sy weet tot dit gewoel geen stil vertreck te vinden,
Want sy en heeft geen macht haer tochten in te binden;
En t'wijl in desen angst haer gansche leden slaen,
Soo spreeckts' op dese wijs haer eyge sinnen aen:
‘Ick was voor desen bly dus hoogh te zijn geboren,
Maer nu heb ick de lust van dese waen verloren,
Ick ben mijn edel bloet en groote vaders gram,
Ick wensch een lager huys, en vry een minder stam;
Ick wouw, indien ick mocht, van minder Adel wesen,
Of wensch dat Eginart mocht hooger zijn geresen;
Want soo ick minder waer, of hy een meerder Vorst,
Soo sagh ick heden kans te lessen mijnen dorst.
Maer nu ons saken staen op ongelijcke gronden,
Soo wort'er geen behulp, geen troost voor my gevonden,
Ick moet van heden af versmelten in den druck;
Want hoogh en machtigh zijn, dat is mijn ongeluck.
Maer wat is dit geseyt? waer gaen mijn domme sinnen?
Sal ick door een gesicht my laten overwinnen?
Sal ick een slecht gesel ontsangen in de ziel,
Die ick van alle brant tot heden suyver hiel?
Ey, wat ick bidden magh, laet dese grillen varen,
En biet geen lossen toom aen uwe gulle jaren;
Snijt af, brant uyt het quaet, dat in uw leden sit,
Eer dat het u de borst en al het lijf verhit.
Ghy voelt een stil vergif door uwe leden rillen,
En tracht dit nieu gewoel in uw gemoet te stillen,
Vergeet uw goeden naem, uw reyne plichten niet;
Een vonck dient uytgeblust voor die een vlam ontsiet.
De sieckte dient verjaeght als die begint te komen,
Al-eer door haer gewelt het bloet is in-genomen;
Het onkruyt dient verdelght en uyt te zijn geruckt,
Eer dat het wortels krijght en beter kruyt verdruckt.
Wie is doch Eginart, dat ick my sal ontstellen?
Dat ick om sijnent wil mijn ziel behoef te quellen?
Al wat hem achten doet, dat is alleen de pen,
Daer ick, in volle daet, een Keysers dochter ben.
Daer ick in korten stont kan hondert Vorsten trecken,
En met een gunstigh oogh haer gunst tot my verwecken,
Het ware sloiren werck soo los hier in te gaen,
En hem te willen doen dat Prinssen dient gedaen.
Hoe wouw in dat geval, hoe sou de werelt spreken!
Hoe sou my al het volck met felle tongen steken!
Hoe sou het schamper Hof my vallen op het lijf,
En spellen mijnen naem tot enckel tijt-verdrijf!
Wat sou mijn Vader doen, als hy begon te mercken
Dat op soo lagen stof mijn hooge sinnen wercken?
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Dat ick een schryver gaf, een schrijver onderstont,
Dat niet als aen een Vorst of Keyser dient gejont?
Maer swaer-hooft als ick ben, wat is'er aen gelegen
Dat ick in mijn gemoet tot vryen ben genegen?
Dat ick wat liefs verkies, daer in mijn hert verblijt? 't Is jonge lieden werck, en dat van ouden tijt.
De Ridder Eginart is geestigh in de zeden,
En niemant sijns gelijck in al de naeste steden;
Schoon ick hem gunstigh ben, wat leyt'er iemant aen?
Dat ick op heden doe, is langh voor my gedaen.
Wat sal my doch de pracht, wat sal de grootheyt baten?
'k En wil om dit bejagh mijn liefde niet verlaten,
'k En wil geen slave zijn, maer doen wat my bevalt;
Geen eer en heeft ontsagh, wanneer de jonckheyt malt,’
De nacht komt onder dies het gansche lant bedecken,
En met een duyster kleet den Hemel over-trecken,
De slaep sijght op het volck, en yder is gerust,
Maer sy noch even-wel en heeft geen slapens lust.
Sy geeft haer op het bed, maer gaet daer leggen malen,
En laet, 'k en weet niet waer, haer sinnen henen dwalen;
Doch vint noch efter niet, hoe sy in dit geval
Met glimp en goet beleyt haer saken redden sal.
Ten lesten koomt de vaeck haer de oogen overwinnen;
Maer sy malt lijcke-wel met haer verdwaelde sinnen,
Sy droomt 'k en weet niet wat, sy droomt en is beschaemt,
Om dat soo geylen droom geen jonge maeght betaemt.
(Al is de wey-man stil en geeft hem om te rusten,
Noch keert sijn woeligh hert tot sijn bekende lusten,
Hem dunckt dat hy een haes of vluchtigh harte siet,
Oock als hy in het bed een vollen slaep geniet.)
Sy, als het schemer-licht nu aen begon te breken,
Bevont haer brandigh hert maer des te meer ontsteken.
Sy meynt, dat sy voor al moet spreken haren vrient,
En dat haer sijn gesicht alleen tot ruste dient.
Hier toe wert sy gestaêgh en krachtigh aen-gedreven,
En heeft daer op een brief aen Eginart geschreven,
En seyt hem door de pen, dat hy, in alle spoet,
Daer in het vrouwen-hof en by haer komen moet.
Sy gaet na dit geschrift ten naeusten over-leggen,
Wat hem, wanneer hy komt, is dienstigh aen te seggen;
Nu kiestse dit gespreck, en dan een ander tael,
En watse spreken wil dat proeftse menighmael.
De Ridder, na den brief te hebben over-lesen,
En laet niet in der haest in 't vrouwen huys te wesen,
Hy klopt voor haer vertreck; een maeght die hem verwacht
Ontsluyt terstont de deur, en heeft hem in-gebracht,
Maer Emma wert van anghst ten hooghsten ingenomen,
Soo haest als Eginart tot haer begon te komen,
Sy beeft, sy suysebolt, sy stont gelijck bekaeyt:
Het schijnt, dat gansch het Hof en al de kamer draeyt.
Haer voorstel, haer ontwerp, en watse meynt te spreken
Was in de lucht gegaen, en uyt haer breyn geweken;
Nu vinghs' een reden aen, dan lietse weder af,
Soo dats' aen Eginart een vreemt bedencken gaf.
Maer als, na dit gewoel, haer geesten weder quamen,
En na den rechten eysch haer eerste plaetse namen,
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Doen schiep sy weder moet, bedenckt een nieuwe vont,
En opent met bescheyt aldus haer rooden mont:
‘Ick heb een langen tijt mijn sinnen onderhouwen,
Met priem- en naelde-werck, een hantspel van de vrouwen,
En daer in vond' ick lust, en docht my wonder net,
Te steken aerdigh tuygh van sijd' of van sayet,
Van gout en paerels selfs. Maer diergelijcke saken
En konnen nu voortaen mijn sinnen niet vermaken.
Wat nieus verheught den geest, gelijck ick heden merck,
Dies soeckt mijn nieusgier hert geduerigh ander werck.
Ick hebbe tot de pen een grooten lust gekregen,
En daer is mijn gemoet nu wonder toe genegen,
Om dat ick lestmael sagh een schrift van uwe hant,
Daer in ick groote kunst en soete streken vant.
Ghy, wilt, tot mijn gerief, een voorschrift toe-bereyden,
Ick sal na uw ontwerp mijn penne sien te leyden;
Maer als ghy door den dagh niet al te besigh zijt,
Soo jont my doch een deel van uwen vryen tijt.
Koomt, siet hoe ick het maeck, en betert mijn gebreken,
Ick wil het naelde-werck een wijle laten steken,
En spelen met de pen. Dat stel ick heden vast,
Ick weet dat ledigh zijn geen jonge maeght en past.’
Hier sweegh het Vrouwelijn, en even na het spreken
Soo is haer gansch gelaet gelijck een vyer ontsteken.
Maer siet! dien eygen stont haer aerdigh blosje weeck,
En sy wert lely-wit, die eerst een roos geleeck;
En dat gingh overbant tot drie verscheyde reysen,
Dies wert de Jongelingh onseker wat te peysen,
Onseker wat te doen. Hy voelt van stonden aen
Al med' een grilligh bloet hem in de leden slaen:
Hy voelt een vremt gewoel, een wonder hart bewegen,
Dat quam hem door het oogh tot in het hert gesegen;
Hy voelt een selsaem vyer, een nieu ontsteken brant,
Die hy in sijn gemoet voor desen niet en vant.
Hy tijt daer op te werck, en heeft een dicht geschreven,
Daer, achter, midden, voor, haer naem is in-geweven;
't Was Emma waer men sagh, en des al niet-te-min
't En bracht geen ongemack, geen hinder aen den sin,
Geen nadeel aen het vaers; dat bleef al even vluchtigh,
En was by wylen soet, by wylen wonder kluchtigh,
By wylen al te geyl; maer wat de Juffer las,
Het scheen dat al het werck haer niet als honigh was.
De letters even-selfs van al de loose dichten
Zijn beelden, in den schijn van kleyne Venus-wichten,
En diergelijcke stof; soo dat, al waer men sagh,
Men sporen tot de lust in allen vinden magh.
Al wat de Joncker dicht, daer leyt hy slimme gronden,
Daer leyt hy angels in, en al met nieuwe vonden,
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De letter had een staert gelijck een schorpioen,
Soo dat haer leste deel kan innigh hinder doen.
Hy schreef een ABC, met wonder vreemde trecken,
Bequaem een killigh hert tot lusten op te wecken;
Hy schreef, en wat hy schreef dat ketelt haer gemoet,
En 't leste dat hy schreef, dat gingh op desen voet:
A Adem mijner ziel,
C Ciersel van het Rijck,
E Eer van onsen tijt,
G Glans van al het lant,
I Iont my dat ick wensch,
L Laeft mijn dorre ziel,
N Neemt mijn smerte wegh,
P Proeft wat gunst vermagh,
R Roosje noyt gepluckt,
T Troost van mijn gemoet,
W Wellust van mijn hert,
Z Zee van honigh-raet; B Bloem van onse steden,
D Dal vol soetigheden,
F Fackel van de jeught,
H Hof van alle vreught.
K Komt tot my genaken,
M Mint tot ons vermaken,
O Oeffent minne-strijt,
Q Quist geen nutten tijt,
S Schoonste van den lande,
V Vonck voor wien ick brande,
Y Yder eens vermaeck,
Ach, had ick eens de smaeck!
Hier staet mijn penne stil, ick laet het dichten blijven;
Daer zijn geen letters meer, hoe kan ick vorder schrijven?
Princesse 't is genoegh, mijn ABC is uyt,
Ghy jont my voor het lest een kusje tot besluyt;
Een kusje, waerde maeght, dat noyt en is gegeven,
Als daer het innigh hert te pande was gebleven;
Een kusje duysentmael, en duysentmael gekust,
Dat staegh het vyer ontsteckt, en nimmer uyt en blust.
Als Emma dit geschrift met aendacht had gelesen,
Sy kreegh een vrolick hert, sy kreegh een lustigh wesen,
Sy prees het geestigh dicht, sy prees den nieuwen vont,
En bracht het aerdigh vaers aen haren rooden mont.
Sy kust'et duysentmael; doch haer gedurigh kussen
En had niet machts genoegh om haren brant te blussen,
Sy voelt noch grooter vyer en staêgh een heeter dorst;
Dies ley sy 't aerdigh werck ontrent haer witte borst,
Juyst daer het herte speelt, en daer de geesten woelen,
En meynde voor gewis het sou haer brant verkoelen;
Maer sy bleef even-wel gedurigh ongerust,
En onder dit gewoel soo kreeghse dichtens lust.
Siet, wat een selsaem werck! de liefde maeckt Poëten
Oock hen, die van de kunst de gronden niet en weten:
De liefde geeft verstant, en wijst de menschen aen
Wat dienstigh is geseyt, en noodigh is gedaen.
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Vooreerst, soo let de maeght hoe dat de woorden loopen,
En hoe een aerdigh vaers te samen is te knoopen:
Sy krijght het vyer in 't hooft, en op den eygen trant
Soo wast, dat sy het werck aldus te samen bant:
A Aes van mijne jeught,
C Cust haer die u lieft,
E Edel uyter aert,
G Geest van mijnen geest,
I Ieught van mijne jeught,
L Lof van onsen tijt,
N Noyt genoegh gelooft,
P Puyck van alle mans,
R Roem van al het Rijck,
T Tuyn van alle vreught,
W Wensch van mijn gemoet,
Z Zeer geminde vrient!
B Blust mijn vierigh minnen,
D Drenckt mijn dorre sinnen,
F Frissche jongelingh,
H Heus in alle dingh,
K Kroon van alle staten,
M Mont vol honigh-raten,
O Offert aen de min,
Q Quelt noyt uwen sin,
S Schat van schoone leden,
V Vloet van soete reden,
Y Yemant slae mijn doot,
Laet, ghy my in den noot,
Maer denckt niet, jongelingh, al heb ick dat geschreven,
Dat ick mijn beste pant u ben gesint te geven;
Neen, vrient, en denckt'et niet, ick ben van Keysers bloet,
Ick weet dat ick mijn jeught voor Prinssen sparen moet.
Ick lijde datje speelt, ick wil oock kluchtigh schrijven;
Maer des al niet-te-min soo wil ick eerbaer blijven.
Ghy draeght dan eere toe haer die u gunste biet:
Jockt, dat is u gejont; maer, Ridder, hooger niet.
Een kusje lijcke-wel, ontrent mijn tecre wangen,
Dat sal ick om de kunst en t'uwer eer ontfangen;
Maer laet het eerbaer zijn, en van soo reynen aert,
Of ghy mijn naeste bloet, een nicht of suster, waert:
Want anders soo de soen wert harder aen-gedreven,
Ick sal u voor gewis uw kusje weder geven:
Op dat geen slim fenijn, uyt uwen mont ontstaen,
My kan tot in het bloet of aen mijn herte gaen.
Wel leert dan, zijt ghy wijs, een Keysers dochter mijden,
Of anders (hout'et vast) ghy sult de straffe lijden,
De straffe nu geseyt; en sooj' 'et weder doet,
Soo weet dat oock mijn wraeck al hooger rijsen moet.
Ick sal in volle maet, ick sal u laten smaken,
Wat spel het iemant maeckt een vrouwelijn te raken;
Ick sal u, maer het is my beter dat ick swijgh,
Tot ick eens nieuwe stof tot gramme sinnen krijgh.
'k En wil niet voor den tijt mijn stille ziel verstooren,
Hier door heeft menigh hert sijn soetste vreught verlooren.
Nu, Ridder Eginart, ick wensch u goeden dagh,
Doet hier en over-al gelijck een Ridder plagh.
Daer stont een lessenaer die, na den eysch gebogen,
Was met een groen fluweel ten vollen overtogen;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Hier op schreef Eginart, als hy daer binnen quam,
En van haer soete mont een kus te pande nam.
Hier leyt de maeght haer vaers wel netjens uyt-geschreven,
Soo dat'er niet een lack of klat en was gebleven;
En siet, dien eygen tijt soo quam de Joncker daer,
En wert van stonden aen het aerdigh schrift gewaer.
Hy nam het vaerdigh op, hy gingh'et over-lesen,
En 't scheen hem als een droom, een selsaem dingh te wesen,
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Een wonder stuck te zijn, dat sy, een teere maeght,
Soo hoogh gesweefden geest in haren boesem draeght.
Hier op ontbrant sijn hert, hy kan niet langer wachten,
Hy grijpt haer in den arm als met geheele krachten,
Hy druckt haer aen den mont met soo een gullen soen,
Dat sy daer uyt verstont wat hyse wenscht te doen.
Dus speelt het weeligh volck met vrye minne-streken,
Tot dat de reyne tucht allencxen is geweken.
De penne met den inckt, geschrift en geestigh boeck,
Vervallen op het lest, en leggen in den hoeck:
Want op den loosen gront van wel te leeren schrijven,
Soo gingh men naderhant een vremden handel drijven;
Want onder desen schijn, door middel van de kunst,
Soo dringht de Joncker in tot aen haer diepste gunst.
Hy komt de jonge maeght schier even-staêgh besoecken,
Hy brenght haer nieu gedicht, en alle soete boecken.
Hy brenght haer alle dingh, oock midden op den dagh,
En wat haer gulle jeught tot vreughde dienen magh.
Hy sprack een vreemde tael, vol ongewone streken,
Die maeghden hinder doen, en herten konnen breken.
Hy schreef een minne-brief, hy dicht een aerdigh liet,
Daer in men slim beleyt en Hoofsche rancken siet.
Hy doet al wat hy kan om haer te mogen trecken,
Om haer tot sijne gunst en vrientschap op te wecken;
Al wat sijn inckt, sijn pen, sijn hant, sijn hooft vermagh,
Dat brenght de loose gast te samen aen den dagh.
Sy, die tot heden toe in net geschreven boecken,
Haer lust en tijt-verdrijf maer is gewoon te soecken,
Staet eerst geheel verstelt, als haer de schrijver geeft
Een schrift dat wilder gaet, en gulle streken heeft.
De sprongen van de pen, en al de vreemde swieren,
Daer met dat Eginart sijn letter wist te cieren,
Verleyden haer het oogh, en des al niet-te-min
Sy vint in korten tijt en weet den rechten sin.
Daer is geen beter vont om schrift te mogen lesen,
Als door een vryers hant veel aen-gesocht te wesen.
Een duyf, een slechte duyf, (geeft haer een soete lief) Die noyt geen schrift en las, die leest een minne-brief.
Sy weet het eygen wit van dat'er is geschreven,
Hoe weeligh sijne pen haer sprongen heeft gedreven,
Hoe geyl sy heeft gespeelt. Siet, jonge-lieden, siet,
Wat doet de stage vlijt, wat doet de liefde niet!
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Maer schoon dat aen de maeght de letters wel bevallen,
Hy die de letters maeckt behaeght haer boven allen.
Sy let niet op het schrift, maer sagh den schrijver aen,
Daer is dat haer gemoet en al de sinnen gaen.
Sy dede menighmael al willens quade streken,
Om hem, die somtijts sweegh, te mogen hooren spreken.
Sy schreef haer voorschrift na, en mits sy dickmael schreef,
Soo is 't dat haer de gif als ingewortelt bleef.
Sy drinckt met groot vermaeck, en als met vollen monde,
Dat haer tot aen het mergh de gansche ziel doorwonde.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

165
Een dertel minne-dicht, en dan een snege pen,
Dat is het slimste gif dat ick op aerden ken;
Dit heeft haer teer gemoet soo verre wegh-getogen,
Dat sy van heden af is buyten haer vermogen.
Sy geeft hem nu voortaen geen naem van Eginart;
Sy noemt hem even-staêgh haer ziel en eygen hart.
Maer onder dit gewoel (hoe kan het anders wesen?)
Begon haer dese gast een ander boeck te lesen:
Hy is een dertel quant, en sy te bijster schoon,
En hy en wil voortaen niet dienen sonder loon.
Soo haest sy na de kunst een letter heeft geschreven,
Hy seyt dat hem voor al een kusje dient gegeven;
Hy seyt dat hem terstont sijn school-gelt dient betaelt,
Vermits haer teere pen soo schoone letters maelt.
Hy seyt haer wonder veel, hy seyt haer vremde grepen;
Ach! een die danssen wil is haest genoegh gepepen.
't Is waer, de jonge maeght die weygert menighmael,
Doch al met heus gelaet, en met een soete tael.
Haer neen is sonder ergh, en schijnt hem maer te tergen,
Om, ick en weet niet wat, hem op een nieu te vergen;
En dit gingh metter tijt soo verre buyten schreef,
Dat hy daer menighmael tot in het duyster bleef.
De losse vryheyt wast, de schaemte wort verdreven,
De maeghdom, langh geterght, begon het op te geven,
De nichte van Pepijn vergat haer edel bloet,
Soo dat sy haren lust en sijn begeerte doet.
De jeught, de min, de nacht, zijn drie verscheyde saken,
Die, als een snelle wint, de lusten gaende maken;
Ach! waer men desen hoop by een vergadert siet,
Daer gaet'et over kant, en wat gebeurt'er niet!
Eens Keysers eygen kint, verruckt door losse sinnen,
Liet door eens schirjvers pen soo veel op haer gewinnen,
Dat hy door slim beleyt tot in haer bedde quam,
En daer haer besten schat voor hem te pande nam.
Sy had 'k en weet niet wat, door af-gerechte vonden,
Haer maeghden wijs gemaeckt en uyt het hof gesonden;
Soo dat het grilligh paer, al uyt een volle lust,
Haer geyle minne-plicht en gragen honger blust.
Maer t'wijl op haer gemack de jonge lieden mallen,
Soo is'er uyt de lucht een dichte snee gevallen,
Een snee die al het lant met hare vlocken deckt,
En met een winter-kleet de velden over-treckt.
Maer Emma, staêgh besorght, gaet onder dies bemercken,
Hoe snel de stille nacht beweeght haer swarte vlercken,
‘Op, seytse, Ridder, op! 't is tijt, en meer als tijt,
Dat ghy hier van het bed en uyt de kamer zijt.’
Dit is een bitter woort ontrent de Jonckers ooren,
Hy magh van geen vertreck, en niet van scheyden hooren;
Het bed is saght en warm, 't geselschap wonder goet,
En 't onderlingh onthael is uytermaten soet.
Hy soeckt haer, soo hy kan, met woorden om te leyden.
Twee lieven eens gesint, hoe nood' is 't datse scheyden!
Sy weder: ‘Ridder op! ick hoor den hane kraeyt,
Wis, soo ghy langer blijft, soo is'et al bekaeyt.
Ick ducht dat in het Hof licht iemant sal ontwaken,
En die sal hier een deur of venster hooren kraken.
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Ghy, rijst dan, Joncker, rijst! en maeckt u op de reys,
Daer sijght in mijn gemoet een wonder swaer gepeys.
Ick hoor 'k en weet niet wat, ick hoor sich iemant roeren,
Ick vreese dat gewis ons iemant sal beloeren,
En al het stuck verspiên: en soo ons dat geschiet,
Soo is uw leven, vrient, en mijnen roem te niet.’
De Ridder is bedroeft, en stelt hem om te klagen,
Dat hem de snelle tijt quam uyt het bedde jagen:
Hy schelt den dageraet, dat hy te vaerdigh rent,
Hy schelt den blinden nacht, dat hy geen liefd' en kent;
Hy schelt den vroegen haen, dat hy bestont te kraeyen,
Hy schelt den Hemel selfs, vermits sijn wacker draeyen;
Hy schelt al wat'er is, en, soo hy mocht begaen,
Hy liet een stage nacht op al de werelt staen.
Maer als het wesen moest, doen gingh de Joncker rijsen,
Doch hy en laet niet af haer vrientschap aen te wijsen:
Dan maeckt hy droef gesucht, en dan een soet gevley,
En dan eens wederom een soentjen tusschen bey.
Maer als het Vrouwelijn haer deure gingh ontsluyten,
En dat de Ridder volght en trat ten lesten buyten,
Soo wert het lieve paer in haer gemoet ontstelt,
Vermits een dicke snee bedeckt het gansche velt.
‘Eylaes! dit seyt de Maeght, nu is'et al verloren,
Men sal ons voor gewis hier weten na te sporen;
Men sal hier in de snee ontdecken uwen voet,
Gelijck men uyt het spoor de wilde dieren doet.
Het Hof is bijster slim, en hondert loose gasten
Die sullen tot den gront ons saken ondertasten,
Die sullen al het stuck ten vollen open doen;
Want die den draet ontdeckt die vint wel haest het kloên.
Soo ghy hier door de snee gaet uyt de kamer treden,
Soo moet'er ongemack en schande zijn geleden;
Want als men hier verneemt den gangh van eenigh man,
't Is domheyt, soo men niet de reste dencken kan.’
Wat raet hier Eginart? Daer staet de man verslagen,
Hy weet ter werelt niet als sijn verdriet te klagen;
Sijn geest is uyter her door soo een vreemt geval,
Hy weet niet wat hy doen, of wat hy laten sal.
Hy wouw tot sijn behulp geswinde veêren wenschen,
En sweven in de locht, en boven alle menschen;
Hy wouw, indien hy kon, gelijck een wilde swaen
Gaen maken door het swerck een onbekende baen.
Hy wouw, indien hy kon, met twee getoomde draken,
Voorby de bleecke maen een snelle reyse maken,
Tot in een ander Rijck; hy wouw, indien hy kon,
Gaen mennen door de locht de wagen van de son.
En schoon hy namaels viel tot in de soute baren,
Gelijck als Icarus te voren is gevaren,
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't En waer hem geen verdriet, waer hy maer uyt den noot;
En (waerom meer geseyt?) hy wenst de bleke doot.
't En is geen suchtens tijt, hier dient in korte stonden,
En op den staenden voet een middel uyt-gevonden:
‘Een middel, seyt de maeght, om niet te zijn beklapt,
Of even op de daet hier niet te zijn betrapt.
Tsa, sit my op het lijf, ick sal met stille schreden,
Van hier tot in het Hof, tot aen de poorte treden:
Al ben ick niet gewoon te dragen eenigh pack,
Ick sal het echter doen oock sonder ongemack.’
‘Prinsses, seyt Eginart, sult ghy dit lichaem dragen,
Dat ick tot in de doot voor u behoor te wagen?
Hoe sal ick dat bestaen?’ ‘***Ey lieve, seyt de maeght,
‘De noot is sonder wet, de kanse dient gewaeght.
Sit op, en weest gerust.’ De vrient laet hem geseggen,
En gingh sijn weeligh lijf haer op de schouders leggen;
Maer wenst in sijn gemoet, en met een stil beklagh,
Dat hy van minder last en lichter worden magh.
Maer Emma draeght het pack, en gaet met stille schreden,
En door de koude snee, en door het water treden;
Doch voelt geen ongemack. Siet liefdes selsaem werck!
Sy maeckt de blode stout, sy maeckt de swacke sterck.
De maen was eerstmael dof, en sonder gulde stralen,
Maer liet dien eygen stont haer oogen neder dalen,
Sagh op het prachtigh Hof en op het lieve paer;
En stracx op dit gesicht soo wert den hemel klaer.
Diana nam vermaeck in datse sagh gebeuren,
En hiet daerom de lucht en al den nevel scheuren,
En maeckt het duyster swerck gelijck een hellen dagh,
Soo datmen al het spel in volle leden sagh.
't Geviel om desen tijt dat veelderhande sorgen,
(Die in der Prinssen hert gedurigh zijn verborgen)
Den Koningh hinder doen, en prangen aen de ziel,
Soo dat geen soeten slaep op sijn gewrichten viel:
Hy keert hem dickmael om, hy kan niet stille wesen,
En is na langh gewoel ten lesten op-geresen;
Maer, siet, hem dunckt hy hoort (doch weet niet wat) geluyt,
Hy gaf hem van het bed, en keeck te venster uyt.
Daer siet hy door de snee een Juffer komen kneden,
En, siet, een Jongelingh die sit haer op de leden;
Hy siet haer ongekleet en lucht daer henen gaen,
En 't scheen sy had alleen haer onder-zieltjen aen.
Dit vont de Keyser vreemt, en gaet daer over peysen,
Waer heen dit jonge paer genegen is te reysen;
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Hy weet niet hoe het komt, dat soo een jonge maeght
Een rappen Jongelingh op hare schouders draeght.
Het stuck dient onder-tast. Hy sent de rouwe gasten
Die even in der nacht op sijne diensten pasten,
Die roepen: ‘vrijster sta, wie ghy oock wesen meught!
Wy komen tot behulp van uwe teere jeught.
Geest ons dit wichtigh pack, dat ghy bestaet te dragen,
Ghy dient hier in de kouw uw leden niet te wagen.’
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De Juffer kreegh een schrick in haer benauwde ziel,
Soo dat haer waerden vrient ter aerden neder viel,
Te midden in de snee. Hy wert terstont gevangen;
Maer sy bleef niet-te-min hem aen de leden hangen
Daer wert het jonge paer den Koningh toe-gebracht,
Die met een nieusgier hert de jonge lieden wacht.
En mits sy binnen zijn, en hem wat naerder komen,
Soo heeft sijn wacker oogh op alles acht genomen;
Maer hy wort stracx gestoort en dapper ongesint,
Vermits hy in het spel sijn eygen dochter vint,
Sijn dochter, die hy meynt een stille maeght te wesen,
En die hy menighmael hier over had gepresen;
Ach! dese siet de Prins in schande voor hem staen,
En haer vermeynden roem verkeert in enckel waen.
Hy, die haer heeft gesien een jongen Ridder dragen,
En hoeft geen saken meer hier op te komen vragen;
Het weynigh dat de Vorst van desen handel siet,
Getuyght hem klaer genoegh al wat'er is geschiet.
Sijn ongestuymigh breyn begon hem om te loopen,
Dies raemt hy metter daet wie dat'et sal bekoopen,
Hy sag den schrijver aen, en hielt'et voor gewis,
Dat hy van al het werck den gront en vinder is.
Hy snelt hem tot de wraeck, en doet hem daer bewaren,
Tot dat hy sijnen wil sal naerder openbaren;
Daer mede treet de Vorst in seker ander zael,
En met een grammen sin begon hy dese tael:
‘Ach! hier licht nu mijn glans, om dit oneerlick mallen,
Hier licht mijn hooge faem ter aerden neêr-gevallen:
Mijn dochter is onteert, hier stae ick nu verstelt,
Vermits haer vuyl bejagh mijn eere neder velt.
Ick hadde nu een Vorst begonnen op te sporen,
Die groot, die machtigh is, en wonder hoogh geboren:
Dat waer een dingh geweest dat my en haer betaemt,
Maer siet, ellendigh mensch, nu sta ick hier beschaemt!
Het stuck dat is verbrot, mijn luyster weggenomen,
't Is schande, 't is verdriet, dat my is over-komen;
Het is een leelick werck, een schendigh ongeval,
Dat my, door enckel leet, ten grave brengen sal.
Wat is een Koningh zijn en al het Lant gebieden,
Nadien oock spot en spijt een Koningh kan geschieden?
Men seyt oock menighmael dat wy als Goden zijn;
Maer al die groote glans en is maer enckel schijn.
Wy moeten even-selfs verdriet en harde slagen,
Soo wel als eenigh mensch, in onsen boesem dragen;
Hier is geen onderscheyt van slecht of edel bloet,
Als dat een hooger stam te lager vallen moet.
Wat heb ick buytens Lants al swarigheyt te lijden!
Wat heb ick binnens Rijcks al ongemacx te mijden!
Wat heb ick binnens huys dat my gedurigh quelt,
En dat mijn droeve ziel in vreemde bochten stelt!
De schrijver, die ick heb met alle mijn vermogen
Gevordert, groot gemaeckt, en uyt den dreck getogen,
Die heeft my voor een loon gebracht in dese smaet,
Soo dat het leven selfs my heden tegen staet.
Ick wil den slimmen guyt tot hutspot laten kappen,
Soo kan hy mijn verdriet niet elders loopen klappen,
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Ick wil hem gansch het lijf te pletter laten slaen,
Soo dier sal desen boef den loosen handel staen.
Ick wil hem boven dien tol asse doen verbranden,
En stroyen 't vuyle stof door al de Fransche landen.
Hoe kander pijns genoegh hem werden aengebracht,
Die niet als voor een sloir een Keysers dochter acht!
Maer holla, mijn gemoet, eer ick te seer ontbrande,
Weet dat ick Rechter ben, en Prinsse van den lande;
Gaet hier in met bescheyt, en niet door ongedult.
Dit onheyl is misschien uw eygen dochters schult.
De Jonghman dient gehoort, hy is van kloecke sinnen,
Hy is van heus gelaet; wie sou hem niet beminnen?
't Kan zijn dat Emma selfs tot liefd' hem heeft versocht,
En met haer soete gunst tot weder-gunst gebrocht.
Sy heeft den Jongelingh op haren hals gedragen,
En dat zijn voor gewis al soete minne-vlagen;
Daer moet vry liefde zijn die al wat verre gaet,
Dat soo een teere maeght dien handel onder-staet.
En is'et haer bedrijf, wat sal ick konnen seggen?
Wat straf is Eginart van iemant op te leggen,
Waer is'er in het Lant soo in getogen man
Die in soo geylen tijt een Joseph wesen kan?
Ghy most in dit geval uw eygen dochter straffen,
Vermits sy door gevley een man gingh liffelaffen;
Sy heeft in dit bedrijf een harden doot verdient,
En geensins Eginart, haer uyt-gekoren vrient.
Maer, neemt al wederom, het wort alsoo bevonden,
Dat jae uw dochter selfs geleyt heeft dese gronden,
Is dit oock straffens waert, dat sy, een frissche roos,
Een rustigh edelman tot haren dienst verkoos?
Naer ick het stuck begrijp, daer zijn verscheyde saken,
Die voor uw dochter zijn, en haer onschuldigh maken;
Weeght alles na de daet, en geensins na den schijn,
Ghy sult niet ongesint op Emma konnen zijn.
Een vrijster van de stadt en alle slechte Vrouwen,
Die hebben ruyme stof om wel te mogen trouwen;
Sy vinden haer partuur, en hebben vrye keur
Door al het Koninghrijck, ja gansch de werelt deur.
Maer hoogh en edel bloet is wonder nauw besneden,
Wie kan een Prinssen kint na rechten eysch besteden?
In al het gansche Lant en is nauw eenigh man,
Die haer versoecken derft, of haer genaken kan.
Het moet een Prinsse zijn die met haer dient te paren,
En die is menighmael van onbequame jaren,
Of van een dom verstant, of van een selsaem lijf,
Of uyter aert geneyght tot ander tijt-verdrijf.
En is'er dan een maeght genegen om te trouwen,
En die onmachtigh is haer jeught te weder-houwen,
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Heeft die terstont verdient dat sy het lijf verliest,
Om dats' op eygen raet een man voor haer verkiest?
Voor my, ick segge neen, oock moet ick overleggen,
Dat op mijn leven selfs al vry wat is te seggen;
Ick soecke mijn vermaeck al waer ick henen ga,
En jage nachten langh mijn geyle lusten na.
Is Emma nu misschien tot jock en spel genegen,
Soo gaetse regel-recht haers vaders eyge wegen.
En waerom doch soo sel ontrent uw naeste bloet,
In saken die ghy selfs met al de leden doet?
Ey, leert met sachter aert uw korsel hooft bestieren,
En door een soet gedult de swacke menschen vieren.
't Is schande wreet te zijn ontrent een eygen kint,
In iet, daer in men selfs sich niet onschuldigh vint!’
De Vorst, na dit gepeys, laet in het Hof ontbieden
Een deel van sijnen Raet en best vertroude lieden,
Die seyt hy dit geval gelijck het is geschiet;
Maer wie de lieven zijn, en seyt de Keyser niet.
De mannen (na het stuck te hebben overwogen,
En langh genoegh bedacht al watse dencken mogen)
Verklaren al gelijck de misdaet lijdigh groot,
En waert te zijn gestraft oock met een wreede doot.
Daer op soo laet de Vorst de twee gelieven halen,
En steltse voor den Raet te midden op der zalen:
‘Siet hier het lieve paer, waer van ick heb geseyt,
En die ghy tot haer straf de doot hebt op-geleyt.
Wat hoefje, seyt de Vorst, hier langer van te spreken?
Tsa, laetse door een beul den kop aen stucken breken;
Maer segh my niet-te-min, ô booswicht als ghy zijt,
En die nu maer en leeft alleen tot mijnen spijt,
Wie heeft den gront geleyt van dese slimme streken,
En wie is alder-eerst tot vuyle lust geweken?
Spreeckt ront, gelijck het dient, en seght de ware daet,
Nadien dat u de doot als nu voor oogen staet.’
Hier op seyt Eginart: ‘Ey, wilt niet vorder vragen,
Groot-machtigh Werelt-vorst, ick moet de straffe dragen.
Komt, wie dat maer en wil, vergiet dit schuldigh bloet,
Ick ben het die den doot en wil, en lyden moet.’
Maer Emma knield' en riep: ‘ey, laet den Ridder leven,
Ick sal my tot de doot gewilligh overgeven,
Oock nu te deser uur, vermits ick schuldigh ben,
En desen edelman gansch vry en suyver ken.’
De Jonckheer wederom: ‘Ick ben gereet te sterven,
Laet slechts dit edel pant uw soete gunst verwerven,
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Breeckt my van lit tot lit, 'k en acht geen wreede pijn,
Indien ghy maer en wilt uw kint genadigh zijn.’
Maer Emma gas haer op, en quam voor hem getreden,
En toont haer blooten hals, en bood haer teere leden,
En sprack den Switsaert aen: ‘brenght hier uw vinnigh
Ick heb den doot verdient, ick ben de straffe waert, (swaert,
Ick ben hier oorsaeck van. Ick sweere by der Sonnen,
En by den hoogsten God, ick heb het stuck begonnen,
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Ick heb een schuldigh hert, en hy een reyn gemoet;
Onthout u, wreeden hoop, van sijn onschuldigh bloet,
En kapt in desen hals.’ De Ridder daer en-tegen
Quam voor den Keyser staen, en trock sijn eygen degen,
En gaf het vinnigh stael een fluxen lijf-trawant,
Die hy daer op de zael ontrent den Rechter vant:
‘Ick bid u, waerde vrient, bemint ghy jonge vrouwen,
Soo wilt my desen romp in duysent stucken houwen.
Ghy maer, ô schoone bloem, geeft my den lesten soen,
En laet aen my den beul sijn bloedigh ambacht doen.
Ick sal met vreugde selfs, ick wil den slagh verwachten,
Één kus van uwen mont die kan het al versachten;
Één kus, en 't is genoegh.’ Hy knielt daer op de zael,
En doet een kort gebedt, en wacht het vinnigh stael.
Maer Emma, die het swaert nu sagh ontrent hem blincken,
En kon niet langer staen, maer liet haer neder sincken;
Haer roode mont versterft, haer wacker ooge sluyt,
En, naer het schijnen magh, haer ziel die wilder uyt.
De Prins is gansch verbaest, als hy de jonge lieden
Siet aen een wreeden beul haer teere leden bieden;
Bysonder als hy merckt, dat oock het Vrouwelijn
Is willigh tot de doot, en duldigh in de pijn;
Dat oock een jonge spruyt is vaerdigh om te lijden,
En stelt haer in den stant om geen verdriet te mijden.
Hy blijft op desen strijt een wijl onseker staen,
En siet met diep gepeys den vreemden handel aen.
Hy voelt sijn innigh mergh geheel te zijn bewogen,
En door een sachten aert van wreetheyt af-getogen;
Hy voelt dat hem de geest tot beter sinnen leyt,
Dies heeft hy Eginart sijn les dus aen-geseyt:
‘Gewis ghy hadt verdient ter doot te zijn gesonden,
Vermits ghy Prinssen bloet onwaerdigh hebt geschonden,
Vermits ghy hebt bestaen te klimmen op het bed,
Dat u, een slecht gesel, was buyten reyck geset.
En ghy, onwijse maeght, hebt stofs genoegh gegeven,
Om in dit edel Hof niet meer te mogen leven,
Vermits uw domme jeught uyt lust een man verkoor,
En uyt een malle drift haer eerste glans verloor.
Ick heb den tijt gesien, waer my dit overkomen,
Ick had u bey gelijck het leven af-genomen,
Ick had u voor gewis met voeten doot getrapt,
Of met dit eygen swaert in stucken wegh-gekapt.
Maer nu, 'k en weet hoe, mijn gramschap is verwonnen,
Ick wil genadigh zijn, en uw mijn liefde jonnen;
Ick voel in dit geval een wonder selsaem werck,
Vermits ick over my een soeter aert bemerck;
Vermits een sachter geest, als uyt de lucht gesegen,
Tot aen het innigh mergh mijn ziele komt bewegen.
Nu koomt hier, Eginart, en neemt dit waerde pant,
En ghy, verliefde maeght, geeft hem uw rechterhant,
En weest na desen een: ick heb het u vergeven;
Ghy, leyt van nu voortaen een soet en eerbaer leven:
En schoon ghy hebt verdient de doot of swaerder pijn,
Ick sal u niet-te-min een gunstigh Vader zijn.’
't Scheen dat een helle son met haer vergulde stralen,
't Scheen dat het leven selfs quam uit den Hemel dalen,
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't Scheen dat het droeve paer als van de doot verrees,
Als hun de goede Vorst sijn gunst aldus bewees.
Sy vallen bey gelijck hem vaerdigh aen de voeten,
Die sy met grooten danck, met duysent kussen groeten.
De Keyser, nu versoent, gebiet haer op te staen,
En hietse wederom in hare kamer gaen.
Daer wort hun even doen een Priester toe-gesonden,
Die heeft hun voor den Raet in echte-trou verbonden.
Wel aen, geluckigh paer, geeft danck aen uwen God,
Van 's Koninghs goeden luym en uw geluckigh lot.
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Redenkavelinge, op het houwelick voren geroert.
Kort begryp van de selve.
1. Of het een goeden raet is om tot een gewenscht houwelick te komen, sich meester
te maecken van de eerbaerheyt van de gene, die men ten houwelick begeert.
2. Vier exempelen van strenge vaders, die de onteeringe van hare dochters hart
gestraft hebben.
3. Of een vader sijn dochter vermagh te onterven, vermits de selve buyten sijn
weten of tegens sijnen danck haer met troubeloste of by-slapen verplicht heeft.
4. Of een vader sijn dochter kan beletten te trouwen met iemant, aen de welcke sy
haer verlooft heeft, sonderlinge als de belofte met by-slapen bevestight is.
5. Aenmerckinge op 't bedrijf van Eginart, en wat gevaer hem lichtelick hadde
mogen overkomen uyt dese gelegentheyt.

SOPHRONISCUS. Wat dunckt u van dit stuck wercks? hout ghy het selve niet voor
gansch gedenckwaerdigh?
PHILOGAMUS. My dunckt dat Eginart most gelesen hebben den raet, die doctor
Coepolla, een groot Rechts-geleerde, geeft aen de jonge lieden om spoedelick tot
een houwelick te geraken, daerse anders niet wel middel toe en sien.
SOPH. Wel wat is dat voor een raet?
PHIL. Datse haer meester moeten sien te maken van het bedde, en met een van de
maeghdom van hare beminde, en datse, soo doende, wel voorts te rechte sullen
komen; dewijl de ouders in dien gevalle, en alle de vrienden die hun tegen zijn, daer
door stracx anders van gevoelen worden.
SOPH. Voor my, ick en achte soodanigen raet niet met allen; want voor eerst, soo
sie ick dat den raet van uwen doctor Coepolla noch een anderen raet van doen heest,
daer hy voor gewis geen raet toe en geeft of en heeft; want schoon iemant in soo
goeden sake soo quaden wegh ware gesint in te gaen, weet Coepolla wel raet om
sijnen raet in 't werck te stellen? weet hy sijn leerlingen wel soodanige
kracht-werckende woorden in den mont te leggen, waer door een eerbare deerne sal
bewogen worden haer beste pant over te geven, ten luste van den eenen of den anderen
Venus-jancker? En schoon hy sulcx al wist te doen, als hy geensins en kan, soo is'et
al vry bedenckelick of uwen doctor Coepolla dit al wel voor heeft, en of'er uyt volgen
soude dat hy meent, en de jonge lieden wil inbeelden.
PHIL. Hoe! is'er aen te twijffelen, dat de ervarentheyt nu dickwils heeft geleert, en
dat oock geheel onlanghs? Ick weet een vader, die met de vrienden van seeckeren
jongelingh, sijns dochters vryer, op de houwelickse voorwaerden malkanderen niet
wel konnende verstaen (met het maecken van de welcke sy luyden onderlinge besigh
waren), quam schierlick en met een grammen sin in de keucken geloopen, roepende
tot de keucken-meyt: Spit af, meysjen, hier van en sal niet vallen. Maer sijn suster,
moeye van de toekomende bruyt, hem ter zijden genomen en wat in 't oire geluystert
hebbende, te weten: hoe het met de dochter al stont, en datse wel haest in 't
kinder-bedde mochte komen te bevallen, is hy plotselick daer op van meyninge
verandert, roepende op staende voet: spit aen, meysjen: en sluytende, sonder vorder
verschil, de houwelicksche voorwaerden, wenschte de heden veel gelucx. Even den
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selven in-val hadde, soo ick geloove, de Keyser, als hy sijn dochter Emma vont in
den stant als wy gelesen hebben; en dit is, mijns oordeels, waer op doctor Coepolla
heeft gesien, als hy den voorsz. raedt de jonge lieden gaf.
SOPH. Maer dit werck kan oock wel licht gansch anders omme-slaen, en andere
werckinge voortbrengen als uwen Rechts-geleerde meynt, en als in beyde uwe
verhaelde gevallen is geschiet, en sulcx en hanght maer aen den in-val, den welcken
de vader krijght op soodanigen gelegentheyt. Ick geloove dat u niet onbekent en is,
wat op gelijcke geschie lenisse Pontius Aufidianus, een Romeyns Ridder, eens ter
hant nam. Hy gewaer wordende, dat een van sijne knechten, Fannius Saturnus
genaemt, de eerbaerheyt van sijn dochter te nae was gekomen, heeft dadelick de
selve sijne dochter en den lincker met de doot gestraft. En P. Maenius, mede een
Romeyn, gingh noch strenger aen; want vermits eene van sijn vrygelatene bestaen
hadde sijn dochter een kus te geven, dede hem dadelick den kop breecken, als Val.
Maximus verhaelt, libro 4. cap. 1. de Pudicitia.
PHIL. Maer al dat is van ouden tijt, doen de koe Bartel hiet, en de Romeynen zijn
voor het meeren-deel gansch harde quasten geweest: nu heeft de loop van de werelt,
en een andere gelegentheyt van de eeuwe, den aert der menschen vry wat gemeuckt,
sulcx dat men van soodanige vinnige instortingen, op soodanigen gelegentheyt, niet
meer en weet.
SOPH. Bedrieght u niet; lieden die de tucht beminnen, en acht hebben niet alleenlick
op hare bysondere gelegentheyt, maer oock op der nakomelingen voordeel en
nuttigheyt, hebben ja al mede oock in onse eeuwe dien eygen wegh gegaen, 't Is niet
langh geleden dat een vader, die een eenige dochter hadde, vernemende dat de selve
hare eerbaerheyt eerst hadde laten misbruye-
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ken, en daer na met den vryer sich uyter stadt en buyten den lande hadde begeven,
korts daer na sijn naeste vrienden heest te gaste genoot, en tegen hare aen-komste,
op sijn voor-zale, een bare, met swart bekleet, hebbende doen stellen, heeft verklaert
sijn dochter van nu aen voor doot en gestorven te houden, en op sijn natelaten
middelen nu dadelick soodanigen ordre te willen stellen, dat van sijn erffenisse niet
met allen tot de selve sijne dochter, maer alles op de naeste vrienden, na sijn
overlijden, soude versterven; gelijck hy oock sulcx met de ware daet heeft
na-gekomen.
PHIL. Maer dat een vader sijn dochter niet en vermagh t'onterven, schoon de selve
sonder sijn weten of tegen sijn danck is getrout, dunckt my by de Rechts geleerde
gelesen te hebben; Emanuel Soarez Thesaur. recept. sent. verb. Exhaeredationis.
Couvar. de spons. 2. part. cap. 111. §. 8. num. 5. En in allen gevalle, naer
waerschijnelickheyt, is dit, dat ghy seght, op de versche daet geschiet uyt hittigen
bloede; maer ick achte dat sulcx naderhant (de vader sich naerder bedenckende) is
versacht geweest, oock en maeckt één bonte-kraey geen winter, en één dwerf-hooft
geen exempel
SOPH. 't Is soo als ghy seght, dat eenige Rechts-geleerden van dit gevoelen zijn;
maer daer zijnder oock die ander bedencken hier op hebben, al na gelegentheyt van
saken: doch in allen gevalle kan de vader soodanigen dochter met een kleyn gedeelte,
als 't hem maer en gelieft, van sijn erffenisse uyt sluyten, en met vorder voor sijn
kint houden; in voegen datse op het schoonste, maer een derde en soude behouden
van 't gene sy anders van haer vader soude erven, moetende daer-en-boven missen
haers vaders zegen over haer houwelick, dat wisselick een bedroefde en
bekommerlicke sake is.
Dat ghy vorder van de veranderinge van de voorsz. vaders wille gewaeght, daer
van en heb ick noyt vernomen; en wat aengaet dat ghy meynt dit een eenigh exempel
te wesen, is mede een mis-slagh, daer zijnder vry al meer by te brengen. Een seker
Generael, onlanghs by de Oost-Indische Compagnie in hare saken gebruyckt tot
beleyt van haren handel in de nieuwe werelt, bevindende dat de dochter van den
vorigen Generael, sijn voorsaet in ampte, wesende een Staet-dochter sijner
huysvrouwe, by een jongelingh van onse natie was beslapen, met voor-nemen
even-wel van toe-komende trouwe, in plaetse dat sulcx het voornemen van de
voorschreven geheven by hem soude vorderen, heest de selve Generael den Jongelingh
sonder genade doen onthalsen, en de Staet-dochter strengelick met roeden doen slaen,
gelijck sulcx hier te lande voor de waerheyt genoegh bekent is,
PHIL. Ick en weet niet of die harde maniere van doen als ganghbaer soude op
genomen worden hier in Hollant, als het stuck ondertast soude worden. En wat my
aengaet, ick soude dat exempel laten in de ver-gelegen werelt, sonder iet sulcx hier
te lande over te brengen.
SOPH. Wat Nederlantsche exempelen aengaet, ick kan u des al mede gerieven,
heve Philogame. Een jongh-gesel, gebooren tot Gent, een wijle tijts lant-looper
geweest zijnde, en daer door dapper geslepen wesende, brenght te wege dat hy wordt
in-gelaten ten huyse van een treffelick man te Brugge, aen de welcke hy wijs hadde
gemaeckt dat sijn ouders in Duytslant woonachtigh waren, en dat hy sich voor een
tijt uyten wege hadde moeten maecken, om t'ontgaen seecker houwelick met een
jonge joffrouw aldaer, die men hem tegens danck wilde op-dringen, dewijle hare
gelegentheyt hem, soo hy seyde, met aen en stont. Ondertusschen steken desen
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in-gelaten gast de kruymen, en hy dartel werdende van 't goet onthael dat hem
geschiede, begon vreemde streecken in 't werck te stellen, en, om kort te wesen,
onder beloste van houwelick, misbruyckt hy de dochter van sijnen huys-waert, ont
sestien jaren; in-voegen dat de selve swanger geworden zijnde, en de moeder iet
gemerckt hebbende, het stuck haer dede bekennen voor haer en haren vader welken
vader, een man wesende op sijn eere staende, en hoogh in sijn wapen, en die
soodanigen schantvleck met en verstont te verdragen, doet den lincker by de kop
grijpen, en pleeght recht tegens den selven ten strengsten hy magh en bevonden
zijnde, dat de luyper in Duytslant noch vrienden noch goet en hadde, in der daet niet
en anders en was als een geslepen lant-loper, van het slechtste volcksken hergekomen,
en dat hy stoutelick hadde onderstaen een eerlick huys te schande te brengen; is
verklaert het lijf verbeurt te hebben, en is oock openbaerlick metter doot gestraft
geworden, als sulcx verhaelt wert by Symon Goulart, in sijn Schat-boeck der
Historien, in 't eerste deel; chap. de Paillarts punis.
PHIL. De Rechters gingen, mijns oordeels, al vry wat te verre, en 't sonde as te
besien staen wat gronden sy hadden, om haer vonnis soo hart uyt te spreken, en in
't werck te stellen.
SOPH. En neemt het daer met op; want, Philogame, niet alleenlick Rechts-geleerden,
maer oock geheele Parlementen en hooge Raden konnen dit bevestigen, als hebbende
sulcx verstaen met volle kennisse van saecke in gelijcke gelegentheyt. Ick vinde in
dat treffelijck werck van Bernart Antonine ad lib. 1. §. sedet. si quis, C. de raptu.,
daer hy de Romeynsche wetten vergelijckt met het hedens-daeghsche Fransche Recht,
de volgende geschiedenisse. Eenen Bernart de Lespes, koopman van Tartas, seyt hy,
hadde een dochter, genaemt Marguerite, out ontrent seven-en-twintigh jaren; de selve
wiert bevonden groot te gaen by eenen dienaer van den voor-seyden Bernart de
Lespes, die hem tien jaren langh hadde gedient, zijnde de selve geheven in 't
heymelick, en sonder weten van de vader, te samen getrouwt. Hier over proces zijnde
aengevangen tot laste van dese jonge heden, hadde de dochter tot haer verschooninge
in rechte gedaen seggen, dat haer vader, geen sorge dragende om haer tijdelijck te
besteden, sy selfs den Jonghman hadde aengesocht, en haer bedde met hem gemeen
gemaeckt, op beloste van trouwen, en dat de selve trouwe naderhant by hen luyden
was voltrocken, naer ordre aldaer gebruyckelijck. Het parlement van Bordeaux, alles
gehoort en overwogen hebbende, heeft, den dertigsten October vijftien-hondert
drie-en-negentigh, den Jongelingh gecondemneert tusschen Hemel en Aerde gehangen
te worden, sulcx dat'er de doot na soude volgen, en dat voor de deure van den
voorschreven Bernart de Lespes: en is daer-en-boven de vader by sententie van den
selven Raet toe-gestaen, sijn dochter, soo 't hem geliefde, te mogen ontfermen, gelijck
mede de voornoemde vorder is gecondemneert in de Raet-kamer haren vader met
gebogen knieën om vergiffenisse te bidden, welck alsoo sy, seyt de schrijver, besigh
was te doen, is aen den vader sijn diepste ingewant met barmhertigheyt bewogen
geworden; invoegen dat hy de selve sijn dochter al weenende in den arm greep, haer
kuste, en vergaf dat'er geschiet was. De selve Bernart Antonine verhaelt gelijcke
sententie gewesen te zijn by 't Parlement van Bordeaux, den 28 Januarij 1558.
PHIL. Maer de rechten seggen, dat men niet na exempelen, maer na wetten behoort
te wijsen, en gelijck ick sulcx houde voor wel geseyt, soo meyne ick dat op de
exempelen by u verhaelt niet veel te staen en is, 't en zy ick wetten of redenen hoore,
waer mede uwe exempelen vast werden gemaeckt. Oock en kan ick met begrijpen,
dat een dochter (verlooft zijnde, ende met by-slapen haer geloste bevestight hebbende)
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door haer vader kan verstaen werden van het trouwen belet te mogen worden, om
haer in die kleynigheyt te laten sitten.
SOPH. Ick sie, lieve Philogame, dat ghy van uw voorstel soo niet gesint en zijt te
scheyden, en dien-volgende soo bevinde ick dat in uwe tegenwerpinge twee vragen
steken- de eerste is, of een vader sijn dochter kan beletten te trouwen met yemant
daerse haer aen verloost heest, en ten tweeden, of de vader sulcx kan doen, schoon
de dochter haer gedane belofte noch met by-slapen heeft bevestight.
PHIL. Ick en hebbe soo klaer niet gesproocken, waerde man; even wel is 't mijn
meyninge op beyde de voornoemde pointen uwe redenen te verstaen, en des vernoegen
te ontsangen.
SOPH. Ick wil uw voornemen sien te voldoen, goede Philogame; en op het eerste
soo brenge ick u voor de plaetse Moysis Num. 30.3. aldus luy dende na onse
oversettinge. Wanneer eens wijss naem den Heere een belofte doet, en haer verbint
dewijle sy in hares vaders huys en in maeghdom is, en haer belofte en verbont, dat
sy doet over hare ziele, komt voor haren vader, en hy swijght daer stille toe; soo gelt
hare beloste en verbont, dies sy haer over hare ziele verbonden heeft. Soo het haer
daer-en-tegen haer vader belet, des daeghs wanneer hy het hoort, soo gelt geen belofte
noch verbont, dies sy haer over haer ziele verbonden heeft. Ad 30. cap. Numeror.
notandum est, parentum potestatem in votis liberorum nec aetate nec sexu, sed
potestate merá consistere: adeo ut tam pater quam mater, tam in filio, quam in filia,
minori pariter ac majori possit vota et nuptiarum repromissiones impedire; idque vi
verbi Hebraici ibi positi quod potestatem sonat, ut et Levit. 22.121, ubi filia sacerdotis
etiam major potest edere de sacrificiis.
PHIL. Hier sie ick dat een vader de belofte van sijn dochter kan vernietigen, en
haer voorstel in het trouwen beletten, als de sake noch niet verder en is gegaen als
tot de woorden. Maer als'er de zegel van by slapen op-gedruckt is, wat dan?
SOPH. Hoort daer op spreecken den selven Moyses, Exod. cap. 22.16. Wanneer
iemant een maeght bekont, die noch niet vertrout en is, en beslaeptse, die sal haer
geven haer Bruyt-schat, en haer ten wijve hebben. Vers. 17. Weygert hem
daer-en-tegen haer vader haer hem te geven, soo sal hy haer gelt henen wegen, soo
veel eener maeght ten Bruyt-schatte behoort.
PRIL. Maer dien onverlet en dit al over-geslagen, segh my eens wat uw gevoelen
is van dat by onsen Eginart is bestaen, en dat'er op is gevolght.
SOPH Ick oordeele, dat Eginart een dwaes en vervaerlick stuck heeft onderstaen,
en een gansch sot paert, soo men seyt, bereden, Philogame: ick hebbe luyden van
State daer wel anders af hooren spreecken, als de voorschreven vader (doen ter tijt,
soo het bleeck, een goede luym hebbende) het
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stuck op-nam. De selve lieden meynden dat de Keyser Charlemagne aen Eginart
(hem vindende in gelegentheyt als vooren is verhaelt) behoorde den hals
omgewrongen, en alsoo dien eygen nacht in de aerde gesteken te hebben, dempende
alsoo de gedachtenisse van het schendigh stuck, latende sijn dochter (soo goeden
maeght alsse was) een partuur van haren staet afwachten, liever als de selve, om hare
quade maniere van doen, aen fijnen dienaer (verre beneden haren hoogen staet) ten
houwelick te geven, om alsoo, als een Prinsse, door sijn exempel, in toekomende
een wet te stellen op soodanige linckernyen. Dat luyt wel anders, als ick mercke dat
ghy hier van gevoelt: doch wat my belanght, ick verklare in 't gemeen mijn gevoelen
te wesen, dat vaders, die haer laten dringen om haer Dochters ten houwelicke te
geven aen de gene, die sy daer niet goet genoegh toe en kennen, en dat vermits 't
misbruycken van de eerbaerheyt van de selve; dat, segh ick, deselve eeniger maten
wel doen voor de eere van haer huys en dochter, maer gansch qualick ten op-sien
van de na-komelingen, en de jonckheyt van de toekomende eeuwe, die, op soodanige
sachte exempelen siende, sich te lichter in die gelegentheyt koomt te geven en te
verloopen, als hopende gelijcke soete en geluckige uyt-komste: daer in tegendeel,
als de sake strenger ware op-genomen geweest, alle volgende jonge lieden sich souden
ontsien soodanige rancken aen de hant te nemen, vreesende gelijcke straffe.
PHIL. En wat my aengaet, lieve Sophronisce, ick wou my al wat naerder bedencken
als soodanigen geval my over-viel, al-eer soo gestrengen oordeel daer over te vellen;
want, ick mercke dat de geleerde Justus Lipsius, in het boeck van de exempelen en
aenmaningen van state, niet qualick en gevoelt van het doen van den Keyser
Charlemagne in dese gelegentheyt; maer stelt het selve onder de deughden en goede
gaven van den selven Prinsse, noemende het gunt hy ten aensien van Eginart en
Emma dede, te wesen een werck van goedertierentheyt, die hy prijst sonderlinge in
alle Vorstelicke persoonen, gelijck by den selven aldaer te sien is in het tweede Boeck
op het 12 cap.: en ick meene dat ghy al mede u selven, als het u gebeurde, al wat in
twijffel sout vinden.
SOPH. Wel, Philogame, schoon alle vaders niet even hart en zijn, 't is even-wel
best voor alle jonge lieden dat gevaer te schuwen, en te doen dat eerbaer is en wel
luyt, en noyt door quade middelen tot een goede sake te willen komen.
PHIL. En ick soud'et al liever noch houden met een sekeren vader, daer van ick
onlanghs een treffelick man hoorde gewagen op dusdanige gelegentheyt.
SOPH. Maer hoe gingh dat toe, Philogame?
PHIL. Een dochter met haren wille, door een die haer lief hadde, ontvoert zijnde,
en naderhant weder-keerende, gebruyckte alle mogelijcke middelen om haer vader
ter neder te setten, en met haer te doen versoenen: maer te vergeefs, dewijle hy hielt,
dat hem de hoogste smaet en kleynigheyt was aengedaen: en schoon de selve dochter
kinderen krijgende, de selve hare kinderen hem, na den Raet gaende (dewijle hy een
Raetsheer was), dickmael te voete dede vallen, om hem tot medelijden te verwecken,
soo en wilde hy efter sich der selver noyt aentrecken, maer dede die t'elckens
grammelick van hem weeren, en als vreemde en hem gansch niet raeckende
verstooten; dese maniere van doen gebruyckende tot dat sijn leste dochter eyndelijck
getrouwt was. Het welck geschiet zijnde, soo noode hy alle sijne kinderen, en onder
de selve oock de voorschreven sijne vervoerde dochter, onthalende haer vriendelijck,
en settende haer boven aen; en op het eynde van de maeltijt, tot besluyt van de selve,
gaf haer tot houwelicx-goet soo vele als eene van de andere sijne Dochters, met
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verklaringe, dat hy tot noch toe de selve onvaderlick hadde bejegent, niet vermits hy
sijne vaderlicke genegentheyt van haer hadde ontrocken; maer om door soodanigen
harden maniere van doen (daer in hy verklaerde sijn selven gewelt te hebben gedaen)
sijn andere drie overige dochters (doen ter tijt noch ongetrouwt wesende) een afkeer
te doen hebben van het gene sy luyden haer oude suster hadden sien doen.
SOPH. Die man dede eygentlick als een huys-vader, en hadde het ooge om sijn
dochters van quade exempelen een af-keer te doen hebben, maer hadde hy die
ontvoerde of wegh geloopen dochter noyt voor sijn dochter erkent, soo hadde hy
beter gedaen voor het gemeen.
PHIL. Ey lieve laet ons, om de voorsz. wreetheyt te vergeten, een nieuwe
geschiedenisse ter hant nemen; ick en blijve niet gaerne te lange in soo harden stoffe.
SOPH. Wel aen, jongelingh, ick ben des wel te vreden; dewijle ick sie dat ghy
liever over roosen als op distelen genegen zijt te gaen. En hier volght nu een
trouw-geval dat geen wreetheyt met allen in en heest, en dat recht anders gaet als wy
jegenwoordelijck hebben af-gelesen; want in plaetse dat in 't voorgaende een
Vorstelick vrou-mensch ondernam voor haer partuur te verkiesen een jongelingh
verre beneden haren staet, soo komt hier op het tooneel een Vorstelick manspersoon,
en verkiest tot sijn echte deel een vrou-mensch geensins sijne Hoogheyt
beantwoordende, het welcke stoffe tot geheel andere bedenckinge sal uytleveren.
PHIL. Wel aen, Sophronisce, om hier toe te komen, neme ick het boeck wederom
ter hant, en beginne te lesen.
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Verhael, behelsende het trougeval van koningh Ulderick ter eenre,
en Phryne Bocena harderinne, ter anderer zijde.
De Koningh Ulderick, vermits sijn rappe leden,
Was dickmael in het wout en buyten alle steden,
Was uyt sijn innigh hert een hater van de pracht,
En van de jonckheyt aen genegen tot de jacht.
Hy, op een schoonen dagh getreden aen der heyden,
Daer menigh Edelman den Prinsse quam geleyden,
Daelt van een schralen bergh in seker lustigh velt,
Daer vruchtbaer hout-gewas op reken is gestelt;
Daer, op een ander kant, een bosch van wilde boomen
Is sonder menschen hulp gewassen aen de stroomen,
En daer een klare beeck haer, met een snellen val,
Quam storten uyt de rots tot in het lage dal.
Hier stont de Koningh stil en sagh de kleyne keyen,
In 't hangen van den bergh, sich in het water spreyen;
Hy sagh een jonge maeght die hare schapen wies,
Terwijl de koele wint in hare vlechten blies:
Maer vlechten sonder kunst, niet door het vyer gedwongen,
Met poeyer niet bestroyt,, niet over een gewrongen;
Maer luchtigh uyter aert, gelijck Diana droegh,
Als sy het vluchtigh wilt uyt hare bossen joegh.
De Prins op dit gesicht quam vaerdigh aen-gereden;
Hy siet een jeughdigh lijf en wel-gemaeckte leden,
Hy siet een geestigh root, hy siet een aerdigh wit,
Hy siet een lustigh waes dat op haer wangen sit.
De Vorst in dit gesicht gevoelt sijn hert ontwaken,
Gevoelt in sijn gemoet een heymelick vermaken;
Maer onder dit gepeys het paert gaet sijnen tret,
En hy draeght in den geest het schoon gesichte met.
Doch eer hy op het velt soo verre was gereden,
Als iemant schieten kan met uyt-gestreckte leden,
Soo keert hy wederom en gaf hem op de baen,
Dien hy met groot vermaeck te voren heeft gegaen.
Maer hy noch even-wel en liet'et geensins blijcken,
Waerom hy uyt het dal niet schijnt te konnen wijcken;
Hy veynst dat hy vermaeck in 't klare water schiep,
En 't was de schoone maeght die hem daer henen riep.
De vrijster, als de Prins daer eerstmael was gekomen,
En had op 't hoofs gevolgh geen acht met al genomen;
Doch mits de groote sleep soo lang ontrent haer sweeft,
Soo is 't dat sy vertreckt en sich in huys begeeft.
De Vorst doet noch een keer te midden in de velden,
Terwijl hem in het breyn de nieuwe luymen quelden;
Maer daer op staet hy stil en staeckt sijn vorder reys,
En geeft hem na de stadt niet sonder na-gepeys.
De nacht koomt onder dies de velden over-trecken,
En met haer duyster kleet de gansche werelt decken;
Een yder gaet te bed en geeft hem tot de rust,
Alleen de jonge Vorst en heeft geen slapens lust.
Hy light gestaêgh en woelt, hy geeft hem op en neder,
Hy went hem om en om, hy keert hem gins en weder,
Hy roept ten lesten uyt: ‘Wat is'et dat my let,
En dat mijn anghstigh hert in dese prangen set?
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Wat wil dit vreemt gepeys, en al dit selsaem woelen,
Dat my, 'k en weet niet wat, doet in de leden voelen?
Wat is'et voor een spoock dat my de sinnen quelt,
En mijn onrustigh hert in vreemde bochten stelt?
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Hoe! sal een slechte maeght een Prinssen hert beroeren,
Een vorstelick gemoet met tochten omme-voeren?
Hoe! sal een harders kint my leggen in den sin?
Dat is voor mijn beroep, dat is te lagen min.
Geen schoonheyt van het hof, geen Prinsselicke zeden,
Geen uyt-gelesen glans, gekoren uyt de steden,
My oyt soo ver ontstack of tot haer liefde riet,
Dat ick om harent wil een ure slapens liet.
En schoon ick somtijts scheen in minnedrift gevallen,
't En was maer jonckheyts werck en niet als enkel mallen;
't En was geen diepe sucht, maer slechts een losse vlam,
Die in der haest verdween, en gingh gelijckse quam.
Ick vont in dit geval die my ten besten rieden;
Ick liet een dien ick wou in mijn vertreck ontbieden,
Die quam van stonden aen alleen op mijn bevel;
Dies vont ick noyt verdriet, maer enckel minne-spel.
Waerom dan sal ick nu hier op dus leggen malen?
Waerom en laet ick niet dit harders meysjen halen?
En vind' ick dan misschien vermaeck in haer gelaet,
Waerom en doe ick niet gelijck de minne raet?
Waerom en sal een Prins niet hebben dat vermogen,
Wanneer sijn jeughdigh hert in lusten is getogen?
Waerom niet boven al ontrent een slechte maeght?
Nu stilt u, mijn gemoet, en doet wat u behaeght!’
Hier op sweegh Ulderick en scheen te sullen rusten,
Om dat hy meynt te sien een uyt-komst sijner lusten;
Maer schoon hy door het bed sijn moede leden streckt,
Soo wort hy niet-te-min al weder op-geweckt.
‘Hoe! seyt hy, sal een Vorst, een harder van den lande,
Sich, om sijn geyle jeught, vermaken in de schande?
Sal ick een rechte duyf die in de velden leeft,
En die noch uyt het hof geen list gesogen heeft,
Sal ick een eerbaer hert in boose lusten trecken?
Sal ick een suyver lijf met vuyle dracht bevlecken?
Sal ick een harders kint, die hof en weelde vliet,
Gaen stellen buyten eer en rucken in verdriet?
Neen, dat is ongerijmt; God wil het niet gehengen,
Dat ick een reyne bloem ter schande soude brengen:
Sy is, na dat ick hoor, haer Vaders eenigh kint,
Aen wie de goede man sijn innigh herte bint.
Sal ick van dat vermaeck den huysman gaen berooven?
Neen seker, mijn gemoet, ick kan het niet gelooven.
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Ick weet dat dit gepeys geen Prinssen oyt betaemt,
Dies schrick ick van de daet, en bender in beschaemt.
De Juffers van het hof die met gecierde rocken,
Die met een dertel oogh ons kriele sinnen locken,
Verdienen 't ongeluck dat ons haer wesen verght;
Maer dit onnosel dier en heeft my noyt geterght.
Het is hier uyt de stadt na 't eensaem velt geweken,
Het mijt, het dertel hof, en alle slimme streken;
Het is, gelijck ick weet, een duyve sonder gal,
Hoe kan ick dan bestaen dit schendigh ongeval!
Voorwaer ick ben beducht, soo ick met losse zinnen
Dees schennis ondernam, dit onheyl gingh beginnen,
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Dat my, uyt Godes naem, sou worden aen-geseyt
De straffe, die wel eer op David is geleyt:
Ghy, die in uw gebiet hebt menigh duysent schapen,
Sult ghy, door slim beleyt, een eenigh lam begapen,
En slepen 't met bedrogh in uwen ruymen stal,
Daer stracx de suyvre wol haer glans verliesen sal?
Gewis ghy hebt verdient een harde doot te sterven,
En ghy en sult van God geen segen meer verwerven!
Dit hoor ick, na my dunckt, dit spreeckt mijn eygen hert,
Terwijl het door het vleesch met lust bestreden wert.
Van hier dan vuyl gepeys en alle quade lusten,
Laet mijn vermoede ziel, laet mijn gedachten rusten;
Een Prinsse, die het recht in sijnen boesem draeght,
En magh geen onrecht doen ontrent een rechte maeght.’
Hier op soo gaet de Vorst sich om te slapen stellen,
Maer sijn onrustigh hert dat komt hem weder quellen:
Hy voelt een bangen geest, hy voelt een grilligh bloet,
Geen slaep ontrent sijn oogh, geen stilt' in sijn gemoet.
‘Wel, dit's een wond're saeck! (dus gaet hy weder spreken)
Kan soo een beusel-mart eens Koninghs ruste breken?
Kan soo een los gesicht my brengen in gequel?
Voorwaer eens menschen hert, dat is een vreemt gestel.
Wy zijn (gelijck het schijnt) als goden op der aerden,
Maer seker onse vreught die is van kleynder waerden;
Al swemt ons weeligh hert gelijck in volle lust,
Ey, siet: de minste drift die maeckt'et ongerust!
Ja, schoon wy zijn verblijt en dat in volle leden,
Ons eygen herte selfs dat sal ons quellingh smeden;
Het wort, 'k en weet niet hoe, van binnen op-gevat
Met eenigh kleyn beslagh, en ick en weet niet wat.
Ellendigh' als wy zijn! een van de minste saken,
Die kan een grooten Vorst in all's verdrietigh maken.
Wel hoe het wesen magh, of wat'er sal geschiên,
Ick moet dit harders kint eens voor mijn oogen sien.’
Daer op, soo rijst de Vorst en roept sijn lijf-trawanten,
En twee, by hem vertrout, die sent hy als gesanten
Naer 't dal van Appelheym en Phares kleyn gebou,
Ten eynd' hy met de maeght naer Prage komen sou.
De bootschap is gedaen, de lantsman is gekomen,
En heeft sijn waerde pant Bocena mégenomen.
Sijn hert is niet verbaest, terwijl hy henen gaet,
Hy vreest geen harde straf, hy wacht geen hogen staet.
Wat is een goede ziel, een stil, een effen leven!
God heeft geen meerder schat op aerden oyt gegeven.
De mensch die hoop en vrees heeft onder hem geleyt,
My dunckt dat hy te recht geluckigh wert geseyt.
Als Phares en de maeght den Koningh quam genaken,
Sy slaet haer oogen neêr en krijght beschaemde kaken,
Hy buyght hem voor den Prins, niet als een Edelman,
Maer soo hem is geleert en als een Harder kan.
De Vorst die siet haer aen, hy voelt sijn hert bekoren,
Hy voelt sijn geest beroert, oock dieper als te voren;
Hy meynt dat hy in haer al vry wat anders siet,
Als dat men in het hof van edel bloet geniet.
Is 't niet een selsaem dingh? de Koningh is verslagen,
Hy scheen een Jongelingh die 't niet en dorste vragen.
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Men hout van ouden tijt, dat liefd' en hoogh gesagh
Noyt in een eenigh hert te samen woonen magh
Ten lesten, na sijn volck te hebben doen vertrecken,
Soo gaet hy sijn gemoet aldus aen hem ontdecken:
‘Wel, seyt hy tot de man, wel, harder, lieve vrient,
Soo ick met dese maeght eens mochte zijn gedient,
Sout ghy tot mijn gerief de soete vrijster laten?
Het sal uw gansch geslacht en haer oock mogen baten.’
Hier mede sweegh de Vorst; want siet, terwijl hy sprack,
Soo voelt hy dat de maeght in hem een vyer ontstack.
De Lantsman, niet beschaemt om sijn belangh te seggen,
Die gaet met goet bescheyt den Prinsse weder-leggen.
Is 't niet een wond're saeck? de Koningh is bevreest,
En soo een ront gesel behout een vryen geest:
En schoon hy niet en weet van 't hof of hoofsche streken,
Noch heeft hy moets genoegh om voor een Vorst te spreken:
‘Met oorlof (seyt de man) dit is mijn eenigh kint,
Daer in dat mijn gemoet alleen vermaken vint;
't En weet (gelijck ghy siet) van stuypen ofte nijgen,
't En kan niet op sijn hoofs ter aerden neder zijgen,
't Is slecht en sonder ergh, ja ront gelijck een kloên,
Wat dienst kan soo een maeght aen Prins of Koningh doen?
Ghy hebt in dese stadt soo menigh duysent vrouwen,
Geleert oock vander jeught om Prinssen t'onderhouwen,
Kiest daer na uwen wensch al wien het u behaeght,
En laet my, machtigh Vorst, en laet my dese maeght!
Indien het anders gaet, ick weet het sal gebeuren,
Dat mijn ellendigh hert sal eeuwigh moeten treuren;
Want al de buerte seyt, en hout'et voor gewis,
Dat dese, die ghy siet, niet al mismaeckt en is:
En blijftse dan in 't hof, en wortse daer geslepen,
En leertse metter tijt (dat ghy noemt) hoofsche grepen,
Soo staetse voor gewis om eens te zijn verrast,
Of van een hoofschen vos, of van een slimmer gast.
En als haer beste pant sal wesen af-genomen,
Dan salse wederom tot haren vader komen,
Onteert, vuyl, ongesont, gewent tot slim bedrijf,
Voor eeuwigh onbequaem te zijn eens harders wijf.
Ick bidde wat ick magh, laet dese sake blijven,
En laet het harders kint haer vaders schapen drijven!’
Dit seyt de goede man vry met een droeve stem,
En knielde voor den Vorst, en Phryne nevens hem.
De Prins, terwijl hy hoort den goeden huysman spreken,
Voelt schier op yder woort sijn herte meer ontsteken;
En als hy op de maeght en haer gedaente let,
Bevint hy dat de lust haer noch al dieper set;
De tranen in haer oogh, de droefheyt in haer wesen,
Dat wort al van den Vorst met stillen mont gepresen:
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Is 't niet een wonder stuck? hem dunckt dat haer gelaet,
Oock om de droefheyt selfs, haer des te soeter staet.
De liefd' is als de klim: sy weet'et al te grijpen,
Sy weet aen alle kant haer rancken in te nijpen,
Het zy een houte schut of wel een harde want,
Waer iet maer open is, daer hecht sich dese plant.
De Prins doet even soo, en sijn bekoorde sinnen
Die vinden over-al een oorsaeck om te minnen:
Wat dat hy aen haer siet, 't wort al tot goet geduyt,
En hierom spreeckt de Vorst sijn opset klaerder uyt:
‘Vrient (seyt hy) wilt den angst van uwe sinnen wenden,
Geen lincker van het hof en sal uw dochter schenden.
Hy die nu met u spreeckt is tot de maeght gesint,
En salder in versien dat haer geen ander mint.
Laet vry aen hem de sorgh, hy salse wel bewaren,
En ghy en uw geslacht en sult niet qualick varen;
Denckt vry dat u de kans nu wonder schoone dient,
't En is geen kleyne saeck een Koningh tot een vrient!
Gunt my dit waerde pant om nevens my te slapen,
Ghy sult haest meester zijn van duysent vette schapen,
Van weyen na den eysch, en landen voor den ploegh,
Voor u, voor uw gesin, voor al uw bloet genoegh:
Ja, voor het kleyn vertreck daer in ghy zijt geseten,
Sult ghy van nu voortaen in ruyme zalen eten.
Gaet, siet noch heden uyt naer eenigh schoon kasteel,
Het sal in korten zijn uw wettigh erref-deel.
Ghy kont u, soo ghy wilt, van stonden aen verrijcken,
Ten zy ghy nu ter tijt uw kansse wilt verkijcken.
Komt, eygent maer alleen de maeght aen mijnen schoot,
En ghy en wat u raeckt is nu te samen groot.’
Terwijl de Koningh sprack, in plaetse van verwerven,
Hy siet den ouden man, hy siet de maeght besterven;
Hy siet anghst in haer oogh en in haer gansch gelaet,
Hy siet dat sijn versoeck gansch buyten hope staet.
Hier op versloegh sijn hert en is geheel bewogen,
En wert van quade lust met krachten af-getogen;
Dies is hy tot de man wat naerder af-gegaen,
En nam hem byder hant, en sprack hem weder aen:
‘Ick sweere by de Kroon die God my geeft te dragen,
(Indien ick uw bedriegh, sijn hant die moet my plagen!)
Ick sweere, dat uw kint sal blijven in haer eer;
Ghy daerom, lieve vrient, en hebt geen vreese meer.
Ghy, doet na wijsen raet, het sal u wel gelucken,
Geen hant en sal de bloem van dese maeghdom plucken,
Als door een vasten bant van onbevleckte trou:
Sy sal geen by-sit zijn, maer wel een echte vrou.
Daer is een seker slot niet verre van der heyden,
Al waer een machtigh vee en uwe schapen weyden;
Hier woont een groote vrou, wel eer eens Prinssen wijf,
Die staêgh een hoofsche jeught heeft onder haer bedrijf;
Die wort daer op-gevoet en vlijtigh onderwesen,
En wie daer heeft gewoont wort over al gepresen;
Daer is de teere jeught van alle lagen vry,
Geen Joncker mag'er in, geen man en komt'er by.
Hier zal uw dochter zijn, ick salder haer bestellen,
Ghy, wilt u maer alleen in geene saken quellen:
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Want naer een korten tijt sult ghy ten vollen sien,
Waer dit al henen wil en wat'er sal geschien.
Nu, gaet dan uwes weeghs, ick sal u doen geleyden,
Ick sal voor dese maeght een plaetse doen bereyden;
Vaert wel en zijt gegroet!’ Dit stilt de goede man,
Hy danckt hier van den Prins ten besten dat hy kan.
Hy neemt sijn dochter met, hy gaet met vrye treden,
Verlaet het prachtigh hof en geeft hem na beneden;
Maer t'wijl hy uyter stadt op sijne wegen gingh,
Soo vint hy nevens hem des Koninghs kamerlingh;
Die leyt haer in het Slot, gelijck het was bevolen,
Om buyten alle sorgh aldaer te zijn verholen;
Hy seyt haer sijnen last, en wat den Vorst behaeght,
En wat men voor onthael sal geven aen de maeght.
Wat kleet sy dragen moet, wat peerels haer geleken,
Wat steenen in het hair of in haer oir te steken,
Wat ketens om den hals, wat baggen op de mou,
Om eens te mogen zijn een Vorstelicke vrou.
Al wat Achates seyt is vlijtigh aen-genomen,
Dies gaet hy wederom van daer hy was gekomen:
Maer eer hy noch vertreckt, beveelt hy boven al,
Dat niet een eenigh man tot haer genaken sal.
Al dit sagh Phares aen, en gingh hem doen bereyden
Om van sijn waerde pant en uyt het Slot te scheyden;
En of hy schoon de maeght daer siet in goeden staet,
Hy weent noch even-wel om dat hy van haer gaet.
Bocena gaet terstont haer gansche tijt besteden
In 't voegen van het lijf, in 't rechten van de leden,
In 't stellen van den gangh; soo dat, in korter stont,
Men geene van den hoop soo heus en geestigh vont.
Me-vrouw die 't Slot bestiert doet op Bocena passen,
Doet veel met riekend nat haer gansche leden wassen,
Besproeyt haer alle daegh met reuck en edel kruyt,
En dit gaf aen de maeght al vry wat beter huyt.
Gelijck een wilde plant gewassen aen der heyden,
Daer niemant met den ploegh den gront en komt bereyden
Die niemant oyt en mist of van het wiet ontlast,
Is schrael, is ongesien, en van een rouwen bast;
Maer als een hovenier, aen wiese mocht behagen,
Haer gaet in alle vlijt in beter aerde dragen,
En kuystse van den mosch, verbuyghtse metter hant,
En vrijtse van den vorst en van den sonne-brant;
Dan komt het aerdigh kruyt vry schoonder op-geresen,
Het krijght een ander verv en toont een blyder wesen,
Het schiet een geestigh loof en vry al volder blad,
Als 't in het schrale zant en dorre beemden had.
Soo gaet'et met de maeght: sy, in het lant geboren,
Wort door het goet onthael vry schoonder als te voren:
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Want na de jonge Vorst haer voor sijn liefste koos,
Ontloock haer gulle jeught gelijck een versche Roos.
Sy, in het Slot bewaert en in het huys gesloten,
Van hitte niet verbrant, van regen niet begoten,
Niet aen het lijf verhart van kou of schralen wint,
En is niet meer gestelt gelijck een harders kint.
Achates onder dies, tot Phryne wel genegen,
Beleyt het gansche stuck door wonder vreemde wegen;
Hy let op al haer doen, hy soeckt en ondervraeght
Hoe sich het harders kint ontrent de Juffers draeght.
En schoon hy al verneemt hoe ver sy is gekomen,
En dat haer eerste glans al vry heeft toe-genomen,
Noch wil hy geenderwijs haer brengen aen den dagh,
Voor dat men haer gelaet aen Vorsten toonen magh.
Hy kent des Prinssen hert en alle sijn manieren,
Hy siet waer hem de geest en al de sinnen swieren,
En mits hy oock den aert van onse Phryne weet,
Soo is 't dat hy den gront van al den handel meet;
Hy siet van heden af het eynde deser saken,
En hoe hy na den eysch den Prinsse moet genaken.
En mits hem boven al Bocena wel behaeght,
Soo stiert hy alle dingh ten goede van de maeght.
De Prins is onderwijl met lusten in-genomen,
Om sonder langh vertreck tot haer te mogen komen;
Maer schoon hy dat besluyt als met een vollen sin,
Achates even-wel die hout den Koningh in.
Hy pooght, met groot beleyt en met geheele krachten,
Te raden aen den Vorst een beter tijt te wachten,
En eerst te willen sien, om niet te zijn bespot,
Hoe dat sijn Harderin sal komen uytet Slot
Daer was op desen tijt een steeck-spel aen te rechten,
Daer viere tegen vier te samen souden vechten;
Hier toe soo wort den dagh van Koninghs weegh geleyt,
En al het Hof gesin dat wort'er toe bereyt.
Men recht tooneelen op, van waer de groote vrouwen
Het Ridderlick gevecht vermochten aen te schouwen;
En na dat op het stuck ten vollen is gelet,
Wort yder na het dient sijn plaetse daer geset.
Achates (die een wijl nu hadde voor-genomen,
Bocena tot een proef eens uyt te laten komen,
Ten eynd' hy weten mocht het oordeel van het hof,
Het zy tot haren smaet, het zy tot haren lof),
Die wil van haer gelaet de werelt hooren spreken,
En, soo het noodigh is, versetten haer gebreken;
En siet, tot dese proef gebruyckt hy dit geval,
En meynt dat hem de feest hier dienstigh wesen sal:
Hy seyt'et niet een mensch het geen hy wil beginnen,
Maer dat hy meynt te doen dat weeght hy met de sinnen;
Hy brenght haer in de stadt een wijle voor de feest,
Om dat hy voor bedrogh en slimme lagen vreest.
Maer als het Ridder-spel ten lesten quam te naken,
Soo laet hy na den eysch Bocena vaerdigh maken,
Hy schickt haer kleêren toe vol alderley cieraet,
En wat'er alderbest een edel Juffer staet.
Hy doet een schoon tooneel alleen voor haer bereyden,
En laetse door het volck by seven Ridders leyden,
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Al geestigh uyt-gerust met eenderhande kleet,
Maer op een vreemde wijs en uytermaten breet.
Maer haer gewaet voor al geeft yder groot vernoegen,
Dan 't was niet op de wijs als doen de Juffers droegen;
Het scheen uytheems te zijn en van een verre kust,
En even dat verweckt een meerder oogen-lust.
Bocena wert gevolght van negen kamer-maeghden,
Die aen het gansche volck ten hoogsten wel behaeghden;
Maer sy bleef noch bedeckt tot datse boven quam,
En onder haer gevolgh de voorste plaetse nam.
Doen gaff' haer aensicht bloot met soo een aerdigh wesen
Dat yder meynt een son doen eerst te zijn geresen,
En dat (vermits haer glans daer op de plaetse scheen)
Al wat eerst schoonheyt hiet, van stonden aen verdween.
Sy treckt op haer alleen het oogh van alle menschen,
Die maer een kleyn gesicht van hare schoonheyt wenschen.
Een yder ondersoeckt, een yder ondervraeght,
Van waer dat komen mocht soo uyt-gelesen maeght.
Maer niemant wie het zy en weet'er iet te seggen,
En weet'er aen het volck een vasten gront te leggen;
Geen mensch kent haer gevolgh en minder haer geslacht,
Sy schijnt daer in het spel als uyt de lucht gebracht.
De Prins komt onder dies met grooten sleep gereden,
En wort van al het volck met ootmoet aen-gebeden,
En mits hy nam sijn wegh juyst daer Bocena sat,
Soo wort sijn innigh hert van stonden aen gevat.
Bocena gaf haer op en al haer maeghden resen,
Op datse na den eysch den Koningh eer bewesen;
Sy neegh met soo een swier, en soo een heus gelaet,
Dat stracx op dit gesicht de Prins verwondert staet.
Hy vont iet in haer oogh dat noyt en is te seggen,
En dat hy niet en weet met woorden uyt te leggen,
En dat noch even-wel sijn herte soo bevanght,
Dat hy tot in het mergh na hare jeught verlanght.
Siet, wat is hoofs te zijn en wel te konnen leven,
En aen een moedigh Vorst sijn rechten eysch te geven!
Velt-nymphen wie ghy zijt, men segge wat men wil,
Hier is uw schoonheyt uyt, hier staen uw gaven stil.
De Prinsse van Tirol was eene van de bende,
Die vraeght de jonge Vorst, of hy de Juffer kende?
Hy seyt: ‘Ick saghse noyt, maer wiese wesen magh,
Sy is de schoonste maeght die ick mijn leven sagh.’
Maer siet, op desen tijt soo gaen de trommels rasen,
Men hoort trompetten slaen, men hoort'er horens blasen;
De Koningh neemt de plaets die voor hem is gestelt,
En daer op wijckt het volck en maeckt een open velt.
Vier Ridders in het groen, verciert met witte veêren,
Die komen eerst ter baen en vellen hare speeren,
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Vier in het root gekleet, genegen om te slaen,
Zijn even daer ontrent, en rennen op de baen.
Men siet hen tegens een met groote krachten steken,
Men siet in korten stont de stijve lanssen breken,
Men siet het essen-hout verstuyven in de lucht,
De Ridders in het zant, de paerden op de vlucht.
Drie van den rooden hoop die vallen op der aerden,
Maer, desen onverlet, sy trecken hare swaerden,
En weder aen den man, al even ongesint;
Maer des al niet-te-min de groene bende wint.
Een van dit moedigh rot, die best sich had gequeten,
Quam rennen aen de plaets daer Phryne was geseten;
Hy seyde: ‘schoone maeght, wie dat ghy wesen meught,
Hebt deel van mijnen roof, hebt deel van mijne vreught,
Hebt deel van mijnen lof! Ghy hebt my kracht gegeven,
En met een stille spoor mijn sinnen aen-gedreven:
Want als ick maer een reys op uwe schoonheyt sagh,
Soo was'et dat terstont mijn vyant neder lagh.’
Dit seyt hy, en met een soo laet hy tot haer komen
Een schoonen veder-bos, een Ridder af-genomen;
Hier door wert op een nieu van alle kant gevraeght
Wie dat de gever was, en wie de schoone maeght.
Het steeck-spel is gedaen, het vechten na-gelaten,
En eer het iemant merckt is Phryne van der straten;
Achates, haren vrient, die had'et soo bestelt,
Dat sy is in der haest genomen uyt het velt.
Hoe dat het Hof verlanght, hoe dees of gene sochten,
Wat vlijt de Ridders doen, wat middel sy bedochten,
't Is al vergeeffe sorgh en moeyte sonder vrucht:
De maeght is, soo het schijnt, verdwenen in de lucht.
Geen levend mensch en weet waer heen sy is getogen,
Sy schijnt aen al het volck als uyt de stadt gevlogen;
De Koningh even-selfs, met al den ganschen Raet,
En weet de gronden niet of wat'er omme-gaet.
Hier door is in den Vorst een vreemde luym geresen,
Het dunckt hem als een droom of nacht-gesicht te wesen;
Het dunckt hem spokery, vermits'er niet een man
Van al het vreemt beleyt de reden geven kan.
De Prins, hier om ontset, gaet sich alleen vertrecken,
Denckt wien hy dit geheym ten besten sal ontdecken;
En t'wijl hy sit en dudt soo koomt de Kamerlingh,
En sagh, hoe dat het hoost van sijnen Koningh hingh.
De Vorst, in dit gepeys, die wort den Ridder siende,
En mits hy hem gestaêgh in groote saken diende,
En dat met trouwe sucht, soo sprack de jonge Vorst:
‘Daer is een vreemde sorgh die perst my op de borst,
Die woelt my in het breyn. Ich moet'et uw vertellen,
Ghy mooght, indienje kont, mijn hert in ruste stellen,
My is op desen dagh een selsaem dingh geschiet,
Dat brenght mijn grilligh hert in ongewoon verdriet:
Ick heb in 't Ridder-spel een jonge maeght gevonden,
Daer op, gelijck ick sagh, wel duysent oogen stonden;
Sy was schoon, als het bleeck, in aller menschen sin,
Van heus en soet gelaet, maer destigh niet-te-min.
Als sy my eere boot ick sach haer eerbaer wesen:
Deught, heusheyt, eerbaer root, dat was'er in te lesen;
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My docht, dat haer gesicht my in het herte sloegh,
En daer in enckel brant en heete stralen joegh.
Hier op wort ick bekoort om haer te mogen spreken,
Maer sy is in der haest bezijden af-geweken;
Hoe dat ick heb gesocht, of wien ick vragen kan,
Geen oogh heeft haer gesien, geen mensch en weet er van.
Dit is my groote spijt. Want wist ick haer te vinden,
My dunckt ick waer gesint mijn lust aen haer te binden;
Ons Harderin is schoon, maer dees heeft volle lof
Van schoonheyt by het volck, van heusheyt in het hof.
Gewis kan eenigh dingh my van Bocena trecken,
Siet, dese sou misschien mijn geeft hier toe verwecken.
Maer hoe dit wesen sal, ghy, brenght iet aen den dagh
Dat my in dit geval een uyt-komst geven magh.’
Als dit Achates hoort, hy weet nau wat te seggen,
Hy gaet met diep gepeys sijn antwoort overleggen,
Hy weeght met groote sorgh, hoe dat hy dit geval
Ontrent een grilligh hert ten besten stueren sal.
Hy seyt dan: ‘machtigh Vorst, ick wil geen onlust brouwen,
'k En wil oock uwen geest niet langh in twijffel houwen:
Het uyt-gelesen beelt dat ghy op heden saeght,
Dat is Bocena selfs; dat is de soete maeght,
Die ghy tot uwer vreught, die ghy eens hebt gekoren,
En seker, na my dunckt, sy is voor u geboren;
Ghy hebt haer eens gesien gelijck een Harders kint,
En ghy hebt, edel Prins, haer even doen bemint.
Ghy hebt haer nu gesien, verciert gelijck de vrouwen,
Die leven in het Hof en Prinssen onderhouwen,
En wis men heeft gemerckt, dat sy na dat gewaet
Kan stellen haren gangh, en voegen haer gelaet.
Ghy siet, dat hare jeught in schoonheyt is gewassen,
En dat haer Hoofsche dracht en rijcke steenen passen;
Ghy siet, dat sy haer draeght gelijck een Prinssen vrou,
Ja, dat een schepter selfs haer wel betamen sou.’
De Prins, op dit verhael, en kan niet langer swijgen,
Hy voelt sijn jeughdigh hert in hooge lusten stijgen,
Hy seyt: ‘Is dese maeght, die ick op heden sagh,
Bocena die wel eer my in het herte lagh?
Is sy dat Harders kint dat ick u had bevolen,
En die nu schier een jaer is in het Slot verholen?
Is sy dit even-selfs? Ick bidde segh 'et my!’
‘Sy is het, seyt de man, en anders geen als sy.
Neemt my ten besten af, dat, sonder uw gehengen,
Ick in het Ridder-spel haer hebbe laten brengen;
Ick heb hier in gedaen als eens een schilder plagh,
Die, eer sijn konstigh werck te brengen aen den dagh,
Dat stelde voor het volck en hoord' een yder spreken,
En vuld' op dese proef al wat'er mocht ontbreken.
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Dit is mijn wit geweest waer op ick heb gesien,
En daer is noch een woort te seggen boven dien.’
De Prins heeft geen gedult, hy valt hem in de reden,
En seyt: ‘'k en wil geen tijt in woorden meer besteden,
Seght my, waer is de maeght; want, soo het kan geschiên,
Ick moet oock heden selfs haer aerdigh wesen sien.’
Daer is geen seggen aen, de Prins is opgeseten,
Hy wil, gelijck hy seyt, van all's de gronden weten.
De wijse kamerlingh die voeght hem by den Vorst,
En stilt, soo veel hy kan, sijn omgeroerde borst.
Hy seyt hem: ‘Edel Prins, die Rijcken kont verwinnen,
Betoomt te deser uur den loop van uwe sinnen.
Ghy tijt nu tot een maeght, de schoonste die ick ken,
Aen wien ick over langh met eedt versegelt ben,
Ten aensien van haer eer; die moet ick haer bewaren,
Soo langh de goede God my sal het leven sparen:
Maer soo nu eens het vyer ontrent het stroo geraeckt,
Daer is geen twijffel aen, de vlam die is gemaeckt!’
De Prins, na dit gespreck en naer een kort bedenken,
Belooft de schoone maeght in eere niet te krencken,
Hy seyt te zijn vernoeght als hyse maer en siet,
En als hy haer gesicht een kleynen tijt geniet.
Hier op, soo doet de Vorst sijn paerden snelder drijven,
Laet in het naeste dorp meest al sijn Heeren blijven,
En koomt als sonder sleep tot aen het maeghde-slot;
Maer niemant laet hem in als door een hoogh gebodt.
Hun wert daer aengeseyt, als dat de Juffers aten
En in een stil vertreck alleen aen tafel saten;
Doch soo de Kamerlingh de maeghden wilde sien,
Men wees hem seker plaets, het konde daer geschiên.
De Prins is onbekent (dit was soo best gevonden),
Achates (soo het schijnt) als van den Prins gesonden;
Die leyt den jongen Vorst daer hy Bocena sagh,
En daer sy lijckewel hem niet ontdecken magh.
Arete was gewent veel dingen op te werpen,
Om sprake met verstant haer maeghden in te scherpen,
En dit terwijl men at; en juyst op desen tijt,
Soo is 't dat haer de jeught hier in ten besten quijt.
De Koningh siet de maeght en hare reyne zeden,
Verneemt haer soete tael en haer besette reden;
En dit in een vervat, dat maeckt hem soo gesint,
Dat hy sijn Harderin niet als ter eeren mint.
Hy spreeckt Achates aen (na veelderhande saken
Te hebben overmerckt): ‘'k en sal haer niet genaken,
Noch harer, seyt de Prins, genieten in het bed,
Voor dat ick haer de kroon sal hebben opgeset.
Ghy, oeffent uw verstant en opent goede vonden,
Om hier in wel te gaen, en dat op vaste gronden.
Vint ons een middel uyt, hoe dat men dit geval
De Stenden van het Rijck met glimp doen smaken sal.’
Hier op vertreckt de Prins en geeft hem na beneden;
En, tot het naeste dorp in haesten af-gereden,
Bleef met den hoofschen sleep aldaer den ganschen nacht,
Die hy meest sonder slaep met dencken overbracht.
Maer als de gulde son quam van den Hemel schijnen,
En doet het minder licht door haren glans verdwijnen,
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Soo rijst de Koningh op en geeft hem in het velt,
Daer hy noch voor een tijt het wilt met honden quelt.
Niet dat hy inderdaet genegen is te jagen,
Of dat hem even doen de velden noch behagen;
Maer opdat sijn gevolgh, terwijl de Koningh joegh,
Niet ondervinden sou wat hy in 't herte droegh.
Achates onder dies, die gaet hem vast bereyden,
Hoe dat hy dit begin ten eynde sal beleyden;
Hy kent het nijdigh Hof en wat'er omme-gaet,
Hy kent niet dan te wel de tanden van den haet:
En daerom vint hy goet een deel geslepe gasten,
Het stuck ontrent het volck te laten ondertasten,
Ten eynd' hy weten mocht, wat van soo lagen trou
En van het gansch beleyt de werelt spreken sou.
Hy gaet van stonden aen by twee vertroude vrienden,
Die even doen ter tijt den jongen Koningh dienden,
En als hy yder een hier op bysonder vraeght,
Soo vont hy dat het volck niet over een en draeght.
Den eersten dien hy sprack, die gingh den Koning prijsen,
Dat hy den lagen staet wil eere gaen bewijsen;
Hy seyt: ‘doen Adam dolf en Eva sat en span,
Waer vont men doen ter tijt den trotsen Edel man?
Wy zijn van eene stof, uyt eene klomp geschapen;
Waerom en sal de Prins niet vreughde mogen rapen
Daer hem de lust geleyt? gelijck een yder doet,
Nadien dat rechte trou haer vryheyt hebben moet.
De sin die is'et al in diergelijcke saken.
De spijs die iemant kiest, die plagh hem best te smaken.
De trou is al te vast en duert te bijster langh;
Men dient hier niet te doen als buyten alle dwangh.
Ick achte dat de Prins is uyt het Hof geweken,
Terwijl hy daer ontdeckt soo veel bekaeyde streken;
Want pracht en dertelheyt, en ick en weet niet wat,
Die woonen even daer en heerschen in de stadt.
En soo'er reyne tucht ter werelt is gebleven,
Die vint men heden niet als in het buyten-leven.
Eylaes, hier in het Hof is alle dingh ontstelt:
Deught, eenvout, eerbaer root, zijn vruchten van het velt.
Daer is de schaemte noch, daer zijn gesonde leden,
En vrientschap sonder gal, en onbevleckte zeden.
Wie daer een maeght bekomt die hem vernoegen magh,
Die krijght een groot geschenck op sijnen bruylofs-dagh.
Een wijf van hooge stam en wil voor niemant buygen,
De daet en reden selfs die kan het ons betuygen;
Sy trotst, sy overdwerst, sy ringelt haren man,
Maer die sijn minder trout die is'er meester van.
Doch hoe het immer gaet, wie sal gestrenge wetten,
Wie sal een machtigh Vorst een regel konnen setten?
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Wie sal een moedigh Prins hier tegens willen gaen?
Het trouwen is gewoon een yder vry te staen.’
Als dit Achates hoort, het is hem groot vermaken,
Vermits hy meynt te sien een uytkomst in de saken.
Hy bid den Edel-man dat hy, wanneer het dient,
In 't Hof en in den Raet wil zijn des Koninghs vrient.
Daer mede treet hy voort en hoort den tweeden spreken,
Maer vint met herten-leet dat hier de saken steken;
Hy vint hoe desen man hier anders in gevoelt,
En tegens sijnen vont met al de leden woelt.
‘Hoe! seyt hy, sal een Prins een boeren dochter trouwen,
Tot schand' en enckel smaet van alle groote vrouwen?
Wie heeft'er in het Hof soo mallen stuck bedacht,
En uyt een grilligh hooft den Koningh aen-gebracht?
Voor my, indien ick oyt in u dit kan bemercken,
Ick sal met alle macht, ick sal'er tegen werken:
En wis, ghy sult u sien van alle man versoeyt,
Om dat uw slim beleyt sich met dees' dingen moeyt.
Al wat van Adel is dat sulje gansch verbelgen,
En niet één hoofsche maeght en sal de smaet verswelgen:
Ghy daerom, zijt ghy wijs, voorsiet uw ongeval,
En weeght in uw gemoet wat u gebeuren sal.
Wie kon'er maller stuck sijn leven oyt versinnen,
Als dat een machtigh Vorst een sloire sal beminnen,
Een jole van het lant? die noyt en heeft geleert,
Hoe dat men in het Hof of by een Prins verkeert:
Die niet van eer en weet, maer al haer gansche leven
Of geyten heeft geweyt, òf koeyen heeft gedreven,
Of schapen heeft gewacht, òf swijnen heeft gestout,
Een lichaem sonder ziel, een klompe sonder zout.
En waerom wert de sloir den Koningh aen-gewesen?
Alleen om dat het dier niet leelick schijnt te wesen.
Maer segh my nu een reys: wat is de schoonheit doch?
Een peerel van gelas, een lieffelick bedrogh,
Een bloem van teêren aert, die lichte kan verdwijnen,
Soo maer een heete son daer op begint te schijnen,
Soo maer een koude vorst daer over neder sijght,
Of datse maer een worm ontrent de wortel krijght.
Maer ick sou noch misschien de schoonheyt konnen prysen,
Als sich een jonge maeght had laten onderwijsen,
En was naer eysch geleert, hoe sy haer dragen moet
By Vorsten van het Rijck, of by het edel bloet.
Maer wat is schoone verw, wanneer beleefde zeden
Gebreken aen den geest, gebreken aen de leden?
Voorwaer 't is anders niet als slechts een ydel beelt,
Dat yder die het siet van stonden aen verveelt.
Wilt ghy een mellick-dier aen onsen Koningh geven,
Dat is de bleecke doot gekoppelt aen het leven,
Dat is by een gevoeght een gantsch verscheyden aert,
Die noyt als met verdriet te samen wert gepaert.
Ey, wat ick bidden magh, laet Blaes en Jopjen trouwen,
En laet de boere jeught haer lompe vrijsters houwen;
Maer laet een Prinssen hert en al het edel bloet
Sich paren na den eysch en daer het paren moet.
De Vorst moet edel zaet voor sijn geslachte winnen,
En dient daerom een maeght van edel bloet te minnen;
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Boerinnen, hoe het zy, die brengen boeren voort;
Dus segh van dit beslagh my noyt een enckel woort.
Ick sal den hemel selfs eer metter aerden mengen,
Als dat ick dese smaet mijn leven wil gehengen:
Wie dit oyt in den Raet of by den Koningh drijft,
'k En wil geen Ridder zijn, soo hy ten Hove blijft.
Maer soo misschien de Prins, om wilde vreught te rapen,
Een meysjen uyt het velt heeft lust te gaen beslapen,
Dat geef ick aen den Vorst en aen sijn gulle jeught;
Maer voor een kleyne tijt en voor een korte vreught.’
Achates, als hy hoort dit hart en vinnigh spreken,
Hy denckt in sijn gemoet: hier moet wat achter steken;
Hy breeckt sijn reden af en maeckt hem van den man,
Ten soetsten dat hy magh, ten besten dat hy kan.
Hy gaet dien eygen stont ontrent sijn naeste magen,
Wat dat hier schorten magh ten nausten ondervragen;
En als hem seker vrient hier van de gronden wees,
Soo vont hy metter daet van waer dien yver rees.
Hy vont, hoe dat de Prins wel eer had onderhouwen
Een van des Ridders bloet, een van de groote vrouwen,
En dat sy even doen noch in verwachten stont
Van 's Koninghs hooger gunst en naerder trouverbont.
‘Ach, seyt de kamerlingh, dit zijn de rechte streken,
Die sullen nimmermeer hier in het Hof ontbreken:
Men spreeckt, gelijck het schijnt, ten goeden van den Staet,
En die het recht doorsiet, en vint maer eygen baet!
Maer ick en wil den vrient hier in geen onrecht geven,
Al koomt hy tegen my geweldigh aengedreven;
Hy vist op sijn gety, hoe kan het anders zijn?
Maer ick heb onder dies te letten op het mijn.
Maer hier dient sacht gegaen en door bedeckte wegen,
Of ick krijgh al het Hof en al den Adel tegen:
De man van wien ick kom heeft aenhangh in den Raet,
En 't is een harden quast, die op sijn punten staet.
't Is beter, naer ick merck, een weynigh hier te strijcken,
En van soo fellen rots in stilheyt af te wijcken:
't Is beter dat een mensch sijn harde tochten dwinght,
En liever omme-keert, eer dat hy qualick springht.’
De Vorst, die noyt en laet hier op te liggen malen,
Sent boden in der haest en laet Achates halen;
En als de kamerlingh is in het Hof gebracht,
Vraeght hem de jonge Prins wat raet hy heeft bedacht.
Hier op bestaet de man sijn meeningh uyt te spreken,
En seyt: ‘Het stuck, ô Vorst, en dient niet uyt te leken.
Daer zijnder in het Rijck die gaender tegen aen,
Men dient in dit beslagh een vaster wegh te gaen.
Ick heb in Godes boeck een schoon verhael gelesen,
Dat sal, na mijn begrijp, den Koningh dienstigh wesen;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

181
Ghy, doet gelijck een Vorst van Meden eens bestont,
Als hy sich in beraet op desen handel vont:
Hy liet uyt al het Rijck in sijn vergulde zalen,
Hy liet van alle kant veel schoone maeghden halen,
En als het aerdigh rot voor hem wiert op-gebracht,
Soo koos hy voor een vrou die hem de schoonste dacht.
Gaet even dus te werck, en laet hier vrijsters komen
Uyt steden, uyt het lant, uyt al het Rijck genomen,
En set Bocena selfs oock onder haer getal,
Ick houde dat de maeght de schoonste wesen sal.
Treet dan in uw vertreck met seven uwer Heeren,
En laet het gansche stuck met haer beleyt vereeren,
En als ghy kiesen wilt, gebruyckt dan haren raet,
En hoort of aen het volck de maeght te sinne staet.
Ick hou dat niet een mensch haer glans sal tegen spreken,
En dan en is het stuck by niemant oyt te breken;
Want ghy en hebt geen wijf in dwaesheyt op-gevat,
Maer hebt'er Prinssen raet en wijsheyt by gehadt.’
De Vorst heeft in den vont een wonder groot behagen,
En liet niet aen den Raet de sake voor te dragen:
Hy seyt, hoe sijn gemoet tot trouwen is gesint,
Indien men na sijn hert een soet geselschap vint.
Dit wert met vreught gehoort: dies sont men in de steden,
En waer men maeghden weet begaeft met schoone leden;
De bloem van al het lant wort in het Hof gebracht,
Daer yder haer geluck met groot verlangen wacht.
Maer op den eygen tijt dat al de maeghden saten,
En stelden in het werck al wat haer mochte baten
Tot glans en frissche jeught, soo gaet de kamerlingh
En geeft hem in de zael, en let op alle dingh.
Hy siet den maeghden-bergh in helle klaerheyt blincken,
Dat hem voor Phryne selfs de moet begon te sincken;
Want t'wijl hy Juffers sagh van uytgelesen glans,
‘Ach, seyt hy in sijn hert, voor ons is weynigh kans!
Ick sie dit vrijster-heyr, het straelt gelijck de sterren,
Soo dat mijn geest verdwaelt, mijn oogen hier verwerren.
Ick heb al wat te veel op onse maeght gestaen:
Ick ducht de jonge Vorst die mocht wel elders gaen.
Hier is soo veel te sien en voor hem uyt te kiesen;
Hoe lichte sou de Prins sijn oordeel hier verliesen!
Hoe lichte sou een maeght van dit geslepen Hof
Verstellen ons bedrijf, en nemen onsen lof!
Hoe lichte sou een oogh, genegen om te mallen,
Verkeerde wegen gaen, en elders henen vallen?
Wie keur heest is bevreest en staet gelijck en drilt,
Onseker wat hy doen of wat hy laten wilt.’
De man in dese praem gaet by de schoonste maeghden,
En die meest, soo het scheen, aen alle man behaeghden;
En mits hy wonder scherp op al haer wesen let,
Soo vint hy in der daet haer wangen vol blancket.
Hy swijght, schoon hy het merckt, en gaet het overleggen
Wat hy in dit geval den Koningh heeft te seggen,
En hoe voorts by den Raet de sake dient beleyt;
En staende by den Vorst soo heeft hy dit geseyt:
‘Een kooper, edel Prins, die hoeft wel hondert oogen,
Of anders sonder dat, soo wort hy licht bedrogen:
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Ghy soeckt op desen tijt voor u een echte wijf,
En dat en is voorwaer geen ydel tijt-verdrijf.
Het is een vaste knoop die niet en is te slaken,
Die met geen loosen vont oyt los en is te maken;
Soo dient dan op het stuck met alle vlijt gelet,
En door een goet beleyt de sake vast geset.
Men vint'er in het Hof, die met blanckette wangen,
En met gemaeckten glans, de menschen konnen vangen;
En dat is slim bedrogh en niet als enckel schijn,
Het dient wel in-gesien en na-gespoort te zijn.
Al die van dese list sijn oogen laet verblinden,
Die sal een ander wijf in korte dagen vinden:
Want dese morsery en dient maer voor een wijl,
En al wat aerdigh scheen verdwijnt in enckel quijl;
Ghy, let dan op het stuck.’ De Prins, geheel beladen,
Die vraeght den kamerlingh, wat best hier is geraden?
Achates maeckt hem sterck te breken desen slagh,
Indien hy na den eysch het stuck beleyden magh.
De Prins die staet'et toe, en laet terstont gebieden
Dat wat de man beveelt, sal in der daet geschieden;
Hy seyt het aen het Hof, hy seyt het aen den raet,
Hy seyt het al het volck, dat in de kamer staet.
Stracx doet de kamerlingh een gouden becken halen,
En set een rap gesel ten eynde van der zalen,
Die schonck daer edel nat van wonder soeten geur;
Maer hy en sijn gevolgh beset de gansche deur.
Daer roept men over-luyt de Juffers by de namen,
Op datse tot den Vorst en voor de Raden quamen,
Niet met een grooten hoop en slordigh in 't gemeen,
Maer yder voor haer selfs, en niet als een voor een.
Doch onder dit beslagh soo doet Achates passen,
Dat niemant in en komt of moet haer eerstmael wassen:
Dat is een oude wijs (gelijck de Joncker seyt),
Daer van Assuerus selfs de gronden heeft geleyt.
Juyst op dien eygen stont, soo komt daer aen getreden
Een maeght van fieren aert en wonder schoone leden,
Die geeft haer na de deur, en pooght'er in te gaen;
Maer die het is belast, die hout de Juffer staen.
Achates komt'er by en doet haer water bieden,
Sy weygert even-staêgh en schijnt'er af te vlieden.
‘Wast, seyt de kamerlingh, ons dient hier geen verschil,
Het is een soeten reuck, en 't is des Koninghs wil.’
Hy laet, als t'haerder eer, het edel water gieten,
En doet het even-selfs op hare wangen vlieten:
Maer wat een selsaem dingh! terwijl de Juffer wies,
Soo leet haer schoone verw een wonder groot verlies.
Haer uyt-gelesen glans, haer roos-gelijcke wangen
Zijn van een delluw bleyck als van de doot bevangen:
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Soo dat geheel haer glans, die eerst soo lustigh scheen,
Vergingh gelijck een schim, en als een roock verdween.
Dat selsaem mengel-moes viel in het gouden becken,
En wat haer over-bleef en zijn maer vuyle plecken.
Een pagië daer ontrent, die al den handel sagh,
Die riep de Juffer toe, soo schamper als hy magh:
‘Ongure morssebel, u sou geen kroone passen,
Van kuyssen wortje vuyl en leelick van het wassen;
Al wie bedriegen wil en dient hier niet ontrent,
De Koningh wil een maeght die geen pinceel en kent.’
De Juffer is beschaemt, en wil te rugge treden,
Maer by den kamerlingh en wort het niet geleden,
En, schoon het haer mishaeght, hy doetse binnen gaen,
Hy doetse voor den Vorst en voor de Raden staen.
Eylaes, wat salse doen? sy moet gehoorsaem wesen;
Dies komt haer innigh bloet haer in het hooft geresen:
Sy sag'er selsaem uyt, om datse was bepleckt,
En des al noch te meer, om datse wert begeckt.
De tweede dieder quam, en meest al die haer volgen,
Zijn even soo gestelt en even dus verbolgen;
En schoon men onder haer oock frissche maeghden vint,
Noch is het meerendeel ten hooghsten ongesint.
Het spijt haer al gelijck, dat soo een selsaem wassen
Haer, door een loos beleyt, ontijdigh quam verrassen;
Dies lijt het maeghden-rot, òf in haer net gewaet,
Of in haer geestigh hair, òf in haer soet gelaet.
Achates onder dies, tot Phryne meest genegen,
En gingh in dit beleyt niet al te rechte wegen;
Want komt'er oyt een maeght die hem te schoone dacht,
Die wert dan eenigh leet of hinder aen-gebracht.
Een jongen uytet hof, door list en slimme treken,
Die wort als onverhoets haer op het lijf gesteken,
Die krenckt haer lob, of kant, of ander poppe-goet,
En daerom is de maeght ontstelt in haer gemoet.
Sy krijght een ander verw, sy krijght een vinnigh wesen,
Daer spijt, daer innigh leet en wraeck in is te lesen;
Soo dat'er geen van al ontrent den Koningh quam,
Of scheen geweldigh stuer of uyter maten gram.
De leckers onderwijl, die dese rancken dreven,
Die werden des bestraft, en wonder hart bekeven;
Doch al maer in den schijn; want in de ware daet
Soo was het stuck beleyt met voor-bedachten raet.
Ontrent op desen tijt soo liet men Phryne komen,
Die noch in al het Hof geen mensch en had vernomen:
Daer was een stil vertreck, hier quam de vrijster uyt,
En droegh haer in gelaet gelijck een volle Bruyt.
Haer oogh is geestigh bly, haer frissche wangen blosen,
En schijnt niet ongelijck met versch-gepluckte rosen:
Haer kleet is sonder pracht, maer uyter maten net,
Haer vlechten sonder gout, maer geestigh op-geset.
Sy wies haer voor het volck gelijck de Juffers deden,
Maer niet één hoofsche guyt en raeckt haer aen de leden;
En mits haer soet gelaet met wassen schoonder wert,
Soo wons' een yders gunst, en oock des Koninghs hert.
Het ooge van den Prins is stracx op haer geweken,
En niemant van den Raet en konder tegen-spreken;
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Want als men nevens haer de gansche bende sagh,
Niet ééne van den hoop die haer bereycken magh.
Dit geeft den jongen Vorst een wonder groot vernoegen,
Dies gaet hy tot de maeght sijn herte naerder voegen;
Hy treckt van sijnen hals een keten dien hy droegh,
Die hy met groote vreught haer om de leden sloegh.
Een keten soo gemaeckt, dat over alle kanten
Niet anders wort gesien als groote diamanten;
Hier doet hy woorden by, die passen op de daet,
En maecktse Koningin te midden in den Raet.
De feest die was bereyt, en dat met volle leden,
En daer gingh al het Rijck veel dagen in besteden:
Men siet'er groote kost, en wonder groote pracht,
En Phryne wort bevrucht oock van den eersten nacht.
Achates onder dies gaet veelderley juweelen,
Met woorden na den eysch, de Juffers omme-deelen,
De Juffers die de Prins by-een geroepen hadt;
En dit geschenck beliep al vry een groote schat.
De vos die was beducht, dat hy de slimme kuren,
In dit beleyt gepleeght, eens lijdigh sou besuren;
Indien hy, sonder eer en met een quade gront,
De maeghden uyt het hof in hare steden sont.
Dies gaet hy op een ry haer in 't bysonder groeten;
En met een open hant haer wrange spijt versoeten;
Hier bleef een peerel-snoer, een wonder edel pant,
En daer een schoon kleynoot, geciert met diamant.
In 't korte, niet één maeght en wort te huys gesonden,
Die onder haer cieraet geen aen-was heeft gevonden,
En dat al door de gunst van onsen kamerling,
Die, mits dat hy het gaf, hier van den danck ontsingh.
Soo haest de loose gast de Juffers heest beschoncken,
Begint des Koninghs gunst oock over hem te voncken;
Hy denckt, wat dese man al moeyten heeft gedaen,
En wat hy door het hof voor onlust heeft begaen.
Dies wort hem van den Prins een bruytstuck toegeworpen,
Dat was een Lant-vooghdy met hondert schoone dorpen,
En noch een machtigh Slot, dat op de grensen light;
Soo diep vont hem de Vorst aen desen man verplicht.
Maer schoon hem dit geschenck is van den Prins gekomen,
En dat het even soo van hem is aen-genomen,
Het was de Koningin, die, met een soet beleyt,
De sinnen van den Vorst te voren had bereyt. De negen maenden gaen, de tijt is om-gekomen,
De nijders wort de stof van alle spot benomen,
Bocena baert een Soon tot vreughde van het Rijck,
En die in yder deel zijn Vader is gelijck.
Dit doet den jongen Vorst in hare liefde wassen,
En al het hof-gesin op hare diensten passen;
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Het maeckt haer wel gesien door al het gansche lant,
Soo dat sy in het Rijck haer nu bevestight vant.
God liet de jonge vrou veel blijtschap wedervaren,
Sy kreegh een geestigh kint oock boven sijne jaren,
Soo dat men wert gewaer, oock in sijn eerste jeught,
Sijns Vaders edel bloet, sijns Moeders ware deught.
Dit heeft de snelle Faem ten luytsten uyt-gekreten,
En liet het vreemt geval door al de Landen weten.
De nieuwe Koningin, gekomen uyt het velt,
Wort als een wonder-stuck een yder voor-gestelt.
De vrienden boven al, en die haer naest bestonden,
Die hebben in het werck een groote lust gevonden;
Sy stellen voor gewis, dat oock de beste staet
En rijckdom niet-te-min nu voor hen seker gaet.
Daer op soo gaet het volck te samen overleggen,
Wat dat de Koningin is dienstigh aen te seggen,
En daer op naer het hof; en naer een kort besluyt,
Druckt een op dese wijs haer aller meyningh uyt:
‘Al zijt ghy, lieve Nicht, ons nu al vry ontleken,
Hoort ons des niet-te-min, hoort ons een weynigh spreken:
Ghy waert gelijk als wy ('t is maer een kleyne tijt),
Nu sien wy, dat ghy vrou van dese landen zijt.
Ghy draeght een goude kroon en wonder rijcke kleêren,
Ghy kont, indien ghy wilt, ons mede nu vereeren;
Want dat u God verheft, is niet voor u alleen,
Wy meynen 't is voor ons een segen in 't gemeen.
Wy sien de kamer-maeght die ons hier quam geleyden,
En die wy ons belangh met ronde woorden seyden,
Die is soo moy gekleet en van soo rijcken glans,
Dat in haer slippen steeckt meer als een hoeve lants.
Neemt ons oock in het hof, en geeft ons groote staten,
Soo mogen wy voortaen de boere-neringh laten,
Soo mogen wy in lust verslijten onse jeught;
Dat sal u eere zijn, en ons een groote vreught.’
Bocena sagh haer aen en, met een vrolick wesen,
Heeft aen den plompen hoop haer soeten aert bewesen;
Sy hietse wellekom, en doetse goet onthael,
Maer stelt haer antwoort uyt tot aen het middag-mael.
De vrienden al gelijck, oock eer men heeft gegeten,
Vernieuwen haer versoeck en willen antwoort weten;
Sy willen, soo het schijnt, en hoe het immer gaet,
Sy willen meerder goet en vry een hooger staet.
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De soete Koningin, hoe wel tot hun genegen,
Seyt: ‘Vrienden, laet het stuck wat naerder overwegen:
Ick hebbe goeden wil, en oock misschien de macht,
Dat ghy mooght in het hof tot eere zijn gebracht;
Maer, laet u van den schijn het ooge niet verblinden,
Dat ghy hier meynt te zijn, en is'er niet te vinden.
Ick weet, als ghy my siet, ghy beelt u wonder in,
En al dit hoofs beslagh, dat speelt u in den sin;
Maer sooje metter daet de sake koomt te proeven,
Ghy sult al menighmael uw vrolick hert bedroeven:
Ghy siet, 't is waer, aen my een rijck en prachtigh kleet,
Maer dat men niet en siet, is innigh herten-leet.
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Het hof gelijckt een schoen, vergult aen alle kanten,
Waer van de rosen zijn vol schoone diamanten,
Soo dat meest al het volck, en wie haer luyster siet,
Daer op het ooge slaet, daer aen het herte biet.
Maer krijght'er eenigh mensch de voeten eenmael binnen,
Die vint'er knobbels in en dickmaels harde pinnen;
Soo dat hy menighmael van pijne schier versmacht,
Terwijl een die het siet hem vry geluckigh acht.
Eer ick was uytet lant in desen staet getogen,
Doen was ick even soo gelijck als ghy bedrogen:
My docht het weeligh hof, dat was een paradijs,
En 't is een boos, een loos, een broos, een nietigh ijs.
Ick dacht: als ick een kroon sal op den hoofde dragen,
Dan sal ick zijn bevrijt van alle sture vlagen,
Van hooft-sweer, van gequel, van alderley verdriet;
Maer wat ick heb verwacht, ach! dat en vind' ick niet.
Ick heb mijn teere vrucht met smerten moeten dragen,
En oock in barens noot mijn leven moeten wagen;
Ick hebbe pijn gevoelt door al mijn gansche lijf,
Gelijck een slechte vrou, en als een harders wijf.
En nu ick ben verlost, en wil men niet gedogen
Dat ick met eygen borst het kint sal mogen sogen;
De moeder van de vrucht en magh geen voetster zijn,
Een ander heeft de vreught, en sy alleen de pijn.
Dit heeft de grootheyt in, en duysent vreemde rancken,
Daer van mijn vry gemoet sich niet en kan bedancken.
Wat suer is blijft ons by, wat soet is dat verdwijnt;
O vrienden, hoofsche glans en is niet datse schijnt!
Gelooft'et sooje wilt, ick leyd' een soeter leven
Doen ick met eyger hant mijn schaepjens heb gedreven;
Doen ick het weeligh vee sagh weyden in het gras,
En buyten hoofsche pracht, en in gerustheyt was.
Schoon ick doen niet en sagh verscheyde tafels rechten,
En niet en was gedient van hondert flucksche knechten;
Het kruyt, het moes, het fruyt dat op de velden wast,
Heeft my genoegh gespijst, maer nimmer overlast.
Al dronck ick geenen wijn, gebracht uyt verre landen,
Die blakert om het glas, en schijnt'er in te branden;
Ick koos in eenigh velt een vliet, een klare beeck,
Daer in ick even-selfs mijn gansche leden keeck.
Al hoord' ick noyt gesangh op gulde snaren spelen,
Al hoord' ick geen musijck van afgerichte kelen;
Een nieu-gesneden riet, daer op een harder blies,
Gaf, dat mijn druck versmolt en dat mijn vreughde wies;
Al had ick geen paleys gestelt op groote bogen,
Beplant met boom-gewas, met hagen omgetogen;
Een boom die koelte gaf en toond' een jeughdigh blat,
Was my een Koninghshof als ick'er onder sat.
Schoon ick doen nimmermeer en dronck uyt gouden schalen,
Die glimmen in het oogh, en door de kamer stralen;
Een kopje, net gedraeyt uyt effen beucken-hout,
Gaf my doen meerder lust als nu het prachtigh gout.
Al had ick doen geen bed geciert met rijcke spreyen,
Gelijck AEgypten-lant wel aerdigh weet te breyen;
Een slaepjen in het hoy of in het weeligh groen,
Plagh my al beter deught en meerder vreught te doen.
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Al was ick niet gekleet in sijd' of gouden laken,
Gelijck men in het hof genegen is te maken;
Een kleet van onse wol, genaeyt met eyger hant,
Daer in was 't dat ick hulp voor kou en hitte vant.
Al was ick niet omringht met hoopen van trawanten,
Die spiessen als een bosch ontrent den Koningh planten;
Mijn lijf-schut was een hont die om de kudde gingh,
En dan noch eenigh wilt voor onse keucken vingh.
Had ick niet om den kop een kroone van rubijnen,
En wat'er aen het volck is groot gewoon te schijnen;
Een tuyltje, net gevoeght en alle daegh ververst,
Heeft staêgh mijn hooft verfraeyt en noyt mijn breyn geperst.
Al was ick niet gestreelt en dickmael onderhouwen
Van Juffers uyt het hof, en hondert groote vrouwen;
De vrijsters van het dorp, een onbeveynsde jeught,
Die gaven my vermaeck, en dat in reyne vreught.
Let vry op dese kroon: daer onder light verborgen
Nijt, afgunst, yver-sucht, en duysent vreemde sorgen;
Daer is geen diamant die in de kroone steeckt,
Die my niet hondertmael den soeten slaep en breeckt.
Ick dencke menighmael: wat kan my rijckdom geven?
Geen rust, geen ware lust, en vry geen beter leven;
Maer in het tegendeel verdriet en ongemack.
Ach! vrienden, groot te zijn dat is een lastigh pack!
Is 't niet een soeter dingh een kransjen op te setten,
Van roosen vers gepluckt, van nieuwe violetten,
Van bloemen uytet dal, van kruyden uyt het wout,
Als met een treurigh hooft te suchten onder gout?
Is 't niet een soeter dingh te sitten aen der heyden,
Daer op het lustigh gras de vette kudden weyden,
Als op een dor tapijt of ander selsaem kleet,
Te smelten even-staêgh van innigh herten-leet?
Is 't niet een soeter dingh, met ongedwonge leden,
Nu in het open velt, dan in het bosch te treden,
Als schier het gansche jaer in huys te zijn gebocht,
Gebannen van het wout en uyt de vrye locht?
Men segge wat men wil, de kostelicke steenen
En zijn soo lustigh niet gelijck de lieden meenen;
De kroon, de sware kroon, die perst ons in het hooft,
Soo dats' ons menighmael van alle vreught berooft.
Al ben ick aen den disch met groote pracht geseten,
AVat heb ick van den dranck of van het lecker eten?
Men heeft my doen verstaen, dat even in den wijn
Hier dickmael niet en is als doodelick fenijn.
Dat in de beste kost, dat in de goude vaten,
En wat'er iemant prijst ontrent de groote staten,
Is gif en draken bloet, is vuyl en slim bejagh,
Soo dat men sonder vrees geen spijse nutten magh.
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Maer siet, het lustigh wout is vry van dese lagen,
Men hoort daer noyt een mensch van desen handel klagen;
Ick dencke nu ter tijt, en segge menighmael:
Een teyl van rooden kley en kende noyt regael.
Is oyt in 't groene wout een nachtegael gevangen,
Die in een gulde koy moet op-gesloten hangen,
Wat baet hem dese glans? eylaes! het aerdigh beest
En singht niet als het plagh, maer toont een droeven geest.
Het gaet oock my aldus: ick wilde liever swieren,
En soecken mijn vermaeck ontrent de soete dieren;
Ick ben in mijn gemoet oock heden soo gestelt,
Ick koos, indien ick moght, alsnoch het open velt.
Maer nu de groote God my heeft de kroon gegeven,
Om by een machtigh Prins hier in het hof te leven,
Soo moet ick, en ick wil, verbuigen mijn gepeys,
En leven, wat ick kan, hier na den rechten eysch.
Wat kan ick, slechte vrou, of wie doch kan het mercken,
Wat God door mijnen dienst gesint is uyt te wercken?
En wat misschien het kint, dat ick noch baren magh,
Ten goede van het Rijck sal brengen aen den dagh!
Ick kan, belieft'et God, ick magh een Hester wesen,
En van een droeve quael het gansche lant genesen,
Die goede Koningin is my hier in gelijck:
Sy was een slechte maeght, en kreegh een machtigh Rijck.
Ick wil voortaen met haer verwachten Godes segen;
'k En hebbe dese Kroon met geen bedrogh gekregen,
Met geen gewelt verkracht; dies ben ick onbeschroomt,
Wat my in desen staet van iemant overkoomt.
Maer gy, die aen het hof u schijnt te willen bieden,
Denckt wat de werelt is en wat'er kan geschieden:
Ghy loopt na dit gewoel, van niemant des versocht,
En dat heeft menigh mensch in grooten rou gebrocht.
Ey! wat ick bidden magh, indien ghy zijt te raden,
Soeckt niet door eygen wil een pack op u te laden;
Blijft liever daer ghy zijt, en hout u doch gerust,
Daer is ontrent het hof meer schijn als rechte lust.’
Juyst op dit eygen woort soo komt Achates binnen,
En kust met hoofs gebaer de hant der Koninginnen;
Seyt vorder, hoe de Prins, en noch een groot getal
Van adelijck gevolgh, daer haest verschijnen sal.
Daer op soo laet Me-vrou het gansche rot beschencken
En bid hen, tot besluyt, sy willen sich bedencken,
Sy willen niet bestaen als met een rijpen sin; En stracx na dit gespreck soo quam de Koningh in.
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Toets op het houwelick van koningh Ulderick met Phryne Bocena,
dat is: van een harder des volcx met een harderinne van schapen.
Kort begryp van de selve.
1. Of groote Prinssen wel doen, sich in houwelick met geringe personen te
versellen.
2. Of gelijckheyt van gebreecken goet is tot eendracht van de houwelicken.
3. Of het beter is, dat een gierigh, een quistigh, een haestigh man neme een milde,
een suynige, en een langmoedige vrouwe; dan of de selve in gelijckheyt van
gebreken met hem dient te staen.
4. Of een geset en vost gelaet de jonge deernen beter past, als de schaemte: en of
sulcx oock plaetse heeft in hoofsche Jonckvrouwen.
5. Of men op het oogh of wel op het oir behoort een partuyr te verkiesen: en van
de vordere proeven die voor een houwelick dienen te gaen.
6. Het queesten in sommige quartieren van Hollant gebruyckelick, wat het zy.
7. Of hy min sondigt die met een schoone vrouwe sich verloopt, als die met een
mismaeckte sich ontgaet.
8. Bedenckingen op de schoonheyt der vrouwen.

PHILOGAMUS. Dit was een groot houwelick voor een geringe Harderinne, en voor
my soo is'er groote twijffelachtigheyt, of by Koningh Ulderick hier in wel of qualijck
gedaen is: ick wensche uw oordeel hier over te verstaen; ick bid u, seght my des uw
gevoelen, ick wil u sonder tusschen-sprake geheel uyt-hooren.
SOPHRONISCUS. Wel, indien het u soo gevalt, ick wil kortelijck mijn redenen
voorstellen: ghy kont daer na de uwe in-brengen, soo ghy sulcx goet vindt.
Op 't ondersoeck dan van 't houwelick in desen geroert, koomt eygentlick in
bedencken, of het prijselick is, dat Vorstelicke en andere voortreffelicke personen
sich in houwelick versellen met dochters van geringe af-komst; en dat ter sake van
schoonheyt van leden, bevalligheyt van wesen, ofte diergelijcke, al het welcke by
wijlen geschiet te zijn, selfs met goede uyt-komste en tot vernoegen van die sulcx
gepleeght hebben, getuygen de Historien van alle tijden. Assuerus, Groot-vorst der
Persen en Meden (anders Artaxerxes genaemt) met Ester, eene van de gevangene
Jodinnen, om haer schoonheytswille, in houwelick getreden, heest wel en geluckelick
met haer en sy met hem geleeft, als uyt hare historie onder de boecken des ouden
Testaments te sien is. Aspasia, een arme maeght, by Cyrus soo verre bemint, dat hy
de selve als een gesellinne beyde zijns beds en zijns Rijcks heeft aen-geno men, dede
haren heer en man het hooghste vergenoegen van haer genieten; als van gelijcke des
selfs volger in 't Rijck (gelijck AElianus in 't twaelfde boeck sijner historiën getuyght).
Een Marquis van Saluçen, op de jacht wesende, een seker huysmans dochter, haer
vaders vee weydende, in 't velt ontmoetende, heeft soodanigen bevalligheyt in haer
gevonden, dat hy sich aen de selve in echte wettelick heeft verbonden (als AEneas
Sylvius 1. Epist. 45. verhaelt). Meer exempelen souden over dese gelegentheyt konnen
worden by-gebracht; doch de vrage hier niet zijnde, of sulcx geschiet is, maer wel
of sulcx uut en dienstigh is gedaen te werden, soo staet vorder op de redenen van
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soodanigen bedrijf hier op kortelijck te letten. 't Is wel waer (soo na de geschreven
Rechten, als naer het gebruyck der volcken onder de welcke wy woonen) dat slechte
en geringe vrouwen in houwelicken state sich versamelende met Edele en welgeboren
mans, door soodanigen houwelick worden verstaen veradelt te worden: dewijle de
vrouwe haren glans en luyster wort geseyt te krijgen door de eer-stralen van de man:
in voegen dat, soo haest een Koningh of Prinsse sich in trouwe koomt te vereenigen
met een geringh vrouws-persoon, de selve dadelick niet meer geringe en onedel,
maer verheerlickt en veradelt wort verstaen te wesen; sulcx dat daer door de
ongelijckheyt soude mogen schijnen wegh genomen te zijn. Desen even-wel met
tegen-staende, soo gevoelender vele dat niet geloochent en kan worden, of Prinssen
(soodanige geringe persoonen aenslaende) werden verstaen te verduyf teren (immers
te beschaduwen) den glans en luyster van hare Vorstelicke af-komste. Waer by
komende, dat de verstandige van alle eeuwen, in 't stuck van 't houwelick, altijt
hebben geoordeelt, dat gelijckheyt van gelegentheyt en staet de beste gronden zijn
van onderlinge vrientschap en eenigheyt in dese versamelinge, en in tegendeel van
dien, dat lieden van verscheyde opvoedinge, of middelen, of beroep, gansch
beswaerlick wel te samen zijn te voegen; ofte, alreets gevoeght zijnde, t'elckens op
voor-vallende ongelegentheden lichtelick tegen den anderen uyt-vallen en ontspringen
in allerley ontstuymigheyt en bitterheyt; soo houde ick best te zijn, oock hier dien
algemeenen regel vast te stellen.
PHIL. Ick bekenne dit veel gebruyckelick geweest te zijn onder de meeste volcken:
en 't magh zijn dat hier op gesien is geweest by die van Calicutia ende andere
om-leggende natiën, die met de grontwetten van haren Staet duydelick hebben doen
vast stellen, dat geen Edel-lieden met on-edelen sich in houwelicke souden bestaen
te versellen. Maer even-wel soo loopt hier op, mijns oordeels, dit bedencken: of niet
een man, een vrouwe trouwende van minder gelegentheyt als hy is, niet dan met
meerder eerbiedinge van de selve en wert bejegent, dan of hy sijn meerder ofte sijns
gelijcke genomen hadde;
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alsoo het schamper-woort: Madame vaut bien Monsieur, daer mede schijnt wegh te
zijn genomen.
SOPH. 't En gaet niet vast, lieve Philogame, dat vrouwen, van nederige gelegentheyt
en af-komste, sich des gevoegelicker stellen onder het gebiet van haren man; dewijle
men soo veel exempelen vint die het tegen-deel uyt-wijsen. Het wijf van Fulvius,
uyt de slavernye tot soo een eerlick houwelick verheven zijnde, heeft niet gelaten
haren man trotselick te bejegenen, ja opentlick te beschuldigen. Fulgos. lib. 5. cap.
3. Taura, eens armen huysmans dochter, by Cato in houwelick aen-genomen, heeft
onvriendelick en met hardigheyt met hem om-gegaen; Plutarchus in 't leven van
Cato. Agar, noch maer een bysit wesende, soo haest sy bevrucht wiert, is trots
geworden, pleeght hooghmoet, en stoort de gewoonlicke ruste in 't huys van Abraham,
Genes. 16.4. En diergelijcke exempelen van den ouden en nieuwen tijt konnender
meer bygebracht worden. Soo besluyten wy dan andermael, dat het voor Koningen,
Prinssen, en soodanige verheven personagiën, ongelijck bequamer is, hier in mede
te volgen den voorsz. gemeenen en ouden regel, en dat'et daerom best is, dat mieren
met mieren, gelijck de Ouden seyden, en dat elefanten met elefanten te samen paren:
dewijle dat gelijckheyt van gelegentheyt is de rechte en eygen moeder van eendracht
en onderlinge goetwilligheyt, en ongelijckheyt van het tegendeel. De Schepper aller
dingen, ende insetter des houwelicx, heest ons van den beginne dien grontsteen
geleyt: Laet ons, seyt hy, Genes. 11.18. den mensche een hulp make die hem gelijck
zij. Hier op dan te bouwen en te trouwen stelle ick best te wesen.
PHIL. Ick en vinde geen redenen om u in desen seer tegen te spreken: en segge
daerom, tot bevestinge van 't gene by u geseyt is, dat ick onlanghs een soet geval las
dat hier by kan dienen. Een eerlick jongelingh kansse siende om voor hem ten
houwelicke te mogen bekomen van drie vrijsters eene; te weten: een dochter van
adel, of eene van groote rijckdom, oste eene van sijn eygen gelegentheyt; (door de
eerste konde hy hoogelick gevordert worden, door de tweede konde hy geraken tot
inkoop van ampten en staten (als in Franckrijck geschiet), door de derde konde hy
gelijckmatigheyt van gelegentheyt bekomen; dat, als geseyt is, soet en aengenaem
wort geoordeelt); niet konnende by sich hier op besluyten, vraeght raet aen een out
en wijs man: die wijst hem na de marckt, daer de kinderen te samen haer vermaeck
namen op haer maniere, die terstont op sijn aenkomste hem toeriepen, niet met hem,
maer met huns gelijcke te willen spelen; 't welck hy op-nemende sich tot een lesse,
voeghde hem met sijns gelijcke, na den raet van den Philosooph Cleobulus. En wat
de nieuwe schrijvers aengaet, Don Antonio de Guevara stelt van gelijcke vast, dat
het de sekerste regel is om minnelick in den houwelicken staet te leven: dat een man
neme soodanigen vrouwe, en de vrouwe soodanigen man, die hun meest gelijckt in
geslachte, in staet, en oock in middelen. Want, seyt hy, ingevalle van ongelijckheyt
in dese saken, die de minste is sal onvernoeght leven; en die de meeste is sal gewis
berou hebben. Een Koopman die sijn dochter houwelickt aen een Ridder, en een rijck
huysman die sijn kint geest aen een Edel-man, die brengen gewisselijck in haer
huysen uyt-roepers van hare gebreken, kreuckinge van haren goeden naem, en, dat
meer is, gemeenlick oock verkortinge van haer eygen leven, enz.
SOPH. By de redenen van den Spaenjaert, by u verhaelt, wil ick voegen het
bedencken van een Hollander: welcke twee natiën, hoe-wel nu een lange wijle
onderlinge seer oneenigh zijn geweest, evenwel in dit stuck gansch eendrachtigh
bevonden worden. Onsen Erasinus, mede seer prijsende de gelijckheyt in de
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houwelicken, verhaelt een sonderlinge exempel tot aenradinge van de selve. Hy seyt,
dat'er een seker eerlick man, een Engelsman wesende, soo qualick aen de beenen
gestelt was, dat hy geduerigh in een stoel gedragen moest worden; de selve des
niet-te-min sich ten houwelick genegen vindende, troude een vrouwe die blint was.
Die redenen van sulcx sijns doens gevraeght zijnde: op dat wy te beter over een
souden dragen (antwoordde hy); want elck van ons sijn gebreek wetende en
bedenekende, soo en sullen wy malkanderen niet hebben te verwijten. 't Is even na
sijn seggen uytgevallen; want sy hebben onderlinge wel en vreetsamelick geleest,
en zijn daer en boven met elf kinderen van Gode gesegent geweest, de welcke alle
gesont van leden, en wackere jonge lieden zijn geworden. Om dese redenen hebben
de Griecken van outs voor een spreeckwoort gehadt, dat arm met arm, ballinck met
ballick, en een dienst-knecht met een slavinne behoorde te houwelieken, om alsoo
best eens te wesen. En hier toe dient het gedicht, gemaeckt op een exempel van
Antiphilus, een out Griecks Poeet. (Cypraeus de Sponsalibus cap. 13. § 69. num 2).
Een krepel nam een blinde vrou,
En 't was hun beyd' een nutte trou;
Het wijf, dat droegh den swaeken man,
Vermits dat hy niet gaen en kan:
En hy wees haer een rechte baen,
Daer sy alleen niet konde gaen.
Siet, dus soo leefd' het soete paer,
En daer was vrientschap onder haer.

PHIL. Ick sie, dat dit oock by de Françoysen soo goet wort gevonden; haer
spreeck-woort wijst sulcx uyt: A un boiteux, femme qui cloche. Sulcx dat ick besluyte,
dat gelijckheyt van gelegentheyt in desen deele veel vermagh tot t'samenvoeginge
van de gemoederen. Ick hebbe van een geloof-waerdigh man verstaen, dat ten tijde
de steden van Vlaenderen voor desen Staet en tegen Spaengjen hielden, seecker
eerlick jongelingh aldaer ten houwelick versocht een jonge dochter die schoon en
lieffelick was, en dan noch van meerder middelen als den versoecker: en daer op
wiert het versochte houwelick hem afgeseyt. Kort daer na, als de stadt van Gent by
den Prinsse van Parma gewonnen was, en veel rijcke en vermogende luyden in
Vlaenderen alle hare middelen door den oorloge verloren hadden, geviel het dat'er
veel van de selve in Engelant haer woon-plaetsen gingen nemen, en onder andere
mede de ouders van beyde de voorsz. gelieven: de welcke sich in 't voorsz.
Koninghrijck quamen te bejegenen in een en de selve herberge, alwaer die beyde
(als meest al het hare verloren hebbende) wierden onthaelt in een slecht vertreck. De
jonghman, op dese gelegentheyt acht slaende, en de voorsz. jonge Dochter wat ter
zijden genomen hebbende, seyde haer, dat sy hem niet en hadde mogen gebeuren,
ten tijde hare ouders wisten rekeninge te maken, dat hy minder was in rijckdom als
sy; dat nu het ongeluck van den tijt hare ouders ter weder-zijden genoeghsaem al het
hare hadde afgenomen; sulcx datse nu dienthalven in gelijckheyt stonden; dat onder
dies sijn goede genegentheyt op haer was blijven staende, en staende soude blijven
(soo 't haer maer en geliefde) voor eenwigh; dat sy in een vreemt Rijck was, en wel
hulpe van doen hadde; dat hy de gene was die haer sijnen dienst van nieus aenboot,
en met een sijn trouwe. In 't korte, hy wist'er soo veel toe te seggen, dat de voorsz.
ongelegentheyt hem de gelegentheyt aen-bracht; want eerst de dochter, op 't
wel-behagen van haer ouders, en dadelick daer na de ouders selfs de saken goet
gevonden hebben: sulcx dat uyt het voorsz. ongeluck quam te volgen een geluckigh
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houwelick, met groot vernoegen ter weder-zijden, en aen-was van middelen,
hen-lieden by den goeden God in 't voorsz. Rijck verleent.
SOPH. Wy zijn dan hier in tot noch toe eens, soo ick sie: maer desen onvermindert
ben ick van gevoelen, dat selfs ongelijcke houwelieken door eenige goede
hoedanigheden, aen de eene zijde meer als aen de andere zijde wesende, tot gelijckheyt
gebracht konnen worden. Als by exempel: soo wanneer een geleert jongelingh, een
kunstigh meester in sijn bedrijf, ofte diergelijcke, ten houwelick koomt begeeren een
vrijster van meerder middelen, van aensienlicker gelegentheyt, ofte iet sulcx; dit
meyne ick geen ongelijck houwelick genaemt te moeten worden, gelijck onsen
Erasmus mede sulcx oordeelt. Maer dat meer is, de selve Erasmus meynt, dat'er een
sekere soorte van ongelijckheyt van aert onder de gehoude somtijts geheel dienstigh
is voor de huys-houdinge, te weten, als een man wat quistigh, of wat te blymoedigh,
of wat te wacker zijnde, gegeven wort aen een sparige, stille, en gesette vrouwe: dit
oordeelt Erasmus een goede temperature te maken. Daer toe oock dienen de volgende
versen:
Indien een quistigh man speelt over al de gilde,
Ghy, moeder van het huys, en zijt dan niet te milde;
Of soo misschien uw man de beurs gedurigh sluyt,
Soo geeft, wanneer het dient, een weynigh ruymer uyt.
Indien hy wat te licht tot morren is genegen,
Soo laet uw soeten aert sijn stuerheyt overwegen1);
Of gaet hy wat te sacht, of ick en weet niet hoe,
Soo maeckt dat uw beleyt daer peper onder doe.
In 't kort', het echte paer dient over hant te leven;
Al wat hier iemant schort, dat moet een ander geven:
Het soet versacht het suer, het suer dat wett' het soet,
Soo is 't dat hier de koek de sauce mengen moet2).

PHIL. Wat is nu uw vorder bedencken op dese geschiedenisse?

1) Ut aqua vino admixta reddit illuc moderatius, et sobirae Numphae deum temulentum
compeseunt, sie in matrimonio servorem mariti uxor tepida temperet. Plutarch.
2) Eyeren met beyeren (seyt het spreeck-woort) is den houwelicken staet.
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SOPH. Ick mercke dat Phryne Bocena als vreesachtigh, eerbaer, en beschaemt hier
wort voort-gestelt, en dat de selve in die gestalte de genegentheyt van den Koningh
des te meer tot haer heeft getogen; in voegen dat de selve eyndelick, tot haerder
eeren, uyt soo lagen en geringen staet tot Koninginne is verheven geworden.
PHIL. Wat besluyt meynt ghy hier uyt te maken, goede Sophronisce?
SOPH. Geen andere, lieve Philogame, dan dat'er niet beter en voeght aen alle jonge
deernen, als schaemte en een eerbaer en stil wesen.
PHIL. Maer dat en is geensins na de wijse van de hoven en de manieren van leven
aldaer, waerde Sophronisce; maer sulcx wort huydendaeghs gereeckent voor een
overblijfsel van de slechte en eenvoudige werelt: daer, in het tegendeel, een geset en
vast gelaet, dat sonder verbleycken of verbloosen een reden wel ten propoost weet
uyt te brengen, voor wie het soude mogen wesen, voor recht hoofs wert gerekent;
gelijck een yder, die oyt by hoofsche Jonckvrouwen sich heeft laten vinden, dagelicx
gewaer kan worden.
SOPH. 't En is niet geheel langh geleden, dat ick, op dese gelegentheyt, in seker
goet geselschap wesende, hoorde een onderlingen redenstrijt tusschen een verstandige
hoofsche Jonckvrouw, en een soet geleert Jonghman, die op dit stuck niet eens van
gevoelen scheen te wesen: de Jonck-vrouwe drijvende, dat het de jonge dochters
beter voeghde vast, geassureert, en resoluyt (gelijck sy sprack) in haer doen en seggen
te wesen, als blood' en vreesachtigh te zijn, en bykans op yder woort schaemroot te
worden: en dit sonderlinge ten aensien van de gene die ten hove, ofte anders by
destige luyden, dagelijcx hebben te verkeeren. De Jonghman hiel het tegendeel, en
socht door sijn redenen vast te maecken, dat schaemte, stilheyt, en neerslachtigheyt,
alle jonge vrou-lieden sonder onderscheyt beter voeghde.
PHIL. Ick hadde dit discours wel eens willen hooren, en dewijle sulcx niet vallen
en kan, maeckt my declachtigh (soo het u belieft) wat'er omgingh.
SOPH. Daer wierden goede redenen ter eender en ter anderer zijden by-gebracht,
en de Jonck-vrouw en bleef vry aen den Joncker niet met allen schuldigh: want sy
was verstandigh, wel-sprekende, en daer toe ervaren in soodanige bejegeninge. 't
Sou te langh zijn alles op te halen wat'er geseyt wiert: maer dat my in dese
redenkavelinge wel beviel, was, dat de jonghman onder andere saken by-bracht, dat
alle oude en verstandige schrijvers, als Poeten, en diergelijcke geesten, die werck
maken van wel te konnen oordeelen van de gaven die de jonge Juffrouwen best
voegen: dat, segh ick, de selve altijt voor een gewoonte hebben (als sy een frissche
maeght op haer aengenaemste willen af-beelden) de selve te beschrijven, datse, by
iemant aengesproken wesende, en sonderlinge by mans-persoonen, t'elckens eenigh
teycken van eerbiedigheyt van haer geeft; datse een soet blosjen krijght, d'oogen
neder-slaet, en geensins en toont die vastigheyt in haer wesen, die te hove gepresen
wort. Daerom siet men in dusdanige gelegentheyt, dat Virgilius, Ovidius, Statius, en
ander Poëten, spreeckende van jonge deernen, aldus seggen:
Sy kreegh een soeten blos; en als de vrijsters blosen,
Dan sien wy haer gelaet vry liever als de rosen.
De Juffer stont verbaest, en liet haer gulde stralen
Van schaemte neder gaen, en op der aerden dalen:
Sy bleef in desen stant al vry een lange poos,
Dies was haer soet gelaet gelijck een versche roos.
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PHIL. Maer spreken dese oock van de hoofsche jonck-vrouwen?
SOPH. Ick segge ja, en dat sulcx by de selve oock wort gedaen, ten aensien van de
gene die in hoven van Prinssen verkeeren.
PHIL. Maer sy zijn misschien selfs niet seer hooss geweest, maer wel goede
boeckmans en anders niet.
SOPH. Gelooft dat, soete Philogame; maer wilt ghy hovelingen selfs hooren
spreecken, ick weet u geholpen. Een groot hovelingh (Don Antonio de Guevara Epist.
ad Mosen Puche) heeft op dese gelegentheyt eertijts aldus geschreven: Ick stelle vast,
dat aen een vrouwe die eerbaer en beschaemt is, weynigh is te berispen: wederom,
dat aen eene die onbeschaemt is, niet met allen en is te prijsen; in voegen dat het
beste houwelicks-goet, het beste besterf, het beste juweel datse hebben kan, is
beschaemt en sedigh te wesen. En een ander hovelingh, ten naesten by van onsen tijt
(Mich. de Montaigne liv. 3. chap. 5.) seyt aldus: Onse voor-ouders beleyden het
gelaet en het geheel wesen van jonge deernen tot vreese en schaemte, en haer
gemoederen en driften van gelijcken; wy in tegendeel tot stoutmoedigheyt en
onversaegtheyt. Gewisselick wy en verstaen ons stuck niet met allen in desen deele.
De Sarmaten gaen soo te werck, die geen vrijster toe en laten een man te nemen, ten
zy de selve al voren met eyger hant een van de vyant om den hals heeft gebracht.
Daer is tot dien eynde aenmerckenswaerdigh, dat de Keyser Theophilus, verkiesinge
willende doen van een vrouwe voor hem selfs, uyt een groot deel van de uyt-nemenste
maeghden, daer toe by een gedaen versamelen, stont als gereet om een gulden appel,
die hy in de hant hadde, te geven aen een jonge en geleerde maeght, Icasia genaemt,
tot een teycken dat hy de selve voor sijn gemale verkiesen wilde: maer de selve op
sekere reden, die hy voorwierp, hoorende spoedelijck en met, een geset wesen
antwoorden, veranderde dadelick van voor-nemen, en gaf den selven gulden appel
aen een andere jonge vrijster Paphlagonia geheeten, die met een stil en sedigh gelaet
benevens haer geseten was waer door de voorschreve Icasia soo was verbelght, dat
sy, haer selven als verkniesende, haer in een klooster begaf, met een afkeerigheyt
van alle houwelicken. Siet Tiraq. 1.9. connub. num. 152. Cyprae. cap. 11. et alibi.
PHIL. Maer aen een anderen Vorst soude misschien een destigh en recht Prinsselick
wesen in sijn toe-komende gemael wel bevallen hebben, als beter passende op den
staet van een Princesse, als die in-getogenheyt en beschaemtheyt daer ghy van
spreeckt.
SOPH. Wat een ander mochte gedaen hebben is onseker, lieve Philogame; maer
dat is seker: dat dese en andere Prinssen oock in haer eygen vrouwen die
stoutmoedigheyt voor verdacht houden, vermoedelick sulcx hun by haer Raden ofte
jeught-bestierders zijnde in-geprent, dewijle dat die van de leere der zeden oyt hebben
geschreven, als mede de Gods-geleerde, even zijn van dit selve gevoelen. Dese
vrouwe (seyt'er een) houde ick voor de wel-sprekenste, die (alsse tot manne-volck
te spreken heeft) met een eerbaer root haer geheele wangen over-stort, en die, door
verbaestheyt en schaemte, de woorden komen te ontbreecken. Vives de Christ. matr.
lib. 1. cap. quomodo foris aget mulier Eerbaerheyt moet door schaemte verciert
worden; en (dat het bysonderste in de vrouwen is) laet sedigheyt de hoogste wesen
onder uwe deughden. Hieron ad Celant. lib. 20. epist. 20.
PHIL. Wel ick wil dat in sijn waerde laten staen, ter tijt toe ghy tijt sult hebben my
de redenen van de andere zijde mede te verhalen; want daer van en maeckt ghy geen
gewagh met allen: en nochtans seght ghy, dat de Jonckvrouw, die het tegendeel dreef,
den Joncker niet met allen schuldigh en bleef: en dewijle sy vernuftigh en
wel-sprekende, en daer enboven oock ervaren was in die bejegeninge, soo laet ick
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my duncken datse haer strenge wel getrocken sal hebben. Dan daer van op een anderen
tijt, dewijle ick nu geerne uw verstant soude hooren op de maniere van doen die hier
de Koningh Ulderick gebruyckt, en die in oude tijden de Koningh Assuerus, en
gemeenlijck de groote Vorsten van Moscoviën gebruycken; dat is, een groot deel
van de schoonste vrouwen te samen te brengen, om eene uyt de selve tot vrouwe te
verkiesen. Wat my aengaet (om dat voor af te seggen), is dit een sake van de hooghste
macht en van de meeste vermaeckelickheyt, die een groot Prinsse in al sijn
heerschappyen magh hebben, dat is. uyt alle de schoone van het lant de schoonste
van allen sich selven te mogen toe-eygenen.
SOPH. Ghy valt wederom op de schoonheyt, soete Philogame, als ghy oock t'anderen
tijden hebt gedaen, en daer toe sal oock hier wat geseyt konnen worden. Dan wat de
verkiesinge selfs aengaet, die sie ick dat in dese gelegentheyt alleen by het oogh
geschiet; dat is: dat men alleen sijn ooghmerck heeft wie de aengenaemste van huyt
is, sonder meer; en daer op heeft soo een doorluchtigh houweliek sijnen voortganck.
PHIL. Wel is dat niet een bysonder voor-recht voor een Prins, dat hy sich magh
toe-eygenen de schoonste vrouwe van 't geheele Rijck? wesende sulcx het
aengenaemste dat men op aerden hebben kan; dewijle de schoonheyt soo aen-lockende
is, dat oock de onredelijcke dieren selfs worden bevonden met groote genegentheyt
daer toe gedreven te worden gelijck het my gedenckt sulcx by de
Natuer-ondersoeckers gelesen te hebben (AElian. lib. 4. Histor. Animalium). Sulcx
dat het een blinde-mans vrage is, te willen ondersoecken: waerom men schoone
menschen voor andere lief heeft.
SOPH. De Wijsen, goede Philogame, die berispen nochtans de gene die door de
oogen, en niet liever door de oiren, bewogen worden een wijf te nemen; dat is: sy
oordeelen dat onwijsselick wort gehandelt by de gene die alleen door het uyterlick
wesen, en niet door innerlicke goede deughden en gaven, tot eenigh houwelick werden
aen-gedreven. En als men de sake wel in siet, is het niet een gansch los werck van
de Prinssen, op een eenigh gesichte een vrouw-mensch, die men anders niet en kent
als van de uyterlicke huyt, tot, een wettige bed-genoot voor altijt aen te nemen?
PHIL. Maer ick en geloove niet dat het soo slechtelick by de Prinssen plagh af te
loopen, oock niet dat de selve het soo op een simpel gesichte hebben laten aen-komen
gelijck op het exempel van den Koningh Assuerus, mijns oordeels, wel kan worden
afgenomen.
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SOPH. Hoe soo, Philogame? seyt niet de schrifture, doen Vasthi versteken was, dat
de Jongelingen des Konincx seyden. Men soecke den Koningh schoone jonge
maeghden, en de Koningh bestelde toe-sienders in alle landen sijnes Koninckrijcx,
dat sy alderley jonge schoone maeghden te samen brachten, op den burgh Susan, in
't vrouwen-getimmer; Ester. 2.2. Siet, daer wort'et al op de jonckheyt en schoonheyt
genomen, gelijck ghy siet dat de text spreeckt- daer by koomt noch, dat Ester aen
Hegai des Konincx kamerlingh, bersorger deser vrouwen, wel beviel; die de selve
ten dien aensien oock voordeel gaf boven andere; Ester. 2.4.
PHIL. Maer men siet mede duydelick uyt de Historie van Ester, dat soodanige
maeghden geheele twaelf maenden langh moesten als voorbereyt worden in 't
vrouwen-getimmer, met verciersel, met reuck-werck en specerye; en dàt al eer de
selve tot den Koningh in quamen: en dat en liep vry niet af met een simpel gesichte,
maer de Koningh nam van yder een goede proeve tot in 't bedde selfs, wie hem aldaer
best aenstont.
SOPH. Hebt ghy dat alsoo in den Bijbel gelesen, Philogame? of kont ghy sulcx uyt
de beschrijvinge van de Historie beweeren?
PHIL. My dunckt ja, waerde Sophronisce: want al is 't sake dat van 't beslapen van
de voor-seyde maeghden niet duydelick en wort geseyt, soo dunckt my nochtans
dat'et als met handen te tasten is, dat het met de selve soo is toe-gegaen; want ick sie
dat de text seyt: Dat als de twaelf maenden om waren, en dat de bestemde tijt quam,
dat een maget tot den Koningh Assuerus komen soude, soo dede men haer (in cieraet)
wat sy hebben woude. En wanneer eene des avonts daer in quam, die gingh des
morgens van hem in het ander vrouwen-getimmer, onder de hant Saesgas des Konincx
kamerlingh, der by-vrouwen hoeder; en sy en moeste niet weder tot den Koningh
komen, het en lustede dan den Koningh; Ester. 2.12. Wat dunckt u, waerde
Sophronisce, van dit verhael; te weten tot den Koningh des avonts komen, en des
morgens van hem gaen in ander vrouwen-getimmer, en dat onder de hant van den
hoeder der by-wijven, en niet weder te mogen komen ten lustede dan den Koningh?
enz. Wat wil dit anders seggen, als dat de Koningh soodanigen proeve van haer nam,
als ick te voren hebbe geseyt?
SOPH. Ick en weet niet of dat alsoo vast gaet, lieve Philogame, als ghy wel meynt
ick soude u nusschien andere bedenckingen daer op konnen voortbrengen, die het
tegen deel sonden uyt-winden; maer neemt het daer voor, dat het soo geschiet zy als
ghy meynt, is dat niet een slechte proeve om daer op een houwelick te gronden? En
dat ghy misschien sout meynen, dat de twaelf maenden hebben gedient, om te letten
op de maeghden, te ondersoeeken wie sy waren, van wat af-komst, en hoe op-gevoet,
dat is al buyten waerschijnelickheyt; dewijle men niet eer en wiste dat Ester een
gevangen Jodinne was, voor datse alreede was gekroont. Ick segge daerom, dat
soodanige verkiesinge, te doen op soo lossen proeve, geensins en betaemt, sonderlinge,
met soo verheven personagiën.
PHIL. Wel, dunckt u niet dat het queesten, van het Noorder-quartier, op dese of
gelijcken voet toe gaet?
SOPH. Behalven dat alle geregelde lieden gestaêgh tegens die maniere van doen
zijn geweest, en noch zijn, soo was dat noch een geheele andere sake: want de jonge
lieden plegen malkanderen soo na niet te komen, ofte sy en kenden malkanderen al
voren door dagelickschen omme-gangh, sulcx dat niet geseyt en kan worden, dat
oock de selve alleen sich op de uyterlicke schoonheyt verlieten, daer van nu verre
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na soo veel niet en wort gehouden, als ghy en meest al de jonge lieden doen. Onder
andere komt my veel in den fin een plaetse van D. Hieron. (in. 2 cap. Malach.) aldus
luydende: Dewijle, seyt hy, dat ghy vruchtbare vrouwen hebt, en dat ghy uw
vermakelickheyt schept in de kinderen by de selve gewonnen, waerom doch
schoonheyt gesocht, die voor de hoeren en lichte-koyen bequamer is als voor wettige
huys-vrouwen? En waer men van de schoonheyt by de rechtsinnige komt te spreecken,
soo vint men dat dit woort in 't gemeen vast wort gestelt, dat de schoone vrouwen
veel hooveerdigh en trots zijn, datse gevaerlick zijn voor hare mans, datse verdacht
zijn in hare eerbaerheyt, als in 't ooge spelende van alle man: datse veroorsaken
onmatigheyt in 't gebruyck van 't houwelicxbedde, het welck veel ongelegentheden
aen ziel en lichaem placht in te brengen, daer van ick hier niet breeder voor als nu
en ben gesint te spreken.
PHIL. Men segge wat men wil, schoonheyt in een vrouwe is een groote gave; en
wat de onheylen aengaet, daer ghy van gewaeght, ick hebbe gelesen dat iemant, die
hem vergeet met een vrouwe die, schoon is, soo grooten sonde niet en begaet, als
die hem verloopt by een die mismaeckt is. Basianus in c. 4. quaest. 6. Joh. And. in
c. ea quae fiunt, col. 2. de reg. jur. in 6. et alij.
SOPH. En wat redenen zijn daer toe, lieve Philogame? daer men wel veel redenen
voor het tegen-deel soude konnen in-brengen.
PHIL Hoe, waerde Sophronisce, is'et niet seker dat iemant, die door gansch krachtige
aendrijvinge tot sonde verruckt wort, minder quaet doet, als de gene die alleen met
gemeene en slechte bekooringe wort vervoert? Ick sal even soodanigen minder een
over-speelder heeten, seyt'er een Outvader van, die sich by een Koninginne of
Princesse ontgaen heeft, als die door een slechte sloir tot een val is gebracht geweest.
Een schoone vrouw en een gescheurt schortekleet heeft veel aenstoots, seyt het
spreeck-woort: en dien volgende dunckt my met de reden meer over een te komen,
dat die minst-sondight, die door de meeste aen-drijvinge is vervoert geweest; het
welck ontwijffelick meer door een schoone, als mismaeckte, ofte andersins geen
aenlockende gedaente, wort gedaen: en ick en houde het gevoelen van sekeren
Biecht-vader niet vreemt, die aen een jonge nonne vergevinge van hare sonde toestont,
na dat de selve in haer biechte verklaert hadde, dat sy haer verloopen hadde in de
maent van Mey, onder een bloeyenden boom, met een jongh en fris Edel-man; en
dat de selve geen vergevinge en wilde toe-seggen aen een oude bagijne, die haer
hadde laten misbruycken in de winter-tijt, onder een dorren boom, by een vervallen
Kercke, en dat door een ouden kaes-jager van haer gebuerte. Want sich in het eerste
geval te verloopen, hadde (boven 's menschen aen geboren swackheyt) groote
aendringinge: en in 't tweede sich te vergeten, was als tegens wint en stroom op te
dringen, en met opset quaet te doen. Van gelijcken, soo meyne ick, dat soo iemant
sich ontgaet in dronckenschap, by gelegentheyt van eenigen uitmuntenden goeden
wijn die hem geschoncken wort, hy minder misdoet als iemant die sich versuypt in
alderhanden slechten dranck; het eene komende door verlockinge van soo een
aengenamen dronck, het andere uit enckele sletterye, ofte, om beter te seggen, uyt
puere beestigheyt.
SOPH. Ghy weyt hier al wat breet, Philogame, en ick soude u in tegendeel wel in
bedencken derven geven, als iemant uyt den regel wil gaen om hem en eenigh schepsel
te misbruycken, of het niet beter, en minder quaet en is, een slecht als een uyt-nemende
en goet maecksel daer toe te misbruycken. Als de knechts van een groot en rou
huys-gesin te samen roesmoesen, is'et niet beter datse malkanderen een slecht
aerden-vat naer het hooft werpen, als eenigh sonderlingh en naeu-keurigh stuck
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huys-raets van outs in 't geslachte bekent? Maer dit soude ons af-leyden van ons
voor-genomen wit, dat is: of men, in 't verkiesen van sijn partuur, soo grooten werck
behoort te maecken van de schoonheyt? en daer toe veel geseyt konnende worden,
wil ick dit alleen nu brengen by 't gene op andere gelegentheyt hier van is
gesproocken: te weten, dat ick met bondige redenen, na de kunst van de
reden-kavelinge, u vast kan stellen, dat de gene die een ongedane ofte mismaeckte
vrouwe trouwen, beter doen als die sich met een uyt-nemende schoone komen te
versellen.
PHIL. Dat is een wonder-reden in mijn ooren; dies verwachte ick van u hoe ghy
dat sult vast maken.
SOPH. Voor eerst, soo en sal ick geen swarigheyt maken u toe te staen met de lief
hebbers van de schoonheyt, dat een man meer vermakelickheyts kan hebben van een
schoon als van een mismaeckt vrouw-mensch: maer ick woude de selve lief-hebbers
wel eens gevraeght hebben, of het niet beter en is noyt vrolick en geluckigh geweest
te zijn, als de vreught en 't geluck (van de welcke men te voren in 't besit is geweest)
wederom plotselick te verliesen? Voorwaer indien de selve de reden plaetse willen
geven, sy sullen sulcx sonder tegen spreken toestaen; dewijle by alle Wijse wort
geoordeelt, dat het eene van de grootste ongelucken is, geluckigh te zijn geweest. 't
Is dragelicker, seyt'er een van de Wijsen, met te verkrijgen, als, verkregen hebbende,
wederom te verliesen. En dat vast gestelt zijnde, soo koomt'er by een tweede point,
dat mede by de selve niet en is te ontkomen: te weten, dat de gene die hare
vermakelickheyt hebben in schoone vrouwen, de selve seer weynigh tijts in dat
waesjen konnen gebruycken. Het schoonste bloemtje, schier soo haest het selve
gepluckt is, soo is'er alreede een groot deel van sijnen glans vergaen. Het selve van
vrouwen te seggen en ware niet buyten redenen; soo teer, swack en verganckelick
is al dat men onder ons schoonheyt noemt: een koortse, een geswel, ja een puysje
kan de lieffelickheyt daer van doen verliesen. En ick bid u, siet eens met een gesont
ooge aen den staet van een schoone vrijster, en in hoe enge palen al die soete
lieffelickheyt (als 't al ten besten gaet) besloten is, en hoe ras die verslenst, verslonst
en verdort is. Begintse te gebruycken tot haer twintigh jaren of daer ontrent (want
eer en heestse hare volheyt niet) na de vijf, ja ick derf seggen na de drie-en-twintigh
jaren en is'er noyt vrouwe schoonder geworden; maer is van die tijt aen (oock buyten
geval van sieckten ofte andere ongevallen) gedurighlick af-gegaen, en in haer
lieffelickheyt vermindert: en boven allen desen soo zijn alle wereltsche dingen van
dien aert, datse terstont door het gebruyck verveelen, en als tegens worden. Rijcke
lieden
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hebben veeltijts maer acht of thien dagen haer lust in een schoon getapisseerde kamer;
want als het ooge sulcx maer eens gewent en is geworden, soo is dat schoon gesichte,
nu als in een gewoonte verandert zijnde, geheel onlustigh geworden. Men wort oock
moede taerten en pasteyen te eten, seyt de Fransman: en de lieffelickheyt van de
Somer selfs soude ons terstont verveelen, soose langer bleef dueren alsse gemeenlick
doet. Tiraq. ad lib. 2. connub. num. 14. En om niet langer te wesen, soo siet ghy mijn
besluyt, te weten: dat'et nutter is, alleen om de redenen wille voren verhaelt, een
vrouwe van een mismaeckt, immers van een middelbaer gedaente, ten wijve te nemen,
als eene van uytnemende schoonheyt: en dat alles houde ick sonderlinge plaetse te
moeten grijpen ten opsien van geleerde lieden, ofte immers die haer werck maken
van veel met boecken omme te gaen, want daer en wort niet een soo grooten beletsel
gevonden voor luyden van letteren, als een schoone vrouwe. Een groot Rechtsgeleerde
eertijts gevraeght zijnde: waerom hy, nu getrout zijnde, niet soo veel tijts en vlijts
en bestede ontrent sijn beroep, als te voren? hy antwoorde, vermits ick een vrouwe
getrout hebbe. En daer tegen geseyt zijnde, dat Socrates mede getrout is geweest;
maer dat hy, dies niet tegenstaende, niet af en liet sijn naerstigheyt in de Philosophie
te doen, als te voren. Xantipe, seyde de doctor, was nors en onvriendelick, en daer
en boven, soo ick meyne, oock leelick; maer de mijne is vriendelick en schoon.
PHIL. Ick ben te grooten lief hebber van de schoonheyt, om langer tot haer nadeel
te hooren spreken; hoewel ick in twijffel stelle of het leste, by u verhaelt, tot haer
nadeel is dan niet. Doch hoe het zy, laet ons komen tot de naest-volgende
geschiedenisse.
SOPH. Mijn saken roepen my nu elders, jongelingh; oock soo hebbe ick het
volgende trou geval onlanghs door-lesen, en mits de selsaemheyt van het selve wel
rijpelick daer op gelet Ghy, leest het by u selven; en als wy den anderen wederom
by gelegentheyt sullen komen te besoecken, soo willen wy van de vraegh-stucken,
daer uyt ontstaende, naerder spreken, soo het u gevalt.
PHIL. Uwen voor-slagh vinde ick goet, waerde man, en gae my van nu af aen daer
na schieken.
SOPH. Doet soo, Philogame, ende vaert wel.
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Selsaem trougeval, tusschen een Spaens edelman en een heydinne;
soo als de selve edelman en al de werelt doen geloofde.
Daer is een selsaem volck genegen om te dwalen,
Gedurigh om-gevoert in alle vreemde palen,
Dat (soo het schijnen magh) als in het wilde leeft,
Maer des al niet-te-min sijn vaste wetten heeft.
Het laet sich over-al den naem van Heydens geven,
En leyt, al waer het koomt, een wonder selsaem leven;
Het roemt sich, dat'et weet uyt yders hant te sien,
Wat iemant voor geluck of onheyl sal geschiên1).
Majombe was het hooft van dese rouwe gasten,
Die staêgh op haer bevel en op haer diensten pasten;
Sy was loos, vals, doortrapt, en slim in haer bejagh,
Soo veel als eenigh wijf op aerden wesen magh;
Sy quam veel tot Madril, of in de naeste steden,
Want mitse kluchtigh was, soo wertse daer geleden.
Sy had in haer gevolgh al menigh gaen verstant,
Soo datse gunst en hulp by al de jonckheyt vant.
Sy stal eens seker kint te midden opter straten,
Dat uyt een edel huys daer eensaem was gelaten;
Het was een aerdigh dier, maer jongh en wonder teer,
En 't is maer twee jaer out of slechts een weynigh meer.
De meyt, wiens ampt het was hier op den dienst te passen,
Die gaf de buert een praet, en liet het wicht verrassen:
Majombe was verblijt, niet om het geestigh kint,
Maer datse rijck gewaet ontrent sijn leden vint.
Sy geeft haer metten buyt in onbekende vlecken,
En waer het onguer heir genegen is te trecken:
Doch wat de moeder socht, en waer de vader schreef,
Men hoort niet hoe 't haer gingh, of waer het meisje bleef.
Hoe nau daer wort gevraeght, hoe nau daer wort vernomen,
Men weet niet wat geval het kint is overkomen:
Waer dat men immer sont, of waer men vragen kan,
't Is al om niet gepooght, geen mensch en weet'er van.
Majombe liet het kint verscheyde dingen leeren,
Waer mede dat het mocht sijn teere jeught vereeren:
Eerst singen na de kunst, oock springen op de maet,
En wat na 's lands gebruyck een vrijster geestigh staet.
Het kint wast onderwijl en leerde vreemde saken,
En grepen na de kunst, en veelderhande spraken,
En selsaem hant-gespel, en ick en weet niet wat,
Waer van schier niet een mensch de rechte gronden vat.
Het was van schoone verw en vrolick in het wesen,
Daer is een diep vernuf in sijn gelaet te lesen:
Het had een wacker oogh, en swart gelijck een git,
Sijn aensicht even-wel is uyter maten wit.
Het kon sijn frissche jeught, sijn wel-gemaeckte leden
Tot alderley gedans en alle spel besteden;
In voegen dat het volck, en wie het maer en sagh,
Sich van het aerdigh dier als niet versaden magh.
Noch kan de jonge maeght geen kleyne lust verwecken,
1) De l'origine des Egiptiens, autrement Bohemiens, vide Estienne Pasquier des Recherches de
France lib. 4. cap. 17. Et de horum Chiromantia lib. 7. cap. 39. Item Camerar, part: 1. Meditat.
historie. cap. 17.
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Als sy met haer gesangh de sinnen weet te trecken:
Men vint dat hare stem een yders harte steelt,
Wanneerse maer een reys een aerdigh deuntjen queelt.
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Maer des al niet-te-min, sy wil geen vuyle dingen,
Sy wil geen dertel jock, geen slimme rancken singen;
Haer mont is wonder heus, haer oir en sinnen teer,
Al wat oneerlick luyt en singtse nimmermeer.
Des heeftse by haer volck soo veel ontsagh gekregen,
Dat sy het menighmael geleyt in beter wegen:
En schoon dat hun de mont tot vuylheyt is gewent,
Men hoort geen dertel woort als sy'er is ontrent.
En of oock al het rot tot stelen is genegen,
Sy straft het vuyl bejagh en is'er heftigh tegen;
En mits sy wonder veel met sangh en spelen wint,
Soo is Majombe selfs tot stelen niet gesint.
Doch soo'er eenigh dingh by wijlen is genomen,
Sy doet'et aen den dagh, en voor de lieden komen;
Maer al door sneegh beleyt, en met een loosen vont,
Soo dat'er niet mensch en weet den rechten gront.
Sy riep een van den hoop, en liet hem vaerdigh draven,
En liet, wat iemant stal, in eenigh velt begraven,
En dat of by een boom, een hooght, of krommen bocht,
Ten eynde men het pant by teyckens vinden mocht.
En wertse dan gevraegt op 't gunt'er is gestolen,
En wie het heeft ontvremt, en waer het is verholen,
Soo maecktse voor het volck een wonder vremt verhael,
In woorden sonder slot in onbekende tael;
Maer seyt dan op het lest, dat onder gene linden,
Of aen den naesten bergh het goet is uyt te vinden:
En als men dan het kraem daer uyter aerden track,
Soo was 't dat al het lant van hare wonders sprack.
Doch sy wist boven al haer saken aen te leggen,
Om aen de losse jeught geluck te konnen seggen;
Het schijnt dat sy den gront van alle zielen kent,
En schier wat yder mensch in sijn gedachten prent.
Sy wist al wat'er loopt op in de hant te kijcken,
En hoe dat iemants aert kan uyt het wesen blijcken,
En wat een kleyn, een groot, een puntigh hooft beduit,
En wat men uyt een oogh of ander lit besluyt.
Oock uyt den neus alleen soo kanse gronden trecken,
Waer heen dat iemants lust of gulle sinnen strecken;
Want isse plomp, of scherp, of hoogh, of bijster plat,
Sy heeft van stonden aen sijn aert daer uyt gevat.
Sy wist, als op een draet, na mate van de jaren,
Wat yder over koomt en plach te wedervaren,
En wat een teere maeght in haer gewrichte voelt,
En wat een jonge wulp ontrent den boesem woelt.
Sy weet, gelijck het schijnt, de gangen van de sterren,
Waer in het kloeckste breyn by wijlen kan verwerren:
Sy weet èn wat de Son èn wat de Mane dreyght,
En waer toe sich het jaer en al den Hemel neyght.
Een wie haer openbaert wanneer hy is geboren,
Dien weetse by gevolgh sijn leven na te sporen:
Nu spreecktse wonder breet van druck en ongeval,
En of'er iemant arm of machtigh werden sal.
Sy weet den levens-streep in yders hant te wijsen,
Daer uyt een vremt gevolgh en groote dingen rijsen;
Want is de liny recht en sonder krommen tack,
Soo roemtse stage vreught en nimmer ongemack.
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Maer valtse dickmael scheef en in verscheide bochten,
Soo wort hy dien het raeckt met droefheyt aen-gevochten.
Indiense somtijts rijst, en dan eens neder koomt,
Soo dient'er voor gewis een swaren val geschroomt.
Sy gaet hier bijster hoogh, sy kent een yders wesen,
Sy kan oock rijcken selfs uyt hant of vingers lesen:
En somtijts groot verlies, en somtijts grooten schat,
En somtijts wel een galgh, of oock een schendigh rat.
Sy wijst een vryer aen wanneer hem staet te paren,
Een vrijster, ofse veel of luttel heeft te baren,
En ofse by den man sal wesen liefgetal,
Dan of hy buyten haer sijn lust gebruycken sal.
Dit meynt schier al het volck alsoo te moeten wesen,
Soo dat haer lagen naem gansch hooge was geresen,
En al vermits sy breet in desen handel weyt,
En van het naer geheym soo klare reden seyt.
Genaeckt men eenigh dorp, daer weetse flucx te vragen
Hoe sich in haer bedrijf de meeste lieden dragen,
En wie sich daer ontgaet in lust of dertel bloet,
Doch meest wat over-al de losse jonckheyt doet.
En als sy gasten vint daer iet op valt te seggen,
Soo weetse na de kunst haer saken aen te leggen:
Sy maeckt aen yder mensch sijn feylen openbaer,
Als of uyt sijn gesicht het quaet te vinden waer.
Wat sy van iemant weet, dat veynst sy als te lesen
Of uyt het oogh alleen, òf uyt het ander wesen:
En dit noch al-te-mael met soo een gauwen streeck,
Dat oock de sneêghste man verwondert stont en keeck.
Als haer een Juffer vraeght, wat man haer staet te trouwen,
Sy kan het nieusgier volck gansch aerdigh onderhouwen;
Sy spreeckt als door een wolck en noyt met open mont,
En al haer gansch beleyt, dat heeft een loosen gront.
Hoe oyt de sake valt sy kan het al verdrayen,
Sy kan de gauste selfs met schijn van reden payen;
En alsse dan een reys de rechte gronden treft,
Dan is het, dat men haer tot in de lucht verheft.
Men hielt dat sy gestaêgh een geest met haer geleyde,
Die haer als in het oir verholen dingen seyde.
En mits dit al geschiet door soo een jonge maeght,
Soo is het dat het spel hun des te meer behaeght. 't Geviel om desen tijt, dat in dien eygen lande
Een jongh een aerdigh dier door jeught en liefde brande;
En hy die haer het breyn en oock den geest besat,
Was even als de maeght met hare min gevat.
Maer daer en was geen raet om oyt te mogen paren,
Vermits sy niet gelijck in goet of staet en waren:
De Juffer is te rijck, als maer een eenigh kint,
Soo dat haer droeve vrient voor hem geen troost en vint.
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Giralde lijckewel, die bleef tot hem genegen,
En is om sijnent wil als sieck te bed gelegen;
Maer seyt het niet een mensch, wat haer van binnen schort,
Soo datse menighmael veel droeve tranen stort.
Of schoon een ander lacht, sy kan geen vreughde rapen,
Sy kan haer in den nacht niet geven om te slapen,
Sy klaeght, en, soo het schijnt, sy voelt gestage pijn,
En, desen onverlet, sy wil geen medecijn.
Haer vader niet-te-min, die liet een doctor halen,
Maer die gingh even staêgh als in het wilde dwalen;
Hy weet niet wat'er schort, hy weet niet wat te doen,
Hy weet voor hare quael geen sap of heylsaem groen;
Hy staet als buyten spoor, en is geheel verlegen,
En al wat hy begint, dat zijn bekaeyde wegen:
Dies seyt hy, dat het quaet een langer tijt behoeft,
En siet, hier is het huys ten hooghsten in bedroeft.
Juyst op dien eygen tijt soo quam'er Preciose,
Op datse daer ontrent een goede plaets verkose
Voor haer en haer gevolgh, en voor het gansche rot;
Dies wortse veel gesten ontrent het naeste slot.
De vrouwe van het huys, bewust van hare saken,
Wou door het aerdigh dier haer dochter wat vermaken
En daerom sents'er om, en leytse voor het bedt,
En seyde: ‘niemant weet wat dese vrijster let;
Ghy, siet eens wat haer schort, en soo ghy weet te seggen
Hoe wy dit selsaem stuck behooren aen te leggen,
Mijn gunste, soete maeght, die sal u zijn getoont,
En ghy van mijner hant ten hooghsten zijn geloont.’
Daer vingh het geestigh dier de vrijster aen te spreken,
Met wonder soet beleyt en ongewoone streken;
Het queelt een geestigh dicht, het speelt een aerdigh liet;
Maer, wat het immer doet, ten baet de siecke niet.
Als dit Constance merckt, sy gaet sich naerder setten,
Sy gaet in meerder ernst op alle dingen letten;
Sy bid, dat al het volck wil uyt de kamer gaen,
En sprack de siecke maeght in dese woorden aen:
‘Ey lieve, segh een reys (ick dien het toch te weten),
Hebt ghy ontijdigh fruyt of harde kost gegeten,
Of is uw swacke maegh met suycker overlast,
Of hebje by geval te langen tijt gevast?
Of is u 't lijf verdraeyt van op de jacht te rijden,
Of door een harden val gebracht in bitter lijden?
Of is uw bloet verhit door al te langen dans,
Of hebje laet gewaeckt ontrent de maeghde krans?
Of is'er iet verstopt in uwe teere leden,
Daer van ghy, die het lijt, alleen verstaet de reden?
Of is'er iet verstelt in uwen teeren schoot?
Een maeght magh aen een maeght wel seggen haren noot.
Spreeckt ront, gelijck het dient, van uw verholen wesen,
Ghy sult door mijn behulp in korten zijn genesen;
Ick weet wat aen de jeught by wijlen kan geschiên,
En schoon al ben ick jongh, ick hebbe veel gesien.’
Giralde seyde neen op al haer snege vragen,
Dies gaet Constance voort, en opent nieuwe lagen:
‘Hoort, seytse, kenje niet een hups en aerdigh quant,
De schoonste van de stadt, ja van het gansche lant?
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Hebt ghy hem menighmael niet geestigh hooren praten,
Of door een gunstigh oogh tot in het hert gelaten?
Waerom doch soo geveynst, dat ghy soo langen tijt
Hem in bedencken hout en niet te wil en zijt?
Ey lieve, sooje meent den vryer oyt te trouwen,
En wilt hem niet te langh in anghst en twijffel houwen;
Een die sijn tanden breeckt als hy een note kraeckt,
Diens vreught is niet te groot schoon hy de keren smaeckt.’
Giralde kreegh een blos en wert geheel ontsteken,
Als sy dit geestigh dier van vryen hoorde spreken;
En schoon sy veynsen wou, haer bloet is boven haer,
Dat maeckt haer innigh hert ten vollen openbaer.
Haer geest is op de loop, haer pols begon te jagen,
En al met vreemt gewoel van ongelijcke slagen.
Constance wederom: ‘Nu sie ick wat'er schort;
Ghy, wat ick bidden magh, en doet u niet te kort.
Spreeckt soo de reden eyscht, en laet uw moeder weten,
Wat voor een edel geest uw sinnen heeft beseten:
Want hoe ghy langer swijght en meer uw sieckte deckt,
Hoe dat'et uwe jeught tot grooter hinder streckt.’
De siecke vrijster sucht en al haer leden beven,
Haer sinnen even-selfs die worden om-gedreven:
‘Nu sie ick, sprack de maeght, wat kunst en wijsheit doet;
Ghy weet, gelijck het blijckt, de gront van mijn gemoet.
Des wil ick nu voortaen in geenen deel verswijgen,
Waer na te deser uur mijn jonge sinnen hijgen.
Wat dient'er meer geveinst? ick ben van liefde kranck,
En dat heeft nu geduert wel seven maenden lanck.
Wilt dit nu met beleyt mijn ouders openbaren,
En raet hun acht te slaen op mijn bedroefde jaren:
Want soo ick dien ick min niet haest genieten magh,
Soo is de gront geleyt van mijnen lesten dagh;
My sal geen spruyt of kruyt, geen sap of pap genesen.
Ick sal begraven zijn, ick wil begraven wesen,
Indien ick niet en krijgh hem die mijn hert bemint,
En sonder wien mijn ziel geen rust op aerden vint.’
Terstont na dit gespreck soo stortse duysent tranen,
Die met een stage voor haer teere wangen banen.
Constance troost de maeght, en geeft'er goede moet,
En stremt, door soet gespreck, haer gullen tranenvloet.
Hier op is, des versocht, de moeder ingekomen,
Die had, tot haer behulp, een doctor met-genomen;
Constance gaet'er by, maer trat bezijden af,
Daer sy haer met bescheyt het stuck te kennen gaf.
Het speet de medecijn, dat sy de rechte gronden
Van dese maeghde-quael had kunstigh ondervonden;
Te meer, vermits hy weet, dat oock de kloeckste man
Die uyt geen herte-slagh of ader voelen kan.
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Maer als hy in gespreck met haer began te treden,
Doen gingh Constance ront, en gaf hem dese reden:
‘Een maeght van achtien jaer, af-keerigh van genucht,
Die veeltijts sonder slaep geheele nachten sucht;
Die, als men slechts begint van vryers iet te spreken,
Verandert in gebaer en laet haer woorden steken;
Die staêgh wil eensaem zijn en nimmer uyt en gaet,
En, schoon al isse jongh, het soet geselschap haet;
Die geel en deerlick siet, en leeft als sonder eten Wat soo een vrijster schort, dat heb ick wel te weten:
Ick segge, dat geen salf haer oyt genesen kan,
Maer dat haer stil gebreck vereyst een rustigh man.
Hier by koomt, dat ick sie haer oogen in-gesoncken,
Maer vierigh even-wel, gelijck als helle voncken,
Haer pols geweldigh ras, haer water bijster root;
Hoe! kan dit anders zijn als enckel minne-noot?
Voor my, ick stel het vast. Ghy mooght het overleggen;
Uw dochter even-selfs sal u de waerheyt seggen,
Soo ghy haer recht bevraeght: want, na haer saken staen,
De noot, die roept om hulp, daer is geen veynsen aen.’
De doctor laet de spijt, na dese woorden, varen,
En prijst het rijp verstant in soo onrijpe jaren;
Soo dat hy naderhant haer niet als eer bewees,
En met een vollen mont haer snege vonden prees.
Of nu het listigh dier iet van den handel wiste,
Dan of het na de kunst en schijn van reden giste,
En stel ick niet te vast; doch hoe het immer was
De vrijster kreegh een man, en hare koorts genas.
Soo haest de jonge maeght haer vont te zijn genesen,
Soo wou sy metter daet beleeft en danckbaer wesen:
Sy let, hoe 't Heydens volck gansch sober is ge-kleet,
En 't is haer teere jeught een innigh herten-leet.
Sy sprack haer moeder aen: ‘Van iemant gunst ontfangen,
Doet stracx een billick hert met alle vlijt verlangen,
Om weder-gunst te doen. Vrou moeder, 't is bekent
In wat een droeven stant mijn ziele was belent;
Nu ben ick (Gode lof!) gesont in al de leden,
Ghy, toont een danckbaer hert, dat leert de wijse reden:
Dit heir is wonder naeckt, ghy, kleet het schamel rot,
Dat sal haer dienstigh zijn, en lief aen onsen God.
Voor al en dient by ons de vrijster niet vergeten,
Die u van mijn verdriet de gronden leerde weten.
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Indien ick iet vermagh, soo weest toch hier beleeft;
Al wie den naeckten kleet, ontfanght meer als hy geeft.’
De moeder wederom: ‘Dit zijn gansch rouwe menschen,
Die om geen prachtigh kleet, en min om rijckdom wenschen;
Sy dwalen even-staêgh, dat is haer oude wet,
Het gelt dient haer tot last, een kleet maer tot belet.
Dus schoon ick haer een kleet wou om de leden hangen,
Ick houd'et voor gewis men soud'et niet ontfangen.’
‘Ké moeder, seyt de maeght, ghy zijt my wat te taey,
Ey lieve, schencktse wat, al waer'et enckel baey.
Laet haer doch uwe gunst om mijnent wil verwerven,
En laet my des te min, wanneer ghy komt te sterven.’
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De moeder loeg'er om en prees de goede ziel;
Maer soo dat van de gift òf niet òf weynigh viel.
Als iemant, naer een quael, bekomt sijn vorig wesen,
En dat een jonge wulp van krevel is genesen,
En dat een schippers gast sich op het drooge siet,
Dan smelt een danckbaer hert wel licht tot enckel niet.
Giralde lijckewel, nu onder echte wetten,
Beschonck het geestigh dier met hondert pistoletten,
Een bruitstuck voor den dienst. Daer loegh het gierigh wijf,
En vont in dit verhael een aerdigh tijt-verdrijf.
Dit maeckt de jonge maeght vermaert in alle steden,
Mits sy de vrijsters kent tot in haer diepste leden,
En 't bracht aen 't gansche rot geen kleyne baten in;
Want daer Constance quam, daer was'et al gewin.
Majombe, die sich liet haer beste-moeder noemen,
En laet geen vremde mans ontrent haer nichte komen,
Sy neemt haer even-staêgh met al de sinnen waer,
En waer de bende reyst, sy slaept benevens haer.
Daer was ontrent Madrid een buyten-hof te vinden,
Bevrijt met boom-gewas van alle sture winden,
Hier viel om desen tijt een openbare feest,
En daer bewees de maeght haer uyt-gelesen geest.
Daer is een prijs geset voor die, met aerdigh singen,
Daer is een prijs geset voor die, met luchtigh springen,
Sou sweven boven al; en 't is de snege maeght
Die aen het nieusgier volck in beyde meest behaegt.
De knopjens van yvoir, die aen haer vingers waren1),
Gaen boven alle spel, en boven alle snaren;
Want als s' haer soete stem en rasse vingers roert,
Soo wort al wie het hoort door lusten om-gevoert.
't En is door geen gespreck de menschen uyt te leggen,
't En is, na mijn begrijp, met woorden niet te seggen,
Wat schoonheyt al vermagh. De kunst is lief-getal,
Maer koomt'er schoonheyt by, soo gaetse boven al.
Daer was om desen tijt een Ridder in den velde,
Die meest het kleyne wilt met snege bracken quelde:
En t'wijl hy in de jacht sich al te besich hout,
Soo raeckt hy buyten spoor te dolen in het wout.
Hy weet geen jagers meer, hy weet geen snelle winden,
Hy weet in al het bosch sijn paegjen niet te vinden;
Maer, t'wijl hy eensaem dwaelt, verneemt hy nevens hem
Een wonder soeten galm, een onbekende stem.
Hy staet een weynigh stil, tot by hem is vernomen
Van waer het soet geluyt tot hem was asgekomen;
En daer op trat hy voort, en, met een stillen gangh,
Soo quam hy in het dal, van waer men hoort den sangh.
En mits hy tot de plaets nu dichte quam genaken,
Soo gaet hy door het loof een open ruymte maken,
Ten eynd' hy mochte sien, wie in het naeste gras
Soo wonder aengenaem van sangh en stemme was.
Twee vrijsters aen den bergh, die pluckten versche rosen,
Die sy tot haer vermaeck uyt al de velden kosen;
En, wat ter zijden af, ontrent een groenen bocht,
Daer sat een jonger maeght die rose-kransen vlocht.
1) Dit is een seker hant-gespel in Spaenjen gebruyckehek, daer onder met eene na de mate wiert
gesongen.
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Een wijf van vreemt gelaet, geseten aen der heyden,
Dat quam, gelijck het scheen, het jonge rot geleyden;
En schoon sy mede pluckt, of rosen over-draeght,
Soo heeftse staêgh het oogh ontrent de jonge maeght.
En t'wijl men besich is ontrent de versche bloemen,
Vernam Don Jan het volck, dat wy Heydinnen noemen;
En siet, de jonge spruyt, die in het groene sat,
Heest op den staenden voet hem door het oir gevat,
Hem door het oogh verruckt. Hy siet haer geestigh wesen,
En hoort haer soete stem, en heeft'et bey gepresen;
En t'wijl hy staet en dut, en op de vrijster siet,
Soo hief sy weder aen, en songh een ander liet:
‘Schoon bloem-gewas, en edel kruyt
Van 's hemels dan gevoet,
En al wat uyter aerden spruyt,
Ghy wort van my gegroet!
Ick koom hier aen der heyden gaen,
Daer soeck ick mijn vermaeck;
Ick ga op u mijn oogen slaen,
En 't schijnt dat ick ontwaeck.
Ick sie mijn beelt in uwe jeught,
Dat my eerst heden blijckt;
Ick schep mijn lust uyt uwe vreught,
Vermits ghy my gelijckt.
Uw schoone glans verw en frissche glans
Verciert het gansche velt:
En, naer het seggen van de mans,
Ben ick oock soo gestelt.
Maer daer is noch een ander stuck,
Dat med' ons beyde raeckt:
Dat is, dat ramp en ongeluck
Gansch licht tot ons genaeckt.
Besiet, hoe ras een bloempje sterft,
En plat ter aerden sijght:
Besiet, hoe licht sijn glans verderft
En dorre plecken krijght!
Besiet, hoe dat een frissche roos
(Ick meyn een jonge maeght),
Een die met onder duysent koos
En al de jeught behaeght;
Besiet, hoe licht een schoone blom
Verliest haer eersten glans;
Schoon sy was lief en wellekom
By alle jonge mans.
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Wel, roosjens, ciersels van het velt!
Kan dit alsoo geschiên,
En is 't met u alsoo gestelt,
Soo dient'er in versien.
Maer segh, wat kan u beter zijn
Als datje wort gepluckt?
Niet door een boek of gortigh swijn,
Om soo te zijn verdruckt;
Maer om te zijn een hupsche kroon,
Ter eeren van de jeught;
Uw plucker tot een soete loon,
En tot een stage vreught.
En of uw tijt is wonder kort,
Maeckt dacrom geen getreur;
Want schoon een frissche roos verdort,
Sy hout een soeten geur.
Wel nu, wy staen in éénen graet,
O ciersel van het wout!
Koom, geef my doch van uwen raet
Die ghy voor sekerst' hout.
Moet oock mijn bloempje t'sijner tijt
Van iemant zijn gepluckt? (PAN): Ja, vrijster, sooj' 'et waerdigh zijt,
En soo het u geluckt.
Daer zijnder niet dan al te veel
Die staêgh ten toone staen;
Sy bieden ons een groene steel,
Maer niemant wilder aen.
Daer sweeft haer blat dan met den wint,
Als stof gemeenlick doet:
Ach, 't bloempje dat geen plucker vint,
Dat treet men met den voet!
(PRECA.): Wel hoe, wat koomt hier voor geluyt
Geresen uyt het wout?
My dunckt, hier sit een slimme guyt
Gedoken in het hout.
Het mocht wel zijn de bocx-voet Pan,
Die woont hier in het groen:
Dat is van outs de rechte man
Om vrijsters leet te doen.
Wel lincker, wie ghy wesen meught,
Ick bid u weest gerust!
Mijn bloem, mijn roem, mijn teere jeught
Is niet voor uwen lust.
Ick wachte voor mijn beste pant,
Tot troost van mijn verdriet,
Ick wachte vry een waerder hant;
Maer u en wacht ick niet.’
Terwijl hem dit gebeurt met wonder groot vernoegen,
Soo komt de Nachtegael sich by de vrijster voegen,
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En queelt daer uyt de borst met soo een bly geschal,
Dat haer vermenghde stem verheught het gansche dal.
De Ridder onder dies gevoelt sijn geest beroeren,
Terwijl hy op de maeght alleen heeft sitten loeren.
‘Wel, of dit Heydens kint (seyt hy met vollen mont)
Eens op sijns hoofs gekleet voor ons ten toone stout,
Waer sou haer schoonheyt gaen? van soo een aerdigh wesen
En is, gelijck ick meyn, in geenen tijt gelesen.’
Hier op soo treet hy toe, en geeft hem by de maeght,
Die hy na sijn gevolgh en na de jagers vraeght.
Sy, met een heus gelaet, seyt geensins iet te weten,
Waer sijn geselschap is; maer daer te zijn geseten,
Ten eynde sy een krans van groene kruyden vlocht,
Die haer dan op het feest tot ciersel dienen mocht.
Majombe, die alreeds den Ridder had vernomen,
Begon van stonden aen voor hare nicht te schromen;
En maeckt haer daer ontrent, op datse mocht verstaen
Wat haer de Ridder seyt, en hoe de saken gaen.
Constance was begaeft met soo een aerdigh wesen,
Dat niemant haer gelaet genoegh en heeft gepresen;
Daer vloeyt uyt haren mont soo aengenamen lach,
Dat sy de gunste won van die haer maer en sagh:
Haer zeden zijn beleeft, haer reden wel gebonden,
Haer spraeck is enckel geest, en niet als soete vonden;
In 't korte, watse doet en watse neemt ter hant,
Dat toont een goeden aert, en ongemeen verstant.
De Ridder onder dies, ontstelt door heete voncken,
Heeft op dien eygen stont het soet vergif gedroncken;
En daerom als hy wist wie dat Majombe was,
Soo is hy nevens haer gesegen in het gras:
Soo is hy met het wijf in veelderhande reden,
En met Constance selfs in langh gespreck getreden;
Ten lesten berst hy uyt: ‘Uw schoonheyt, geestigh dier,
Verweckt in mijn gemoet een wonder selsaem vier.
Ick wou, indien ick mocht, uw trouwen dienaer wesen,
En soo u dat beviel, soo waer ick haest genesen;
Soo waer ick metter daet een gansch geluckigh mensch,
En had door uwe gunst mijn vollen herten-wensch.’
Het woort is nau geseyt, de socte Preciose
Die kreegh hier op een blos gelijck een versche rose;
Haer gramschap en met een haer schaemte zijn vermenght,
Als haer beroert gemoet hem dus sijn antwoort brenght:
‘Heer Ridder, naer ick hoor, ghy zijt vol hoofsche treken,
En hebt, naer ick vermoê, meer vrijsters uyt-gestreken;
Ick weet, als ghy een maeght om hare schoonheyt vleyt,
Ick weet'et, lieve vrient, al wat'er is geseyt.
Ick weet, dat eens de vos bedroogh den slechten raven,
Als hy na spijse socht om hem te mogen laven:
De raef had leeker aes, en droegh het in den beck,
Dit sagh de lose vos, en speeld' hem desen treck:
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Hy seyt hem: aerdigh dier, dat geestigh weet te singen,
En zijt van outs geleert in alle soete dingen;
Ey, schenckt ons nu een reis een deuntjen na de kunst,
Dat sal ons heden zijn een teycken uwer gunst.
De raef, eylaes! verlockt met dese troetel-reden,
Die voeght sich om te doen gelijck hy was gebeden;
En mits dat hy den beek tot singen open stelt,
Soo viel het lecker aes te midden op het velt.
Dat greep de slimme vos en, sonder langh te beyden,
Begaf hy metten roof sich midden op der heyden;
Daer at en loegh het dier, en al met vollen mont,
Terwijl de malle raef bedroeft en eensaem stont.
Ick ken, al ben ick jongh, den aert van 't listigh prijsen,
En weet wat ongemack hier uyt sou mogen rijsen;
Ick weet het watje soeckt, als ghy my gunste biet;
Maer schoon ghy zijt de vos, ick ben de rave niet.
Ick ben een Heydens kint, veracht van alle menschen;
Hoe kan uw hoogh gemoet om mijn geselschap wenschen,
Als slechts op desen gront, ten eynd' uw geyle lust,
Tot oneer mijner jeught, eens mochte zijn geblust?
Maer neen, gelooft'et vry, geen man sal my belesen,
Dat ick in geyle lust hem sal ten dienste wesen.
Acht my voor die ghy wilt en dat ick wesen magh,
Ick ben een vyandin van alle vuyl bejagh;
Dat sal ick eeuwigh zijn. Wel, gaet dan elders jagen,
Voor u en is geen kans mijn eere wegh te dragen;
Weet, dat'er onder 't volck, dat ghy voor Heydens groet,
Noch is een reyne ziel en onbevleckt gemoet.
Ghy dan, nadien ghy zijt genegen om te jocken,
Gaet naer het dertel Hof en streelt de sijde rocken,
Soeckt daer bequame stof voor uw ongure vreught,
En laet my 't edel pant van mijne reyne jeught.’
Als 't wijf op desen toon de vrijster hoorde spreken,
Heeft sy haer peck-swart hair een weynigh op-gestreken,
Als bly van dit gespreck: ‘Ey, seytse, lieve vrient!
Hier is geen lichte-koy die hoofsche linckers dient.’
De Joncker, als verbaest van soo gestrenge woorden,
Die hem als door het oir tot in het herte boorden,
Sagh op het fier gelaet van soo een jeugdigh dier,
En voelt te meer de kracht van sijn inwendigh vier.
En nae hy sonder spraeck een weynigh heeft geseten,
Soo laet hy sijn besluyt de strenge vrijsters weten,
En dat op desen voet: hy treckt van sijne hant
Een ringh, een rijck juweel, een hellen diamant,
En seyt haer: ‘schoone maeght, ick sweere by mijn leven,
En by het Ridderschap my van den Prins gegeven,
Ick sweere by het pant, dat ghy voor oogen siet,
Dat u mijn trouwe ziel oprechte liefde biet.
'k En wil u, schoone bloem! niet als een by-sit houwen,
Ick wil u na den aert van onse wetten trouwen,
En, tot een vast gemerck, siet daer een eeuwigh pant,
Draeght dat tot mijnder eer aen uwe rechterhant.’
Te midden in het woort, soo biet hy Preciose
Een schoonen diamant. Sy, na een lange pose
Het stuck in haer gemoet te hebben overdacht,
Heeft dus, met heus gelaet, haer antwoort ingebracht:
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‘Wel Joncker, na my dunckt, ghy schijnt het stuck te meenen,
Maer ghy sult uwen staet in my te seer verkleenen;
Ghy daerom, let'er op, eer dat ghy vorder gaet,
Hier dient niet in gegaen als met besetten raet.
Maer noch al boven dat, soo magh ick niet vergeten
Dat u in dit geval is dienstigh om te weten,
En dat ick noodigh acht voor al te zijn gedaen,
Eer dat wy tot besluyt in desen handel gaen:
Ghy moest twee jaren langh in ons geselschap leven,
En u aen onse wet ten vollen over-geven;
Ghy moest benevens ons gaen dolen achter lant,
By wijlen sonder gelt en sonder eenigh pant;
Ghy moest uw machtigh goet en uwe groote staten,
Ghy moest uw prachtigh kleet geheelick achter laten,
Ghy moest in volle daet, en niet in loosen schijn,
Een spot, gelijck als wy, van al de werelt zijn;
En dit al, goede vrient! om wel te mogen letten,
Of nut en dienstigh is uw sin op my te setten;
En med' aen d'ander zy, of my oock dienen sou
Met u dit vry gemoet te binden aen de trou.
Siet, dit is ons gebruyck, ick spreke sonder veynsen,
Ghy, soo het u belieft, gaet op de sake peynsen;
Dit moet de proeve zijn van uwe liefde, vrient!
Of anders stelt het vast, dat ghy my niet en dient.’
Soo haest de Ridder hoort het slot van dese reden,
Hem rilt een koude schrick door al de gansche leden;
Dies seyt hy: ‘dit ontwerp, dat ghy hebt voortgebracht,
Gaet verre, soete maeght! en dient te zijn bedacht.
Ick wil met rijp beraet het stuck gaen overleggen,
En u in ronde tael mijn antwoort komen seggen,
En dat te deser plaets en in dit eygen dal,
Soo haest de gulde son hier weder schijnen sal.’
Daer mede breeckt hy af, vermits hy had vernomen
Dat boven van den bergh sijn jagers neder komen;
Die wenckt hy metter hant, soo dat het gantsche rot
Met hem komt af-gedaelt tot aen sijn Vaders Slot.
Hier treet de Ridder in en, schoon dat al de knechten
Zijn besigh op een ry de schotels aen te rechten,
Hy des al niet-te-min onthout hem van den dis,
Vermits hy, soo het schijnt, geheel onlustigh is.
Hy sluyt sijn kamer toe, en gaet een wijle treden,
Hy spreeckt tot sijn gemoet, en al in losse reden,
En dus, en weder soo, al sonder vast besluyt,
En berst noch op het lest in dese woorden uyt:
‘Eylaes! wat gaet my aen aldus te liggen mallen,
En op soo lagen plaets mijn oogh te laten vallen,
Mijn oogh, mijn dertel oogh, mijn ongetoomde lust,
Die niet aen dese kant en dient te zijn geblust!
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Sal ick mijn edel huys, mijn staet en eere laten,
En met soo vuylen hoop gaen loopen achter straten,
Gaen loopen door het Rijck, en menigh ander lant,
Alleen maer uyt een tocht van geyle minne-brant?
Sal ick, een Christen mensch, tot Heydens my begeven,
En leyden nevens haer een rou en beestigh leven?
Sal ick een macker zijn van desen vuylen hoop,
Een smaet van onsen God, en van den reynen doop?
Sal ick mijn naeste bloet tot mijnen haet verwecken,
En door het gansche Rijck mijn voorstel doen begecken?
Sal ick de schande doen aen mijn vermaerde stam,
Dat ick een Heydens wijf in mijn geselschap nam:
Dat ick, als tot een spijt van alle Christen-vrouwen,
Met soo een vuyl gebroet genegen ben te trouwen?
Neen, neen, ô hoogh gemoet! en doet'et nimmermeer,
Let op uws vaders huys, en op uw eygen eer.
Ghy hoeft voor u geen wijf by dit gespuys te soecken,
En maken dat het volck uw trouwen sal vervloecken.
Hier, in dees rijcke stadt, en in dit machtigh Hof,
Daer is tot uw gerief al vry bequamer stof.
Indien ghy zijt gepast met wel-gemaeckte leden,
Komt, als het u bevalt, maer uyt uw huys getreden,
Daer woont de schoonheyt selfs, en dat in groot getal,
Daer uw naeu-keurigh hert vernoegen vinden sal.
Indien ghy zijt vermaeckt met wel en net te spreken,
En dat oock even selfs en sal u niet ontbreken.
Indien ghy gelt begeert, of anders machtigh goet,
Ghy vint het even daer, en dan oock edel bloet;
Ghy vint'et altemael, en wat'er is te wenschen,
Treckt maer uw grilligh oogh van dees ongure menschen;
Gaet, kiest dat u betaemt, en trouwt met uws gelijck,
Ghy vint tot uw gerief het gansche Koninghrijck.
Maer wat magh ick, och arm! mijn jonge sinnen quellen,
En mijn ellendigh hart in dese prangen stellen?
Ick sie het klaer genoegh wat dienstigh is gedaen;
Maer wie kan in de jeught sijn tochten wederstaen?
Ick prijse reyne tucht en alle goede zeden;
Maer ick en kan de lust niet buygen na de reden:
Al ben ick met de jeught gedurigh in geschil,
Ick worde wegh-geruckt oock daer ick niet en wil.
Ick word', eylaes! vervoert, en schoon ick wil het weren,
Ick rake buyten spoor oock tegen mijn begeren.
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Het vleesch is wonder sterck, en 't is een deftigh man,
Die hier het velt behout en meester blijven kan.
Ick gae dan wederom, ô schoone Preciose!
Mijn hert vermagh het niet dat ick een ander kose;
Ick ben in dat gepeys te verre wegh geleyt,
Ick hael het weder in al wat ick heb geseyt.
Soo haest uw geestigh oogh, uw-soet en aerdigh wesen
Koomt als een helle son in mijnen geest geresen;
En dat ick sie den glans van uw beleeft gelaet,
Dan is'et sonder kracht al wat u tegen gaet.
Geen mensch kan immermeer in desen my beschamen,
Als of soo slechten maeght my niet en sou betamen,
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En dat mijn grilligh hert hier sonder reden malt,
Vermits mijn rouwe jeught hier in te lage valt:
Ey, draeyt doch eens het oogh, en siet na d'oude jaren,
Het stuck dat sal gewis sich anders openbaren;
Wat is'er doen ter tijt, wat is'er al bedocht,
Om by een geestigh dier te vinden dat men socht!
Jupijn, wel eer geseyt de grootste van de Goden,
Is uyt sijn hoogen troon tot in het wout gevloden,
En heeft daer aen-gedaen het wesen van een stier,
Of van een wilde swaen of ander selsaem dier.
Heeft niet Alcmenaes soon, die monsters had verwonnen,
Den spin-rock aen-gevaert, en als een wijf gesponnen,
En vry al meer gedaen, dat noyt een deftigh man,
Bezijden dit geval, ter eeren duyden kan?
Hoe menigh edel Vorst, een kroon gewoon te dragen,
Is in der haest verruckt door heete minne-vlagen,
Niet door een hoofsche maeght, of groote Koningin,
Maer, ick en weet niet hoe, een sloir, een Harderin!
Daer is, men weet niet wat, in onsen geest verholen,
En doet al menighmael de wijste lieden dolen,
Het brenght hen in den geest een aengename pijn,
En seyt: Dat Gode voeght, wien kan het schande zijn?’
Soo haest het groote licht de sterren heeft verdreven,
Soo gaet de Jongelingh sich op den wegh begeven,
Hy vint het oude wijf, hy vint de jonge meyt
Ter plaetse daerse bleef, en daer het was geseyt.
Hy viel, terwijl hy gaet, in veelderley gedachten,
Die hem sijns vaders huys vry hooger deden achten,
Die hem van nieuwen aen gaen brengen in den sin
Sijn vremde dwepery en noyt bekende min.
Dies valt hy in beraet: of hy sal weder-keeren,
Dan of hy sijn gemoet sal laten overheeren;
En, siet, de reden wan, de vremde liefde weeck,
En, soo het schijnen mocht, de vremde lust besweeck.
Maer juyst in dit gepeys doen sagh hy Preciose,
En scheen in haer gelaet gelijck de versche rose,
Oock schoonder alsse plagh. Dies als hy nader quam,
Soo wert van desen roock terstont een helle vlam.
Juyst soo gelijck een kaers te voren eens ontsteken,
Waer van dien eygen stont het leven is geweken,
Indiense maer een reys genaeckt een hellen brant,
Is op den staenden voet in haren eersten stant:
Soo vaert de Jongelingh. Hy koomt tot haer getreden,
Hy seyt haer: ‘waerde maeght, ick schenck u dese leden,
Ick ben bereyt te doen wat ghy bevelen sult,
En wat'er komen magh te dragen met gedult.
Ick ben van nu bereyt uw wijsen aen te vangen,
Laet my terstont een kleet van uw geselschap langen,
Ick sal om uwent wil met blijdschap onderstaen
Dat nimmer Edelman of Ridder heeft gedaen.’
Dit seyt hy, en terstont begon hy uyt te trecken
Al wat sijn edel lijf voor desen plagh te decken;
Soo dat hy, eer een uur, daer op den velde staet,
In all's soo toe-gerust gelijck een Heyden gaet.
Stracx komt het gansche rot den man verwellekomen,
En hy wort onder hen als broeder aen-genomen;
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Daer wort sijn hooft gewiet te midden in de schaer,
Maer al met naer geheym en wonder vremt gebaer.
De naem, die hem wel eer was in den doop gegeven,
Om als een Christen mensch voortaen te mogen leven,
Wort by hem voor het volck ten vollen af-geleyt,
Soo dat hy nu voortaen Andreas wort geseyt.
Een met een grijsen kop, die quam tot hem getreden,
En boot hem veel gelucx, en seyd' hem dese reden:
‘Ghy, die als nieuwelingh in ons geselschap treet,
't Is nu dat ghy den gront van onse rechten weet;
Ick dan, een opperhooft van onse meed'-gesellen,
Wil voor uw kloeck verstant ons wetten open stellen.
Voor eerst en heeft ons volck geen dingh voor hun alleen,
Wat yder wint of vint, dat is voor ons gemeen.
De vrouwen neem ick uyt; die mogen, na de wetten,
Haer bedde nimmermeer in eenigh deel besmetten:
Want als haer eenigh wijf hierin te buyten gaet,
Dat wort van stonden aen gelevert aen den Raet;
En die laet overluyt terstont het vonnis lesen,
Dat sy onwaerdigh is op aerden meer te wesen.
Dies hoeft men beul, noch galgh, noch swaert, noch engen strop,
De jongste van den hoop die breeckt haer flucx den kop.
Men tijght ons dieften op, en wonder slimme streken;
Maer 't is niet wel geseyt, men moeste sachter spreken:
Wy stellen overal gemeenschap in het goet,
En nemen ons behoef van rijcken overvloet.
Wy zijn gelijck een spoor voor haveloose menschen,
En krijgen even soo al wat wy konnen wenschen:
Want die op sijn bedrijf niet vlijtigh toe en siet,
Wanneer hy weder komt, soo vint hy dickmael niet.
Ons tuygh wort noyt gerooft. 't Is qualick iet te stelen,
Wanneer den huys-waert selfs die rolle weet te spelen;
Al knaeght de grage slangh al vry een lange wijl,
Voor haer en is geen aes te krijgen van de vijl.
Wy leeren alle daegh de gront om wel te leven,
En wat men aen den buyck of rugh behoort te geven,
Wy hebben in der daet nu menighmael beproeft,
Hoe weynigh dat het lijf tot noodigh voedsel hoeft.
Het is een groot gemack, bekent aen weynigh menschen,
Niet in dit aertsche dal te vreesen of te wenschen:
Wy vinden dat men eerst dan onbekommert leeft,
Wanneer men niet en soeckt, oock als men niet en heeft.
Dies zijn wy niet besorght om goet by een te rapen,
Maer konnen onverlet en sonder vreese slapen.
Wy spitten nimmermeer, wy kennen geenen ploegh,
En des al niet-te-min wy vinden broots genoegh.
Wy presen noyt een mensch die na den rijckdom snelde,
Wy leven van den dau, als bloemen op den velde.
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Ons ziel is niet beducht om gelt of machtigh goet,
Wy rapen onsen kost gelijck een vogel doet.
Wy plucken sonder gelt de vruchten van de boomen,
Wy trecken sonder kost de vissen uyt de stroomen;
Wy krijgen wilts genoegh en vogels uyt het wout,
De keyen geven vyer, en al de bossen hout.
Ons huysraet meestendeel bestaet in snelle bogen;
Wy koken daer het valt, wy slapen daer wy mogen;
En schoon het niet en gaet gelijck het yder lust,
Wy des al niet-te-min, wy stellen ons gerust.
Wy konnen noorden wint en alle sure vlagen,
Wy konnen harden vorst oock sonder hinder dragen,
Soo dat ons gansche lijf geen koud' of hit en kent;
Soo veel vermagh de tijt, en daer men toe gewent.
Schoon dat het gansche Rijck wou krijgh en oorlogh voeren,
't En sal ons even-wel de sinnen niet beroeren:
Want schoon of dese wint en die verliest den slagh,
Het gaet ons even-wel gelijck het eertijts plagh.
Wy staen noyt vroeger op om eenigh Heer te groeten,
Of dat wy door de stadt een Prins geleyden moeten;
Wy streelen niet een mensch, oock niet den grootsten Vorst,
Dat is maer voor het volck, dat na den eer-sucht dorst.
Ons geest is nimmermeer gequelt met hooge saken,
Om ons door al het lant een grooten naem te maken;
Of ons de werelt prijst, of ons de werelt laeckt,
Wy zijn als buyten schoots, en werden niet geraeckt.
Al is de gansche kust van roovers ingenomen,
Noch zijn wy niet beschroomt om daer ontrent te komen;
Wy singen menighmael oock in het dichtste wout,
Daer sich een vinnigh heir van felle moorders hout.
Wy zijn niet eens beducht, schoon al de winden blasen,
Wy leven onbeschroomt hoe seer de baren rasen;
Wy vreesen geenen brant of hoogen water-vloet,
Die niet verliesen kan, wat schaet hem tegenspoet?
Schoon dat het gansche Rijck moet tol of schattingh geven,
Wy leyden even-wel een onbekommert leven;
Geen hooft-gelt op het volck, geen lasten op het lant
En worden oyt geverght aen onsen vryen stant.
Wat dient'er meer geseyt? wy zijn geduchte lieden,
Die geen verheven Vorst, geen Prins en kan gebieden.
Al waer de gulde son de werelt open-doet
Daer gaen wy sonder schroom, als op ons eygen goet.
Wy leven over-al als Prinssen van den lande;
Niet hebben even-wel en is hier niemant schande.
Wy trecken t'onsen dienst geheel het aertsche dal,
Wy hebben niet een sier, en wy besitten 't al.
Ick heb u, edel Helt! ons wijse nu beschreven,
Ghy let, of ghy begeert met ons daer in te leven,
Dan of ons strengh gebruyck is tegen uwen aert;
Want siet, het staetje vry te blijven datje waert.’
De grijse kop, die sweegh. Andreas gaet beginnen:
‘Spits-broeders, seyt de man, met al de gansche sinnen
Word' ick uw bont-genoot; en tot een vaste peyl,
Hier is een volle beurs, die ick u mede deyl.
Siet, als ick uyt de stadt tot u ben af-gekomen,
Soo heb ick desen bucht in voorraet met-genomen:
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Ontfanght dit klein geschenck en weest'er vrolick van,
En hout my voor uw vrient en voor een rustigh man.
Één dingh wil ick alleen hier in bedencken brengen,
En bidden, wat ick magh, dat ghy het wilt gehengen:
Ick treed' in dit verbont alleen om dese maeght,
Laet die voor my alleen indien het u behaeght.
Ick sal tot aller tijt, waer dat wy henen trecken,
Haer voor een trouwen vrient en voor een hoeder strecken;
Ick sal haer leyder zijn en hier en over-al,
Soo dat haer teere jeught geen hinder lijden sal.’
Een van den swarten hoop begon hier op te wrocken,
En seyde: ‘Lieve vrient, soo ghy begeert te jocken
In eere, sonder hoon, het wert u toe-gestaen;
Maer wat ick bidden magh en wilt niet hooger gaen.
Weest heus in uw gebaer, en wilt'er in volherden;
Of anders, hout'et vast, het sal uw beurte werden;
Wy lijden onder ons by wijlen soet gelagh,
Maer ontucht nimmermeer, en geensins vuyl bejagh.
Dies soo de jonge maeght van u wert uyt-gestreken,
Wy sullen u gewis den kop aen stucken breken;
Maer sooje trouwe meent en niet als eerbaer zijt,
De maeght sal uwe zijn, en dat te rechter tijt.’
Dit nam Andreas aen ten vollen na te komen,
En heeft op dit gespreck de vrijster aen-genomen;
Een yder riep: ‘geluck!’ en maeckte groot gebaer,
En wederom: ‘geluck, geluck, geluckigh paer!’
Maer hy versoeckt terstont, dat haer de gansche bende
Vertreckt uyt dat gewest, en elders henen wende,
Uyt vreese, soo hy bleef of woonde daer ontrent,
Dat hy van eenigh mensch eens mochte zijn bekent.
Daer gaet hy metten hoop in vreemde landen dwalen,
En hy en mist niet eens sijns vaders hooge zalen;
Hy acht geen ongemack, geen schande, geen verdriet,
Wanneer hy maer een reys sijn Preciose siet.
Hy voelt sijn ingewant, hy voelt sijn herte springen,
Als sy maer uyt de borst een deuntjen plagh te singen;
Het bitter even-selfs, dat is hem suycker soet.
Ey, siet eens wat de jeught en wat de liefde doet!
Don Jan noch even-wel, oock in dit woeste leven,
En wil hem tot bedrogh of diefte niet begeven;
Maer wat dit selsaem volck of hier of elders haelt,
Dat wort al menighmael by hem alleen betaelt.
Hy wil geen vuylen jock in hare praet gehengen,
Maer pooghtse met beleyt op beter wegh te brengen;
Soo dat hy metter tijt haer rouwe sinnen wint,
En sich by al den hoop in grooten aensien vint.
Maer t'wijl dit selsaem volck op hare wijse leefde,
En sonder vaste plaets in alle landen sweefde,
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Een maeght van Murcia die sagh den Edel-man,
En hoe hy al de jeught in schoonheyt overwan,
En hoe sijn heus gelaet en sijn beleefde zeden,
Sijn oogh, sijn hoofsche tael, sijn wel-gemaeckte leden
Zijn anders in gestel als oyt een Heyden plagh,
Of alsse daer ontrent een Heer of Ridder sagh.
Haer geest die wort beroert, haer sinnen om-getogen,
De loop van haer gepeys is buyten haer vermogen,
Sy voelt 'k en weet niet wat ontrent haer grilligh hert,
Sy voelt hoe dit gewoel allencxen grooter wert.
Wat sal de Juffer doen? sy weet niet wat te maken,
Sy voelt een selsaem vyer door al de leden blaken;
Dies als sy op een tijt den Ridder eensaem vont,
Soo opent sy aldus tot hem een heuschen mont:
‘Bevallick Jongelingh, wat magh u doch bewegen,
Dat ghy tot desen hoop soo bijster zijt genegen,
Dat ghy by dit gespuys uw soete jeught verslijt?
Ey, geeft eens beter vreught aen uwen jongen tijt;
Gebruyckt uw geestigh lijf en dese schoone leden,
Daer ghy, tot uwer eer, die nutter sult besteden,
En soo ghy zijt geneyght te gaen met goet beleyt,
Ick weet een beter staet voor u alleen bereyt.
Hier zijn veel Edel-liên die my tot trouwen vergen;
Want ick heb over-al veel wijngaerts aen de bergen,
En bossen in het wout en boomgaerts in het dal,
En ossen op het velt en paerden in den stal,
En schapen op het schor, en geyten aen der heyden,
En hinden in het perck, en koeyen in de weyden,
En knechten tot de jacht, en honden in het kot; En voor mijn eygen huys een schoon en lustigh slot.
In 't korte: machtigh goet. Magh ick u maer genieten,
Ick sal in uwen schoot geheele schatten gieten,
Dit wout, dit vruchtbaer lant, soo ver uw oogen sien,
Dat sal u eygen zijn, en ick noch boven dien.
Ick, die een dochter ben van edel bloet geboren
Heb u, door enckel gunst, voor alle mans verkoren.
Siet, dat de beste jeught voor desen heeft gesocht,
Wort u alleen gejont en in den schoot gebrocht.
Ontfanght mijn rechterhant, ontfanght mijn frissche leden,
Die ick in uw vermaeck na desen wil besteden,
Ontfanght mijn herte selfs, en stelt my buyten pijn,
En spreeckt een eenigh woort, en ick sal uwe sijn.’
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Andreas hoord'et aen, maer kon het geensins prijsen,
Dat uyt haer teeren mont soo vrye woorden rijsen,
O vrijsters, watje doet, siet datj'et niet en vraeght;
Want als een vrijster vrijt, dat is te veel gewaeght.
‘Me-Juffrou, seyt de man, ick danck u duysent werven,
Mijn liefd' is eens geset, en daer in wil ick sterven;
Weet oock, dat onder ons geen mensch en wert gepaert
Als met ons eygen volck, of een van onsen aert.
Uw gunste, niet-te-min, die ghy my komt betoonen,
Die wensch ick dat u God ten vollen wil beloonen;
Doch, wat my raken magh, set elders uwen sin,
Mijn hert is u ontseyt, daer woont een ander in.
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Gohanna, met den slagh van soo een droeve reden,
Gevoelt een koude schrick haer trillen door de leden,
Gevoelt een diep verdriet; sy gaet ter zijden af,
Daer sy haer droef gemoet in dese klachten gaf:
‘Wat ben ick voor een sloir? wat heb ick gaen beginnen?
Kan ick geen Heyden selfs bewegen om te minnen?
Och, God! wat let my doch, dat ick geen schamel man
Met al dat ick besit tot mywaerts trecken kan?
Ben ick dan soo mismaeckt, soo leelick aen te schouwen,
Dat my een slecht gesel ontseyt een wettigh trouwen?
Ben ick soo vuylen slons, of wel een oude queen,
Dat ick verstooten word' en loop een blauwe scheen?
Neen seker; 'k heb terstont mijn lijf en gansche wesen,
Mijn oogh en rooden mont, mijn geestigh hair gepresen,
Als ick ontrent den noen, en midden op den dagh,
Mijn leden oversloegh, en in den spiegel sagh;
Voorwaer een eerlick man die sou hem des vernoegen,
Indien ick maer en wou tot hem mijn leden voegen:
Ick ben wel kussens waert, en soo ick maer en wou,
Ick waer oock heden selfs versegelt in de trou.
Daer zijnder vry genoegh die my des komen vragen,
En die noch boven dat mijn vrienden wel behagen:
Ick ben voor rijck en schoon en eerbaer hier bekent,
En heb soo veel versoecx als iemant hier ontrent.
Maer dat is niet genoegh. Men kan geen liefde setten
Ter plaetse daer men wil; want die is buyten wetten,
En gaet daer 't haer bevalt. De sin die is'et al;
En gansch de werelt dwaelt in dit ellendigh mal.
Ick ben soo dwaes geweest, dat ick heb uytverkoren
Een die my niet en acht. Ach, waer ick noit geboren!
O, 't is een hart gelagh, wanneer een jonge maeght
Haer wil niet hebben magh, schoon sy 't haer minder vraeght.
Ach, dat 's een wrange spijt! Ach, mocht ick heden sterven!
Want ick en sal geen troost mijn leven oyt verwerven.
Hy is een selsaem hooft, hy is een rouwe gast,
Die op geen schoone verw en op geen rijckdom past.
Maer waerom dus ontset om niet te willen leven?
En waerom doch den moet soo vaerdigh op-gegeven?
Het gaet noch, als men vrijt, gelijck het eertijts plagh:
Daer wort noyt eycken-boom gevelt met eenen slagh.
Ick wil eens wederom ick wil de saeck beproeven,
Hy sal niet andermael mijn teere ziel bedroeven;
Ick sal hem mijn cieraet, mijn schatten boven dien,
Ick sal hem diamant en perels laten sien.
Ick sal, gelijck een klis, hem aen de leden hangen,
En met een soet gevley hem streelen aen de wangen,
Ick sal hem....... maer, eylaes! hoe meer een vrijster vleyt,
Hoe datse meer verveelt, en lichter wert ontseyt.
Sijn hert is niet aen haer; het wert, eylaes! beseten
Van eene, die ick merck hy noyt en sal vergeten.
't Is dan om niet gepooght, al woel ick bijster seer;
Want voor mijn treurigh hert en is geen hope meer.
Het lieven is een dingh van wonder groot vermaken,
'k En weet op aerden niet, dat beter plagh te smaken;
Maer liefde sonder hoop van oyt gelieft te zijn,
Dat is een boose plaegh, en meer als helsche pijn.
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Dan ick ben niet gesint dit quaet in my te voeden,
Het geesselt mijn gemoet als met gestage roeden.
Gewis dit moet'er uyt, en om hier wel te gaen,
Soo moet'er in de plaets èn haet èn wraeck-lust staen.
Wel, haet, ontsteeckt mijn hert, en stelt u om te wreken,
Dat zijn, van overlangh, dat zijn de rechte streken
Van een die qualick mint, of ongeluckigh vrijt:
Ontseyde gunst ontbrant in gal en enckel spijt.
En dat knaeght aldermeest de sinnen van de vrouwen,
Die zijn hier als verwoet, en konnen wonder brouwen.
Een wijf is bijster erg, en waer men lagen smeet,
Daer is geen nicker selfs die slimmer gangen weet.
Dit moet ick heden selss, dit moet ick gaen beproeven,
Ick wil hem metter daet, ick sal hem gaen bedroeven
Die my de vreught ontseyt. Sta by nu, vrouwen-list!
En stort in mijnen geest, dat noyt verrader wist,
Dat noyt een spoker dacht, of boose geesten vonden.
Mijn breyn is op de loop, mijn sinnen ongebonden,
Mijn kop die suysebolt, daer is geen houwen aen,
Daer moet oock desen dagh wat selsaems omme-gaen.
Ick, ick moet wrake doen, en hy sijn straffe dragen,
Al sou het gansche Rijck van desen handel wagen,
Al soud' ick heden selfs my brengen in den noot;
Stil leven kan ick niet, ick ware liever doot!’
Hoort wat de Juffer doet. Sy laet haer jongen letten,
Waer dat Don Jan sijn mael gewoon is in te setten;
Een mael die niet en sluyt, en slechts van ossen leir,
Want koffers vint men noyt ontrent dit selsaem heir;
Hier van wel onderricht, soo laetse moye dingen,
Gout, peerels, hals-cieraet, daer in den huyse bringen,
En binden in het kleet van onsen Jongelingh,
Terwijl hy in het dorp of op den velde gingh.
Andreas, wel bewust hoe dat de vrouwen woeden,
Wanneer men haer ontseyt haer lusten aen te voeden,
Gebiet, dat al het volck terstont in rassen spoet,
Oock op dien eygen dagh, van daer vertrecken moet.
Dit nam de Juffer waer, en als hy meynt te reysen,
Begon sy met beleyt op haer bedrogh te peysen;
Sy stroyt door al het dorp, dat sy, uyt hare kist,
Gout, peerels, eenigh gelt, en veel juweelen mist.
Stracx zijn op haer geklagh de boeren aen-gekomen,
Die eyschen wederom al wat'er is genomen:
De rackers van de Schout zijn mede daer ontrent,
Die na den vreemden roep de strenge Rechters sent.
Daer gaet men 't heydens rot ten nausten ondersoecken,
De vrouwen in haer keurs, de mannen in de broecken;
Maer, siet, de loose maeght die wees den Ridder aen,
En seyt het slim bejagh by hem te zijn begaen.
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Als dit Andreas hoort, soo komt hy toe-gereden,
Hy loegh de Juffer toe, en seyd' haer dese reden:
‘Komt soeckt, vrindinne, soeckt al wat ghy soecken meught,
By my is anders niet als trou en ware deught.
Indien ick van bedrogh hier schuldigh wort bevonden,
Soo ben ick wel getroost om vast te zijn gebonden,
En soo te zijn gestraft gelijck men guyten doet,
Die soecken haer bejagh op ander luyden goet.
Ick sal noch boven dat u seven-mael betalen,
Wat ghy van uw cieraet hier uyt sult konnen halen:
Doorsoeckt vry dese mael, en watje vorder siet:
Een paert dat niet en let en vreest den ros-kam niet.’
Hier op soo gaet de Schout, en sijne rappe gasten,
De male van den vrient wel happigh ondertasten,
En siet, van stonden aen soo komt het aen den dagh,
Al wat voor aerdigh tuygh daer in verholen lagh.
Don Jan op dit gesicht is wonderlick verslagen,
Noyt was hy soo verbaest van al sijn leven-dagen;
Hy staet gelijck een steen met droefheyt overstort,
Eylaes! de jongelingh en weet niet waer het schort.
Stracx riep de Juffer uyt: ‘komt vanght ons dese boeven,
Die met haer vuyl bejagh het gansche lant bedroeven;
Maer grijpt eerst desen gast, die eerst soo moedigh sprack,
Hy is de rechte gront van al het ongemack.
Hier vanght den Rechter aen den Ridder scer te schelden,
Hy noemt het Heydens volck een plage van de velden,
Een peste van de stadt, een schroom van yder huys,
Een schuym van boeve-jacht, en alle vuyl gespuys.
Daer stont een krijghsman by die sich des gingh bemoeyen,
‘Wegh, seyt hy, met den boef, hy dient te leeren roeyen!’
En even met het woort soo geeft hy hem een slagh,
Soo dapper als hy kon, soo vinnigh als hy magh.
Andreas suysebolt, sijn hersens zijn bewogen,
Sijn geesten al gelijck door gramschap op-getogen;
Hy denckt niet waer hy is, hy weet niet wat hy doet,
Sijn geest die speelt alleen ontrent sijn edel bloet.
Hy stelt hem dan te weer, en gaet den krijghsman tegen;
Hy valt hem op het lijf, en vat sijn eygen degen,
Hy treft hem in het hert met soo een diepen fteeck,
Dat hem de levens-kracht van stonden aen besweeck.
Daer schreeuwt men overhoop. Andreas wort gebonden,
En al het Heydens rot na Murcia gesonden;
Daer is het hals-gerecht van dat geheele lant,
Soo dat men daer ontrent geen hooger rechter vant;
Terwijlen dit gebeurt, Constance, gansch verslagen,
Is van den bleycken anghst als buyten haer gedragen;
Daer is een killigh sweet, dat uyt haer aders schiet,
Vermits sy haren vrient aldus gebonden siet.
Maer desen onverlet soo wortse meê genomen,
En is met al het rot tot in de stadt gekomen;
Daer krielt men overhoop alwaer de vrijster quam,
Vermits een yder lust in haer gesichte-nam.
De fame van de maeght, aen alle kant gevlogen,
Heeft oock de Lant vooghdin tot in het hert bewogen,
Sy maeckt haer vaerdigh op, sy gaet tot haren man,
Daer seytse voor de maeght al watse seggen kan;
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Al met soo grooten ernst, dat haer wort toe-gelaten,
Het jongh, het geestigh dier te nemen van der straten,
Te brengen op het Slot. Majombe was'er by,
En was om dit geval van ganscher herten bly:
Sy meynt, soo maer de vrou hoort Preciose spreken,
Dat haer noch goet onthael noch gunste sal ontbreken.
En soo als sy het gist, soo was'et dat'et viel,
Me-vrou ontfingh de maeght als met een open ziel.
Sy blijft gelijck verdwelmt in hare soete wangen,
Sy blijft aen haer gelaet met al de sinnen hangen,
Sy neemtse by der hant, sy leytse door de zael,
Sy valt haer om den hals en kustse menighmael.
Sy spreeckt Majombe toe, sy vraeght verscheyde saken,
Maer verre boven al die Preciose raken,
Sy vraeght hoe out sy was. Het wijf dat antwoort haer,
Dat nu haer nichte quam ontrent de vijftien jaer;
Hier op is in de vrouw een droeve luym geresen:
‘Dus out soud' even nu mijn waerde dochter wesen,
Indien de goede God dien uytgelesen schat
(Dit sprack vrou Giomaer) aen ons gelaten had.
Maer, laes! nu is het kint in sijne jonge dagen
Met listen wegh-geruckt, en uyt'et lant gedragen.
Constance, waerje zijt, of immer komen meught,
God zy door sijnen geest ontrent uw teere jeught!’
De maeght gingh onder dies Me-vrou de handen kussen,
En bid haer even staêgh haer druck te willen blussen;
En t'wijl vrou Giomaer vast sit op haer en sagh,
Ontsluyt het aerdigh dier aldus haer droef geklagh:
‘Indien ghy, waerde vrou, hebt eenigh wel-behagen
In mijne teere jeught, soo hoort mijn angstigh klagen
En mijn bedroefde stem! De goede jongelingh,
Die in het naeste dorp de Lant-drost heden vingh,
Dat is mijn waerde vrient, in trou aen my gebonden;
Daer wort geen beter mensch in al het lant gevonden.
Al is de krijghsman doot, het is sijn eygen schult,
Hy bracht den vromen helt tot enckel ongedult.
Hy sloegh hem met een vuyst, dat hem de tanden bloeden,
Soo dat sijn edel hert hierom begon te woeden.
Hy is geen rouwe gast die oyt sijn leven stal,
Gelijck men metter tijt wel ondervinden sal.
Hy is een Edel-man. Laet alles overwegen,
En ondersoeckt het stuck gelijck het is gelegen:
Ghy sult met oogen sien en tasten metter hant,
Dat niemant oyt bedrogh in al sijn handel vant.
Soo dese jongeling gedwongen is te sterven,
Soo moet ick van gelijck mijn jonge leven derven;
Mijn hert is al te weeck, mijn wesen al te teer,
Als hy sijn leven laet, wil ick geen leven meer.
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Ick bid u, waerde vrou, met al de gansche leden,
Om uw verheven stam, om uw beleefde zeden,
Indien oyt soete min, indien oyt reyne vlam
In uwen geest ontstack, in uwen boesem quam;
Soo slaet een gunstigh oogh op twee soo jonge menschen,
Die geensins hoogen staet of machtigh gelt en wenschen,
Maer poogen een te zijn in vreught en ongeval,
Tot dat de bleecke doot haer eenmael scheyden sal.’
Met dat de jonge maeght haer reden heeft gesproken,
Zijn haer met groot verdriet veel tranen uyt-gebroken,
Soo dat het siltigh nat een stroom, een gansche beeck,
En aen vrou Giomaer een stage vloet geleeck.
Sy dan, mits dit geklagh, gevoelt haer gansch bewogen,
Gevoelt haer innigh hert als uyt het lijf getogen;
Daer is, 'k en weet niet wat, dat haer de sinnen roert,
En dat haer angstigh hert geweldigh omme-voert.
Men siet in dit gepeys, men siet haer oogen vlieten,
Soo dat haer in den schoot de druppels henen schieten.
De Lant-vooght onder dies komt treden in de zael,
Verwondert dat hy sagh den druck van zijn gemacl:
En hier op komt de maeght hem vallen aen de voeten,
En gaet hem insgelijcx met droeve woorden groeten:
Sy weent, en bidt, en smeeckt, met soo een heuschen mont,
Dat hem de goede man al med' ontsteken vont.
Hy kan, met alle kracht, sijn tranen niet bedwingen,
Die hem, als tegen danck, op mont en wangen springen;
Hy staet geheel verbaest, hy staet een wijle stil,
Onseker wat hy doen, of wat hy laten wil.
Majomb' hout onder dies haer sinnen op-getogen,
En woegh haer droeven stant met al haer gansch vermogen,
Sy rijst ten lesten op, en seyt: ‘Eerwaerde vrou,
My dunckt ick weet behulp voor desen swaren rou:
Wilt ghy een kleynen tijt hier uyt de zael vertrecken,
Ick sal u metter daet een wonder stuck ontdecken;
Hoort my een woort alleen, hoort wat ick seggen sal,
Ghy sult een eynde sien van dit bedroeft geval.’
Majombe sonder meer begaf haer uyter zalen,
En ging van stonden aen een aerdigh doosjen halen;
En alsse weder quam daer Giomara stont,
Soo knieltse vaerdigh neêr, en opent haren mont:
‘Vergeeft my, seyt het wijf, dat ick eens heb bedreven,
En dat ick nu ter tijt u wil te kennen geven;
Of soo ick na de wet ben waerdigh harde straf,
Soo geeft my aen den beul en sent my naer het graf.
Ick sal, hoe dat'et gaet, de rechte waerheyt spreken,
Ghy mooght aen desen romp uw leet en droefheyt wreken;
Ick sal tot aller stont verdragen met gedult
Wat ghy my voor verdriet hierom doen lijden sult.
Het is nu dertien jaer, of luttel min geleden,
Dat ick mijn reyse nam door al de Spaensche steden
En door het platte lant, ick sochte mijn bejagh,
Tot dat ick in Madrid een aerdigh meysjen sagh.
Een kint nau twee jaer out, behangen met juweelen,
Daer ick, na mijn verstant, behoorde van te deelen;
De voedster, soo ick sagh, die stont daer, op de straet,
Met seker kamer-maeght verwerret in de praet.
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Ick greep het jonge schaep en, sonder lange dralen,
Soo reysd' ick in der haest op onbekende palen:
En als ick was ter plaets daer ick my seker vont,
Doen leyd' ick in beraet wat my te plegen stont.
Ick had eens vast gestelt (ick wil de waerheyt seggen)
Het kint, van all's ontbloot, tot vondelingh te leggen,
Om al sijn rijck cieraet, en wat'et vorder had,
Te houden voor een roof en als mijn eygen schat.
Maer als ick recht doorsagh sijn geest en frissche leden,
Doen vond' ick mijn gepeys te strijden met de reden;
En daer op nam ick voor het meysjen op te voên,
Op hope dat'et ons eens voordeel mochte doen.
Ick heb'et dan besorght, ick heb'et laten leeren,
Al wat te rechter tijt haer jonckheyt mocht vereeren;
Soo dat het geeftigh dier veel schoone dingen kan,
En is, mijns oordeels, waert den besten Edel-man.
Maer wat is quaet te doen! wat heb ick droeve slagen
Om dit ondeugend' werck in mijne ziel gedragen!
Hoe was ick even staêgh gepijnight in den geest!
Wat heb ick niet gesorght! wat heb ick niet gevreest!
Wat heb ick menighmael mijn herte voelen beven
En drillen, als een riet van harden wint gedreven!
Ick schroomd', oock in den slaep, van haest te zijn beklapt,
Of door een snegen Schout alreê te zijn betrapt.
Wel, ick ben des geleert, en hebbe voor-genomen,
Noyt in soo bangen praem mijn ziel te laten komen;
Ick wil aen al ons volck, en wie my raken magh,
Ontraden dit bedrijf, en alle vuyl bejagh.
Wel doen is rechte vreught, maer alle slimme gangen
Zijn doodelick vergif die ons de ziele prangen.
Hier is dan nu de tijt, dat ick mijn schult beken,
Vermits ick op den wegh van beter leven ben.
Mijn Heer, siet dit juweel en dese gouden keten,
Ghy sult van stonden aen den ganschen handel weten:
Of wijst dit niet genoegh den gront van dit geval,
Soo leest eens desen brief dien ick u geven sal.’
Soo haeft als sy het schrift den Lant-vooght had gegeven,
Hy siet van stonden aen al dat'er is geschreven;
Hy las'et overluyt en met een open mont,
En dit was in der daet, dat hy daer in bevont:

Het jonge dochterken dat by my is, en dat ick den naem van Preciose gegeven hebbe,
hiet eygentlick Constance, en is een eenigh kint van Don Ferdinando d'Assevedo,
Ridder van Calatrava, en van vrou Giomara di Menesez. Ick stal het selve kint in de
stad van Madrid op Hemelvaerts-dagh, ten elf uren, in 't jaer duysent vyf hondert
vyf-ent negentigh. Het kint hadde doen ter tijt aen dese juweeltjens die in dit kosserken
leggen. Ick hebbe korts daer na dit alsoo vernomen, en goet bevonden 't selve by
memorie te stellen, misschien of het sobier of morgen te passe mochte komen.
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Met dat vrou Giomaer haer man dit hoorde lesen,
Soo is in haer gemoet een nieu gewoel geresen;
Sy kent het kleyn cieraet, sy kust'et menighmael,
En sijght uyt enckel vreught in onmacht op de zael.
De Lant-vooght recht haer op, verbaest van dese saken,
En staet een lange wijl onseker wat te maken.
Me-vrou, nu wat verquickt hoewel noch flau genoegh,
Vraeght stracx: ‘Waer is het kint, dat dese keten droegh?’
Het wijf seyt: ‘Waerde vrou, die met u heeft gesproken,
Juyst doen u metter daet zijn tranen uyt-gebroken,
Dat is het aerdigh dier in desen brief vermelt,
En dat tot heden toe uw droeve sinnen quelt.
Dat is uw eigen kint, by my weleer gestolen,
En door mijn slim beleyt tot heden toe verholen.
Ick bidde twijffelt niet, maer neemt uw dochter aen,
En laet na desen tijt uw droeve klachten staen.’
Terstont vrou Giomaer, met yver aengesteken,
Is uyt het stil vertreck in aller ijl geweken,
Sy gaet met grooten ernst en uytermaten ras,
En geeft haer na de zael daer Preciose was.
Die sat daer vast omringht met al de kamer-maeghden,
Die met een treurigh hert de jonge maeght beklaeghden,
Soo om het droef geval, als om haer soeten aert,
En dat haere teere jeught met Heydens is gepaert.
Me-vrou gaet sich in ernst na Preciose strecken,
Gaet aen de jonge maeght den boesem open-trecken,
En siet haer witte borst. Men vont een kleyne vrat,
Die sy ter slincker-hant ontrent den tepel hadt.
En als men haer den voet ter aerden dede setten,
En met een vlijtigh oogh daer op bestont te letten,
Soo bleeck het metter daet, dat twee van hare teen
Zijn, als een swane-poot, gewassen tegen een.
Me-vrou is buyten haer. De teyckens hier gevonden,
De vrat op hare borst, de teenen dus gebonden,
En 't gunt men uyt het schrift met klare woorden las,
Versekert haer genoegh wie Preciose was.
Sy grijpt haer in den arm, sy kustse menigh-werven,
Sy voelt een diepe vreught, en schijnt'er in te sterven,
Sy gaet tot haren man, die sy van herten mint,
En seyt hem: ‘Waerde vrient, siet hier uw eenigh kint;
Hier is uw waerde vrucht, die ick u heb gedragen,
Daerom ghy hebt getreurt soo veel bedroefde dagen;
Hier is het eenigh pant van onse soete jeught,
Ontfanght het nu ter tijt, en dat in rechte vreught.
De teyckens al gelijck, aen my terstont gebleken,
En laten mijn gemoet niet meer in twijffel steken.
Sy is het even-selfs die ick u heb gebaert,
Haer lichaem wijst'et uyt, en haer geheelen aert.
Voor al soo komt my voor, hoe dat ick was bewogen,
En ick en weet niet hoe, als buyten my getogen,
Wanneer ick eerst het kint ontrent ons deure sagh,
En hier noch onbewust in dese venster lagh.’
De man (die even soo een wonder hart bewegen
Had door sijn gansche lijf en in de ziel gekregen,
Juyst doen het aerdigh dier hem eerst voor oogen quam)
Seyt, dat hy dese maeght voor sijne dochter nam;
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Seyt, dat hy aen het wijf haer diefte wil vergeven,
En haer oock bystant doen, om wel te mogen leven,
Mits datse nu voortaen wil stillen haren loop,
En haer geheel ontdoen van desen vreemden hoop.
‘O Heere, seyt hy voorts, wie kan uw wonderwercken,
Wie kan gelijck het dient, uw hooge daden merken!
Ghy hebt ons langen tijt gespijst met tranen-broot,
Ghy hebt ons af-geleyt tot aen de bleecke doot.
Ghy hebt ons eenigh kint, nu soo veel droeve jaren,
Gedurigh om-gevoert in veelderley gevaren;
Ghy hebt'et niet-te-min, ghy hebt'et noch gespaert,
Ghy hebt'et, lieve God, tot onse vreught bewaert.
Het was ons sonden schult, dat wy uw felle slagen
Dus hebben uyt-gestaen en lange moeten dragen.
Wy hadden vry al meer tot onse straf verdient;
Maer ghy zijt onse God, ons heyl en ware vrient.
't Is uwe gunst alleen, 't is uw genadigh wesen,
Dat wy uyt dese doot ten lesten zijn geresen,
Dat ghy tot onsen troost dit wonder laet geschiên,
Dat wy ons waerde pant alhier in vreughde sien.
Sy was, eylaes! gegaen, sy was gelijck verloren,
Maer sy is wederom als op een nieuw geboren.
Ghy hebt ons eens gebracht tot aen het duyster graf,
Nu wast ghy wederom ons droeve tranen af.
Wilt ons van heden aen, wilt ons nu danckbaer maken,
Op dat tot uwen dienst ons herte magh ontwaken,
Op dat wy nu voortaen in daet en in de schijn,
Uw dienaers, lieve God, uw kinders mogen zijn!’
Constances hert ontloock terwijlen dit gebeurde,
Haer dacht, 't en was geen tijt, dat sy nu langer treurde;
Haer dacht, sy vont behulp, dat haren druck genas,
Vermits haer vader selfs daer eerste Lant-vooght was.
Haer dacht in volle daet, het stuek was nu gewonnen,
Vermits haer saken staen soo wel sy immer konnen:
Maer t'wijl sy in den geest hier mede besigh sit,
Soo treet haer vader toe, en seyt haer weder dit:
‘God heeft ons grooten troost en blijdschap toegesonden,
Om dat ghy, waerde kint, ten lesten zijt gevonden,
Om dat ghy noch gesont en in het leven zijt;
Maer daer is echter wat, dat my in 't herte snijt:
Ick sie, eylaes! ick sie, dat uwe domme sinnen
Een heyden (wat een schand!) een rouwen heyden minnen,
Een heyden sonder Doop, die niet en heeft geleert
Hoe dat men God den Soon met reyne sinnen eert!’
‘Met oorlof, seit de maeght, hoort my een weinigh spreken,
Ick weet van stonden aen uw droefheyt af te breken:
De vrient, aen my vertrout, en is geen heydens man,
Maer die in volle daet de Christenleere kan.
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Hy is noch boven dat van edel bloet geboren,
En heeft my, soo ick was, uyt enckel min gekoren;
En wat na dit geval noch vorder is geschiet,
En seyd' ick, na den eysch, den ganschen avont niet.’
Majombe nam het woort en gaet de man vertellen,
Hoe dat de jongelingh quam onder haer gesellen,
Hoe dat hy sijnen staet en vaders huys verliet,
Vermits hem fijn gemoet tot Preciose riet.
Hoe dat hy nevens haer alreede lange dagen
Had vorst, en heete son, en alle leet gedragen;
En dat dit al gelijck maer was een kleyn begin,
Een proef en ondersoeck van sijn getrouwe min;
Dat hy geen dertel spel de vrijster mochte vergen,
Noch met ongure jock haer teere sinnen tergen;
En dat hy door de lust noyt op en was gevat;
Maer dat hy sich in all's met eer gequeten had.
In 't korte, dese vrou verhaelt, in lange reden,
Al wat de jongh gesel voor desen heeft geleden;
Soo datse voor het lest ten vollen openbaert,
Hoe dan sijn Ridders kleet by haer noch is bewaert.
Dit vat de Lant-vooght op en, sonder langh te dralen,
Laet stracx het rijck gewaet daer in de kamer halen:
Het wijf dat gaet'er om soo vaerdigh alsse magh;
Siet, dus komt op het lest de waerheyt aen den dagh.
De Lant-vooght onder dies gaet Preciose vragen
Op al den omme-gangh van hare jonge dagen,
Op al des werelts loop, en hoe haer dit beviel,
En wat sy des gevoelt ontrent haer jonge ziel.
Sy antwoort over al met soo besette reden,
Met soo een goet bescheyt, en in soo volle leden,
Dat (soo de jonge maeght sijn dochter niet en waer)
Hy streckte voor gewis de sinnen over haer.
Hy vont sich in den geest van hare min bevangen,
En bleef aen haer verstant en hare schoonheyt hangen;
Maer nu het geestigh dier als dochter hem bestont,
Soo is hy gansch verhenght tot in sijns herten gront;
En t'wijl de man aldus in blijdschap is geseten,
Soo komt het oude wijf en brenght een gouden keten,
En brenght het hantcieraet, en wat den jongelingh
Te voren om den hals of aen de leden hingh.
Als dit de Lantvooght siet, en hoort de Ridder noemen,
En weet van wat geslacht dat hy is af-gekomen,
Gevoelt hy ander-mael, dat sijn beswaerden druk
Is, door des Heeren gunst, verandert in geluck.
Hy danckt God andermael met al de gansche sinnen,
Dat soo een Edelman sijn dochter gingh beminnen,
En dat sijn trouwe gunst noyt eens in hem verdween,
Schoon dat de jonge maeght een heydens dochter scheen.
Dit heeft terstont de faem ten luytsten uyt-gekreten,
Sy liet het vreemt geval aen alle menschen weten,
Oock aen de vrijster selfs, die aen den jongelingh
Voor desen hare ziel en gansche sinnen hingh.
Die gaet daer aen de Wet ten vollen openbaren,
Dat sy, eylaes! vervoert van hare groene jaren;
Vermits de jongh gesel haer quale niet genas,
Hem hadde na-gescyt, dat hy een roover was.
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En schoon het selsaem luyt dat by haer is bedreven,
Het wort haer evenwel in volle daet vergeven;
Andreas sprack'er voor, de Lant-vooght nam het aen,
Dies mochtse sonder straf en vreedsaem henen gaen:
't Was al te blijden dagh, geen mensch en mochte treuren,
Daer magh niet als vermaeck en soete vreught gebeuren;
De man-slagh wort versoent, de Ridder vry gestelt,
En alle die het raeckt ontfangen machtigh gelt.
De banden, die den helt benaeuden aen de leden,
Die worden los gemaeckt of vaerdig af-gesneden;
En voor het duyster hol, dat hem gevangen hout,
Soo komt hy voor den dagh geciert met enckel gout.
Sijn vader wiert terstont daer in de stadt beschreven,
En die heeft metter daet sich op de reys begeven,
Die komt in haesten aen, verheught en wel gesint,
Vermits hy sijnen soon soo wel verselschapt vint.
Daer is geen edel geest die oyt heeft leeren dichten,
Of hy valt aen het werck met alle sijn gewrichten1):
Al wat of spits vernuf, of kunste geven magh,
Dat koomt om desen tijt ten vollen aen den dagh.
Men hoort door al de stadt, door alle groene velden,
En door het gansche Rijck van desen handel melden,
De snelle weder-klanck die roept'et in het wout,
En al de werelt juyght, dat Preciose trout.

1) Den vermaerden schrijver doctor Pozzo, wort geseyt in 't Spaens dese Historie beschreven
te hebben.
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Aenmerkingen op het wonderbaerlick houwelick voren geroert.
Kort begryp van de selve.
1 Oorspronch van de lantloopers, die wy Heydens noemen.
2. Of men uyt een pols of ader slagh weten kan of iemant verlieft is, dan niet: dat
is, of'er een sekere beweginge in de slagh-ader te vinden is, die eygentlick op
de liefde past.
3. In de hant te kijcken, en daer iemants geluck ofte ongeluck uyt voor te seggen,
van wat kracht het zy.
4 Van de Physiognomie, en of uyt iemants wesen ofte gelaet sijn innerlicken aert
te seggen is. En by die gelegentheyt een sonderlingh trou-geval tusschen beyde
in-geveert.
5. Of het geoorloft is op houwelicksche ofte andere toe-komende saken ondersoeck
te doen.
6. Of het een Christen mensche geoorloft is met een Heyden in houwelick te treden.

PHILOGAMUS Wel hoe, Sophronisce, is mijn huys een haven om soo voor-by te zeylen
met een loopende spriet?
SOPHRONISCUS. Ick en had u niet gesien, Philogame, dan juyst als ick uw stemme
hoorde, en recht voor uw deure quam.
PHIL. Soo was dan uw voornemen niet, naer ick hoore, om my de eere van uw
versoeck te geven. Dan ick en wil nu des geen vorder ondersoeck doen, behoudens
dat ghy met my binnen treet, en dat ghy (naer ons laetste afscheyt) my nu openinge
wilt doen van uwe in-vallen op het selsaem houlick van den Spaenschen edel-man
met het heydinneken.
SOPH. Eerlicke lieden zijn gewoon haer beloften gestant te doen, schoon het haer
by wijlen ongelegen is. Wel aen, treet binnen, en seght my daer wat ghy van my
versoeckt.
PHIL. Op de gelegenheyt van de voornoemde geschiedenisse, wilde ick voor eerst
(soo het u wel geviel) een weynigh verstaen, wat ghy hout van dese lant-loopers, die
men Heydens noemt, en van waer de selve begin en oorspronck hebben genomen;
sulcx dunckt my aenmerckens waerdigh te wesen.
SOPH. Daer wert verscheydenlick van gevoelt, lieve Philogame. Ghy, siet hier van
E. Pasquier in sijn 4 boeck, in 't 17. cap. van het ondersoeck van Vranckrijck; die
verhaelt uyt d'oude schrijvers, dat dese menschen in 't jaer 1427 in Vrauckrijck eerst
zijn gesien, en dat de selve als doen verklaerden gesproten te zijn uyt het laegh
Egypten, onlangs t'onder-gebracht van de Christenen, en gedwongen het Christen
geloove aen te nemen, datse sulcx hebbende belooft, korts daer na weder van de
Saracijnen waren verwonnen, sonder tegens de selve eenigen sonderlingen tegen-weer
te hebben gedaen: vervallende alsoo weder van het Christen geloove aen de Saracijnen
Dat sulcx gekomen zijnde tot kennisse van de Christen vorsten, dat sy luyden wederom
zijn aengetast en verwonnen en de Saracijnen verdreven; met willende de Christen
vorsten toe-staen (vermits haer lichtvaerdigheyt en ontrouwe), dat de selve in haer
lant souden blijven, ten ware sy haer eerst hadden vervoeght naer Romen, om aldaer
van den Paus t'ontfangen soodanigen ordre, als daer goet soude gevonden werden
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hun te geven; dat de selve daer op kleyn en groot naer Romen waren vertrocken, en
dat de Paus (alles, gehoort en overwogen hebbende) de selve hadde opgeleyt, tot
haer boete en beteringe, seven jaren langh te mogen gaen dwalen door de werelt,
sonder middelertijt op bedden te mogen slapen; lastende hun even-wel, om eenighsins
hun te mogen generen, dat yder kruys-dragende Bisschop ofte Abt hun soude hebben
te geven voor eenmael thien ponden tournois. Datse in den voorsz. jare 1427 in den
Oughstmaent, tot Parijs komende, verhaelden vijf jaren alreede te hebben gedwaelt.
Pasquier verhaelt vorder, uyt het vertellen van die gene die sulcx als doen gesien
hebben, dat de mans gansch swart waren, met swart gekrult hayr, hebbende in elck
oir een ofte twee silvere lingekens dat de vrouwen mede voor het meerendeel
mismaeckt en leelick waren, met hayr geheel swart, als een paerde-staert, gansch
slordigh en ongedaen in haer kleedinge, een lappe lakens om 't lijf gebonden hebbende
met koorden vastgemaeckt; en, in 't korte, een vreemt gespuys van menschen. Noch
wijders, datse veel haer werck maeckten van de lieden in de hant te kijcken, en yder
te seggen wat hun voor geluck ofte ongeluck gebeuren soude, ofte alreede gebeurt
was datse veel onruste tusschen man en wijf verweckten, en vreedsame houwelicken
vol twist maeckten, de mans inbeeldende dat de vrouwen quaet garen sponnen; van
gelijcken datse door quade kunste het gelt uyt der lieden beurse in de haere konden
doen komen: en eyntelijck, dat de Bisschop van Parijs ten lesten sich tegens de selve
stelde, en een deftige predicatie tegens haer bedrijf dede doen door een
Prediker-monick, genaemt le petit Jacobin, de welcke onder andere seer berispte alle
de gene die sich in de handen, van dit volck, hadden laten sien, en de selve geloof
hadden gegeven: en tot besluyt datse van daer spoedelijck moesten vertrecken, en
haren wegh nemen na Pontoise. Munsterus verhaelt, datse in Duytslaut eerst zijn
gesien in 't jaer 1417. En soo ghy breeder bescheyt hier van soeckt te weten, mooght
den selven met andere schrijvers nasien, soo 't u gelieft. Te weten. Camerar. hist.
medit. part. 1. cap. 17. Gesner. in Mithridat. AEueam Sylvium, etc.
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PHIL. Ick sal my derhalven vergenoeght houden met dat ick van u gehoort hebbe, en
wil nu komen tot de geschiedenisse selfs:
Ick hebbe voor eerst gelet, in 't lesen van het eerste deel deser geschiedenisse, dat
Pretiose (soo het scheen) behendelijck wist uyt te vinden saken die selfs een doctor
in de medecijnen niet en konde bemercken; te weten: dat Giralde door liefde vervoert
moeste wesen, en dat sulcx d'oorsake was van haer sieckte. Nu by dese gelegentheyt
wilde ick wel onderrecht wesen, òfte na de kunsten der medecijnen, òfte van de
ondersoeckers der naturen, of'er een sekere bysondere slagh van pols zy, of eenige
gewisse teyckens in de slagh-ader, daer iemant (die de kunste verstaet) sekerlick
soude konnen weten of een jonge deerne verlieft of met liefde bevangen is, dan niet.
Want indien sulcx geleert konde worden, ick wild'et my wel gelt en tijt laten kosten
om sulcx te weten, om redenen die ick daer toe meyne te hebben. Ten anderen, soo
ben ick begeerigh te weten, of men door waerseggers, of diergelijcke soorte van
menschen, ondersoeck magh doen op houwelicksche ofte andere toe-komende saken.
SOPH. Dit is een vrage die het geheym en verborgentheyt van de medecijnen raeckt,
en die mitsdien best by Meesters van de selve kunst beslecht soude konnen worden:
niet-te-min, om u niet verlegen te laten, en vermits ick al somtijts mede een
weet-gierigh oogh hebbe laten gaen over boecken van die gelegentheyt, soo kan ick
seggen, dat eenige van de ervarenste in die wetenschap, en by namen de geleerde
Avicenna, en met den selven Franciscus Valesius lib. 3. Controvers. Philos. et medic.
cap. 14. Jaques Ferrand Argenois de la maladie d'Amour en melancholie Erotique,
een groot Spaens doctor, met verscheyde andere van de geleertste in die kunste
vaststellen, dat'er geen bysondere ader-slagh en is, oock geen sekere teyckens in de
selve, waer door die sieckte eygentlijck bekent soude konnen werden. En voor reden
wort by de selve in-gebracht, dat de liefde, soo lange die in de palen van de
redelickheyt blijft, is een genegentheyt die in het breyn haer woonplaetse hout: maer
buyten ofte boven reden en regel gaende, dat de selve dan in de lever en niet in het
herte sich onthout, en dien volgende dat uyt de pols ofte ader (die uyt het herte haer
beweginge heeft) geen vaste teyckenen en konnen worden genomen, om te weten of
iemant met de minne-koortse gequelt is, dan niet; en noch min, wie daer van d'oorsake
mochte wesen.
PHIL. Gewisselick het is my leet, dat de kunste soo verre niet en gaet, en dat de
geeste in soo scherp-sinnigen eeuw, als wy beleven, (daar 't al schijnt ondersocht te
worden) noch soo hooge niet en zijn geklommen; te meer vermits ick bemercke, dat
al lange in voorleden tijden een groot deel van dese kunst is ontdeckt geweest, even
by oude vrouwen die wat geslepen waren. Ick sie dat Canace, in dit gast-huys sieck
leggende, klaer uyt seyt, als Ovidius verhaelt:
Mijn voester heeft den brant van mijn bedeckte wonden,
Uyt ick en weet niet wat, behendigh ondervonden;
Die seyde my in 't oir: Ick sie het datje mint,
En dat uw jeughdigh hert tot vryen is gesint.

En dat alsoo zijnde, soo dunckt het my vreemt, dat alle onse groote doctoren hier in
noch maer als mollen en zijn, daer een out wijf, al van doen af, soo klaer insagh.
SOPH. Al sachtjens, lieve jongelingh. Want al is 't soo, dat ick uyt de getuygenissen
van de geleerde hebbe geseyt dat'er geen eygen pols-slagh en is die juyst op de liefde
past, soo en volght daer niet uyt, dat de kunstenaers uyt andere gelegentheden, ja
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oock uyt de pols selfs, niet al merckelicke dingen en sonden konnen ontdecken, daer
uyt men iemants gestalte soude konen weten. Ja ick segge u in tegendeel, dat'er veel
ervaren medecijns eertijts zijn geweest en noch zijn, die door middel van de kunst
ten klaersten hebben weten t'ondervinden, dat iemant van die wespe gesteken was.
Avic. lib. 3. cap. de amore. En noch meer als dat: Soranus van Ephesen (als in het
leven van Hippocrates te lesen is) ontdeckte klaerlick de liefde die de Koningh
Perdiccas droegh tot Phyla, een by-sit van sijn vader; en dat even op de selve maniere
gelijck Erasistratus uyt-vont de brandende genegentheyt van Antiochus tot Stratonice,
sijn stief-moeder. (Val. Max. lib. v. cap. 7). Galenus in sijn boeck, daer hy handelt
van de gene die den sieck-aert maecken, beroemt sich te hebben konnen ondervinden
den heymelicken minnebrant van een Romeynschen Ridder, die de selve geset en
gewet hadde op de by-fit van een van de groote aldaer. Van gelijcken roemt de selve
Galenus, te hebben weten na te sporen de liefde van een voornamelicke jonck-vrouwe
tot eenen schoonen jongelingh Philades genaemt. Jaques Fernand, een geleert Frans
medecijn, seyt in den jare 1604 behendelicken ondervonden te hebben de malle
minne-driften, die een jongh student, een groot Edel-man zijnde, heymelick droegh
tot een schoone jonge deerne, een kamermaeght in den huyse daer hy fich onthiel,
daer van hy de vordere geschiedenisse breeder verhaelt in sijn boeck, by hem op
dese stoffe beschreven.
PHIL. Wel, na dese exempelen uytwijsen, soo en soude men door de kunst niet
alleen konnen uyt-vinden of iemant liefde droegh, maer oock tot wien. Ick bidde,
segh my doch hoe dat toe gaet; want my dunckt dat sulcx een jonghman van mijne
gelegentheyt van groot gebruyck soude konnen wesen.
SOPH. Wel aen, dewijle ghy des soo begeerigh schijnt te wesen, soo wil ick u
seggen 't gene ick'er van bemerckt hebbe. Wilt ghy weten of iemant met liefde is
bevangen, en op wien ('t zy dan man of vrouwe; maer ick sal nu van de persoon van
een vrouwe spreken), soo siet dat ghy soetelick en behendelick in uw hant krijght de
hant van de gene daer ghy de proeve van nemen wilt; ende legt dan uw vinger al
sachtjens op hare pols, en daer na soo brenght in uw reden te passe den naem van de
gene die ghy meynt dat haer meest aen 't herte leyt, spreeckt van den selven, loffelick
prijsende des selfs schoonheyt, geestigheyt, ofte andere goede gaven, en t'elckens
als ghy dien naem noemt, let dan neerstelick wat veranderingh ghy in haer oogen,
wesen, en sonderlinge aen haren pols-slagh sult gevoelen: daer is geen twijffel aen,
soo de minnepijl haer recht getroffen heeft, of ghy sult een ongelijcken dril, en een
veranderlicken pols gewaer worden, die geen regel of slagh en sal houden (Paul.
AEginet. lib. 3. cap. 17. de amore). Ghy sult oock meer andere teyckenen uyt haer
wesen, en sonderlinge uyt haer oogen, konnen af-nemen, die eer zijn te mercken, als
te schrijven. Maer dan loopt'er noch wat op, dat vry aenmerckens-waerdigh is en van
grooten gebruycke; maer daer van op beter gelegentheyt.
PHIL. Ick bidde u, en spaert doch geen broot voor de vrienden, en laet niet onder
uw tonge 't gene ick soo seer begeere te hooren, als iet dat ick nu ter tijt weet.
SOPH. Neen, vrient, soo plagh men een boer sijn kunst af te vragen: alle dingen
en dienen niet uyt geseyt aen soo grage gasten als ghy en uws gelijcken zijt: en
dusdanige verborgentheden en willen soo op een bot en met eenen adem niet geleert
wesen.
PHIL. Ghy en hebt even-wel dit geenen dooven geseyt, en nu ick der draet hebbe,
hope ick het kloen wel te sullen vinden. Ick kan oock lesen, God danck, en hebbe u
schrijvers hooren noemen die te vinden zijn, ick meyne die na te sien, en te letten
wat'er in steeckt. Want ick sie alreede wel soo veel, dat dit ondersoeck niet alleen
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by de medecijnen, maer by de gene die wat kennisse van saken hebben, kan gedaen
worden. Het komt my nu te binnen, dat ick gelesen hebbe, dat Erafistratus, daer ghy
te voren van gewagh deed, de liefde van Antiochus gewaer wiert, vermits hy vernam
dat sijn ader-slagh t'elckens veranderde, als Stratonice sijn stiefmoeder in de kamer
ofte ontrent het bedde quam, daer hy sieck lagh. De poeten hebben daerom wel
geseyt:
Wie is die heeten minne-brant
Behendigh in sijn boesem sluyt?
De liefde past op geenen bant:
Sy wil, sy sal, sy moet'er uyt.

SOPH. Dat is tot daer toe goet, soete jongelingh; maer onder-tusschen is'et geraden,
u niet te seer te willen vergapen aen de beweginge van de slagh-ader, om altijt daer
uyt een besluyt te maken, als de selve buyten gewoonte verandert en rasser of harder
slaet, op den naem oste door de aenkomst van eenigh persoon, dat t'elckens een
uytmuntende liefde hier van de oorsake ware: Ghy sout lichtelick, soo doende, konnen
vervallen in soo een selsame ongelegentheyt, als ick eens verstont een jongh doctor
geraeckt te zijn, uyt gelijcke oorsake.
PHIL. Hoe gingh dat toe, waerde Sophronisce?
SOPH. De selve jongen doctor, onder andere hebbende een wijle vergeselschapt
een vermaerden medecijn, als hy by de siecken gingh (als in Italien tot bericht van
studenten veel geschiet), en gewaer zijnde geworden dat de doctor (als hy de pols
van de siecken getast hadde) wiste te seggen, waer door de sieckte was veroorsaeckt,
als door eten van meloenen, noten, appelen, vijgen, ofte diergelijcken fruyt, bad
ernstelick den man, hem te willen openbaren waer uyt hy sulcx wist, als hy seyde.
De doctor, na des hem te hebben laten bidden, seyde hem, dat hy, ontrent de siecken
komende naerstelick was gewoon acht te nemen, of hy in of ontrent de kamer van
de siecken niet eenige schellen van noten, meloenen, of diergelijcke vruchter en
vernam; en die siende, dat hy daer op dan aengingh. De nieuwe doctor dese lesse
wel meynende onthouden te hebben en die willende in 't werck
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stellen, was korts daer na geroepen over eenen schamelen arbeyder, sieck te bedde
leggende; voor wiens hutte hy een vers esels-vel siende leggen, hadde daer op den
patient sijn pols geraeckt, en geseyt dat hy gansch swaerlick sieck was, en dat sulcx
hem niet vreemt en docht, dewijle hy soo harden en onverdouwelieken kost, te weten
esels-vleesch hadde bestaen te eten De siecke, des verwondert zijnde, seyde, dat de
doctor geheel van den wegh was: want, seyde hy, ick en hebbe in acht dagen en
langer geen esel gesten, ten ware mijn heere den doctor. De mis-slagh van de
jongelingh quam daer uyt, dat hy den regel, dien hy gehoort hadde, al te breet en
sonder bescheydentheyt in 't werck stelde. En voor u, lieve Philogame, staet te letten,
dat ghy niet in gelijcke dwalingen en valt.
PHIL. Is daer voor te vreesen, Sophronisce? Ghy hebt my verklaert, dat veel geleerde
medecijnen vast stellen, dat indien, op den naem van eenigh persoon, de pols van
een Juffer en oock haer wesen seer verandert, dat daer uyt vastelick te besluyten is,
datse van des selfs liefde bevangen is
SOPH. Maer of het gebeurde dat iemant een jonge deerne onteert, en haer daer na
verlaten ofte andere schamperheyt aengedaen hadde, en dat sy daer uyt in quellinge
zijnde gevallen, een doctor, als ghy, haer daer op quame te besoecken, en dat de selve
sprekende van den voorsz. persoon, gevoelde de slagh-ader van de voorsz. jonge
deerne heftiger slaen, als te voren; soude hy met een grooten mis-slagh doen daer
uyt te besluiten, dat sulcx uyt liefde geschiede, daer het uyt het tegendeel, dat is, uyt
louteren haet, sijn oorspronck soude houden? 't Is seker, dat ja. Want dewijle het
voren is vast gestelt, dat'er geen bescheyden en eygen beweginge in de slagh-ader
te vinden is, die juyst alleen past op de minne-sieckte, en dat daerom met
omsichtigheyt en vernuft alle omstandigheden moeten worden overwogen, eer men
iet sulcx besluyten kan, soo siet ghy wel hoe los uw op-genomen kunste gaet.
PHIL Ick sie wel ghy sout my gaerne wederom van 't stuck leyden, maer ick en
meyn het daer by niet te laten, maer moet het vogeltjen (soo men seyt) onder de steert
sien, en dan dagh en ract. Maer wat is uw gevoelen, of men uyt iemants hant ofte
andere leden, uyt de strepen en Innen van de selve, iet sulcx ofte andere saken,
rakende iemants innerlicken aert, na de kunst kan uytvinden? En of het een Christen
geoorloft is sijn handen te laten sien, om eenige voorsegginge in 't stuck van sijn
houwelick daer uyt te mogen verstaen? Of dat hy andere middelen vermagh te
gebruycken, om van toekomende dingen de uyt-komste te weten? Mart. Delrio disq.
Mag lib. 4. cap. 5. Hier op wat berichts, waerde Sophronisee.
SOPH. Wat het eerste aengaet, ick weet dat'er geleerde gevonden worden die hier
van groot werck maken, en dese kunste (indiense waerdigh is soo genaemt te worden)
oock met de Schristure willen bevestigen, daer toe treckende de plaetsen Joh. 37.7.
mitsgaders Exod. 13.9. Dan de oversettinge van Hieronymus spreeckt hier klaerder
af als de onse doet, en dient daerom na-gesten. Even-wel Estienne Pasquier, de recher.
de Franc. lib. 17. cap. 39, verhaelt eenige sonderlinge dingen van dese gelegentheyt.
Doch wat my aengaet (uyt-genomen alleen het gene dat in dese gelegentheyt uyt
natuerlicke redenen duydelick kan besloten en bevestight worden) soo meyne ick
dat'et al beuselingen zijn, daer ick geen tijt in en soude willen besteden, als alleenlick
om de ydelheyt van de menschelicke verstanden daer in te bemercken anders weet
ick dat onder dit bejagh quade kunsten worden gepleeght, en daerom en wil ick
niemant raden sich hier toe te begeven.
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PHIL Maer sout ghy dan geheelick verstaen te verwerpen de kunste van
Phisiognomie, dat is, de wetenschap om uyt het wesen, gestalte, ofte gelaet van een
mensche, sijn innerlicken aert te kennen? Daer nochtans verscheyde wijse lieden
veel van houden, en daer oock d'ervarentheyt vry wat van getuygen kan.
SOPH. Dat is een geheel ander werck, als het gene waer van wy nu gesproken
hebben, en ick en ben jegenwoordelick niet gesint om in het ondersoeck van het selve
te treden. Maer in plaetse van sulcx, soo hebbe ick juyst hier nu by my een bysonder
trou-geval van onsen tijt, my onlanghs by een vrient ter hant gestelt, daer in te sien
is dat'er lieden zijn, die alleen op het gevoelen van de uyterlicke gestalte des lichaems,
selfs sonder behulp van oogen, een vrouwe weten te verkiesen.
PHIL. Ey! ick bid, langht my dat herwaerts, soo het u belieft, waerde man, ick sal
't by mijn selven overlesen, om u geen tijt te doen verliesen.
SOPH Wel aen, daer is het gene dat ghy begeert, ick heb jegenwoordelick wat te
doen by een vrient hier ontrent; overleest middelertijt dit geval, ick wil haest weder
hier zijn, om dan onse begonnen reden te volvoeren.
PHIL. Ick wil soo doen, Sophronisee; soo en sal mijn wachten niet sonder vrucht
zijn. Ghy doet middelertijt uwe saken.
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Liefde sonder sien verweckt, en schoonheyt blindelinghs verkooren.
Men heeft van outs gemeynt dat, als de lieden minnen,
Het oogh haer noodigh is als leyder van de sinnen;
Want sonder dat behulp en weet de mensche niet,
Wat dat met reden schoon of wat'er leelick hiet.
Maer hier in dit verhael, daer is een selsaem wesen,
Daer in den ouden tijt noyt van en wert gelesen;
Kom siet hier, soete jeught! een blint, een handigh man,
Die sonder oogh-behulp, wat schoon is weten kan.
De stadt, die voert den naem van Handen wegh te werpen,
Die moet te deser uur ons domme sinnen scherpen,
Die moet op dese reys iet brengen aen den dagh,
Dat hier in desen boeck een plaetse vullen magh.
Terwijl, in haren tijt, de water-rijcke Schelde
Veel schepen aen de kaey en op de stroomen telde,
En dat haer rouwe jeught is over-al verdeylt,
En met een snelle kiel de werelt omme seylt,
Doen was Vermander een van dese rappe mannen,
Die tot een staêgh gewin de gansche sinnen spannen.
Hy had een langen tijd gehandelt over zee,
En staêgh tot sijnen dienst veel schepen op de reê,
En gelden in de kas, en waren op de solders,
En huysen op het lant, en landen in de polders;
En, waerom meer geseyt? de beurse waeght'er van,
Hy was in sijn beroep een groot en destigh man.
Maer siet, het soet geluck, dat iemant plagh te streelen,
En met een volle maet sijn gaven uyt te deelen,
Is veel gelijck een roock, gelijck een teer gelas,
En maeckt tot enckel gal, dat eertijts honigh was;
De man die valt te bed van heete sucht geslagen,
Soo dat hy in gekerm verslijt geheele dagen,
Soo dat de soete slaep op hem niet meer en sijght,
Vermits hy t'aller .uur vernieude prangen krijght.
Men roept van stonden aen, men haelt ervare luyden,
Die mengen onder een de krachten van de kruyden,
En gom, en vinnigh sap dat niet en is bekent,
En wat den Indiaen van Oost of Westen sent.
Maer 't quaet verwon de kunst en scheen gestaêgh te wassen,
En op geen medecijn voortaen te willen passen.
Hier door vervalt de vrient als in den lesten noot,
En voelt, gelijck het scheen, de prickels van de doot.
Daer treurt het gansch geslacht. Daer zijn verscheyde saken
Die rou en open staen, en effen zijn te maken,
En dat door hem alleen. Dit quelt den goeden man,
Dat hy soo rijcken boel niet suyver laten kan.
Hier op wert over-al voor hem als staêgh gebeden,
Ten eynd hy komen mocht tot sijn gesonde leden;
De dochters boven al zijn dapper aen het werck,
En maken van het huys gelijck een kleyne kerck.
Daer quam om desen tijt een meester sich vertoonen,
Die vraeght of hem de man genegen is te loonen,
Indien hy hem genas. Hy wil niet zijn betaelt,
Tot dat hy beter is en ruymer adem haelt;
Tot dat hy wederom, door krachten van de leden,
De kaye sal begaen, de beurse sal betreden,
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En dat men seggen magh, en al met vollen mont,
Dat hy tot aen het mergh ten vollen is gesont.
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Hy, die hem dit vermat, was steke-blint geboren,
Sijn oogen, soo het scheen, die waren uyt-gesworen
Oock in de moeder selfs; en des al niet-te-min
Hy was een rappe ziel, en dede groot gewin.
Soo haest dit in het huys by iemant is vernomen,
Men haelt Galenus daer, men laet hem binnen komen,
Men vraeght hem met bescheyt, of hy sich kracht vermeet,
En of hy vasten raet voor dese sieckte weet?
Men seyt hem boven dat: kan hy het quaet genesen,
Men sal hem na den eisch beleeft en danckbaer wesen,
En wat hem wert belooft, dat sal hem zijn getelt,
Oock eer hy sijnen voet daer uyt den huyse stelt.
‘Vermander, seyt de man, ghy moeft hier anders spreken,
Of ick en wil geen hant aen uwe leden steken,
Het loon dat ick begeer en is uw gelt of goet,
Het loon dat ick begeer, dat is uw eygen bloet.
Ick weet dat hier in huys drie dochters zijn te vinden,
Die moesten nevens u te samen haer verbinden,
Dat, als ghy zijt gesont en buyten ongeval,
Ick eene van de drie mijn eygen maken sal,
En dat te mijner keur. Dien loon moet ick genieten,
Stelt my dat heden vast; of, soud'et u verdrieten
Aen my, gelijck ick ben, een dochter toe te staen,
Ick sal uw dienaer zijn, en weder henen gaen!’
Dit klonck den goeden man vry selsaem onder d'ooren,
Hy seyd': ‘Ick moet voor-al hier op de dochters hooren,
Die raeckt de sake meest.’ De man wert uyt-geleyt,
De vrijsters in-gebracht, en alle dingh geseyt;
De vader doet het woort: ‘Eylaes! mijn swacke leden
Die worden alle daegh gedurigh af-gereden,
Ach, kinders, na my dunckt, ick sie van heden af,
Ick sie de swarte baer, ick sie een open graf.
't En kan, naer ick mijn voel, 't en kan niet lange duren,
Ick moet de leste pijn, ick moet den doot besuren;
Hier om zijt ghy bedroeft en sucht den ganschen dagh,
Meer als uw teeren aert en jonckheyt dragen magh.
En nu is hier een man die geeft'et niet verloren,
Al is hy steke-blint van 's moeders lijf geboren,
Men hout, dat hy vernuft in sijnen boesem heeft,
Meer als oyt meester plagh die op der aerden leest;
Die stelt, by Godes hulp, dat hy my sal genesen,
Wil ick slechts milde zijn, wil ick slechts danckbaer wesen;
Maer hy begeert vry meer als eenigh meester plagh,
Soo dat ick, na my dunckt, hier in niet treden magh.
Wat dunckt u van het stuck?’ Sy roepen allegader.
‘Ach, soo ons bidden gelt, verschoont u, lieve vader!
Belooft het niet alleen, maer geeft het aen den man
Al wat hy oyt begeert, ja wat hy wenschen kan.’
De vader wederom: ‘maer hy wil hooger singen,
Hy wil geen somme gelts tot sijnen loon bedingen;
Hy wil tot sijn gerief de keuse van uw driên,
En of u dat behaeght, dat hebje nu te sien.’
Dit luyt de Juffers vreemt, sy staen gelijck verslagen;
Maer stracx soo roept'er een: ‘Ick sal de kansse wagen;
(Sy wou haer vader sien getogen uyt de pijn,
En wou om sijnent wil een blindens vrouwe zijn);
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Hy is'er oorsaeck van, dat ick op aerde leve,
't Is reden dat ick hem mijn lichaem weder geve,
Of stelle t'sijnen dienst.’ De reste staet beschaemt,
En spreken even-selfs gelijck het haer betaemt.
Een yder stelt het vast haer woort te sullen houwen,
En na de keuse valt den blinden man te trouwen;
Behoudens dat den man geen loon genieten magh,
Voor dat haer vader is gelijck hy eertijts plagh.
Doch hier by wil de vrient het stuck niet laten blijven,
Hy laet'et altemael met goeden inckt beschrijven:
De vader teyckent eerft, de Juffers, op een ry,
Die stellen even daer haer soete namen by.
Doen was de man gerust en gaet het stuck beginnen,
En op den vijfden dagh soo schijnt hy iet te winnen;
En, waerom langh verhael? 't en is geen langen tijt
Vermander is den dorst en heete koortse quijt.
Hy is voortaen niet meer bevochten van der hitten,
Begint oock door den dagh een weynigh op te sitten;
De maegh begint haer werck, dies eet hy sachte kost,
En is den tienden dagh van alle brant verlost.
Vermander is verheught, en laet den Heere dancken,
Dat hy niet meer en is gerekent by de krancken:
Hy noot oock boven dat sijn vrienden altemael,
En recht een langen dis te midden op de zael.
De meester boven al en is'er niet vergeten,
Maer is by sijnen waert, met groote lust geseten,
Vermander sprack en loegh, Vermander dranck en at,
Soo wel als eenigh mensch die aen de tafel sat.
Te midden in de vreught, terwijl de gasten droncken
Al wat de rijcke kunst ter eeren was geschoncken,
Soo stont de meester op en nam een schoon gelas,
En vraegde sijnen waert, of hy genesen was,
En of hy nu gevoelt de lust en oock de krachten,
Dat hy een frissen dronck van hem sou willen wachten?
‘Ja meester, seyt de man, ick drinck het liever uyt,
Als wat uw kunste brouwt van gom of bitter kruyt;
Ick ben nu recht gesint eens lustigh op te spoelen
Al, wat my in de maegh soo bijster plagh te woelen.’
Hy dede dat hy sprack, en dronck met groote smaeck,
En dat gaf al het volck een wonder groot vermaeck.
‘Wat dunckt u, sey de man, is dese vrient genesen?’
Sy roepen altemael hem ja, gesont te wesen;
De daet die wijst'et uyt: wie kent een siecken man,
Die wijn en goede spijs in vreughde nutten kan?
Hier gaet de meester aen: ‘wel, is de koorts verdwenen,
Soo is deser tijt mijn loon alree verschenen,
Siet, daer is ons verdragh.’ Hy langht terstont het schrift,
En dat wort door-gesien en wonder nau gesift.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

212
Maer wie het over-sagh, of wie het hoorde lesen,
Die heeft terstont het loon den meester toe-gewesen;
De vader voeght'er by: ‘Ick ben een eerlick man,
Die wat ick heb gedaen niet weder-roepen kan,
Niet weder-roepen sal. Tsa, laet de dochters komen,
Op dat'er van de drie magh eene zijn genomen;
Maer niemant komt'er by of steeckt'er handen toe,
Op dat de meester selfs alleen sijn keuse doe;
Want soo light ons verdragh. ‘Galenus is te vreden,
Mits dat hy metter hant magh raken hare leden,
Eer hyder een verkiest. Het wort hem toe-gestaen,
En stracx is voor het volck den handel aen-gegaen.
Men liet daer op een ry de drie gesusters setten,
Men liet den blinden man op haer gedaente letten,
Niet door een wacker oogh, want hy is steke-blint,
Maer soo hy by den tast haer teere leden vint.
Die outst van jaren was, die quam daer aen-getreden,
En recht gelijck een kaers en deftigh in de zeden;
Maer efter niet te schoon. De tweede was mismaeckt,
Doch geestigh uyter aert, en wonder net bespraeckt;
Haer aensicht was besaeyt met duisent grauwe sproeten,
Maer haer beleefden aert die kon het al versoeten:
Haer een oogh had een schel, dat bijster selsaem stont,
Maer dat en is geen feyl, dat oyt een blinde vont.
Haer tanden waren geel, maer recht in hare reken,
En dat is van gelijck geen blinden oyt gebleken;
Het is genoegh bekent, noyt gaet een blinde vast
In dat men niet en voelt of met sijn handen tast.
De jonghste van den hoop, die had de beste gaven,
Om aen een vierigh hert sijn brant te mogen laven:
Sy is van blijden geest en van een snegen sin,
Sy was van lijve schoon, en geestigh niet-te-min.
Maer seker aerdigh quant uit Spanjen eerst gekomen,
Die had haer jeughdigh hert ten vollen in-genomen,
En sy besat het sijn op soo een vasten gront,
Dat hy tot aen de ziel aen haer versegelt stont.
De vryer even-selfs was eene van de gasten,
Maer voelt sijn innigh hert met droefheyt overlasten,
Vermits sijn waerste pant moet in perijckel staen,
En dat oock over haer het kiesen heeft te gaen.
Hy troost hem lijckewel, om datse van den blinden
Niet aen en is te sien, niet uyt en is te vinden:
Hy leet eerst groote vrees, maer scheyt'er weder van,
Om dat men metter hant geen schoonheit voelen kan.
Maer siet, de jongelingh die vint hem gansch bedrogen,
Sijn vrijster wort gemijnt, en uyt den hoop getogen;
Want na de blinde-man een yder heeft geraeckt,
Soo is 't, dat hy terstont de jongste sijne maeckt,
De jongste flucx omhelst, en noemt haer uytverkoren,
Die God tot sijn behoef heeft weten op te sporen;
Die God tot sijnen troost op heden heeft gejont,
Om met hem aen te gaen een wettigh trou-verbont.
Hy neemtse by der hant en pooghtse wegh te leyden,
En wil èn van het volck èn uyt de kamer scheyden;
Hy gaet in all's te werck gelijck als iemant doet
Die hooge macht gebruyckt ontrent sijn eygen goet.
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Maer segh eens, mijn vernuft, wie sal'er konnen schrijven
Hoe dat men dese twee te samen sagh verstijven!
Wat voor een koude schrick door al de leden ging,
Soo aen de soete maeght als aen den jongelingh!
Sy staen gelijck versteent en dat ter weder zijden,
Men siet een groot gewoel in hare leden strijden;
Dan is de vrijster bleeck, dan isse weder root,
En dan eens op een nieu gelijck de bleycke doot.
De vryer is gestoort en wonder seer verslagen,
Hy kan het droef geval in stilte niet verdragen,
Hy ruckt met grammen sin den hoet van sijnen kop,
Hy goyt hem in het zant, hy treet'er boven op.
Hy treckt hem by het hair, en, naer het mochte schijnen,
Hy wou daer voor het volck uyt enckel leet verdwijnen.
Maer iemant uyt den hoop begaf sich nevens hem,
En blies hem in het oir een reden sonder stem.
De doctor onder dies, ter zijden af-geweken,
Began sijn innigh hert wat vryer uyt te spreken:
Maer Opwijck quam'er by, en, niet een gauwen treck,
Groet dus den medecijn, en seyt hem sijn gebreck:
‘Heer doctor, veel gelucx! Ghy kont een vrijster winnen
Alleen door uwe kunst en sonder bange sinnen;
Maer wy, ellendigh volck, zijn slaven jaren langh,
Soo dat ons stage jacht is dickmael sonder vangh.
Ick heb dit waerde pant, een langen tijt geleden,
Gedurigh aen-gefocht, gedurigh aen-gebeden;
Soo dat ick op het lest haer teere sinnen wan,
En sy, tot my geneyght, en wil geen ander man.
Dies, eerje vorder gaet, soo dient u dit geweten,
De ziel van dese maeght die wort van my beseten;
Al wie haer vorder raeckt, dat is haer enckel last,
Want sy is buyten my met niet een mensch gepast.
Wat ick u bidden magh laet u een weynigh raden,
Dat sal my voordeel zijn en u niet konnen schaden;
Verkiest een frissche bloem die vrye sinnen heeft,
En die met haren geest in niemant anders leeft.
Het is een harde saeck aen haer te willen komen,
Wiens hert dat al-bereyts met liefd' is in-genomen:
Sy helt staêgh na den man tot wien sy was gesint;
Ghy let dan, lieve vrient, wat spel dat ghy begint!’
Als Opwijck stille sweegh, soo gingh de doctor spreken:
‘Ghy pooght my, na ick merck, wat in de vuyst te steken;
Ick sie, al ben ick blint, ick sie uw loosen raet,
Die niet en is gegront als slechts op eygen baet.
Ghy wilt my buyten spoor en van de wege leyden,
Maer ick meen van de bruyt soo licht niet af te scheyden:
Al sie ick niet een steeck, weet, dat een jonge maeght,
Schoon niet aen mijn gesicht, aen mijnen geest behaeght.
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Ick heb de frissche bloem hier weten uyt te kiesen,
En die, hoe dat'et gaet, en wil ick niet verliesen.
Waerom word' ick benijt? al is de vrijster schoon,
't Is mijn gewonnen prijs en mijn verdiende loon.
Schoon ick haer noit en sagh, haer beelt is my beschreven,
En 't staet als binnen my geschildert naer het leven,
Geprent in mijn gemoet; soo dat ick even staêgh
Haer mont en geestigh oogh in mijn gedachten draegh:
Ick sie haer heus gelaet, ick sie haer rappe gangen,
Soo dat aen haer alleen mijn gansche sinnen hangen.
Weet, als God eenigh mensch met droeve blintheit slaet,
Dat hy in diep gepeys dan vry wat hooger gaet.
Het is hier met den mensch op aerden soo gelegen:
Oock even uyt het leet soo rijster dickmael segen;
Ghy daerom, quelt my niet, en stelt uw hooft gerust:
Want in dat ghy begeert bestaet mijn gansche lust.’
De vryer wederom: ‘Ick moet wat vryer spreken,
Hoe, kent een blinde-man, dat noyt hem is gebleken?
Of weet'er eenigh mensch, die noyt sijn leven sagh,
Wat root, wat aerdigh wit, wat schoonheyt wesen magh?
Gelooft'et, waerde vrient, dit zijn maer zinne-vlagen,
Die yder setten kan en weder henen jagen,
Al naer het hem bevalt, en naer een yder beelt
Hem om het deusigh breyn of in den boesem speelt.
De schoonheyt, die ghy meynt in dese maeght te wesen,
En die, gelijck het schijnt, uw pijne sal genesen,
Bestaet, wat u belanght, niet in een jeughdigh vleys,
Noch iet dat wesen heeft, maer slechts in uw gepeys.
Wilt ghy de proeve sien? verset maer uw gedachten,
En kiest een ander vrou, ghy sultse schoonder achten;
Want ghy, die niet en siet, besit soo rooden mont,
Als ghy die met den geest in u verwecken kont.
Dit kan een blinde doen en niet gemeene menschen,
Ghy maeckt een aerdigh beelt, en dat naer eygen wenschen;
Gebruyckt maer uw verstant. Is maer een lichaem wel,
Soo hebje volle macht ontrent het buyte-vel.
Ghy kont een wacker oogh en schoon gebloosde kaken,
Ghy kont een witten hals en roode lippen maken,
Ghy kont al datje wilt. Siet, wat een groote macht
Heeft u in dit geval de blintheyt aengebracht!
Ghy dan en uw's gelijck moet lieven door gevoelen,
En kont alsoo den brant van uwe lusten koelen;
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Ey, kiest een frissche maeght van leden wel gemaeckt,
En die met vrye wil tot uwe koets genaeckt.
Doch wat dan vorder raeckt den blos van hare wangen,
Het waes van haren mont, de drist van hare gangen:
Beelt u dat krachtigh in, soo schoon het u behaeght,
En schept in uw gemoet een gansch volkomen maeght.
Ghy dient, naer mijn begrijp, ghy dient'er een te trouwen
By niemant oyt versocht, by niemant onderhouwen,
Die niet en heeft gemalt en niet en heeft gemint,
Maer die tot u alleen ten vollen is gesint.
En siet, geleerde man, soo ghy het wilt gehengen,
Ick sal u soo een wijf in uwe kamer brengen,
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Niet uyt een slechten hoop, of ick en weet niet wie,
Maer uyt het eygen huys en eene van de drie.
Sy is vet, lijvigh, gaef, en van gesonde leden,
Sy is oock van de jeught begaeft met goede zeden,
Sy heeft een rappe tongh, en is van soete tael;
Soo ghy het wel begrijpt, ghy hebt'et altemael.
't Gesicht is u verstopt, wat kan u schoonheyt baten?
Tracht na een soete mont die geestigh weet te praten,
Die sal u beter zijn. Ghy hebt een wacker oir,
En wat het oogh ontbreeckt, vint dat door uw gehoor.
't Is vry geen klein vermaeck, als jonge vrouwen spreken
Met reden, met verstant, met aengename streken;
Men segge wat men wil, geen schoonheyt heeft'er by,
Het maeckt een treurigh man en droeve sinnen bly.
Wel, konj' u, lieve vrient, soo wel met haer generen,
Soo konje, na my dunckt, de mijne wel ontberen;
Gebruyckt maer uwen geest, ons twist die is gestilt,
En ghy hebt evenwel een vrou gelijckje wilt.’
De vader hoord'et aen al wat de doctor seyde,
En hoe de jongelingh sijn reden weder-leyde;
Hy quam wat naerder by, en sey den blinden aen
Wat dat, naer sijn begrijp, hier noodigh is gedaen.
De gasten even-selfs die komen hier geweken,
Die komen voor de maeght, en voor den vryer spreken,
Die roepen overluyt, dat ja, de blinde-man
Oock sonder ongerief de sake rechten kan;
Dat ja, het soo betaemt en soo behoort te wesen,
En dat sijn heusche daet twee lieven sal genesen,
Twee lieven vrientschap doen en brengen uyt den noot,
Jae, haer benaeude ziel verlossen van den doot.
Hy staet een wijle stil, onseker wat te maken,
Om uyt dit vreemt gewoel ten lesten eens te raken;
Hier op hegint hy dus: ‘Het ware groote schant,
Indien ick laten moest dit uytverkoren pant.
Wie kan sijn eerste min soo vaerdigh omme-keeren?
Wie kan, als met gewelt, sijn driften over-heeren?
My dient al langer tijt, en vry al meerder kracht,
Op dat soo grooten stuck magh werden uyt-gewracht.’
Dit greep Antelmus op, een van de naeste vrienden,
Die tot een goet besluyt van desen handel dienden,
En gingh den doctor aen: ‘Ey, weest hier niet beschaemt!
Dat van u wert versocht heeft Prinssen eerst betaemt:
Als David aen den reus den kop had af-geslagen,
En hem een frissche maeght stont op te zijn gedragen,
Was Merop niet gesint tot soo een jongen helt;
Soo dat in hare plaets haer suster is gestelt:
Haer suster, wiens gemoet tot David was genegen,
En siet, de wijse Vorst en had'er geensins tegen;
Hy nam het vrouwelijn, dat tot hem was gesint,
Daer in hy sijnen wensch met groot vermaken vint.
Op schoonheyt veel te sien en nau te willen letten,
En op soo swacken gront sijn hert te willen setten,
Dat is een ydel dingh en niet als enckel waen,
Daer op een deftigh man noyt vast en heeft gestaen.
De schoonheyt, lieve vrient, daer van de lieden rasen,
Bestaet, naer mijn begrijp, in rechte viese-vasen;
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Men twist noch even staêgh, men twijffelt over-al,
Wat datmen in den mensch voor schoonheyt keuren sal.
Daer is nau eenigh volck, of 't heeft verscheide gronden,
Daer op dat iemant schoon of leelick wert bevonden,
D'een noemt een vrijster moy, vermits een aerdigh wit,
Een ander prijst een hair, soo swart gelijck een git.
Ick heb een kust beseylt, daer plat-gestreckte neusen,
En oiren niet bequaem als voor de grootste Reusen,
Zijn in den hooghsten prijs; en daer een jonge maeght,
Vermits een grooten mont, de malle jeught behaeght.
Ick heb een lant gesien, daer niet als lange borsten,
En even soo gestelt gelijck als boere worsten,
Zijn lieftal aen het volck. Een ander wilse ront.
Maer al wat schoonheyt raeckt zijn dingen sonder gront.
Daer woont een seker volck ontrent de noortse klippen,
Dat wil geen teeren mont, maer wenscht om dicke lippen;
Een ander prijst een krop al isse bijster groot,
Een ander wil een hooft gelijck een suycker-broot.
d'Een wil sijn vrouwe vet, een ander wilse mager,
Een ander wilse snel, een ander wilse trager,
Een ander prijst de maet; en geen soo wijsen man,
Die op dat schoonheyt hiet een regel setten kan.
De schoonheyt wert gevat, òf na de geesten sweven,
Of na de landen zijn daer in de menschen leven;
Doch wat'er iemants kiest, een wit of bruyner vel,
't Is al maer los gepeys, en enckel sinne-spel.
En dit gelt even soo ontrent de gaeuste menschen,
Die met haer oogen doen al watse konnen wenschen:
Wat sal hem dan geschiên, die noyt den hellen dagh,
Die noyt een jonge maeght in haer gestalte sagh?
Maer waerom meer geseyt van dese vreemde slagen?
De schoonheyt, segh ick noch, bestaet in sinne-vlagen,
In enckel dweepery. Siet, hoe de werelt malt!
Voor my, ick noeme schoon wat iemant wel bevalt.
En seker, wilj' het stuck na rechten eysch bemercken,
Uw geest moet andersins ontrent de schoonheyt wercken
Als iemant van het volck, als Fop of Lubbert doet:
Want die gaen niet te werck als op den ouden voet.
Maer ghy, die niet en siet, moet, binnen uw gedachten
Vast stellen schoon te zijn, dat nau geen menschen achten;
En dat meest al het volck niet eens voor schoonheyt kent,
Dient u, eerwaerde man, voor schoonheit ingeprent.
Want, soo ghy voor u neemt tot uw vermaeck te trouwen
Een van de soetste jeught, of van de schoonste vrouwen,
Ey, segh my doch een reys wie dese vreught geniet?
Ghy troutse voor het volck, mits ghy haer noyt en siet.
En dat is anders niet als kriele lusten wetten,
En 't order dat'er volght en konje niet beletten:
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Want die geen menschen sict oock midden op den dagh,
Die geeft een dertel mensch al wat hy wenschen magh.
Een poeselachtigh lijf, en twee gesonde wangen,
En hair dat geestigh krult en herten weet te vangen,
Een boesem niet te grof en niet te bijster teer,
Neemt dat tot uw vermaeck. En wat doch eysje meer?
Als 't bol en vleesigh is al wat'er is te voelen,
Daer kan een eerlick man sijn hitte wel verkoelen;
En sooder een, die siet, het qualick meynt te staen,
Heer doctor, weest gerust, 't en gaet u geensins aen:
Uw mont vint haer gerief, ghy kont uw lippen voegen,
Uw hant die wert gevolt, dat moet u vergenoegen;
Al wat'er vorder rest en weet een blinde niet;
Wat kander leelick zijn voor een die niet en siet?
Hier gaet een blinde man een siende mensch te boven,
Wie siet en kan geen jeught voor eeuwigh sich beloven;
Want als de schoone verw in vrijsters henen gaet,
Een die niet blint en is, verneemt'et metter daet.
Maer een, die niet en siet (hoe-wel de jaren komen)
En dat een schoone vrou haer luyster is benomen,
Die vint haer edel waes gedurigh even net,
Vermits haer eerste beelt is vast in hem geset.’
Maer wat'er eenigh mensch voor gronden mochte leggen,
Galenus bleef geset en liet hem niet geseggen,
Hy stont gelijck een rots. Als dit de vryer sagh,
Soo gingh hy weder aen soo dapper als hy magh:
‘Heer doctor, naer ick sie, ghy laet u niet bewegen,
En wilt juyst dese bloem daer ick toe ben genegen,
En ghy slaet van der hant al wat'er iemant seyt;
Ey, let eens wat cen plaegh hier voor u wort bereyt:
Ick sou, soo ghy haer kreeght, mijn onrecht moeten wreken,
Ick sou niet ledigh staen haer veel te komen spreken,
En dan en scheyd' ick noyt als met een hupsen soen,
En wat sult ghy, eylaes! hier tegen konnen doen?
Ick heb de vrijster lief als uyt geheele krachten,
En sy en haet my niet; prent dat in uw gedachten;
Want 't is voorwaer een stuck, daer op te letten staet
Voor een, die dertel jock en mede-vryers haet:
Twee herten eens gesint, en tot haer drift genegen,
Daer baet geen stage sorgh, sy vinden duysent wegen,
Haer sinnen altemael die zijnder opgewet,
Al sat'er Argus by, hy dede geen belet.
Galene, zijt ghy wijs, soo kiest de naeste suster,
Dat sal u nutter zijn, en vry al wat geruster
Dan of ghy mijne kreeght; want, vrient! soo dat geviel,
Ghy bracht een stage sorgh op uw benaude ziel,
En al noch sonder vrucht. Meer heb ick niet te seggen,
Ghy, wilt eens voor het lest de saken overleggen;
Het raeckt u aldermeest. ‘De man, dus aen-getast,
Wort in den geest gedruckt als met een swaren last.
Gelijck een hoogen boom bevochten van de winden,
Die midden in den storm geen rust en weet te vinden,
Staet eerst een lange wijl en waggelt over kant,
Maer valt ten lesten om en deckt het naeste lant;
Dus is de man gestelt. Sijn hert begon te beven,
En sijn beroert gemoet, dat scheen het op te geven.
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Hy sijght daer op een stoel, en, t'wijl hy neder sit,
Verhaelt hy sijnen geest, en seyt ten lesten dit:
‘Van al dat is geseyt en heest my niet bewogen,
Noch van mijn eerste lief de sinnen af-getogen,
Als dat ick hier versta, dat sy een ander mint,
En nu geen vrye ziel in haren boesem vint.
Wat hier uyt rijsen kan, dat is wel af te meten,
By alle die maer iet van desen handel weten;
De werelt is te boos, en voor een blinden man
Is dit de meeste plaegh die iemant dencken kan.
Wel aen, indienje kont, laet hier een vrijster komen,
Die van voorgaende min niet in en is genomen,
Die niet en heeft gemalt, maer staet in haer geheel,
Die sal noch heden zijn mijn uytverkoren deel.’
Het woort was stracx gevat, en sonder langh te dralen,
Men laet van stonden aen de tweede suster halen,
Men seyt haer, wat'er schuylt, en hoese nu een man
Met eer' en vrienden raet voor haer bekomen kan.
Men seyt haer, dat de kans dient waer te zijn genomen,
Vermits die noit soo schoon haer voor en was gekomen,
Men seyt haer dat het luck is uyter maten glat,
En dat het is een dingh, dat haest dient op-gevat.
Men seyt, hoe wel de man sijn oogen heest verloren,
Dat hy noch efter dient by haer te zijn verkoren;
Dat, schoon al is hy blint, haer dat geen hinder doet,
Mits hy door sijn gesicht den kost niet winnen moet.
Dat ja, de blintheyt selfs hem leyt tot hooge saken,
Hem leert de rechte kunst tot in de gronden raken;
Dat niemant met het breyn soo vaerdigh spelen kan,
Als een die niet en hoort, of als een blinde-man.
Dat in voorleden tijt een van de wijfte menschen1),
Om best te mogen sien, de blintheyt dorste wenschen;
Dat hy soo lange socht, tot dat hy naderhant
Sijn oogen in de Son heest willigh uyt gebrant.
Dat hier nu dient gelet, dat haer ongalick wesen
By niemant wert gesocht, by niemant is gepresen,
En datse voor gewis moet leven sonder man,
Ten zyse nu ter tijt het ja-woort geven kan.
Men seyt, dat sy behoort een blinde-man te trouwen,
Om wel te zijn onthaelt, gelijck de schoonste vrouwen,
Vermits dat uyter aert haer leden zijn gemaeckt,
Niet om te zijn gesien, maer om te zijn geraeckt.
Hier komt de vader by, die looft haer moye dingen,
Juweelen om den arm, en wonder schoone ringen,

1) Democritus. Vide Cicer. Tusculan. Quaest. et Camer. lib. 3. Medit. Hist. cap. 80.
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En ander vrouwen-tuygh. Fidelle boven al
Die seyt, dat sy voor-eerst haer spaer-pot hebben sal;
Dat sy het eerste kint, dat God haer sal verleenen,
Een keten geven wil geciert met rijcke steenen,
En noch een gulden kop, soo groot gelijck een kint,
De schoonste die men weet, of in de winckels vint.
De vryer boven dien gingh haer de sinnen tergen,
Hy looft haer wonder veel, hy looft haer gouden bergen;
Hy looft haer, soose wil ontsangen desen man,
Dat hy noyt geven sal, en noyt haer geven kan.
Sandrine, wel bewust hoe dat haer saken stonden,
En dat niet aengenaems in haer en wert gevonden,
En datse lijcke-wel het eensaem leven haet,
Seyt, dats' haer onderwerpt haer vaders wijsen raet;
Seyt noch, dat haer gemoet in vryheyt is gelaten,
Mits dat noyt jonge wulp by haer is komen praten;
Seyt, datse suyver is, en voor een eerlick man
Een vry, een reyn gemoet ten echte brengen kan;
Dat vrijsters veel besocht, gestreelt, gevleyt, gebeden,
Zijn dickmael niet te pluys ontrent haer teerste leden;
Maer dat een frisse bleem, die 't noyt en is gevraeght.
Is in de ware daet een recht volkomen maeght.
Dat was voor-eerst genoegh. Galenus ondertussen,
Die boot sijn rechterhant, en quam de vrijfter kussen;
Hy seyt voor al het volck, dat sy hem liefgetal,
En hy haer echts raan voor eeuwigh wesen sal.
Daer rijst een nieuwe vreucht en wonder groot vernoegen,
Vermits hen dese twee soo wel te samen voegen;
Maer dat is niet genoegh, want Opwijck komt'er by,
En toont hem gansch verheught en uytermaten bly;
Maer peyst des niet-te-min, en vry niet sonder reden,
Dat hy oock even nu sijn yser heeft te smeden.
Hy gaet den vader aen, hy doet hem sijn beklagh,
Vermits hy sijn verdriet niet langer dragen magh.
Hy seyt, dat hy sijn huys vry langh nu heeft betreden,
De vrienden heeft versocht, de dochter heeft gebeden,
Hy seyt, dat nu de maeght tot hem ten lesten helt,
En dats' et gansche stuck aen haren vader stelt;
Hy bid, dat hy voortaen eens vreughde magh genieten,
De vrijfter echte vrou, en hem sijn vader hieten;
Hy bid hem voor het lest, dat soo een blijden dagh
Hem mede tot geluck en eere dienen magh!
De vader, aengetast op sijn bequaemste stonden,
En heeft sijn heus versoeck niet ongerijmt gevonden;
Hy dient hem van den tijt; en, met een kort besluyt,
Op eenen avont-stont soo wort'er twee de bruyt.
Men seyt ons, dat de maeght die met den blinde troude
En onder sijn beleyt den echten acker boude,
Veel soete kinders kreegh; en dat het lieve paer
Had vrede, sonder twist, en menigh vrolick jaer.
De ruste van het bed is in des Heeren segen,
Niet in ick weet niet wat, in schoonheyt niet gelegen;
De schoonheyt is een bloem die al te licht vergaet:
Ghy, let op ware deught, die op uw trouwen staet!
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Nadere bedenckingen op het heyden-houwelick.
Philogamus en hadde nau het voorsz. Trougeval doorgelesen, of
Sophroniscus was al weder aengekomen. Hy dan verwellekomt en
nedergeseten zijnde, seyde tot Philogamus: Wel laet ons nu den draet van
ons voorgaende gespreck hervatten; want al is'et soo dat op u nu gelesen
trougeval wel eenige goede bedenckingen konnen werden voortgebracht,
soo heeft nochtans de geschiedenisse van de Spaensche Heydinne de outste
brieven, en mitsdien oock 't voorrecht van eerst afgehandelt te werden.
Wel aen dan, wat uwe vordere vrage belanght, te weten, of het geoorloft is op de
uyt-komste van toekomende dingen ondersoeck te doen, en tot dien eynde aen
waerseggers ofte hant-kijcksters raet te vragen, daer op segh ick rondelick, dat neen.
Ick sta u toe dat wijse en kloecke mannen, ujt ervarentheyt met lanckheyt van tijde
verkregen, door voorteyckenen en sonderlinge opmerckinge ietwes in dese
gelegentheyt vermogen. Maer sulcx by spokers, tovenaers, waerseggers, os
diergelijcken slagh van volck te willen gaen onder vragen, is beyde by Goddelicke
en menschelicke wetten opentlick verboden. Gods woort spreeckt klaer Deut. 18; de
gemeene Rechten van gelijcke; en de redenen zijn, vermits het volck lichtelick door
dusdanige voor seggingen gaende wort gemaeckt, en tot nieuwigheyt genegen zijnde,
tot onruste van de Staet wort gedreven. Doch soo ghy meer hier van begeert te lesen,
soo siet Lips. in Exemplis et Monitis Polit. cap. 4. quaest. liceatne in eventus inquirere.
PHIL. Maer het bysonderste dat uyt dese geschiedenisse in bedencken behoort te
komen, is de vrage, of iemant behoort of vermagh een houwelick aen te gaen met
wilde, woeste en rauwe menschen, of met de gene die, buiten het verbont wesende,
afgesondert zijn van het ware Christelick geloove. Op dit gewichtigh point uw oordeel,
waerde man.
SOPH. Ick en wil my geensins onttrecken, goede jongelingh, hier op mijn gevoelen
rondelick te verklaren, alsoo het selve, onder al dat wy te samen gesproken hebben,
als een hooft-stuck behoort gerekent te worden. Ick segge daerom, nademael dat het
houwelick is een onverbroken bant, en dat niet alleen de menschen, maer oock God
door het selve kinderen worden verweckt, dat mede selfs de onderlinge verbintenisse
tusschen den Heere Christum en de Kercke, mitsgaders alle geloovige zielen, door
het houwelick wort af-gebeelt; soo moet nodelick des Heeren mont in die gelegentheyt
niet alleenlick om raet worden gevraeght; maer behoort oock de selve raet volkomelick
te worden gevolght, ten eynde Godes vrede ons mochte bywoonen in onse
huishoudinge. 't Is nu kennelick, dat in Godes woort (1 Corint. 7) klaerlick wort
bevonden ons te zijn bevolen te trouwen in den Heere: dat is, in de vreese des Heeren,
en volgens des selfs insettinge: gelijck by het selve mede geboden wort geen jock te
trecken met den ongelovigen, dewijle het licht met de duisternisse niet gemeens en
heeft, noch Christus met Belial, 2 Cor. 4 14.15. Maer hoe kan iemant in den Heere
geseyt worden te trouwen, die met sijn trouwen selfs toont, dat hy een verachter Gods
is, en als tot sijne vyanden overgaet? voorwaer indien men op eenige gelijckheyt in
de saken van trouwen behoort te letten, de gelijckhkeyt in het stuck van den
Gods-dienst is verre boven al te wegen; souder eenigheyt in de welcke geen soetigheyt,
ware vreughde, of vrede tusschen de getroude en is te verhopen, geen over-een komste
in 't op voeden van de kinderen, maer dagelicx stoffe tot onruste en oneenigheyt:
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alsoo dwalingen en waerheyt met den anderen als erf-vyanden zijn, en staêgh
onderlinge gewoon zijn te worstelen. (Licet vir non oderit uxorem, error tamen odit
veritatem. Salvianus). En in dien gevalle siet men dat den haet van de sake op de
persoonen selfs koomt te vallen, dewijle elck het sijne pooght te spreken. Arnisaeus
de jur. connub c. 6. sect. 5. Heeft men niet gesien dat in dusdanige houwelicken de
vrouwen zijn afgeraden geweest van de houwelicksche gemeenschap met haren man
te plegen, als aen de selve onreyn en niet geoorloft zijnde? en dat de vrouwen oock
sulcx in 't werck hebben gepooght te stellen? en hoe kan in soodanigen huys-houdinge
een kleyne kercke door gemeene gebeden en het lesen van Gods woort gehouden
worden, gelijck sulcx onder de Christenen betaemt en van Paulus in 't huys van
Philemon wort gepresen? en hoe kan doch soodanigen houwelick, tot troost van de
gehouden, geseyt worden te wesen een beelt, en gelijckenisse van het verbont met
den Salighmaker? (Molinaeus Traicté des Mariages illicites) sekerlick in geender
manieren. Ick segge daerom, indien iemant, van edelen huyse wesende, sich tot
kleynheyt toerekent, indien men hem een houwelick soude vergen beneden de
waerdigheyt van sijn geslachte, dat des te meer in desen gevalle behoort in achtinge
te komen, dat men dien geestelicken adel in de gemeenschap der heiligen niet en
verkorte.
PHIL. Ick bevinde uwe redenen van gewichte te wesen, waerde Sophronisce; maer
hoort men niet soodanigen houwelick goet te vinden, immers te lijden, op hope dat
een woest en ongeloovigh mensche, door sijn partuur tot sedigheyt en tot het geloove
sal worden gebracht, en dat'er alsoo winste van een ziele sal gedaen mogen worden?
SOPH. Dit wort veel tot verschooninge van dusdanige houwelicken bygebracht,
lieve Philogame; maer segh my doch een reys; plagh men wel een
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houwelick aen te gaen met iemant die kael en beroyt is, op hope dat hy wel eens rijck
soude mogen worden?
PHIL. Neen sekerlick, waerde Sophronisce, de lieden gelooven in dien deele datse
sien en tasten, en anders niet, de hope wort maer waen geacht in dese gelegentheyt.
Men moet hier vry al vaster gaen.
SOPH. Wel indien men op hope van toekomenden tijdelicken rijckdom geen
houwelick en wil gronden, naer onse maniere van leven; dient men dan wel sulcx te
doen op hope van dien onwaerdeerlicken rijckdom in 't geestelicke?
PHIL. Ick was daer gevat, waerde Sophronisce, eer ick 't recht gewaer wiert. En
om de waerheyt te seggen, my dunckt dat uwe redenen al vry wat slots hebben. Maer
ondertusschen soude ick misschien wel by exempel konnen bewijsen, dat de man
het wijf, en 't wijf den man tot den waren geloove eyndelick heeft gebracht; het welck
dan nootsakelick een groot vernoegen moet geven ter weder-zijden.
SOPH. Ick en wil niet ontkennen, waerde Philogame, sulcx niet somwijlen geschiet
te zijn; maer als het gebeurt, soo doet God even het selve dat hy in de eerste
scheppinge gedaen heeft; treckende het licht uyt de duysternisse. Maer hier tegen is
te bedencken, dat met eenige voorvallende saken, die somwijlen eens gebeuren, maer
Gods gebodt een regel moet wesen van ons bedrijf. Het quaet en is niet te doen op
dat'er goet van kome; en wat segen Gods heeft die te verwachten die Godes raet niet
en volght? Waer by ick dan noch vrage- nademael het quaet, God betert, soo
vruchtbaer is, als de ervarentheyt leert; of het met te vreesen en staet, dat de geloovige
eer beschadight soude mogen worden, als dat de ongeloovige door den geloovigen
soude worden gebetert? Is sulcx niet gebeurt den wijsen en machtigen Koningh
Salomon (1 Reg. 11.)? ghy weet dat wel, jongelingh, en wat sal dan gemeene en
geringe verstanden niet konnen over-komen? De eerste Eertsz-vaders, die om hare
uyt nementheyts wille kinderen Gods van Moyses genaemt waren, siende de dochteren
der menschen datse schoon waren, onderstonden die ten wijve te nemen, (Genes.
6.3.) en zijn alsoo vleeselick, ja vleesch geworden, en hebben na hen getogen den
onder-ganck van den geheelen aert-bodem. En Jacob, die groote helt en Gods
worstelaer, hebbende getrout de dochter van Laban, is hy met gewaer geworden, dat
een deel van de afgoderye van de selve de sijne heeft aen-gekleeft? Gen. 35.4.
PHIL. Ick vernoege my in uwe redenen, waerde Sophronisce, en 't is, mijns oordeels,
onnodigh hier meer toe te seggen, het out spreeck-woort is hier en elders niet dan al
te waerachtigh.
't Nachtegaeltjen op de peul,
Dat vermagh te bijster veul.
Efficaces preces mulierum.

Ick daerom uwe aen-merckinge op mijne gedane vrage vast-stellende, sal u des ten
hooghsten bedancken, en de selve in mijn boesem op-schrijven, en door Godes genade
sien in 't werck te stellen.
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Trou-geval sonder exempel, geschiet in Vranckrijck, in het jaer
MDLIX1).
Ons schip heeft langh geseylt ontrent de groene kusten,
Daer staêgh de grage jeught, vervoert in minne-lusten,
Heeft bijster vremt geswiert, maer daer het echte bed
Ten lesten even-wel sijn woonplaets heeft geset.
Hier gaet'et anders toe, hier rijst een selsaem wesen,
Hier is een nieu geval, een wonder stuck te lesen,
Hier is een trou-verbont, maer sonder echten-bant,
En daer noyt jonge bruyt en boot haer rechterhant;
Daer by een echte wijf is overspel bedreven,
Schoon datse buyten smaet en eerbaer is gebleven;
Daer, om het eygen werck en om gelijcke daet,
Het wijf onschuldigh is, de man het leven laet;
Daer vruchten van het bed en echte kinders quamen,
Maer die sich even-wel van haren vader schamen.
Hier toe nu, Sangh-godin! want soo een vreemt geval
Kan lust en voordeel doen aen die het lesen sal.
Bereyt u, nieusgier volck, en wilt hier oiren bieden
Aen dat in ware daet Tholouse sagh geschieden.
De stadt is gansch verbaest van soo een vreemden slagh,
Als sy in haer bevangh den loosen handel sagh.
Garonne was beschaemt, en gingh sijn gulle stroomen
Bedecken onder 't lis en dicht-gewasse boomen,
Als hem de daet bewees al wat een listigh man,
Tot nadeel van de trou, te wege brengen kan.
Eer dat de jeught begon, en voor de rechte jaren,
Soo gingen onder een twee jonge lieden paren;
Doch kinders in der daet. Het is een wisse saeck:
Het ooft te vroegh gepluckt, dat heeft een wrangen smaeck.
Geen van de twee en weet den gront van echte wetten,
En daerom niet bequaem op haer beroep te letten.
Bertrande was een roos die noch geen knop ontsluit;
Want eerse vrijster was, soo is het kint de bruyt.
Sy was van al de jeught in hare stadt gepresen,
Vermits haer schoone verw en haer bevallick wesen.
Een vryer daer ontrent die biet haer echte trou,
En, ick en weet niet hoe, sy wert een echte vrou.
Sy leven onder een tot acht of negen jaren,
En noch en scheen de vrou geen kint te sullen baren,
Sy draeght of twijffelt niet, sy bleef gelijckse was,
Tot dat men aen den man den nestel-knoop genas.
Doen heeft terstont de vrou een jongen soon gekregen,
Die nam de vader aen, gelijck een hoogen segen:
Maer korts na desen tijt, om seker mis-verstant,
Soo scheyt hy van het wijf, en geeft hem uytet lant.
Hy gaet een langen wijl in vreemde Rijcken dwalen,
Hy vint sijn tijt-verdrijf in onbekende palen;
Hy gaet oock in den krijgh, en ick en weet niet waer,
Tot dat de gulde Son besluyt het achtste jaer.
Maer hem zijn op de reys veel dingen overkomen,
Die nut zijn aen-gemerckt en waer te zijn genomen.
Eerst, t'wijl hy d'oorlogh volght en 't rijck ten dienste staet,
1) Siet hier op les Arrests de Papon hv 22, et Johan Corasn tractatum singularem.
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Een gast van vreemden aert, en vol geslepe streken,
Die eerstmael naderhant begonnen uyt te breken;
Die was staêgh by den man als hy in 't wilde liep,
Of als hy stille was, en in het leger sliep.
En, soo het veeltijts gaet, de rouwe krijghs-gesellen,
Die gaen haer gansch bedrijf sich onderlingh vertellen;
Doch Guerre boven al verhaelt hem menigh ding,
En wat'er in sijn huys en elders omme-gingh,
En wat hy menighmael bedreef voor vreemde kuren,
Dat hy met groot verdriet ten lesten moet besuren.
Let op uw spreken, vrient, en op uw gansch beleyt;
Want al wat iemant weet en dient hem niet geseyt!
Daer viel een groote slagh ontrent in dese tijden,
Vermits den Adelaer de Lely quam bestrijden,
Men vocht'er langen tijt met list en door gewelt,
Tot dat de Fransche macht ter aerden is gevelt.
En onder al het bloet op desen dagh vergoten,
Soo wert het rechter been den Joncker af-geschoten;
Die viel daer over doot, soo dat al wie hem sagh
Hielt desen voor gewis als sijnen lesten dagh.
Sijn krijghs-maet boven al, die prent in sijn gedachten
Dat hem niet als de doot oock heden stont te wachten;
Hy scheit stracx uyt het heyr, en kiest den rechten pat
Die hem in korten wees het grasigh Artigat;
Daer gaet de slimme gast met voor-bedachte sinnen,
Daer gaet hy met bedrogh een boeve-stuck beginnen,
Een stuck, een wonder stuck, vol onbekende list,
Daer van het Fransche Rijck te voren niet en wist.
Hy was in menigh deel, ten aensien van de leden,
Hy was in eenigh deel, ten aensien van de zeden,
Al vry wat seer gelijck met Guerre sijnen vrient,
Dat hem tot groot behulp in desen handel dient.
Hy komt dan tot het werck, hy gaet de kansse wagen,
En by de jonge vrou en by haer naeste magen;
Hy draeght hem by het volck, en in het openbaer,
Hy draeght hem over-al als of hy Guerre waer.
Hy brenght tot sijn bewijs soo veelderhande saken,
En kan soo grooten schijn ontrent de vrienden maken,
Dat hem het gansch geslacht en al het naeste bloet,
Of voor een lieven neef, of voor een swager groet.
Hy weet tot sijn bedrogh soo wonder veel te seggen,
En ick en weet niet wat Bertrande voor te leggen,
Van al dat over langh haer beyde was geschiet,
Dat hy in korten tijt sijn vollen wensch geniet.
Had sy de minste vleck, of boven of beneden,
Had sy een kleyne wrat, oock aen haer soetste leden,
Had sy 'k en weet niet wat, dat slechts een echte man,
En niemant buyten hem, met reden weten kan;
Hy kend'et altemael, hy wist'et haer te seggen,
En sy en niet een mensch en kond'et wederleggen;
Dit gaf hem eerst geloof, en namaels volle macht,
Om tot haer in te gaen te midden in der nacht.
Sy noemt hem echte man, soo doen oock alle menschen,
Die haer met vollen mont geluck en voordeel wenschen,
En toonen sich verblijt, dat sy, na langen rou,
Nu weder is onthaelt gelijck een echte vrou.
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Het leet als geenen tijt, haer wort een kint geboren;
Maer hem wort stracx de gunst van sijnen oom verloren;
Daer rees een hart verschil, een onderlingen haet,
Die onder dese twee gedurigh hooger gaet.
Pansette wou bewijs en rekeningh erlangen,
Van dat uyt sijnen naem was by den oom ontfangen,
Van dat'er was besteet ontrent sijns vrouwen goet,
Terwijl hy buytens lants een lange reyse doet.
Hier op soo drongh hy aen als met geheele krachten,
Hy wil geen naeste bloet, hy wil geen maeghschap achten:
Maer Guerre wederom gingh halen aen den dagh,
Wat Thiel of schade doen, of hinder geven magh.
Wiens hooft van boter is die moet gedurigh schromen,
Die moet niet aen het vyer of voor den oven komen;
Want soo hy eens den kop ontrent de vlamme stelt,
Daer is geen twijffel aen, de weecke stoffe smelt.
Nu Guerre tijt te werck met al de gansche sinnen,
Om iet door slim beleyt op sijnen neef te winnen,
Hy soeckt, hy ondervraeght, hy let op alle dingh,
Hoe dat het heden gaet, en hoe het eertijts ging.
Ten lesten hoort hy iet van desen handel seggen,
Dat gaet hy met verstant ten naeusten overleggen,
En krijght, soo doende, stof, hem leet te konnen doen;
Wie maer een draet ontdeckt, die vint het ganse kloên.
Hy, naer een korten tijt, gaet vry wat harder spreken,
Hem dunckt hy weet genoegh om sijn verdriet te wreken;
Hy tast den lincker aen, hy valt hem op het lijf,
Hy seyt, dat hy misbruickt eens anders echte wijf.
Hy seyt, dat hy ter smuyck is in het huys gekomen,
En dat maer op den naem door valsheyt aengenomen,
Dat hy noyt Guerre was, maer wel Arnolde Thiel;
In 't korte, beelt hem af gelijck een rechte fiel.
Pansette, niet versaeght van soo een hart verwijten,
Stelt hem wel happigh aen om wederom te bijten,
Toont dat hy niet en vreest, ja niet een mensch en viert,
En dat het slim bedrogh is tegen hem verciert;
Dat Guerre maer en tracht hem van het stuck te leiden,
Vermits hy van den bucht niet af en soeckt te scheiden,
Dat Guerre meester was, als hy was buytens lants,
En geensins missen wil soo wel-gelegen kans:
Dat Guerre meest het goet had onder hem geslagen,
En dat hy daerom tracht hem uyt het lant te jagen;
Dat hy hem veel gewelts en smaetheyt heeft gedaen,
En hem al menighmael na 't leven heeft gestaen;
Dat hy dit heeft gepooght door veelderhande lagen,
Ja, schier hem op een tijt den kop heeft ingeslagen;
Dat staêgh een vinnigh mes was tegen hem gewet,
Maer dat sijn lieve vrou het onheyl heeft belet.
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En nu het stout gewelt hem niet en wou gelucken,
Dat hy, door enckel list, hem neder soeckt te drucken;
Maer dat noch even-wel, na leet en ongeval,
De waerheyt op het lest haer openbaren sal.
Bertrande, door den oom (gelijck het scheen) bewogen,
Heeft mede van den man haer sinnen af-getogen;
Sy stelt haer klachten in en brenghtse voor de Wet,
En seyt, hoe dese gast misbruyckt haer echte bed.
De Rechter weeght het stuck, Pansette wort gevangen,
En daer op is het volck in wonder groot verlangen,
Wat uyt het vreemt geval en uyt het heet geschil,
Wat uyt het swaer gedingh ten lesten komen wil.
Pansette doet versoeck, dat al de naeste vrienden,
En wie dat eenigsins tot desen handel dienden,
Dat ja, Bertrande selfs sou komen voor den Raet,
Om recht te mogen sien waer op de sake staet.
Hy gaet dan wonder breet van al den handel spreken,
Op dat aen sijn bewijs geen dingh en sou ontbreken.
De Rechter vraeght hem af, van waer hy oorsprongh nam,
En wat van ouden tijt sijn ouders over-quam;
En wat hem eerst bewoogh, dat hy Bertrande vrijde,
En wie hem gunstigh was van sijn of haerder zijde;
En wie het stuck begon, en wie den handel sloot,
En wie hem eerst geluck met sijn geminde boot;
Wat jonckheyt alle daegh de bruyt quam onderhouden,
Wat maent, en jaer, en dagh, dat sy te samen trouden,
Wat kleet Bertrande droegh op haren bruylofs-dagh,
En wat men voor cieraet aen hare leden sagh;
Waer dat het echte volck, en waer de jeught vergaerde,
Wat Priester dat het was die hen te samen paerde,
Wie dat'er was genoot, wie niet ter feeft en quam,
En wie dat by de bruyt de naeste plaetse nam;
Oock wat'er is gebeurt terwijl de gasten aten,
Wat mommers in der nacht zijn aen den dans gelaten,
Wie dat de jonge bruyt tot in haer kamer bracht,
En wat'er omme-gingh bynaest den ganschen nacht.
Pansette, wat men vraeght, en toont hem niet verlegen,
Sijn antwoort is bereyt, oock eer de Rechters swegen,
Sijn tongh en hapert noit hoe strengh sijn aenspraeck was,
Het scheen dat hy 't verhael als uyt een boeckjen las.
Hy streckt hem vorder uyt, en gaet met een vertellen
Hoe sich de jonge vrou gingh in den huysraet stellen;
Hoe sy bywijlen keef, en hy niet stil en sweegh,
En hoese buyten hoop een jongen sone kreegh.
Hoe dat hy naderhant tot reysen wert genegen,
En wie hem was gemoet by-naest op alle wegen,
Wat dat hy met hem sprack, en waer hy heeft vernacht,
En hoe hy sijnen tijt heeft buyten om-gebracht.
Hoe dat hy krijghsman wert, in Koninghs dienst genomen,
En hoe hy voor het lest in Spaenjen is gekomen,
Wie dat hy op de reys als vrienden heeft gekent,
En waer dat naderhant de lieden zijn belent.
Dit seyt hy wonder net, met all' omstandigheden
Van plaets, en tijt, en volck, in 't kort in volle leden,
Ten eynd' het gansch geval mocht werden nagetaelt,
En dat het seker gingh wat by hem is verhaelt.
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De Rechter, die het stuck soo deftigh hoort vertellen,
Vint goet de jonge vrou voor hem te laten stellen,
Om recht te mogen sien den gront van dit beleyt,
En wat de jonge vrou van desen handel seyt.
Bertrande die verschijnt. Men vraeght haer duysent saken,
Daer Thiel van had bestaen een langh verhael te maken,
En dus, en weder soo, gelijck den Rechter wil,
En tusschen hem en haer en is'er geen verschil.
Maer een dingh voeghts' 'er by: hoe datse negen jaren
Was wonder vreemt gestelt, en sonder oyt te baren,
En dat vermits haer man, door swarte kunst geraeckt,
Noyt in het echte bed haer leden had genaeckt,
Noyt recht ter hant en nam dat echte lieden plegen,
En daer de gulle jeught is bijster toe-genegen;
Soo dat haer yder riet te scheyden van den man,
Vermits hy in het bed geen schult betalen kan.
Maer datse lijcke-wel niet goet en had gevonden
Te wijcken van de trou, en hare vaste gronden;
Soo datse met gedult had alles uyt-gestaen,
En noyt geen dertel oogh had elders laten gaen.
Dat na de negen jaer, door middel van gebeden,
Haer man noch was gebracht tot sijn gesonde leden,
Dat sy doen swanger wert, en na den vollen tijt
Hem met een jongen soon ten vollen heeft verblijt.
Dat hy van stonden aen, na dat hy was genesen,
Liet door eens Priesters raet verscheyde missen lesen,
En at veel heyligh broot, soo datse naderhant
Aen hem en sijn onthael geen mangel oyt en vant.
Terstont na dit verhael men liet Bertrande buyten,
Men liet den loosen Thiel de kamer-deur ontsluyten,
En als hem wert gevraeght wat hier van is geschiet,
Verscheelt hy van de vrou in al den handel niet:
Hy deed' een ront verhael van negen quade jaren,
En dat hy sich bevont onmachtigh om te paren,
En waer hy troost versocht, en waer hy bate vont,
Juyst soo gelijck de vrou, en als uyt eenen mont.
Het stuck gaet harder aen. Men roept'er veel getuygen,
Die voor of tegen hem den Rechter konnen buygen;
Al wie des kennis heeft die wort'er toe-versocht,
En in het Hof geleyt, en voor den Raet gebrocht.
Men hoort op dit geval wel hondert vijftigh menschen,
Die niet als suyver recht, en geen bedrogh en wenschen,
Ten minsten na het scheen, want niemant wort beleyt
Als die van dat hy weet bequame reden seyt.
De veertigh spreken ront, en gaen als seker stellen,
Dat hy is Guerre selfs, een van haer met-gesellen,
Hun van sijn eerste jeught in volle daet bekent,
Het schijnt dat in haer breyn sijn wesen is geprent:
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Maer noch een meerder hoop heeft even dier gesworen,
Dat hy is Thiel genaemt, en onder hen geboren;
Dat hy een langen tijt met hen heeft om-gegaen,
Soo datse wonder vast op haer gevoelen staen.
Doch sestigh op een ry die komen weder seggen,
(Hoewel sy al het stuck ten nausten overleggen)
Dat hun noch even-wel, tot heden op den dagh,
Niet klaer genoegh en blijckt wie dese wesen magh;
Dat hy nu Guerre schijnt, en dat in volle leden,
Maer dat van stonden aen sijn oogh en gansche reden
Naer Thiel geheelick swiert; en zijn daerom beswaert
Te seggen of hy wel of qualick is gepaert.
Ten lesten gaet de Wet de stucken over-lesen,
En Thiel die wert gedoemt ter doot geleyt te wesen;
Maer hy des niet-te-min beroept hem aen den Raet,
Soo dat al wederom het stuck in twijffel staet.
't Hof dat niet in der haest het vonnis soeckt te vellen,
Laet eerst de jonge vrou en Thiel te samen stellen
Te midden op de zael, en voeght'er Guerre by;
Siet daer in eenen hoop een vreemde kramery!
Pansette stont geset, en met een vrolick wesen,
Daer was geen anghstigh hert in sijn gesicht te lesen,
Hy toont een bly gelaet, hy toont een vry gemoet,
Gesetter als den oom, of als de vrouwe doet.
Al wat hem wort geverght daer weet hy van te spreken,
Hy blijft niet in het werck, niet in de woorden steken,
Maer antwoort met bescheyt. Betrande stont verset,
Of door het eerbaer root òf bleecken anghst belet.
Den Raet aensiet het volck, aenhoort haer felle klachten,
Maer blijst aen alle kant in diepe na-gedachten;
Het dunckt hun 't vremste stuck van al het gansche rijck,
Maer ver het meeste deel, dat geeft den boef gelijck.
Veel meynen, dat den oom, in desen boel geslopen,
Met list en slim beleyt sijn nicht had uytgesopen,
En dat hy, met gemack geselen in het riet,
Maeckt pijpjens voor hem self, en voor een ander niet.
Maer efter onbewust van al de diepe gronden,
Die sy noch langhs-om-meer in desen handel vonden,
En gaen tot haer beraet, of tot het vonnis niet,
Tot dat men in het stuck al vry wat klaerder siet.
Daer wort dan vast gestelt hier naerder op te letten,
En op het selsaem werck het gansche breyn te wetten,
Te dagen al het volck, dat Thiel en Guerre kent,
Om eenmael recht te sien waer dat het stuck belent.
Men laet een grooten hoop van alderhande lieden
Beschrijven in den Raet, en voor het Hof ontbieden;
Men hoort, men ondersoeckt, men vraeght en overleyt,
Maer 't is als enckel nacht al dat'er wort geseyt.
Hoe nau dat iemant spoort, de waerheyt is verloren,
Het stuck is sonder gront, en losser als te voren;
Soo dat de Rechter dubt in soo een vreemt geval,
Onseker meer als oyt wat hy gelooven sal.
Laet ons hier, mijn vernuft, het stuck gaen overwegen,
En stellen eens het werck gelijck het is gelegen,
Op dat een wacker oogh eens recht beschouwen magh
Hoe duyster, hoe bedwelmt, hoe diep de waerheit lagh.
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Neemt acht wie datje zijt, wat dat'er kan geschieden!
Men vint hier viermael tien en vijf besette lieden,
Die spraken wonder ront, en, als met ééne stem,
Verdoemden Thiels bedrijf, en vielen tegen hem.
Sy gaven, soo het bleeck, hier van bequame reden,
Sy kenden desen gast, een langen tijt geleden,
Sy kenden Guerre selfs, oock van der jonckheyt aen,
Soo dat aen al haer doen geen twijffel is te slaen.
En onder dit getal soo wort'er een gevonden,
Die aen Pansette selfs door maeghschap is gebonden,
En desen hielt den Raet voor Guerre wonder goet;
Want wie beschuldight oyt sijn vrient of eygen bloet?
Een ander, langh gewent haer beyder schoen te maken,
Gaf oock met groten glimp oirkontschap deser saken,
Vermits dat hy verklaert dat Guerre groter schoet,
Als heden op den dagh de slimme lincker doet.
Daer waren boven dat noch drie verscheyde mannen,
Tot nadeel van den boef ten vollen in-gespannen,
Die seyden, dat hun Thiel, als hy quam van de reys,
Had met een vollen mont geopent sijn gepeys;
Dat hy doen had verklaert te hebben voor-genomen,
Door eenigh slim beleyt in desen boel te komen,
Dat Guerre was gequetst, en aen sijn doot geraeckt,
Na dat hy hem sijn erf te voren had gemaeckt.
Noch twee van dit geval die quamen openbaren,
Hoe seker jongh-gesel den krijgh had laten varen,
Die (mits hy sijnen wegh voorby Thoulouse nam,
En slechts daer op een sprongh en by gevalle quam)
Had wonder veel geseyt van sijn wijt-loopigh dwalen,
En hoe hy was verreyst tot in de Vlaemsche palen,
En hoe hy Guerre selfs voor desen had gekent,
En dat hy van den krijgh gansch deerlick is geschent;
En dat hem in den slagh een been is af-geschoten,
En t'wijl het ongeluck hem bijster heeft verdroten
(Mits hy een houten voet moet dragen aen het lijf),
Dat hy in Nederlant gingh soecken tijt-verdrijf.
Dat hy noch heden leeft, en weder staet te komen,
Schoon dat een slimme guit sijn plaets heeft ingenomen.
Al dit wort by den oom den Rechter voor-geleyt,
En wat hem vorder stijft en bleef niet ongeseyt.
Maer Thiel weet evenwel hier tegen veel te seggen:
Hy koomt in tegendeel getuygen overleggen
Tot veertigh in getal, soo vast in haer besluyt,
Dat schier het meeste volck voor hem het vonnis uyt.
Vier susters op een ry, die Guerre broeder hieten,
Die sagh men dat voor-eerst haer eygen oom verlieten,
Die seyden met bescheyt, en stelden voor gewis,
Dat hy, die wort beticht, haer eygen broeder is.
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De gront by haer geleyt, de reden diese seggen,
Is vast, gelijck het schijnt, en niet te weder-leggen;
Sy wijsen voor den Raet niet weynigh teyckens aen,
Die groot en wichtigh zijn, en klaer voor oogen staen.
Sy toonen even-staêgh, dat in sijn gansche wesen
Het maeghschap is te sien, het kroos gelijck te lesen;
En schoon hy is verout door 't wassen van den baert,
Dat sich in hem vertoont de gront van haren aert.
Het scheen een vast bewijs, wanneer de susters spraken,
En 't bracht geen klein gewicht aen Thiels verboste saken;
Want daer en was geen mensch die van haer qualick sprack,
Soo dat aen haer geloof geen wettigh stuck ontbrack.
Noch quam'er voor het recht een deel van haer gebueren,
Die spraken op den oom, en al sijn loose kueren,
Die spraken voor den man, en voor sijn goede trou,
En voor het eerlick huys, en voor de jonge vrou.
Sy gaen, tot vaster gront, in volle daet getuygen,
Wie dat hy is geweest oock doen hy plagh te suygen,
Sy kennen op een draet wie dat hem heeft geteelt,
Als hebbend' onder een wel duysentmael gespeelt.
Daer zijnder onder hen, die voor de Wet verklaren,
Dat sy op Guerres feest als bruylofs-gasten waren,
En dat oock even doen, wanneer hy gingh te bed,
By hen op sijn gelaet ten naeusten is gelet:
Dat aen sijn rechterhant drie groote wratten stonden,
En dat in sijnen mont twee tanden zijn gevonden
Gewassen over-een; oock, dat hy nagels had
Niet rout, gelijck men plagh, maer rou en bijster plat;
Dat in sijn slineker oogh een pleck was aen te wijsen,
Daer als een druppel bloets scheen uyt te willen rijsen;
Dat midden op sijn hooft een kael gehuchte stont,
En dat men heden noch dit eygen teycken vont.
Veel seyden boven-dien, hoe op sijn weder-komen
(Eer hy tot Artigat sijn woon-plaets had genomen)
Hy menigh goet gesel by namen heeft gegroet,
Gelijck men in 't gemeen de beste vrienden doet:
En sooder eenigh mensch oyt twijffel scheen te maken,
Wie dat hy wesen mocht als hy hem quam genaken,
Dat hy van stonden aen daer op te voorschijn bracht
Yet, waer door al het stuck wert nader overdacht:
‘Hoe, seyd' hy, kenje niet die met u plagh te koten?
Die nevens u den bol soo dickmael heeft geschoten?
Die eens de swarte beeck wel geestigh over-spronck,
Maer op de tweede mael in diepen modder sonck?
Hoe! komt u niet te voor, hoe wy eens vrolick waren,
Als Floor en moye Thrijn te samen gingen paren?
Hoe Floor soo droncken was, dat hy den ganschen nacht
Aen Thrijntjen niet en quam, op Thrijntjen niet en dacht?
Of is u dan ontgaen, dat wy eens ginnen mommen,
En met een lossen kop een vrijsters huys beklommen?
En hoe ick wiert onthaelt by seker korsel wijf,
En kreegh een vuylen bras van boven op het lijf?’
Met soo een klaer verhael van diergelijcke saken,
Soo was 't dat hy terstont hem kenbaer wist te maken;
Want dien het was gebeurt al wat'er is verhaelt,
Die voelt dat sijn onthout in geenen deel en dwaelt.
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Noch zijnder vier gelijck, die wonder net getuygen,
Dat Guerre maer en soeckt hier voordeel uyt te suygen,
Dat hy door slim bedrogh en voor-bedachten raet,
Dat hy met enckel list gedurigh omme-gaet:
Dat hy, wanneer sijn neef uyt Spaenjen was gekomen,
Hem, als sijn naeste bloet, heeft willigh aen-genomen,
En langen tijt bemint gelijck sijn eygen ziel,
Tot dat hy naderhant met hem in moeyten viel.
Dat hy noyt aen sijn neef en toond' een bitter wesen,
Als sedert dit verschil is onder hen geresen;
Dat schoon hy sich nu draeght gansch vinnigh in den schijn,
Hem dickmael heeft bekent sijn eygen bloet te zijn.
Pansette, soo het scheen, in alle dingh bedreven,
Doet met een stout gebaer den Rechter dickmael beven,
Hy brenght veel dingen by, die niemant weten kan
Als die een vrouwe kent gelijck een echte man.
Hy seyt wat tusschen hun al dickmael is gesproken,
Eer hem den nestel-bant ten lesten wert gebroken;
En hoe de vrou haer droegh, als hy den ganschen nacht
(Tot negen jaren langh) lagh by haer sonder kracht.
Wat sy, wat hy bedreef, wat sy te samen seyden,
Als sy by wijlen scheen van hem te willen scheyden.
In 't kort, hy wist'et al, tot aen het minste dingh,
Wat in het stille bed of elders omme-gingh.
Bertrande stont beschaemt, met tranen op de wangen,
Stont met een stillen mont, en gaf haer des gevangen;
En, schoonse niet en sprack, men sagh aen haer gelaet
Dat al wat Thiel verhaelt gewis en seker gaet.
Het gansch gesin bekent, dat hy, naeu t'huys gekomen,
Had na een seker kleet van stonden aen vernomen,
Een kleet alsoo geboort, en dus of soo bereyt,
In seker out buffet te voren weg-geleyt;
En dat men sijn gewaet, gemaeckt gelijck hy seyde,
En uyt het koffer treckt en voor sijn oogen leyde.
Dit al, gelijck hy sprack alsoo te zijn geschiet,
Was aen de meyt bekent, en sy onkent'et niet.
Maer onder dit verhael van soo verscheyde saken,
Dat Thiel op dit geval wel deftigh wist te maken,
Soo heeft hy noch een stuck Bertrande voorgestelt,
Waerom schier al het Hof voor hem het oordeel velt:
‘Hoort, seyt hy tot de vrou, wilt ghy uw recht beweren,
En met een vollen eet voor God den Schepper sweren,
Dat ghy my voor uw man of Guerre niet en hout,
En looghent in der daet aen my te zijn getrout;
Soo sta ick hier bereyt, ick segh het ander-werven,
Soo sta ick hier bereyt een wreeden doot te sterven;
Koom, hanght dit lichaem op, of doot'et met'et swaert,
Of breeckt het op een rat, ick ben de straffe waert.
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Dit spreeck ick uyt de borst, en salder in volherden,
En ghy kont metter daet uw eygen Rechter werden;
Sweert maer, het is gedaen: maer sooje 't niet en doet,
Soo weet dit edel Hof wat my gebeuren moet.’
Bertrande stont verset en wou op sijn begeren
Geen eet ter werelt doen, oock hem niet laten sweren.
Dies roept hy wederom: ‘Hier komt'et aen den dagh,
Dat my de smaet geschiet alleen maer uyt ontsagh,
Dat sy door haren oom voor seker is gedwongen
Tot al dit loos bedrijf en dese vreemde sprongen.
Men neem' haer uyt sijn huys en uyt de slaverny,
Soo is sy van bedwangh, en ick van banden vry.’
Noch brenght hy lieden voort, die wijt en breet verklaren
Wat hun van dese vrou wel eer is wedervaren,
Hoe sy van haren oom geen twijffel oyt en sloegh,
Dat hy tot haren man een vinnigh herte droegh;
Dat hy haer had gedreight ten huysen uyt te drijven,
Ten ware sy verstont in dit gedingh te blijven;
En niemant, wie het was, en hoord' uyt haren mont,
Dat sy haer by den man niet wel gerust en vont.
Maer in het tegendeel, in acht geheele jaren,
Die na sijn lange reys nu al verstreken waren,
Had yder een gemerckt, dat sy hem dickmael prees,
En vrientschap over-al in volle daet bewees.
Siet, dus stont al het werck, dus is het stuck gelegen,
Dus gaen de lieden aen. De Rechter is genegen
Tot Thiel, en vry te meer ter eeren van de trou,
En van liet aerdigh kint, en van de jonge vrou.
Maer t'wijl de Rechter dubt in soo verwarde saken,
En sit in diep beraet om uyt den neer te raken;
Soo daelt'er uyt de lucht een overwacht geval,
Dat tot de gronden selfs het stuck ontdecken sal.
Juyst op den eygen tijt, dat hondert vreemde dingen
Verbaesden al het volck, en nog in twijffel hingen,
Soo komt de rechte man ten lesten aen den dagh,
Maer wonder vreemt gestelt, en anders als hy plagh:
Een stelte voor een been, die moet den lantser passen,
En hem was aen den mont een rouwen baert gewassen;
De krijgh, de lange reys, met ander ongemack,
Verteert de groene jeught, en maeckt de leden swack.
Hy van den oom bericht hoe al de saken stonden,
Heeft stracx met grooten ernst sich in het Hof gevonden;
Daer klaeght hy sijn verdriet te midden in den Raet,
En eyscht te zijn gehoort op dat'er omme-gaet.
't Hof heeft op sijn versoeck een vast besluyt genomen,
Hem op de versche daet voor hen te laten komen;
En meynt oock nut te zijn de vrienden altemael,
En wieder heeft getuyght, te dagen op de zael;
Te dagen even hem, die met sijn loose streken
Doet al de werelt deur van desen handel spreken;
Voor al Bertrande selfs, verselt met haren oom,
Om eens op vasten gront te raken uyt den droom.
Voor-eerst soo wort gehoort die nu was aen-gekomen,
Dien heeft het Hof met ernst en destigh voorgenomen;
Hem wort al voor-gestelt wat Thiel was af-gevraeght,
Daer in hy na den eysch sich niet te wel en draeght;
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Hy antwoort eenigsins, en geeft oock goede reden,
Maer geensins als het dient, en niet in volle leden:
Want als men t'samen voeght wat d'een en d'ander seyt,
Soo vintmen dat de boef al vry wat breeder weyt.
Doch om in vollen eysch op al het stuck te letten,
Soo laet men Guerre selfs den boef voor oogen setten;
Dies staet een yder stil verruckt in dit geval,
En siet wat voor gebaer de lincker maken sal.
Met dat hy Guerre sagh, en hoort den Rechter spreken,
Begint hy meer als oyt in woorden uyt te breken:
Hy noemt hem boeveschuim, bedrieger, slimme guit,
En stort sijn vinnigh hert met groote brocken uyt;
Hy roept met stout gebaer: ‘Ick wil my laten hangen,
Soo ick niet met een woort den fiel en weet te vangen,
Soo hier niet stracx en blijckt en klaerlick wort getuyght,
Dat hy het al verciert en uyt de vingers suyght:
Dat hy, met gelt gekocht, aldus bestaet te liegen,
En, door sijn oom verleyt, den Rechter wil bedriegen;
Dat ja de lincker selfs, hoe slim hy wesen magh,
De waerheyt even nu sal brengen aen den dagh.’
Daer gingh Thiel aen het werck, en door verscheide vragen,
En van sijn eerste jeught, èn van sijn rijpe dagen,
En van sijn huysgesin, èn van sijn echte wijf,
Valt hy den goeden man geweldigh op het lijf.
Hy brenght daer in het spel soo veelderhande saken,
Dat Guerre stont en keeck, onseker wat te maken;
En schoon hy naderhant wat ruymer quam te gaen,
't Is niet gelijck als Thiel te voren had gedaen.
't Hof, niet te wel bewust waer heen dit wilde strecken,
Vint goet den slimmen gast van daer te doen vertrecken;
Hout Guerre binnens deurs, en vraeght hem daer alleen
Dat niet een levend mensch op aerden is gemeen;
Yet dat sijn wijf betreft, en dat'er was gesproken,
Als hy met haer alleen in 't bedde lagh gedoken;
Yet dat sijn kamer raeckt, of ander stil beleyt,
En dat noyt eerbaer man aen vreemde lieden seyt.
Hy antwoort als het dient, en 't wort terstont geschreven;
En stracx is wederom Pansette plaets gegeven,
Die, op het eygen werck ten nausten ondersocht,
Heeft mede klaer bescheyt ten vollen uyt-gerocht,
Soo wel als Guerre selfs, of wie het mochte raken;
Dies acht dit al het Hof voor wonder vreemde saken,
Vermits men uyt het werck, gelijck met oogen, siet,
Dat door een slim beleyt dit gansche stuck geschiet.
De vaders al gelijck, soo haest sy dit bemercken,
Ten vollen nu gesint de saken uyt te wercken,
Doen op dien eygen tijt de susters binnen staen,
Die voor den loosen boef soo bijster hevigh gaen;
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Sy laten boven dien sich op de zael vertoonen,
Al wie tot heden toe den lincker wou verschoonen;
Sy laten niet-te-min oock komen aen den dagh,
Al wie'er in het recht voor Guerre tuygen magh.
De susters, voor den Raet te samen in-getreden,
Gaen letten op den man en sijn geheele leden:
En naer een diep gepeys, maer op den eygen stont,
Soo komt een tranen-bat haer rollen op den mont.
Sy treden naerder toe, sy gingen hem omvangen,
En blijven met den arm hem aen de leden hangen;
En d'outste van de vier gingh spreken tusschen bey,
En bracht haer woorden uyt gebroken door geschrey:
‘O broeder! zijt gegroet; eylaes! wy zijn bedrogen,
Wy sien te deser uur, hoe dat ghy zijt belogen,
Wy sien nu metter daet, hoe veel uw wesen schilt
Van hem, die hier den naem van Guerre voeren wilt.
Hy heeft, door slim beleyt en ongewone kueren,
Misleyt ons dom verstant en al de naeste bueren;
Misleyt, gelijck het blijckt, bynaest de gansche stadt;
Want hy weet uw bedrijf, en ick en weet niet wat.
Ach! soo een slim bedrogh, en soo een selsaem liegen,
Sou oock de wijste selfs, en al het lant bedriegen.
Ey lieve, stelt het quaet tot onsen laste niet,
't Is enckel misverstant, al wat'er is geschiet!’
Eer dat de suster sweegh, en sloot haer droeve reden,
Soo quamen op een ry de swagers aen-getreden,
Soo quam meest al het volck en viel den lincker af,
Dat aen het selsaem stuck een ander wesen gaf.
Men sagh den rechten man in dit gewoel bewegen,
En daer quam siltigh nat hem uyt'et oogh gesegen;
Want t'wijl sijn naeste bloet hem om den halse viel,
Soo was hy gansch beroert tot aen sijn diepste ziel.
Maer als Bertrande selfs tot Guerre quam te naken,
Soo sagh men hem terstont sijn droeve tranen staken;
Hy weert de jonge vrou, hoewel sy deerlick siet,
Hy toont haer fier gelaet, en hy en kustse niet.
Sy knielt daer op de zael, met tranen overgoten,
En roept, dat uyt bedrogh de misslagh is gesproten;
Sy valt hem om den hals, sy kust hem menighmael,
Maer hy verstiet het wijf, en vry met harde tael:
‘Schoon, seyt hy, dat ick was gereyst in verre landen,
Het reysen even-wel en breeckt geen echte banden;
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De trou die blijft geset, waer dat sich iemant vint,
Het is een vaste knoop die echte lieden bint.
Of sich dan hier een neef of broeder magh vergissen,
Of dat een verre nicht of suster koomt te missen,
Dat sie ick over 't hooft, en laet'et henen gaen,
Vermits het eenighsins in reden kan bestaen.
Maer dat een echte wijf sal haren man vergeten,
Waer heeft oyt menschen-kint sijn leven dat geweten?
't En is te geener tijt gevonden in der daet,
Van daer de sonne rijst tot daerse slapen gaet.
Ghy hebt mijn groene jeught, mijn eerste kracht genoten
En uyt ons echte bed daer is een kint gesproten:
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Ick heb u langh onthaelt, gelijck mijn echte vrou,
En door soo menigh jaer versegelt in de trou;
Hoe, kander iemant vreemts tot uwe koets genaken?
Of kan men ongemerckt uwe teere leden raken?
Of was u mijn gebruyck of handel niet bekent,
Dat u een guyt bekruypt, en onsen leger schent?
Hoe dat het wesen magh, ghy hebt door licht gelooven,
Ghy hebt door los bedrijf uw eere laten rooven;
En 't is niet sonder gront, dat eenigh kriel gepeys
Hier onder heeft gespeelt ten dienste van het vleys.
Wie kan u dit bedrijf, wie kan het u vergeven?
Hoe sal een eerlick man met u in vrede leven?
Ach! waer een dertel wijf haer leger-trou besmet,
Daer is geen vreughde meer ontrent het echte bedt.’
Bertrande stont bedwelmt, en met verdriet bevangen,
Daer quam een tranen vloet haer rollen op de wangen,
Daer is geen adem meer die in haer boesem speelt,
Het schijnt dat sy verstijft, of wort een steenen beelt.
Doch na de bleecke schrick een weynigh is geweken,
Begon de bange vrou tot hem aldus te spreken:
‘God weet het, lieve man! die hert en nieren kent,
Dat ick noch suyver ben, al schijn ick u geschent.
God weet, dat noyt de lust tot vuyle dertelheden
Sich uyt en heeft gestreckt door mijn besette leden;
Al quam een ander man ontrent mijn echte bed,
Mijn ziel gelijckewel die vint haer onbesmet;
Het lijf is maer een romp. Geen quaet en wort bedreven,
Indien men tot het quaet geen wil en heeft gegeven:
Voorwaer in dese borst daer woont een rein gemoet,
't Is maer het hert alleen, dat boose rancken doet.
Ick heb soo langen tijt uw vrientschap moeten missen,
En waer ghy wesen mocht en konde niemant gissen;
Waer is'er eenigh mensch die my betuygen kan,
Dat ick oyt ben gesien ontrent een ander man?
Ick hebbe soo geleeft, ick hebbe my gedragen,
Dat niemant, wie het zy, van my en heeft te klagen;
Ick hebbe staêgh verlanght, en vry niet sonder pijn,
Dat ghy eens wederom by my sout mogen zijn.
En siet daer is een man ten lesten hier gekomen,
Die heeft, men weet niet hoe, uw vrienden in-genomen;
Wie oyt te voren was bewust van uwen aert,
Die riep het overluyt, dat ghy voor handen waert.
Hy wert tot my gebracht, uw oom quam hem geleyden,
Hy was mijn echte man, gelijck de lieden seyden:
En als hy naerder quam en dat ick hem bekeeck,
Soo vont ick menigh dingh, dat u in all's geleeck.
Ick sloegh niet slechts het oogh ontrent sijn kloecke leden,
Maer dat mijn hert bewoogh bestont in vaste reden;
Hy sprack met vollen mont van ons geheel bedrijf,
Tot aen het stil geheym van man en echte wijf,
Van ick en weet niet wat, van alle kamer-saken,
Die niemant is gewoon aen vreemde kont te maken:
Hy wist, door al het huys, waer 't een en 't ander stont,
En sprack gelijck bewust, en op een vasten gront:
Hy konde wat'er is en alle dingen noemen,
Gelijck de lieden doen die in haer eygen komen.
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Hier ben ick, lieve man, ten lesten door verleyt,
En wie kan tegen-staen, dat al de werelt seyt?
Doch als ick naderhant my vont te zijn bedrogen,
Soo heb ick metter daet mijn sin van hem getogen:
Ick heb den man ontseyt gemeenschap in het bed,
Ick heb hem af-gekeurt, en uyt'et huys geset;
Ick hebbe boven dat wel hondert duysent werven,
Ick hebbe schier gestaêgh gewenscht te mogen sterven;
En soo de goede God my niet en had bewaert,
Ick hadde voor gewis mijn leven niet gespaert;
Ick had een vinnigh mes gebruyckt op dese leden,
Ick hadde voor gewis mijn boesem op-gesneden,
Ick hadde boos fenijn, ick had een harden bast
Mijn lichaem in-geperst, mijn kele toe-gepast.
Ick had al over langh my dit verdrietigh leven,
Ick hadde dese ziel met krachten uitgedreven;
Maer God heeft my getroost: dies heb ick, waerde vrient
Eer gunst en derenis, als harde straf verdient.’
Hier op soo bleef de vrou in hare klachten steken,
Haer tongh is gansch beswaert, en kan niet langer spreken
Sy viel daer in het stof en op den blauwen steen,
En hiel den grammen man ontrent sijn houte been,
Met tranen, met geklagh. Hy laet hem niet bewegen,
Hy laet haer in den stant gelijckse was gelegen,
Hy reickt'er niet een hant, hy biet haer niet een soen,
Maer pooghtse van het been, en van hem af te doen.
Sy des al niet-te-min en laet hem niet te kussen,
En kleeft hem aen het lijf. De Rechter spreeckt'er tussen,
En seyt hem: ‘Seker, vrient! gaet, stelt u tot gedult,
Is hier een feyl gedaen, ghy zijt niet buyten schult;
Ghy liet een jonge vrou, en ginght daer henen dwalen,
En socht uw tijt-verdrijf in alle vreemde palen;
Ghy hebt uw jeught verslonst, uw besten tijt verquist,
En dat haer eygen was, dat heeftse staêgh gemist.
Ghy hebt u boven-dien veel dingen onderwonden,
Uyt dertel onverstant en vry op losse gronden;
Ghy gaeft u in den krijgh, verloort u rechter-been,
En seker dat verlies en raeckt u niet alleen,
Het is oock voor de vrou; sy mist uw kloecke leden,
En hout sich even-wel met dit gebreck te vreden:
Indien van haerder zy een misslagh is geschiet,
Ghy hebt voor haer geleyt den gront van uw verdriet:
Ghy hebt, uyt losse waen, veel dingen leggen praten,
Bequamer in het bed of in der nacht gelaten;
En daerom quam een boef tot dit oneerlick stuck:
Het is dan uwe schult, of enckel ongeluck.
Indien de slimme guyt haer wist te liffelaffen,
Dat sal de strenge Wet, dat sal de Rechter straffen,
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Ghy, doet dat u betaemt, en voeght u tot de vrou,
En viert, gelijck als eerst, de plichten van de trou.’
De Rechter had geseyt, de vrienden zijn vertogen,
En stracx soo wort het stuck ten naeusten overwogen,
De sun wort in-gebracht en voor het Recht gestelt,
Het vonnis wort geraemt en over hem gevelt,
Sijn straffe vast geset en over hem gelesen,
En hy een boef verklaert, en totter doot verwesen;
Doch niemant van den Raet en acht de lincker waert,
Om als een Edelman te vallen door het swaert;
Maer hem wiert opgeleyt om met den bast te sterven,
En hy en magh geen graf voor sijnen romp verwerven:
Want als hy na de doot sal komen uytten bant,
Soo staet het schuldigh lijf tot asch te zijn verbrant.
En wat het goet belanght, dat wort het kint gegeven,
En geensins by den Raet den Koningh toe-geschreven,
En of het schijnen mocht in overspel gebaert,
Noch wort het evenwel een rechte vrucht verklaert.
Bertrande met den oom en Guerre wert ontslagen,
En geene van de drie moet straf of pijne dragen,
En schoon men hier versuym en quade slagen siet,
De Rechter evenwel en moeyt de lieden niet.
Wat sal ick tot besluyt van desen handel stellen?
Men kan in dit verhael veel nutte saken tellen;
Een dingh seyd' ick wel eer en segh ick heden noch:
Men dient geen echte deel te krijgen door bedrogh.
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Bedenckingen op 't voorverhaelde trougeval.
Kort begryp van de selve.
1 Ongelegentheyt ontslaende uyt te jongh te trouwen en trou-tijt wanneer, en wat
jaren, best?
2. Of het goet zy kinders in de wiege, of andersins noch jongh zijnde, onderlinge
te verloven.
3. Bed-geheym niet te melden.
4 Lange reysen van gehoude mans, sorgelick.
5. Wanneer een vrouwe magh hertrouwen by het afwezen van den man.
6. Of een vrouwe, om on-macht van den man, den selven magh verlaten: en van
den nestel knoop in Vraeckrijck.
7. Kint in overspel gewonnen, hoe wettigh wesen kan.
8. Iemants partuyr gaende te maken, en tot oneere te verlocken, onbetamelijck,
en by God doorgaens hart gestraft.

PHILOGAMUS. Ick hebbe in uw af-wesen, waerde Sophronisce, gelesen het Frans
trou-geval, dat op sijn ordre in ons begonnen boeck quam te volgen. 't welck ick het
selsaemste en ongehoorste oordeele te wesen van al dat ick van die gelegentheyt oyt
gehoort, of in boecken gevonden hebbe, dies bidde ick u, my, sonder eenige
wijt-loopende buyte-reden, nu deelachtigh te maken van uwe invallen op het selve
stuck.
SOPHRONISCUS. Het eerste dat my op dese selsame geschiedenisse voorkomt, lieve
Philogame, is dat my dunckt, dat dese twee getroude lieden te jongh te samen zijn
geset geweest, en mitsdien geensins bequaem tot houweliex-plichten; en daer uyt
hebben voor-eerst de volgende ongelegentheden haer begin genomen. Want ick ben
van gevoelen dat, gelijck het voor oude lieden onbetamelijck wort geoordeelt haer
ten houwelick te begeven. dat even het selve de teere jonckheyt geensins dienstigh
is; gelijck sulcx by de Rechtsgeleerde, Medecijnen, en Natuur-ondersoeckers,
eenpaerlick wort geloost en vast gestelt. En voor eerst wat de bejaerde lieden in desen
aengaet, dewijle de soodanige door de nature selfs worden geleert wat hen-lieden in
dit geval te doen staet, soo behooren de selve met den Poeet Horatius te seggen.
Ick was in mijnen tijt een lieftal aen de vrouwen,
Ick kon, met goeden lof, de vrijsters onderhouwen
Maer dat is nu gedaen, dewijl een grijsen baert
Voortaen my niet en raet om meer te zijn gepaert.

Ick vinde onder dies viemt hoe in Vranckrijck heeft toe-gestaen konnen worden,
dat'er een houwelick is gesloten geweest tusschen twee soo gansch jonge heden, elck
niet boven de tien jaren out zijnde, als Corasius in dese geschiedenisse getuyght daer
het, mijns oordeels, noch vry jough genoegh is, dat het geeneen recht ofte de
Romeynsche wetten toe laten, een voumensch tot haer twaelf jaren, en een jongelingh
tot sijn veertien jaren te mogen trouwen. L 9. ff de Sponsal. L. 4. ff. de Ritu nupt.
PHIL De wetten, waerde Sophronisce, behooren nochtans op vaste gronden te
steunen; dewijle in 't gemeen de wijste van den lande met het maken van de selve
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besigh zijn. En hoe kont ghy dan vreemt en met volgens de nature oordeelen te wesen,
dat in Vranckrijck in desen deele geschiet, dewijle men metter daet ondervint, dat
ontrent de jaren de nature de gestaltenisse van 't lichaem plagh te veranderen, en
teyckenen uyt te geven ten voorsz. eynde dienende, gelijck ghy weet hoe de Rechten
en oock de onder-soeckers van de nature daer van spreken. Ja, 't is gevonden en by
de ervarentheyt betuyght, dat'er beyde mans en vrouspersoonen ontrent de thien jaren
kinderen geteelt en gedragen hebben. Exempla pete ex Arinsoeo tract de jur. connub.
Cap. 2. sect. 3. num. 19. et 11.
SOPH Ick weet dat sommige even alsoo reden-kavelen als ghy nu doet, lieve
Philogame. Dan, voor eerst wat de gemeene Rechten aengaet, die laten wel toe, maer
en gebieden niemant soo vroegh te trouwen, in tegendeel van dien soo siet men uyt
de selve, datse het vroegh trouwen ontijdigh en quaet oordeelen, e. 2 § Novimus,
Nov. 200. verb. vehementer citò contrahunt nuptias. En in allen gevalle moet in desen
onderscheyt van volcken gemaeckt worden; want d'eene natie vroeger, d'andere later
rijp wort, na de gestaltenisse van de lucht, voedsel, en andere omstandigheden. Onse
voor-ouders hebben gansch schandelicken geacht voor de twintigh jaren een vrouwe
te gebruycken, Caesar lib. 6. de Bello Gall. De Griecksche wijsen hebben den trou-tijt
van den man ontrent de dertigh, van de vrouwen ontrent de seventien jaren geset, als
de Grieksche Poeet Hesiodus getuyght.
Verkiest bequame tijt om wel te mogen paren,
Een man beginne werck ontrent sijn dertigh jaren,
Een vrijster magh het doen ontrent de seventien,
En eer, om wel te gaen, en magh het niet geschiên.

't En is oock geen goet besluyt, te willen seggen de nature geeft genegentheyt tot
eenige saken, en daerom moet men de selve dadelick in 't werck
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stellen niet alsoo, lieve Philogame, alle de bewegingen die de menschen uyter nature
in sich gevoelen (als lust tot eten, drincken, spelen, slapen en diergelijcke) moeten
van de reden en wetten besneden, betoomt en in ordre gehouden worden: en soo
mede de uyt-puylende driften tot de teel-sucht, daer wy nu van spreken. De nature
moet tijt hebben, om haer te bereyden en bequaem te maken tot het werck, sonder
dat men de selve in hare beginselen iet moet vergen, dat haer, als een nieuwe en eerst
op gaende vlamme, terstont soude doen verdwijnen en uyt-gaen. Gelijck men oock
siet, dat med-geplante boomen met eer en dienen gesnoeyt, voor de selve in vollen
wasdom zijn.
PHIL. Maer wat insichten hebben doch de Geleerde daer in, dat men de jonckheyt
niet toe en laet te doen, daer sy van nature krachtelick toe wort gedreven? Ick hebbe
van een wijs man lestmael verstaen, dat voor de eerbaerheyt van de jonge deernen,
ontrent haer eerste mondigheyt, sonderlinge moet gesorght worden; vermits de selve
in die worstelinge van de nature gansch stercke driften in haer gevoelen, om andere
byslapers te gebruycken als de selve te voren zijn gewoon te doen en van de
jongelingen seyde hy van gelijcken. Waerom dese gelegentheyt niet ingevolght? en
waerom niet het houwelicken aen de selve toe-gestaen, waer door de gemeene sake
aenteelinge van goede borgers, en de jonge lieden haer toe-genegentheyt souden
gemeten?
SOPH. Aen-queeckinge van goede borgerye te willen verwachten uyt soo
kieken-murruwe jonge lieden, goede Philogame, is een groote mis-slagh; soodanige
by-een-komste en geeft niet anders als slappe, meepse, en gansch swacke af-setselen,
die (als vruchten voor haren tijt gepluckt) in korten tijt vergaen. Een groot Philosooph
heeft seer wel gemerckt, dat al te jonge en al te oude lieden niet als swacke kinders
en teelen, en voor het meeren deel vrouwelicke schepselen (Arist. 7. Polit. cap. 2 et
16); om dat in de eerste de natuerlicke wermte noch niet volmaeckt en is, en dat de
selve in de tweede alreede vervalt. Siet daer voor-eerst een groot ongemack voor
dese vroegelingen. Ten anderen, en is'et niet wel te seggen, hoe schadelijck dit werck
is voor alle jonge lichamen, en wat voor ongestalten daer uyt herkomen (Alex. Epid.
sect. 6. can. 2. sect. 3. num. 7). En insonderheyt heeft hier door te lijden een soo
jonge moeder, als 't op een kint-dragen en baren aen-komt (Juniores mulieres gravius
laborant in partu et plures intereunt. Aristot. 7. Polit. cap. 16). Waer by komende,
dat soodanige jonge domme lieden (die maer in de werelt en beginnen te sien als in
een hollen pot) haer selven geensins, en veel min haer huys gesin, konnen besorgen
en mitsdien dickmael verdroncken zijn, eer sy (soo men seyt) het water kennen. Van
gelijcken dat een man van soo groene jaren geen aensienelickheyt onder sijn
huys-genoten hebbende, en sijn vrouwe onbequaem zijnde om hem die te geven, het
de huys-houdinge ontwijffelick ten besten niet gaen en kan sulcx dat uyt dese
verhaeste houwelicken geen voordeel, maer na-deel, voor het gemeen is te verwachten;
want 't is van alle tijden gemerckt, dat ontijdige houwelicken met anders hebben
voort gebracht als berou en veelderley on gelegentheden.
PHIL. Segh my dan eens (naer uw oordeel) den bequaemsten tijt van trouwen, soo
voor de jonge lieden als voor de gemeene sake.
SOPH. My dunckt dat dit versken u dat leeren kan, soo ghy het met en weet.
Indien ghy soeckt een aerdigh paer,
Soo geeft een maeght drie seven jaer,
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De jonghman seven boven dien,
En groetse dan voor echte liên;
Een weynigh meer of weynigh min,
Dat maeckt een eerlick huysgesin.

PHIL. Ick wil sulcx, als ghy nu geseyt, hebt, voor goet opnemen: maer segh my doch
wat ghy hout van de trou-beloften, die hier voormaels dickwils en nu noch somwijlen
worden gebruyckt, sonderlinge onder de Grooten (Exempla vide apud Arnis. cap. 2.
sect. 2.) te weten als de ouders haer kinderen, noch in de wiege leggende, ofte gansch
jongh van jaren zijnde, onderlinge verloven, om met haer mondige jaren de gedane
beloften te voltrecken.
SOPH. Ick antwoorde met een woort, dat ick alle soodanige trou-beloften houde
voor ondienstigh, en selfs krachteloos; het zy dat de selve geschieden tusschen twee
kinderen, ofte dat een der selver van rijper jaren zy (C. 2. e. de illis. Decretal. de
desponsat. impub.) en de redenen daer van zijn kennelijck; want dewijle geen
soodanige beloften gesloten en konnen worden, als met onderlinge bewilginge van
de gene die het aengaet; en dat in dit geval, by gebreck van oordeel, geen bewilginge
en kan gedragen worden, soo ontbreeckt hier een noodigh stuck, en mitsdien en
deught het werck niet.
PHIL. Maer schoon dese trou-beloften van den beginne niet vast en zijn geweest,
nochtans de verloofde te samen op wassende en by den anderen op-gevoedt werdende,
bevestigen daer na 't gene te voren by de ouders is gedaen.
SOPH. Dat en gaet niet vast, goede Philogame, ja dickwils siet men gansch het
tegendeel; want sy luyden siende haer als gebonden te zijn aen malkanderen, en geen
vryheyt te hebben van verkiesinge (als andere jonge lieden), krijgen dickmael een
af-keer van den anderen; dewijle men veeltijts siet, dat de mensche tot saken die
moeten zijn, minst genegen is: oock gebeurt'er dickmaels, dat de gestalte en aert van
de verloofde niet over een en koomt: waer door dan groote verwijderinge wort
veroorsaeekt tusschen de teere gemoederen. En hoe het zy, geleerde en Godsalige
mannen hebben gemerckt, dat dusdanige ontijdige trou-beloften, by de ouders voor
hare onmondige kinderen onderlinge gemaeckt, gemeenlick eyndigen met haet,
vyantschap, en andere ongelegentheden; vermits dat veeltijts in dusdanige handelingen
niet en wort gesien op het ware eynde des houwelicx; maer veel eer op gierigheyt,
ofte eergierigheyt, die men daer mede voor heeft: waer door Godes segen van de
selve wort af-gewent (Beza de Repub. pag. 82. Coras. annot. 1. in ariest. Tholos.
Melanth et aln.). Wat beroerten en vint ment in de Historiën ontstaen te zijn uyt
dusdanige ontijdige beloften, als d'een of d'ander, beter gelegentheyt elders siende,
van de selve is geweken, en dat dan van de andere zijde wraeckgierigheyt wort
op-genomen, om sulcx aen de gebreckige uyt te wetten! Siet wat hertogh Jan van
Borgognien niet ter hant en nam, om sich te wreken van Lowys van Anjou, vermits
de selve hem sijn dochter (met tegenstaende vorige trou-beloften) weder t'huys hadde
gesonden, en verscheyde andere exempelen zijn wel te vinden (Exempla vide apud
Arnis. cap. 2. sect. 2. num. 11. 12.). Ick besluyte dan, dat het beste is op het doen
van een houwelick sich lange en rijpelick te beraden: maer als het eenmael gesloten
is, dan het selve met aller ijl en spoet te voltrecken, op dat'er, gelijck men seyt, geen
swarte katte tusschen en kome: (Juratus enim hostis matrimonii, est mille-artifex ad
illud impediendum. Arnis. d. 1.) en dat daerom alle ouders is te raden, datse
malkanderen onderlinge niet en beloven datse sich metter daet niet en konnen doen
hebben: maer datse hare kinderen haer vryheyt laten tot haer bequame jaren, en soo
lange tot dat de selve het gene datse beloven selfs bequaem zijn uyt te voeren.
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PHIL. Ick vinde uwe redenen volkomelick dienstigh voor 't gemeen: en om nu
voort te gaen, soo verwachte ick uw vordere bedenckingen op dese geschiedenisse.
SOPH. Ick houde vast dat onse Guerre onder andere een grooten misslagh heeft
gedaen, te melden aen sijn kamerade ofte krijghsmaet het innerste geheym van het
houwelicx-bedde: waer door hy oorsake en gelegentheyt heeft gegeven aen den
doortrapten lincker, om sijne Bertrande te doen gelooven, dat hy ja was haer eygen,
echte en wettige man alsoo sy vermoedelick vast stelde, dat het niemant mogelick
en was de verborgentheden van haren leger te verhalen, als even Guerre haer man
selfs. Alle gehonde lieden dienen, mijns oordeels, dit voor een lesse op te nemen,
om sich van gelijcke onbedachtheyt en ongeregeltheyt te onthouden, vast stellende
dat'er geen beroep, geen kunst, geen wetenschap en is, of sy en heeft haer
geheymenissen, die versegelt dienen te blijven, en niet geopenbaert te worden, als
aen de gene die daer toe een sonderlingh voor-recht zijn hebbende. 't Is daerom wel
geseyt:
Wat in het bedde wort gesproken,
Dient met het laken toe-geloken:

en dese of diergelijcke waerschouwinge behoort te staen op het voorste deel van alle
bed-steden, daer echte lieden haer leger houden:
Indien u lief of leet in 't houwelick geschiet,
Gehouden! zijt ghy wijs, en melt den handel niet.

Dit is de klippe geweest, daer op Candaules een Groot vorst van Sarden schip-breuck
heeft geleden; want hy niet te vreden zijnde, aen eenen Gyses sijnen lijf-trawant
bysondere saken te verhalen, tusschen hem en sijne Gemale in de slaep-kamer
voor-gevallen: maer hebbende boven dien bestaen te willen monsteren met de
schoonheyt van de selve, en haer daerom naeckt aen den voornoemden Gyges
vertoonende, is oorsaeck geweest, dat hy door de grootmoedigheyt van de eerbare
Princesse beyde sijn Rijck en leven heeft verloren. Dese aenmerckinge docht my
hier niet vergeten te moeten worden. Wat hebt ghy meer aen-gemerckt, daer op ghy
mijn oordeel soeckt te verstaen?
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PHIL. Ick sie dat Guerre een seer langen tijt van huys is geweest, ja wel ontrent ofte
meer als twaelf geheele jaren. en daer uyt rijst een aenmerckinge, soo my dunckt of
voor man en vrouwe soo een langh afwesen van malkanderen behoorlijck en geoorloft
is.
SOPH. Voor my, waerde Philogame, ick vinde sulcx geheel onhuysselick en
ondienstigh; want gelijck het by-wesen voet en aenqueeckt de liefde en goede
genegentheyt, soo houde ick dat het af-wesen, sonderlinge als het lange duert, is als
een moeder van af-keerigheyt en onminne, en daerom heeft een out-vader wel geseyt,
dat een man, sonder wille van sijn vrouwe, lange uyt sijn huys wesende, eeniger mate
oorsake is dat de selve haer komt te verloopen in buyte-lust en overspel (August. lib.
de adulter. conjug. Refertur c. si tu abstines 27. quaest. 2. cap. 24). Ja, daer zijn
Rechtsgeleerden (Pet. Raven. in suo alphab.) die seggen derven, dat een Rechter, in
soodanigen gevalle de vrouwe haer ontgaende, al vry lot verschooninge van de selve
het lange af-wesen van den man behoort op te nemen. Het welck ick mede eeniger
maten kan toe-staen, behoudens evenwel dat uyt sulcx de vrouwen geen oorsake en
worde gegeven om sich in hare lusten te verschoonen. dewijle de Heydenen selfs
niet toe en hebben willen staen aen de vrouwen. oock by langh-durige absentie van
de mans, een ander te mogen trouwen, 't en ware sake dat de selve sekere tijdinge
van sijn doot konde vertoonen; L. Uxores. ff. de divort. et Auth. hodie. C. de repudiis.
PHIL. Maer ick hebbe my laten seggen, in Engelant wesende, aldaer een gebruyck
te zijn, dat soo wanneer een man sich voor eenigen tijt af-scheyt en onthout van sijn
vrouwe, en dat, de selve middeler-tijt quame swanger te worden, dat het selve wordt
verstaen te wesen voor rekeninge van den selven haren man, schoon hy oock meer
als negen maenden uyt sijn huys hadde geweest, te weten: in gevalle de selve
middeler-tijt het rijck niet en heeft verlaten, de man wordt oock op sijn eedt niet
gelooft, willende verklaren dien geheelen tijt sijn wijf met te hebben beslapen, zijnde
het vermoeden van rechten soo sterck voor de vrouwen, dat daer tegens geen bewijs
en wordt toe-gelaten.
SOPH. Dat gebruyck, soo'er een soodanigh is, moet verstaen worden aldaer te
wesen ingevoert, om den man een spoor te geven, niet soo lange van sijn partuyr
sich te onthouden.
PHIL. Dese en diergelijcke dingen zijn dienstigh bedacht te werden in desen onsen
tijt, daer veel mans soo langh durige reysen op Oost- en West-Indien ter hant nemen,
en dickwils veel jaren uyt-blijvende, op haer wederkomste de huys-houdinge in een
selsame gestalte vinden. Maer ick sie dat de lieden veel genegen zijn, de vrouwen
in die ongelegentheyt vry wat te verschoonen en ick hoorde tot dien eynde lestelick
verhalen, dat de Heeren Staten van de vereenigde Nederlanden in beraet hebben
gestaen, of men het overspel niet met den doot en behoort te straffen, als in Godes
woort, en in veel landen noch wort gedaen en dat sulcx vermoedelijck goet soude
gevonden zijn geweest, ten ware sake geweest, dat eenige leden van de selve in
bedencken hadden gebracht, wat men in soodanigen gelegentheyt, en als de lijf-straffe
waer vast-gestelt, soude doen met de vrouwen van de gene die soo lange op haer
reysen uyt-blijven en of men sonder onderscheyt die mede soude verstaen met den
doot te straffen, soo wanneer die bevonden souden mogen worden het geselschap
van andere mans gebruyckt te hebben. Het welck alsoo by de leden van de
vergaderinge seer bedenckelick werdende geoordeelt, is het geheele stuck tot noch
toe sonder besluyt blijven staen. Maer wat is uw gevoelen van soodanige mans?
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SOPH. Datse behooren òf ongetrout te blijven tot op haer wederkomste, òfte datse
de vrouwen met haer behooren te nemen: òfte datse niet te naeukeurigh en willen
wesen in 't ondersoecken van alles, dat in haer af-wesen is voor-gevallen.
PHIL. Maer is'et, de vrouwen met geoorlooft na Rechten, als de man drie jaren uyt
den lande is geweest, en dat men met sekers van hem en kan weten of hy levende of
doot is, haer elders te mogen versien; gelijck sulcx haer geoorloft is, als een man in
drie jaren haer de schuldige goetwilligheyt niet betaelt en heeft?
SOPH. Neen 't, lieve Philogame. Ick en weet van geen andere Rechten, als daer
van ick alreede hebbe verhaelt: te weten, dat'er moet blijcken van des mans overlijden,
aleer een vrouwe wort toe-gestaen te mogen komen tot een ander houwelick. En wat
de drie jaren belanght, daer van ghy gewaeght, die en zijn niet te passen op dese
gelegentheyt, als niet gemeens daer mede hebbende; maer op onmacht van de man
drie jaren langh geduert hebbende.
PHIL. Wel laet ons van die stoffe hier al mede wat spreken, dewijle onse Historie
mede daer toe aen-leydinge geeft; en dat ick uyt de selve verstae, dat Martijn Guerre
geheele acht of negen jaren onmachtigh is geweest sijn vrouwe de schuldige
goetwilligheyt te betalen, en dat door eenige quade kunsten die men in Vranckrijck
de geknoopte nestelingh noemt. Ick bid, segh my een weynigh wat u derhalven bekent
is.
SOPH. Op een tijt, goede Philogame, als ick in mijn jonckheyt in Vranckrijck was,
soo gebeurd'et, schier soo haest ick daer aen-gekomen was, dat seker jongh paer
volcx, in de gebuerte daer ick my doen onthiel, des nachts sich het bevestigen in de
trouwe: en alsoo ick vraeghde waerom sulcx by nachte en niet by dage en geschiede,
wiert my tot antwoorde gegeven, dat het selve soo wiert goet gevonden, om te ontgaen
het knoopen van den nestel, daer mede dese jonge heden worden geseyt gedreyght
te zijn; dewijle veel menschen van gevoelen zijn, dat voor der Sonnen opgangh dese
spoockeryen geen kracht en souden hebben: ofte immers dat'er des nachts niemant
(als de naeste vrienden) kennisse van het trouwen en hebben. En alsoo ick vorder
vraeghde wat dit was, en hoe het in 't werck gestelt wiert, is my vorder verhaelt van
de gene die het schenen wel sekerlijck te weten, dat onder het trouwen, en als de
Priester aen de jonge lieden de handen doet voegen, iemant tusschen beyden eenige
spoock-woorden mommelt, en daer op een knoop in de nestel leyt, hy daer mede den
bruydegom onbequaem maeckt om sijn bruyt te mogen genieten, zijnde evenwel de
selve bruydegom niet onbequaem het geselschap van andere vrouwen te gebruycken.
PHIL. Wel, dunckt u dat dit alsoo kan geschieden, en dat een booswicht door quade
kunsten soo veel sonde vermeugen, even juyst ten aensien van het deel dat hem
wettelick is toe-gevoeght?
SOPH. Mijn gevoelen en sonde misschien van groot bedencken hier in wesen,
dewijle wy (God moet des hoogelick gedanckt zijn) in onse landen des geen exempels
en weten. En van andere landen en wat aldaer omgaet, en derven wy soo volmondelick
niet spreken, dewijle wy den aert van de selve van langer hant niet wel en hebben
doorgront. Wy laten dan sulcx doen de gene die daer van uyt ervarentheyt volle
kennisse hebben: onder de selve is Johannes Corosius, een groot Rechts-geleerde,
en boven dat een wijs, ervaren, en geleert man, aen wien niet licht eenige beuselingen
in de hant zijn te steken; dese seyt onder andere, van dit werck spreeckende, in eygen
woorden aldus. Ick soude alle dese dingen onwaerschijnelick oordeelen, ten ware
my, door ontallijcke exempelen, van de waerheyt deser saken dagelijcx quame te
blijcken. Annot. 22. in arrest. Tholos. Boven dien soo getuygen geleerde
Theologanten, mitsgaders de geestelijcke rechten, oock mede eenige oude Rabbijnen
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sulcx in der waerheyt te geschieden. D. Thomas 3. p. 4. q. 58. art. 2 et alii citati ab
Enriquez. lib. 2. de matr. e. 8. c. si per sortiarias. 33. 1. 4 et tot tit. de frigid. et malef.
PHIL. Dit klinkt my al vry wat selsaem in de oiren, en daerom woude ick wel wat
naerder onderrecht wesen van dit stuck, en hoe verre dese of diergelijcke onmacht
in achtinge komt in 't trouwen, scheyden, oste t'samenblijven van gehoude persoonen.
SOPH. De onmacht in de mans-personen en is niet eenderley, goede Philogame:
want daer worden mans gevonden, aen de welcke de geheele leden, tot de
voortteelinge dienende, òfte gebreken, òfte immers soo onstaltigh zijn, datse
onbequaem zijn om vrouwen te gebruycken, en de soodanige is het ongeoorlost sich
ten houwelicke te mogen begeven (L. si serva. § spadoni. ff. de jure dot.); òfte, in
gevalle de delve sulcx hebben onderstaen, en sich tot een vrouwe hebben laten voegen,
soo wort de selve vrouwe (des versoeckende) vry gestelt om een anderen man te
mogen trouwen: verstaen wordende, het houwelick in dien gevalle niet te zijn
ontbonden, maer van onwaerden verklaert, als te voren in sich selven niet hebbende
bestaen: en van dese soorte is niet geweest onse Martijn Guerre. Dan daer zijnder
die, door het binden van de nestel ofte andere quade kunsten, onbequaem worden
gemaeckt, somtijts ten aensien van alle vrouwen, somtijts alleen ten aensien van de
gene daer mede sy gemeenschap van bedde verstaen te hebben, als te weten van haer
eygen bruyt, als onse Guerre schijnt gestelt te zijn. Soo leeft men dat Amasis, Koninck
van AEgypten, door dusdanige spokerye is onmachtigh gemaeckt geweest van 't
gebruyck aller vrouwen, als Herodotus in sijn tweede boeck verhaelt: soo is oock de
Koningh Theodoricus onbequaem gemaeckt ten opsien van sijn vrouwe, niet van
sijn by-wijfs, als Paulus AEmilius in vita Clotarii verhaelt: soo is Galeacius Sforsa
omint gemaeckt geweest voor sijn huys-vrouwe Isabelle van Aragon, als Guicciardin
vertelt. En dusdanige ongelegentheyt en wort niet gehouden voor altijt durende, maer
alleen voor eenen sekeren tijt, ofte tot dat de spokerye met een tegen-sweeringe wort
vernietight, het welcke Joh. Corasius getuyght in Gascognen dickmaels te geschieden.
En daerom wort vast gestelt, dat, om die oorsake wille geen houwelicken en worden
vernietight, ten zy sake sulcx dry geheele jaren achter den anderen hadde geduert in
wekken gevalle (nademael men dan hout sulcx een geduurigh gebreck te sullen
wesen) wert de scheydinge toe-gestaen, C. Fraternitatis, et ibi gloss. de frigid. et
malef. Coraf. num. 22. in arrest.
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Tholos. Evenwel wat my belanght, soo soude ick in twijffel stellen, of oock om
soodanige oorsaken het houwelick kan gescheyden worden, dewijle sulcx alleen om
overspel by Godes woort wert toe-gelaten.
PHIL. Maer ghy en hebt met my noch niet af gedaen, waerde Sophronisce; met
vragen, seyt ons spreeck-woort, wort men wijs, maer onwaert; uw bescheydentheyt
(vertrouwe ick) sal my de onwaerdigheyt af-houden, en de wijsheyt laten toe-komen:
en daer op derf ick u noch dese vrage doen, hoe dat een kint, in overspel geteelt en
uyt overspel geboren, kan verstaen worden als wettigh erfgenaem te wesen in sijns
vaders naergelaten goederen?
SOPH. De vrage is wel gedaen, en 't verveelt my niet u daer op in 't korte te
berichten, hoe-wel dat'er veel toe geseyt soude konnen worden. Weet dan, dat het
kint in desen geroert wort verstaen wettigh te wesen, uyt redenen dat de moeder ter
goeder trouwe in alles hadde gegaen, meynende het selve kint eerlick van haren man,
en niet van een boef, t'ontfangen: zijnde de Rechten soo goedertieren ten aensien van
de kinderen, dat de selve op de goede trouwe van de ouders de kinderen voor wettigh
aen-nemen. Vide annotata Corasii in arrest. Tholos. num. 11 et 95.
PHIL. Ick hebbe, na my dunckt, in de Rechten gelesen, dat ingevalle een vrouwe
een slave quame te trouwen, meynende den selven een vry persoon te wesen, de sake
ontdeckt wordende, de kinderen voor onwettigh gehouden moeten worden.
SOPH. Dat is een gansch bysonder geval, en in haer van de slaven ingevoert, die,
als schier voor geen menschen wordende gerekent, geen houwelick en vermochten
aen te gaen; maer in alle andere gevallen wort de sake voor de kinderen ten besten
geduyt. Want in gevalle een Priester sich tot trouwen quame te begeven, de vrouwe
van sijn gelegentheyt onbewust wesende; de kinders, in soodanigen houwelick
gewonnen zijnde, worden verstaen wettige en geen bastaerden te wesen, want een
kint onwettigh te maken, moeten beyde vader en de Moeder in quade trouwe zijn
geweest, ten tijde de selve geteelt zijn.
PHIL. Soo kan dan een getroude vrou by een vreemt man slapen sonder overspel
te doen, en kinderen teelen die wettigh en geen bastaerden en zijn.
SOPH. 't Is soo ghy seght, waerde Philogame, om redenen by my nu geseyt.
PHIL. Maer is sulcx niet eer uyt een andere oorsake, te weten, vermits na rechten
de vrucht den buyck volght?
SOPH. Niet alsoo, Philogame: en daer toe wil ick u een sake bekent maken, die u
misschien noch vreemder sal gedencken, als dese daer wy nu van gesproken hebben;
en boven dien sult ghy konnen sien, dat uwe redenen in dusdanige saken met vast
en gaen. Ick segge u dan, dat een gehoude vrou-persoon met haer eygen man kan
overspel begaen, en evenwel wettige kinderen voortbrengen.
PHIL. 't Zijn wonder-redenen die ghy spreeckt, Sophronisce, en ick en kan die niet
begrijpen, ofte ick moest eerst het geval hooren verhalen
SOPH. Wel hoort Aurora, seyt Hyginus, versocht op een tijt aen Cephalus, den
man van Procris, op den welcken sy verheft was, haer in 't bedde een vrientschap te
willen doen Cephalus gaf haer tot antwoorde, dat sy ten besten wilde nemen, dat hy
sulcx niet doen en konde, vermits tusschen hem en sijne Procris een onderlingen eedt
en belofte was, van den anderen heus en trouwe te zijn. Aurora druckte hem nader,
en seyde, dat dewijle sijn vrouwe hem geen trouwe en hiel, hy van gelijcken
ongehouden was sulcx te doen, en om sulcx seker te weten, seyde sy: ick wil u de
gedaente van een rijck koop-man geven, neemt'er onder dien schijn de proeve van.
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Cephalus doet haren raet, en, onder het lock-aes van groote geschencken, beweeght
Procris, hem (die sy meende een juwelier te wesen) deelachtigh te maken van haer
bedde. Wat dunckt u, dede dese oock overspel?
PHIL. Voor my, ick meyne van ja.
SOPH. Soo is dan hier een overspeelster sonder overspeelder, en in 't voorgaende
geval wert een overspeelder sonder overspeelster gevonden. Maer of Procris uyt die
by-eenkomste met kinde hadde begort geweest, sout ghy het oock voor wettig houden?
PHIL. My dunckt, dat daer aen niet te twijffelen en is.
SOPH. Soo hebt ghy dan qualick gemeynt dat de vrucht niet als den buyck moet
volgen, als ghy te voren seydet.
PHIL. Ick ben wat verstelt in dese vreemde gevallen, en gevoele my als vergramt
tegens Cephalus, dat hy die proeve soo scharp aen-leyde, en soo de vrouwe verstrickte.
SOPH. Maer opdat soodanige gevallen niet alleen op de vrouwen en schijnen aen
te komen, soo gedenckt my verstaen te hebben, een gelijck geval in onsen tijt geschiet
te zijn, daer de man schult badde, en de sake stout aldus. Brandine en Grumilde twee
gespelen wesende, soo trouwt Brandine met Rodocles en Grumilde met Dinauto,
twee voorname jonckvrouwen met twee uyt-muntende jonge-heden. Brandine is drie
jaren getrout sonder bevrucht te worden, of eenigh voor-teecken daer van gewaer te
worden. Rodocles laet de oogen sijner ydelheyt vallen op Grumilde, wert vierighlick
op haer ontsteken, opent sijn brant aen de selve, en versoeckt behulp: sy openbaert
sulcx aen Brandine, en die twee besluyten t'samen, dat Grumilde het versoeck
sachtjens sal aen haer laten leunen, en by af-wesen van Dinauto aen Rodocles tijt en
plaetse setten, om tot sijn voor-nemen te geraken; met waerschouwinge nochtans dat
hy sich geheel stil moeste houden, vermits de broeder van Grumilde wort geseyt
dichte by haer kamer te slapen. Om kort te zijn, het stuck wort invoegen als geseyt
is beleyt, maer Brandine vindt haer in het bedde van Grumilde, en Rodocles vint sich
by de selve, niet anders wetende of hy gemet sijne langh-gewenschte Grumilde; doch
al in groote stilheyt, als het onderspreck was. De uyt-komste van de sake was, dat
Brandine van dien nacht en negen maenden van een jongen sone moeder wort, in
voegen dat sy op eenen nacht onder de gedaente van Grumilde dadelick verkreegh,
dat sy in drie geheele jaren in haer eygen gestalte, en in het reyn houwelicx-bedde,
met hadde weten uyt te wercken. Ey, siet 's menschen verdorventheyt! wel, heeft
Procris overspel begaen met haren eygen man Cephalus, soo en kan Rodocles van
gelijcke sonde niet onschuldigh zijn, schoon hy Brandine sijn echte wijf besliep: en
om gelijcke redenen moet het kint, uyt die by-een-komste geboren, verstaen worden
een wettigh kint te zijn, na mijn oordeel.
PHIL. Maer leet Grumilde daer na geen aenstoot meer van Rodocles?
SOPH. Men verhaelt my, dat ja; maer dat sy hem daer naer in twijffel hiel soo lange
tot hem de sone was geboren, en doen opende hem Grumilde wat'er omme was
gegaen, en sedert wiert geseyt, dat Rodocles hem stille hielt; alsoo hy uyt dat hem
geschiet was ten vollen hadde geleert, dat al dit werck maer in sinne-vlagen en
inbeeldinge bestaet; dewijle hy in de meyninge zijnde van Grumilde te beslapen, sijn
eygen vrouwe gebruyckte, en even dat vernoegen seyde gehadt te hebben, als of hy
Grumilde in der daet in sijne wellusten had genoten: gevende grooten danck aen
Grumilde, van hem, sonder schande, van sijn uytsinnigheyt te hebben genesen.
PHIL. Maer even-wel hoe sout ghy in rechten vast maken, dat Rodocles met
Brandine by dit geval overspel hebben begaen?
SOPH. De Rechts-geleerde stellen een vrage voor in deser manieren. Of iemant,
seggen sy, een juweel nam, met opset 't selve den eygenaer t'ontvreemden en of de
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selve merckende aen den nemer sulcx toe liet, met een stil voor-nemen van hem het
selve te schencken; de Rechten seggen in sulcx dieverye begaen te wesen, maer ter
dier oorsake geen vervolgh in rechten tegen hem gegeven te worden. Qui putat se
invito domino rem attingere, cum tamen dominus velit, furtum sacit, inquit
Pomponius: sed tamen furti non obligatur, seeundum Ulpianum. Vid. Aerod. lib. 7.
Rer. Judicat. c. 5.
PHIL. Hoe! kander dan een dief, os dieverye wesen daer met gestolen en is?
SOPH. Eeven soo gelijck'er overspel kan gedaen worden sonder dat'er een
overspeelder gevonden wert.
PHIL. Dese dingen zijn gansch selsaem, en boven dien my geheel rou
voor-komende, dien-volgende en soude ick des niet vast derven besluyten, wat men
hier in behoort te gevoelen. Maer seght my doch, of een man nu eenigen tijt langh
wel geweest, genot van sijn vrouwe gehadt hebbende, soodanigen ongelegentheyt
over-quam, sulcx dat hy daer naer drie jaren als ontmant ware, soude het oock dan
de vrouwe vry staen scheydinge te versoecken?
SOPH. Geensins, Philogame; want het houwelick eenmael door gemeenschap van
bedde bevestight zijnde, schoon de man dan soodanige ofte diergelijcke
ongelegentheden over-quamen; ja, schoon de man naderhant door sieekte, quetsure
ofte andersints quame te verhesen al wat aen hem mannelick is, de vrouwe en soude
in dien gevalle niet anders vermogen te doen, als een groote plaester van patientie
te gebruycken, om al hare jeughdigheden daer onder te dempen en doen versterven.
Coras. annotat. 22. in arrest. Tbolos.
PHIL. Wisselick dat is een hart vonnis tegens de vrouwen, waerde Sophroniscemoet dat alsoo voor vast en onverbrekelick gehouden worden, na uw gevoelen?
SOPH. In trouwen ja, Philogame: en daerom is het houwelick te recht een
onverbroken bant genaemt, soo wanneer het selve eens sijn volle leden heest gehadt;
in voegen dat, schoon dan een man of vrouwe, die dit al mede over-komen kan (tam
in feminas quàm in viros hoc virus grassari, testatur Ananias de natura daemonum
lib. 4. sed tamen frequentius in viros. Mart. Dehio disquis. magic. lib. 3. c. 4. sect.
8.), door eenigh geval geen man of vrouwe en bleven, echter sy luyden onderlinge
man en vrouwe
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moeten blijven. Het verliesen van armen, van beenen, van oogen, ja van verstant en
oordeel, en breeckt, geen houwelick: en dienvolgende oock mede niet het verliesen
van de leden, die eygentlick tot het houwelick zijn dienende.
PHIL. Noch eene vrage uyt dese geschiedenisse, waerde Sophronisce, dat is: wat
behendigheden of grepen uyterlick geoorlost zijn om aen een vrouw te geraken, en
een ander voordeel af te sien.
SOPH. Soo ghy dit verstaet, lieve Philogame, van iemant sijn vrouwe t'ontsetten,
soo sal ick dadelick antwoorden, dat in die gelegentheyt geen behendigheden, hoe
wel die oock beleyt mochten wesen, eenighsins prijsselick en zijn: dewijle het geheele
werck niet en deught, en daerom met als een quade uyt-komste en kan hebben. En
om een yder aen te wijsen, dat soodanige maniere van doen gansch hatigh is by God
almachtigh, en dat de selve daerom doorgaens bysondere straffen onderworpen is,
kan uyt veel geschiedenissen van oude en nieuwe tijden als met de handen getast
worden. Onder andere dunckt my, dat het exempel van Antonius en Cleopatra seer
gedenck-waerdigh is in desen gevalle, en des te meer, vermits door het selve is
blijckende, dat niet alleen een mans-persoon den anderen sijn partuyr af-handigh kan
maken en tot sich verlocken, maer dat sulcx oock somwijlen by vrouwen wort in 't
werck gestelt, en dat 't een en 't ander bedrogh selden ongestraft blijft, selss hier in
onse werelt.
PHIL. Ick wenschte het verhael van Antonius en Cleopatra van u te mogen
aenhooren, als wefende een exempel van groote en hoogverheven persoonen, en
dien-volgende des te meer aenmerckens-waerdigh.
SOPH. Dese geschiedenisse is al mede met die eygen penne af gebeelt, door de
welcke ons d'and're trou-gevallen zijn geworden. Ick wil het selve u ter hant doen,
om van u gelesen te worden ick ga middelertijt een weynigh buyten, om een sake te
verrichten daer aen my wat gelegen is. En dewijle ghy recht te voren gewagh hebt
gemaeckt, of'er eenige listigheden geoorloft zijn om een honwelick te vorderen, en
dat daer op wel iet goets in bedencken kan worden gebracht; soo sult ghy hier op
een ry achter den anderen vinden zes onderscheyden gevallen, die als hier toe schijnen
aen-leydinge te geven; te weten: voor eerst de korte en met verdriet eyndigende
minne-sucht van Masanissa en Sophonisba, beyde ontleent uyt de Romeynsche
historie. Ten tweeden: 't verhael van de wonderbare en niet-te-min malle koserye
tusschen Antonius en Cleopatra. En alsoo de voorsz. twee geschiedenissen niet sonder
droefheyt te lesen en te bedencken en zijn, soo volgender vier andere trougevallen
van luchtiger stoffe, om de bitterheyt van de eerste wat te versachten, te weten: ten
derde, eene daer in nagebotst wort den aert van de Griecksche Harders-gedichten,
en wort hier den naem van Roosen krijgh gegeven. Het vierde en vijsde vervatten
een kort verhael van een listigen voorstel om een houwelick te wege brengen, in
onsen tijt voor-gevallen. In het leste wort gewagh gemaeckt van een slimmer treck
ten selven eynde dienende, mede in onse eeuwen inderdaet geschiet: alles te samen
genoegsaem loopende op souderlinge bedriegeryen, rakende het stuck van houwelicke;
het eene meer, het andere min. Leest dese, soo het u bevalt, in mijn afwesen, en daer
op konnen wy by gelegentheyt een nader gespreck houden, soo wy des lust mochten
hebben.
PHIL. Ick ben des wel te vreden, waerde man, en ga van nu aen my stellen om dese
ses trou-gevallen in uw afwesen in te nemen, om daer uyt stoffe te rapen van nieuwe
onderhandelinge.
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SOPH. Doet soo, Philogame, en vaert wel.
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De prachtige en dertele lief-koserie van Marcus Antonius, velt-overste
van de Romeynen, en Cleopatra, koninginne van Egypten1).
Als Brutus was gevelt, sijn beste vrient geslagen,
Sijn ruyters in het stof en doot ter aerden lagen,
En dat het vry gebiet van Romen neder-viel,
En gaf den lesten snick, als uyt een bange ziel;
Doen is hy, die het werck soo moedigh had begonnen,
Doen is hy door een wijf ten vollen overwonnen:
En dien een machtigh heir niet machtigh was te slaen,
Heeft door een dertel oogh te gronde moeten gaen.
Antonius verplicht aen menigh duysent knechten,
Die hem ten dienste zijn om wonder uyt te rechten,
Socht gelt aen alle kant, door hart en sneêgh beleyt,
Om hun te mogen doen, gelijck'er was geseyt.
Hy voerde tollen in en stelde groote lasten,
Ten dienste van het heyr en al de grage gasten,
Hy quam in Grieckenlant, daer hy de steden quelt,
En waer hy immer komt, daer gaert hy machtigh gelt.
Het was hem op-geleyt de rijcken aen te tasten,
Die, uyt een hoogen moet, op Romen niet en pasten;
Dies is hy gansch besorght te brengen aen den dagh
Al, wat'er tot den krijgh hem noodigh wesen magh.
Hy gingh om desen tijt een leyder sijner benden,
Een kloeck, een geestigh man, na 't rijck Egypten senden,
Een man die op den dienst met grooten yver past;
Die vint sich in het hof en opent sijnen last:
Hy seyt de Koningin, als dat'et is bevonden
Hoe datse krijghs-behulp aen Brutus heeft gesonden,
Een vyant van den Staet en van des Keysers bloet,
En datse nu ter tijt des reden geven moet:
Dat haer de Velt-heer daeght om af te moeten komen,
Op dat van haer bedrijf magh kennis zijn genomen,
En dat men nader-hant sal leggen in beraet,
Wat by den Vorst te doen, en haer te lijden staet.
Cleopatra, verschrickt van dit hooghmoedigh dagen,
Staet langen tijt verstelt en in den geest verslagen;
Sy kent de Roomsche macht en haren strengen aert,
En datse menighmael geen Vorst of Koningh spaert.
Maer hy, die tot haer sprack, die quam haer angst te mercken,
En gaet met soeter tael haer swacke sinnen stercken;
Hy sagh haer wacker oogh, haer roos-gelijcken mont,
Hy sagh wat voor een geest in haer versegelt stont:
‘Prinssesse, seyt de man, laet bange sinnen varen,
En neemt geen droefheyt op in uwe soete jaren:
Mijn heer en is niet wreet, hy kent geen vinnigh bloet,
Dan als de Roomsche Staet een veltslagh wagen moet.
Dan is hy bijster fel: hy schijnt gelijck te rasen,
Soo haest als in het heyr den horen plagh te blasen;
Maer als de vyant light, of sich gevangen geeft,
Dan is hy wederom de soetste dieder leeft.
Uw geest, uw heus gelaet, en gansch bevallick wesen,
Dat sal van stonden aen sijn moedigh hert belesen;
1) Siet hier van Athen Deipnos lib. 4. cap. 12 Plutarch in vita Antonii Flor 4 cap. 11 Dion. libro
51. Appian. de bello parth. et de bell. lib. 5.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Ick weet'et voor gewis, soo ghy tot hem genaeckt,
Daer is geen twijffel aen, uw peys die is gemaeckt.
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Hy is van blijden aert, en lieft de jonge vrouwen,
Begeeft u onder hem, 't en sal u niet berouwen:
Een fris en jeugdigh lijf, dat is hem lief-getal;
Maer schoonheyt met verstant bemint hy boven al.
Hier door is alle vrees uyt haren geest geweken,
Sy laet haer sinnen gaen ontrent haer oude treken,
Sy weet, dat haer gelaet oock wijse sinnen steelt,
Sy weet, hoe sy wel eer met Caesar heeft gespeelt.
Sy weet, dat haer verstant is t'sedert aen-gewassen;
En dats' op dit gewoel niet eens en hoeft te passen.
Sy tijt dan op de reys, versien van alle dingh,
Niet ofse naer het recht, maer tot een feeste gingh.
Sy weet aen al het werck den rechten swier te geven,
Sy komt den sachten stroom van Cydnus af-gedreven;
Haer schip is na de kunst en wonder net gebout,
Al waer het ooge valt, daer siet men enckel gout.
De wimpels zijn damast, die van de stengen vlogen,
Het roey-tuygh al gelijck met silver overtogen,
De seylen purper root, het schoonste datmen vint,
De lucht met reuck gevult, in plaetse van den wint.
De kabels sijn gekrolt soo geestigh alsse mochten,
En al het staende want van sijd' en gout gevlochten;
Het roer vol beelde-werck van groen en selsaem vee,
En Nymphen, geestigh volck, die reyen op de zee.
De roeyers zijn geciert met groene myrte-kranssen,
En doen het aerdigh schip als op het water danssen;
Want noyt en sagh men riem of op of neder gaen,
Of 't wort al na de kunst en op de maet gedaen.
Ontrent de Koningin, dacr hoort men soete keelen,
Daer hoort men op de sluyt en op den horen speelen,
Daer hoort men snaren-klanck en ander soet geluyt,
Gelijck men veeltijts doet ontrent een jonge bruyt.
Haer maeghden, opgeciert met wonder schoone rocken,
Die schijnen als gemaeckt om herten aen te locken,
Die saten op het boort en over al verdeylt,
Terwijl de snelle jacht al sachtjens henen zeylt.
De lieden uyt het lant, die komen aen de stranden,
En krielen over-hoop en brengen offerhanden,
En riepen wellekom, met soo een bly gerucht,
Als of'er Venus selfs quam dalen uyt de lucht.
Daer komt een sachte lucht als voren uyt-gevaren,
Daer stijght een soeten reuck te midden uyt de baren,
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En vult de gansche kust, dat noyt en is geschiet;
Soo dat èn oogh, èn neus, èn oir sijn lust geniet.
Me-vrou heeft boven al gansch heerlick laten maken
Een throon, naer eysch geciert met enckel gouden laken;
Daer sat in vollen glans, daer sat het aerdigh beelt,
Terwijl om haren stoel een kleyn geselschap speelt:
Te weten, menigh kint gekleet als Venus jongen,
Wanneer het, in de Mey, komt geestigh uyt-gesprongen
En treft een jonge maeght. En siet, in desen stant,
Soo komt de gulde bercq gevaren aen de strant,
Maer t'wijl de soete jeught en al de maeghden songen,
Soo komt het nieusgier volck in haesten aen-gedrongen,
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Een yder is belust het schou-spel aen te sien,
En wieder komen magh, en wat'er sal geschiên.
Geen man bleef op het hof, geen vrouwen op de straten,
Soo dat de roomsche Vorst daer eensaem wort gelaten,
Oock schoon hy besich is, en in de vierschaer sat;
Soo bijster is het volck met lusten op-gevat.
Dan hy liet metter daet de nieuwe Venus weten,
Of sy met haer gevolgh by hem wou komen eten.
Sy gaet'er tegen aen, en, beter nu gemoet,
Sent flucx een Edelman die haren rechter groet,
Die haren rechter noot. De Vorst laet hem geseggen,
Al kan hy dit bedrijf met reden weder-leggen;
Hy toont sijn heuschen aert, hy wort van haer onthaelt,
Hy vint een groot beslagh, daer in het ooge dwaelt.
Want schoon sy metter haest aldaer was aengekomen,
En noch tot haer verblijf geen plaets en had genomen,
Soo is des niet-te-min haer maeltijt soo bereyt,
Dat sy niet voort en brenght als uyt een sneêgh beleyt.
De lichten even-selfs, die in de kamer hingen,
Zijn beelden na de kunst en diergelijcke dingen,
Zijn dieren uyt het wout; soo dat men in den brant
Een leeu, een crocodijl, een beyr of tijger vant.
De kost wiert aen-gedist door hondert nette knechten,
Op veelderhande wijs, en veelderley gerechten.
Al wat op tafel koomt, dat heeft een diepen sin,
En die het wel bekeeck die sagh'er wonder in:
Geheel het tafel-werck bestont in gouden vaten,
Het zy dat yemant dronck of dat de lieden aten:
Oock zijnder boven dat noch steenen in gewrocht,
Al geestigh af-gemaelt en wonder dier gekocht.
Antonius, verbaest van soo veel schoone dingen,
Die hem voor oogen staen en sijnen geest bevingen,
Seyt met een stillen mont: ‘Geeft dit Egyptelant?
't Is al maer kinder-werck wat ick te Romen vant!’
Maer al het aerdigh tuygh, waer uyt men had gedroncken
Dat heeft het prachtigh wijf haer gasten wegh-geschoncken,
Oock al het schoon tapijt en menigh ander kleet,
Al was'et net gestickt en uyter maten breet.
En op den naesten dagh, als weder al de gasten
Sich vonden aen den disch en als te voren brasten,
Soo was'er nieu cieraet dat aen de muuren hingh,
Soo was'er ander gout, soo was'er alle dingh.
Dit heeftse wederom ten vollen wegh-gegeven,
Soo dat van al den hoop haer niet en is gebleven.
Sy schonck'er knechten by, en menigh edel paert
Geciert met schoon gewaet, geheele schatten waert.
En dit noch andermael tot drie verscheyde dagen,
Soo dat de roomsche jeught en al de gasten sagen,
Dat noyt en is gesien. Maer sy en acht'et niet,
Gelijck men aen haer doen en al haer wesen siet,
Cleopatra, geleert in al de loose grepen,
Die Vorsten machtigh zijn in lusten wegh te slepen,
Onthaelt de roomsche jeught met alle leckerny,
En set'er op het lest haer eygen tonge by.
Sy had een rappe ziel en duysent loose treken:
Sy kon haer sneêgh gepeys in seven talen spreken:
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Sy had een stil vergif en lock-aes in den mont,
Soo datmen herten-lust in hare lippen vont.
Sy konde met een wenck gestoorde sinnen breken,
Sy konde met een lonck een killigh hert ontsteken,
Sy konde met een lach, of door een soet gelaet,
Doen vloeyen als een beeck van enckel honigh-raet.
Hoe gaet in dit gewoel, hoe gaet de jonckheyt weyen!
Wat rijst'er voor een spel ontrent de sijde spreyen!
Geen vrijster slaept alleen, geen maeght en wort gespaert,
Het geyl Egyptenlant en Rome wort gepaert.
Sy streelt den jongen Vorst met duysent soete woorden,
Die hem tot aen het mergh, tot in de ziel bekoorden.
Sy sprack Griecx, Rooms, Hebreeus, of ander vremde spraeck
En wats' in wesen bracht dat streckte tot vermaeck.
Sy sprack gewapent jock, sy gaf hem soete nepen,
Sy boord' hem door den neus, hoe seer hy was geslepen:
Wat spreuck oyt geestigh luyt, of op de liefde past,
Daer mede speelt het wijf en troetelt haren gast.
Sy trock tot haer gebruyck het puyck van alle talen,
En wat'er iemant kan uyt snege boecken halen:
Geen woort is sonder zout, daer steken angels in,
Soo dat haer boesem scheen een woon-plaets van de min.
De Vorst die sat verbaest, sijn geest is opgetogen,
En heeft het soet fenijn allencxen in-gesogen;
Hy is niet die hy was, hy is sijn eygen niet,
Hy doet wat hem het vleesch en wat de lust gebiet.
Hy, die eerst Rechter was en quam om eysch te maken,
Die koomt tot haere banck en pleyt sijn eygen saken,
Die bid met alle vlijt, dat sy het soet geschil
Uyt gunste buyten recht ten eynde brengen wil.
Siet, hy die noyt besweeck voor leet en harde vlagen,
En kan geen dertel oogh, geen lust of weelde dragen;
De wijn, de stille nacht, de tochten van de jeught,
En dienen nimmermeer tot sporen van de deught.
Hy, die een Velt-heer is die wort, eylaes! gevangen,
Niet in een harden slagh, maer door gebloosde wangen:
Niet in een fel gevecht, maer door een soet gelaet:
Niet door een machtigh heir, maer door een hoofsche praet.
Sijn echte bedgenoot, by hem wel eer gekoren,
Die heeft in sijn gemoet haer plaets alree verloren;
Sy valt hem uyt het breyn, sy gaet hem uyt den sin,
En hy viert boven-al de geyle Koningin;
Die speelt hem in den geest, die sweeft in sijn gedachten,
Die kleest hem aen het lijf oock dickmael gansche nachten;
Soo dat hy sonder rust geduerigh overleyt,
Hoe datse dient gestreelt en hoe te zijn gevleyt,
De krijgh heeft nu gedaen, sijn onvertsaeghde knechten,
Hoe-wel uyt eygen aert genegen om te vechten,
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Zijn al gelijck verstomt. Wanneer een Velt-heer malt,
Is 't vreemt, dat al het heir in geyle stuypen valt?
Flucx reyst het weeligh paer naer Alexanderyen;
Daer gaet het, op een nieu, al weder op een vryen,
Daer is men buyten sorgh en uyt-gelaten mal,
Alleen hier in beducht, wat lust men plegen sal.
Wat rancken, wat bejagh, wat ongewoone vonden
Ten dienste van de lust van nieus te plegen stonden,
Die werden hier gesocht en neerstigh overdacht,
Die werden hier gepleeght en in het spel gebracht.
De lieden soecken vreught, onseker watse willen,
En quisten rijcken selfs in noyt bedachte grillen:
Geen moeyten zijn te groot, geen kost en is te veel,
Ten dienste van den buyck en van de gulle keel.
Sy doen een groot beslagh en feesten toe-bereyden,
Tot anders geen gebruyck als voor haer lieve beyden:
Een yder pooght om strijt te brengen aen den dagh,
Wat dier en selsaem is of geestigh schijnen magh.
Sy doen waer van wel eer de menschen niet en wisten,
Sy gaen een wet-spel aen, om veel te mogen quisten;
Sy kiesen rechters uyt, sy stellen panden by,
Sy hangen prijsen op voor kost en leckerny.
Me-vrou gaet boven-al haer gullen hoogmoet toonen,
Sy roemt op eenen tijt twee hondert duysent kroonen,
En vijftigh boven dat, wanneer het haer gevalt,
Te spillen over disch, als sy in weelde malt.
De Vorst die hoort'et aen, maer kan het niet bevinden,
Dat iemant, op een mael, een rijckdom sal verslinden;
Maer sy stelt in het werck de kracht van haren geest,
En brenght hem voor het oogh een wonder deftigh feest.
Maer wat de keuken schaft en scheen niet by te komen,
Al wort oock meenighmael de tafel op-genomen;
Wat sy te voorschijn brenght of aen de gasten biet,
De Vorst blijft onvernoeght, en hy en acht'et niet.
Maer sy doet niet alleen den heeten dorst verdwijnen
Met soet en edel nat, met al de beste wijnen,
Met al dat wijngaert geeft: maer, des al niet-te-min,
Sy drinckt oock schatten selfs en rijcke peerels in.
Daer hingh een deftigh paer ontrent haer frissche wangen,
Die niemant oyt en sagh als met een diep verlangen,
Sy waren bijster schoon en uytermaten groot,
Één peerel, sonder meer, één peerel woegh een loot.
Van dees' heeft syder een van haer paruyck genomen,
En flucx een vinnigh suer op tafel laten komen;
Dat goot de Koningin in seker aerdigh glas,
En stack doen in het vocht het edel zee-gewas.
Daer smolt het schoon juweel: en doen het was ontbonden,
En is'er anders niet als suyver nat gevonden:
Dit wert in wijn gemenght, en tot een dranck gemaeckt,
En 't glijt hun door de keel, eer dat het iemant smaeckt.
Siet daer een grooten schat uyt pracht alleen verslonden,
Hoedanigh in het lant niet meer en wert gevonden,
Hoedanigh heden selfs niet één en is bekent,
Soo ver de snelle son haer gulden wagen ment.
Noch is'et niet genoeg. Sy, door verwoede sinnen,
Wil oock een tweeden dronck van nieuwen aen beginnen,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Sy tast de peerel aen die haer noch over-bleef,
Die sy oock even doen al med' haer vonnis schreef.
Sy laet al wederom een bitsigh water brengen;
Maer die haer rechters zijn en willen 't niet gehengen:
En schoon al gaet de Vorst in 't spillen buyten maet,
Noch prijst hy efter niet soo gullen overdaet.
Hy sit gelijck verbaest van dat'er is begonnen,
Hy prijst haer moedigh hert, en geeft'et haer gewonnen;
Hy kust haer rooden mont, die meer verslinden kan
Als eenigh machtigh heir en menigh duysent man.
Hy bid, en hy verbid: sy laet de peerel blijven,
Maer laet gelijckewel haer rancken niet te drijven;
Sy quist gelijck als eerst, sy gingh haer ouden gangh,
En swom als in de lust geheele jaren langh.
Sy kond' in alle dingh den jongen Vorst behagen:
Want reed' hy op het wilt, sy was gesint te jagen,
Of wil hy met den valck gaen vliegen in het velt,
En sy èn haer gevolg, dat is'er na gestelt.
Als hy ter bane rent en oeffent soo de leden,
Sy krijght een slucxen henghst en koomt'er by gereden:
Indien hy met den boogh de wilde geyten schiet,
Sy doet het eygen werck, en wijckt den Velt-heer niet.
Of toont hy sich geneyght den ringh te willen steken,
Sy is met hem gesint een lans te komen breken;
Oock dat is haer bedrijf: en al het ridder-spel
Dat voeght haer na de kunst en uytermaten wel.
Indien hy mommen wil, en geeft hem om te mallen,
Sy laet het apen-spel haer mede wel gevallen:
Of woelt hy door de stadt in onbekent gewaet,
Me-vrou ontsiet haer niet te drillen achter straet.
Of wil hy met bescheyt van groote dingen spreken,
Sy brenght haer vonden in, en vry met gaeuwe streken:
En schoon men wijsheyt pleeght te midden in den Raet,
Oock daer is niet te doen, dat haer niet wel en staet.
Of sooder oyt gesant sijn af-scheyt is te geven,
Sy toont haer geestigh breyn, en hoese weet te leven:
Sy doet haer eygen woort oock in de vreemste tael,
En daer en koomt geen tolck ontrent de gulde zael.
Al wat de Vorst bestaet in danssen, loopen, springen,
Sy brenght èn geest èn lijf bequaem tot alle dingen:
Al wat hy metter hant en door het breyn genaeckt,
Daer isse vaerdigh by, en schijnt'er toe gemaeckt.
Hy vont sich eens gesint, nu moede van de valcken,
Om met een hengel-roe den visch te gaen verschalcken;
Maer wat de Vorst bestont, het was gedurigh mis,
Wat aes dat hy gebruyckt, hy kreegh niet eenen vis.
Maer stracx, soo weet de Prins een visscher uyt te maken,
Die even in het diep sijn hangel quam genaken;
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En naer een kleynen tijt, soo trock hy met den hoeck
Een truyt, een kleinen steur, of wel een groten snoeck:
En gingh dan wonder breet. Sy, die het quam te merken,
Sont flucx een duycker uyt, die wist'er op te werken,
Die wist tot aen het aes van haren vrient te gaen,
En hinck'er inder haest een droogen harinck aen.
En als de schoone vanghst wert uit den stroom getogen,
Soo loegh al 't hoofs gevolgh al wat haer keelen mogen:
Maer sy genaeckt den Vorst met eenen hoofschen kus,
Na dat een yder sweegh, begon haer reden dus:
‘Mijn Heer, het is genoegh; ey, laet het vissen blijven,
Ghy kont naer mijn begrijp al beter handel drijven;
Vanght Rijcken, machtigh Vorst, gelijck het u bestaemt,
In dat manhaftigh werck en waerje noyt beschaemt!’
Maer t'wijl het dertel volck aldus te samen speelde,
En met een lossen toom haer gaven aen de weelde,
Soo draeyt het snel geluck sijn ongestadigh rat,
Daer rijst een groote twist te Romen, in de stadt
Sijn echte bed-genoot die was alree verdreven,
Sijn broeder even-selfs, die moet hem buyten geven:
De Parthen boven dat zijn dapper in het velt,
Soo dat Euphrates selfs nu lach in haer gewelt.
De Vorst op dit geval, als uyt den slaep ontsprongen,
Heeft door een beter sorgh sijn tochten ingedwongen
Hy neemt de wapens aen, verandert sijn gepeys,
Verlaet het dertel wijf, en geeft hem op de reys.
Hy voert op sijn gebiet twee hondert fluckse schepen,
En heeft in grooten ernst de saken aen-gegrepen:
Maer Fulvia die storf, en 't scheen een dienstigh lijck,
Want stracx soo was'et stil door al het machtigh rijck.
Hy wort niet Caesar eens, dat maeckt den Staet geruster,
En, tot een vaster bant, hy trout sijn outste suster
Octavia genaemt, een uyt-gelesen vrouw,
Een spiegel in het lant, een peerel in de trouw.
Maer schoon sy deugtsaem is, en datse tweemael kindert,
Noch wort haer echte vreught in korten tijt verhindert;
De Vorst treckt weder op, en heeft een groote macht,
En 't schijnt dat sijn gemoet na hooge dingen tracht.
Maer doen hy weder quam ontrent de Griecksche palen,
Hy sent Frontejus uyt, en laet de by-sit halen;
Daer gaet'et weder aen als op den ouden kerf,
Dewijl sy wederom haer eerste plaets verwerf.
Een kaers wel eer gevlamt, al is haer brant geweken,
Genaecktse maer het vyer, haer licht dat sal ontsteken.
Het vocht nu wat gedoyt, soo 't eens bevrosen was,
Wort met den eersten vorst soo hart gelijck een glas.
De Pruis doet op een nieu aen haer sijn liefde blijcken,
Hy schenckt haer machtigh lant, ja gansche koningrijcken;
En sy baert wederom, ja twee van eender dracht,
Dat blaest haer sinnen op in ongewoone pracht.
Sy wil al verder gaen, en vry al hooger roemen,
Sy wil het eerste kint de Sonne laten noemen,
Vermits het was een soon: het ander hiet de Maen,
Siet, dus voet haer de vrou door onbekende waen.
Noch is haer moedigh breyn al hooger op geresen,
Sy wil van nu voortaen geen Koninginne wesen;
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Sy tracht door al het rijck, sy wenscht te zijn gegroet,
Gelijck men over al de grootste Goden doet.
Sy rijst tot in de lucht, en laet haer Isis hieten,
Sy laet oock offer-bloet op haren autaer gieten:
Godinne, roept het volck, ghy zijt ons toeverlaet,
Geeft segen op het lant, en even vruchtbaer zaet!
Doch als hier van de faem te Romen is gekomen,
Soo is sijn vreemt bedrijf hem qualick af-genomen;
Niet een schier in den Raet aen wien het wel bevalt,
Dat hy soo quistigh geeft en buyten echte malt.
Maer hy wil even-wel sijn losse daet verschoonen,
En van het groot geschenck bequame reden toonen:
Hy seyde, dat de glans of eere van de stadt
Niet in het gout bestont of in een groote schat:
Niet in het nemen selfs van groote Koningrijcken,
Maer eer in milde gunst aen niemant oyt te wijcken.
Hy seyde, dat een Helt of Prins van hooger aert
Niet met één wijf alleen en dient te zijn gepaert;
Dat hy sijn deftigh huys heeft wijder uyt te strecken,
Om sonen over al en dochters op te wecken;
Dat hy op desen voet aen al de werelt baet,
Vermits hy over al van sijne vruchten laet.
Dat hy soo waerden schat niet toe en magh betrouwen
Slechts aen den schoot alleen van weynigh swacke vrouwen;
Maer dat sijn hooge stam al vaster dient geset,
Door krachten van de jeught en gunste van het bedt.
Hy seyde, dat de wet by Solon eens geschreven,
Waer door maer ééne vrou aen iemant wert gegeven,
Is voor het slechte volck; niet voor een dapper helt,
Die boven 's werelts reyck sijn hooge daden stelt.
Hy sey, dat Hercules, van wien hy is gekomen,
Heeft meer als ééne maeght haer teere blom genomen.
Niet uyt ongure lust, maer om sijn edel zaet
Te planten over al, soo ver de Sonne gaet.
Dus gaet de man te werck: hy wil sijn snode vlecken,
Hy wil sijn loos beleyt met schijn van reden decken;
En schoon hem eenigh vrient tot beter dingen raet,
Het schijnt dat sijn gemoet in haer versegelt staet.
Ja, schoon sijn echte vrou, van Keysers bloet geboren,
Heus, eerbaer, deughtsaem, schoon, van duysent uitgekoren,
Komt af tot haren man, en bracht hem machtigh gelt,
Om hem met nieuwen lust te brengen in het velt:
Cleopatra, versien van duysent loose treken,
Kan by hem even-staêgh de saken soo besteken,
Dat hy gelijck als eerst aen haer verslingert blijft,
En niet als enckel leet aen sijn gemael en schrijft.
Hy laet haer geensins toe by hem te mogen komen,
Soo is sijn grilligh hooft met tochten ingenomen,
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Met listen af-geleyt, met lusten overheert;
Soo dat het deftigh wijf na Romen weder-keert,
Oock sonder hem te sien, of eens te mogen spreken;
Soo is de ware tucht hem uyt de borst geweken:
Maer sy noch even-wel verlaet haer plichten niet,
Hoe-wel sy klaer genoegh den loosen handel siet.
Sy blijft gelijckse was, sy blijft tot hem genegen,
Sy wil haer broeder selfs tot sijne gunst bewegen;
Sy hout den oorlogh op, tot hem de gansche Staet
Gelijck als vyant hout, en krachtigh tegen gaet.
Augustus, des gelast, die gingh hem vaerdigh maken,
Hy treckt in haesten op, hy koomt tot hem genaken:
Hy krijght een machtigh heir, en schepen op de ree,
Want 't is hen beyder wil te vechten op de zee.
Maer t'wijl dat Caesar werft veel duysent kloeke mannen,
En heeft met alle kracht de sinnen in-gespannen
Om wel te mogen doen, soo jockt het dertel paer,
En niemant wort'er sorgh in haren geest gewaer.
Al wat'er boerten kan of soete lust verwecken,
Dat gaet het weeligh volck tot haer geselschap trecken,
De gansche werelt treurt vermits den bangen tijt;
Maer dit aelwaerdigh paer, dat is alleen verblijt.
Het schuym van al het lant, en duysent lichte gasten
Die niet en zijn gewoon als in het vet te tasten,
Die sweven daer ontrent; men hoort'er geen verdriet,
Maer staêgh al nieuwe vreught en staêgh een ander liet.
Maer siet, de tijt genaeckt, dat Caesar op de baren
Quam met de gansche vloot geweldigh uyt-gevaren;
Daer hout het spelen op, daer gaet den handel aen,
Daer toont sich al het volck genegen om te slaen.
De Koninginne selfs en wil haer niet verschoonen,
Maer gaet oock even hier haer moedigh herte toonen;
Het scheen dat haer gemoet, gelijck in alle dingh,
In druck, in vreught, in schrick, aen haren Velt-heer hingh.
De slagh gaet dapper aen: maer t'wijl de gasten vochten,
En dat sich onder een de groote schepen vlochten,
Ey siet, het dertel wijf ontreckt haer van den hoop,
En tijt met alle macht in haesten op de loop.
Niet met een jacht alleen, maer tsestigh groote kielen,
Gewapent na den eysch, en duysent rappe zielen,
Die sleept de by-sit met; want dit was hare vloot,
Die sy als Admirael met volle macht geboot.
De Vorst wort dit gewaer, hy siet de schepen seylen,
En hy en wil sijn hert niet van haer laten deylen;
Hy scheyt stracx uyt liet werck, en laet den grooten slagh,
En geeft hem na de vrou soo vaerdigh als hy magh.
Wie heeft soo vremden stuck sijn leven oyt gevonden?
Hy schijnt met sijn gemoet aen haer te zijn gebonden:
Geen swavel treckt het vyer met soo een snellen spoet,
Als sy dat moedigh hert en al sijn krachten doet.
Daer siet men metter daet de rappe maets vertragen,
Daer sietmen inder-haest de gansche vloot geslagen,
Daer is'et al bekaeyt. O, schande voor een Vorst!
Die uyt een strijt verloopt, en na sijn lusten dorst.
Wat kan dit moedigh hert, wat kan de veltheer seggen,
Als hy dit selsaem werck gaet naerder overleggen;
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Hy sit alleen en dut, hy suyl-oort langen tijt,
Hy knaeght sijn innigh hert, en dat van enckel spijt.
Hy wil hem, soo het schijnt, van alle menschen scheyden,
Hy wil in eenigh wout een eensaem leven leyden;
Maer sy, die kunsten weet noch heden onbekent,
Die heeft sijn treurigh hert van droefheyt af-gewent.
Sy lockt hem weder uyt tot alderhande lusten,
Sy brenght hem uyt de zee en in haer eygen kusten;
Sy biet hem wederom het vet AEgyptenlant,
En prent hem in de borst sijn ouden minnebrant.
Maer siet, Augustus volght als met de gansche leden,
Hy tast haer grensen aen, hy wint haer vaste steden,
Hy treckt noch dieper in, en leyt hem voor de stadt,
Al waer het weeligh volck in lust en weelde sat.
Antonius ontwaeckt van dit uytsinnigh mallen,
Is dickmael in de weêr om deftigh uyt te vallen,
Hy toont sijn moedigh hert; maer 't is maer los bedrijf,
Eylaes! al wat hy doet en heeft niet om het lijf.
Een slangh, aen wien de kop te morsel is getreden,
Die wispelt in het zant, die roert haer swacke leden,
En geesselt als het stof; maer 't is met haer gedaen,
Haer vyant lacht'er om, en siet het speeltjen aen.
Soo gaet het met den Vorst. Sijn vloot en beste knechten,
Die zijn na desen tijt onwilligh om te vechten;
Sy vinden hen verstelt als in den lesten noot,
Vermits hy maer alleen en worstelt met de doot.
Daer gaet'et over-kant, een yder schijnt te beven,
En al wat hy vermagh aen Caesar op te geven.
Ach! 't is'er al verbost, de wijste zijn bekaeyt,
Soo dat het stuck verloopt en op een eynde draeyt.
Wat sal de velt-heer doen? - sijn breyn begint te malen,
Hy valt in dwepery, sijn losse sinnen dwalen.
Siet, als een mensch vervalt in druck en tegenspoet,
Dan is'er altijt een die schuldigh wesen moet.
Hy beelt hem seker in (en 't konde wel gebeuren),
Dat Cleopatra tracht sijn vrientschap af te scheuren,
Dat sy (soo voor haer selfs, als tot haer rijcks behout)
Met Caesar slim verraet en loose rancken brout:
Dat sy hem wil den doot met schande laten smaken,
Om soo, tot sijn verderf, haer pays te konnen maken;
Hy meynt, dat hy het tast en als met oogen siet,
En seyt, maer binnens monts: ‘wat doet een hoere niet!
Wie kan haer diepen gront, haer slimmen aert beschrijven?
Wat kan soo loosen wijf voor rancken niet bedrijven?
Haer geest gelijckt een kolck, en geen soo wijsen man,
Die na den rechten eysch haer gronden peylen kan.
Maer hoe, onaerdigh mensch! sal ick het konnen dencken,
Dat sy haer besten vrient genegen is te krencken?
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Dat sy wil hinder doen aen een, die haer bemint,
En boven alle dingh in haer vermaken vint?
Neen, neen, aelwaerdigh hert! 'k en wil het niet gelooven
Dat sy haer eygen man van eere sal berooven.
Sy heeft te grootsen hert, te grooten liefde-brant,
Haer ziel, gelijck ick weet, die is aen my verpant.
Doch hoe het wesen magh, of hoe het is gelegen,
Ick ben tot aen het mergh tot haer alleen genegen;
Dat sal ick immer zijn, het gaet gelijck het magh,
Schoon ick de bleecke doot oock nu voor oogen sagh.’
Cleopatra, bewust wat hy van haer gevoelde,
En wat'er voor een brant in sijn gedachten woelde,
Ontrock haer uyt sijn oogh: vermits sy was bevreest
Voor sijn onstuymigh hooft en ongerusten geest.
Sy gaf haer in een slot met weynigh kamer-maeghden,
Die haer bedroefden stant benevens haer beklaeghden,
Een slot, een deftigh werck, daer sy haer besten schat
In stilheyt op gebracht en ingesloten hadt,
Met opset (soo men hout) te branden alle dingen,
Wanneer tot haer bederf de saken qualick gingen:
En onder dit bedrijf soo stroyt men over al,
Dat sy in bare stont uyt enckel ongeval.
Veel meynden even doen, en vry tot haerder schande,
Dat sy Pelusium, een sleutel van den lande,
Een haven op de zee, een ingangh van het rijck,
Aen Caesar over-gaf, maer efter sonder blijck.
Dat, sy in hope stont den Keyser om te setten,
En door een soet gevley tot lusten op te wetten;
Een kunst by haer gepleeght oock van der jonckheyt aen,
Gelijck als sy wel eer aen Caesar had gedaen.
Dat sy met haer gesicht wist landen om te roeren,
En rijcken neder-slaen, en oorlogh konde voeren;
Dat sy door soete tael en door een rappe tongh
Den geest, en hooge macht van alle Prinssen dwongh.
Dat sy op desen voet haer saken had begonnen,
Het rijck tot haer gebracht, haer broeder overwonnen;
Dat sy op desen treck noch heden sich verliet,
En even haren pol en al het lant verriet.
Maer offe dus verstont haer dingen aen te leggen,
Dan of'et is een waen, een los, een ydel seggen,
Dat laet ick heden daer als in het duyster staen,
En wil nu tot besluyt van desen handel gaen.
Als hy nu sijn bederf op hem sagh neder komen,
Sijn vrienden wegh-geruckt, sijn schepen af-genomen:
En dat'er wort gelooft, by hem en al het rijck,
Dat Cleopatra selfs nu was een droevigh lijck;
Soo wort hy door verdriet tot wanhoop aen-gedreven,
En stelt ten lesten vast niet meer te willen leven,
Het is hem enckel druck en niet als ziel-verdriet,
Dat hy de gulde son, den schoonen hemel siet.
Hy spreeckt dan Eros aen: ‘O, trouste mijner knechten!
Met 's vyants machtigh heyr wel eer gewoon te vechten,
Kom, treckt nu eens het swaert op my, ellendig man,
Dat is de meesten dienst die my geschieden kan.
Doorsteeckt dit treurigh hert, ick sal 't een weldaet achten,
Want ick en heb voortaen niet beter hier te wachten;
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Ick wensch voor al de doot, vermits sy niet en leeft,
Die al wat my vermaeckt in haer besloten heeft.’
De knecht, die staet verbaest van soo een harde reden,
Hem rilt een koude schrick door al de gansche leden,
Hy spreeckt in sijn gemoet: ‘ick dooden mijnen Heer!
O Goden, Hemels-volck! gehenght het nimmermeer.’
Hy trock sijn degen uyt, en sonder iet te spreken
Heeft in sijn jonge borst met alle macht gesteken,
En valt daer op de zael; en na een droef geluyt,
Eer dat'er iemant koomt, gaet hem het leven uyt.
‘Ach, Eros! seyt de Vorst, ghy toont de rechte wegen,
Ghy toont met uwe daet wat ick behoor te plegen.’
Hy greep het eygen swaert, en, naer een harden steeck,
Soo is 't dat hy verflauwt, en naer een bedde weeck.
Daer komt het droef gesin in haesten aen-geschoten,
En vint met enckel bloet de kamer overgoten.
Antonius, hoewel tot aen de doot gewont,
Die seyt haer met een sucht en met een bleycken mont:
‘Ach, vrienden! 't is gedaen; laet desen romp begraven
Daer mijn geminde rust.’ Een van sijn liefste slaven
Die seyt hem wederom, dat sy noch heden leeft,
En even nu ter tijt gesonde leden heest.
‘Wel, laet dan, seyt de Vorst, my dese gunst verwerven,
Dat ick in haren arm sal heden mogen sterven!
Dat is mijn lesten wensch.’ Men doet als hy gebiet,
Schoon dat het leste bloet hem uyt de leden vliet.
Men gingh van stonden aen tot aen het slot genaken,
Waer in het deftigh wijf haer graf had laten maken;
Men klopt daer aen de poort, men roept'er overluyt,
Maer daer en is geen mensch die hem de deur ontsluyt.
De Koningin, beducht te worden overvallen,
Hielt sich in dit gebouw als in beslote wallen:
De poorten bleven toe, oock wieder kloppen magh,
Soo dat'er noyt een mensch een open deur en sagh.
Daer was een teenen korf, met koorden vast gebonden,
Daer in soo wort de Vorst ten lesten op-gewonden
Tot aen het hoogh verwulf: daer sagh de droeve vrouw
Hoe sich het nootlot stelt, en waer het henen wouw.
Wat is'er nu te doen? het gaet'er op een klagen,
Nadiense geenen troost, geen uytkomst meer en sagen;
Hy lagh daer in sijn bloet, en daer en quam van hem
Niet als een diepe sucht en als een flaeuwe stem.
Dit was sijn leste woort: ‘Ick hebbe sware slagen,
Ick hebbe mijn verderf in stilheyt konnen dragen;
Maer doen my wiert geseyt, dat ghy niet meer en waert,
Heb ick, van stonden aen, mijn leven niet gespaert;
Ick heb een vinnigh swaert in dese borst gesteken,
En siet, mijn levens-kracht die is alree geweken,
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Maer dat en acht ick niet, mits ick in uwen schoot
Op heden voelen magh de prangen van de doot;
Dat ick den lesten snick van dit ellendigh leven,
Dat ick mijn herten-bloet aen u magh over-geven;
Nu slaet toch eens den arm om dit ellendigh vleys,
En geest my noch een kus, het is de leste reys;
Want siet mijn geest verhuist.’ Sy komt tot hem gesegen;
Maer t'wijl sy neder boogh, quam haer de ziele tegen,
Die vloogh hem uit den mont, en, met een bangen sucht,
Soo is sijn levens-vonck verdwenen in de lucht.
Sy viel hem om den hals, sy kust hem menigh werven,
Sy wenscht dien eygen stont met hem te mogen sterven;
Maer als men om den doot van ganscher herten sucht,
Dan siet men dat het spoock veel elders henen vlucht
Maer Caesar liet het slot aen alle kant bespieden,
Hy sent'er weynigh volcks, maer wel-vertroude lieden,
Die kregen op het lest een hoogen venster in,
En zijn terstont verspreyt door al het huysgesin.
De snege Charmion, die sagh de gasten komen,
En wort van diepen angst ten hooghsten in-genomen;
Sy roept: ‘O waerde vrouw, nu is'et al gedaen,
Ghy zijt in 's vyants macht, en moet na Romen gaen.
Wat baet nu dit gebouw? Uw slot, dat is verraden,
En wy ellendigh volck met droefheyt overladen,
En eygen aen de doot!’ De koningin versloegh,
Soo dat haer teere ziel en bangen adem joegh.
Sy greep een vinnigh mes om haer verdriet te wreken,
En wouw het metter ijl in haren boesem steken:
Maer een van Caesars volck, een wonder rappe gast,
Die hielt haer teeren arm en swacke leden vast.
‘Wel hoe (begon de man), Prinssesse van den lande!
En vreest geen ongemack, geen leet of droeve schande,
En min de bleecke doot; Augustus is te soet,
Stelt hem van nu voortaen een troost in uw gemoet.
Ghy zijt te schoonen beelt om in verdriet te sterven,
Ghy sult wat u behaeght van sijne gunst verwerven,
Gaet, stelt u maer gerust.’ De Koninginne sweegh,
Maer efter soo gestelt, dat sy ter neder seegh.
Hier op wert metter daet aen Caesar af-gesonden,
En hem wert aengedient hoe alle saken stonden:
Hy snelt hem naer het slot, begroet de droeve vrou,
En bid haer menighmael, dat sy haer troosten wou.
Maer al wat Caesar spreeckt en zijn maer hoofsche woorden
Die haer (des wel bewust) in geenen deel bekoorden;
Dies bleef haer eerste sorgh, haer ziel is ongerust,
En in een staegh gewoel, en buyten alle lust.
Of schoon de stille nacht komt over haer gesegen,
Sy wort noch even-wel tot slapen niet genegen;
Sy woelt in haer gepeys van alle vreught ontbloot,
En sy en vint geen troost als in de bleecke doot.
Sy had een lange wijl nu laten ondersoecken,
Uyt reden, uyt de daet, en uyt verscheyde boecken,
Hoe dat men aldersachts kan scheyden uyt het vleys,
Wanneer men besich is ontrent de leste reys.
Sy hadde boven dien, voor desen menigh-werven,
Veel slaven omgebracht, veel menschen laten sterven
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Door adders, selsaem kruyt, of ander slim fenijn,
Om van de sachtste doot bewust te mogen zijn.
Maer schoon men iemant smoort in roock of diepe vaten,
Of tapt het leven af door bloet en ader-laten,
Daer was geen ander doot die haer bequamer dacht,
Als door een gladde slangh te werden om-gebracht.
Sy laet dan uyt het wout, of uyt de naeste dalen,
Sy laet tot haer gebruick een fellen aspick halen;
Die wert haer van een boer, te midden door de wacht,
Die wert haer in een korf met fruyten toe-gebracht.
En of-schoon aen de man het rot bestont te vragen,
Wat aen de Koningin hem is gelast te dragen,
De vrient is niet verstelt, hy toont het schoon gewas,
Gelijck het lagh bedeckt met kruyt en edel gras.
Hy toont'et niet alleen, hy biet'et aen de gasten,
Maer niemant onder-neemt de sruyten aen te tasten,
Dies gaet hy ongemoeyt. Men laet den huysman in,
Die geeft hem op de zael en voor de Koningin.
Hy doet gelijck hy kan, hy neyght hem met de leden,
Hy spreeckt geen hoossche tael, maer onbeveynsde reden;
Sy tast de fruyten aen, en roert het edel kruyt,
Maer des al niet-te-min daer quam geen adder uyt.
Sy wert geen beet gewaer: dit heeftse vremt gevonden
Vermits het seker was de slang te zijn gesonden;
Sy treet wat naerder toe, en licht een vijgen-blat,
En sagh hoe vreemt het beest daer in gedoken sat.
Het droegh vyer in het oog, een huyt met rode plecken,
Oock bobbels vol fenijn, die hem de tanden decken,
En drilt sijn swacke tongh. Als sy den adder sagh,
Soo sprackse sonder schrick en met een soeten lagh
‘Wel beesje, zijt ghy daer? Ick wachte met verlangen
Ghy moet noch heden selfs aen desen boesem hangen;
Ghy moet te deser uur genesen mijnen druck,
En maken een besluyt van al mijn ongeluck.
Wel aen dan, tijt te werck. Waerom soo stil geseten?
Ick wensche wat ick magh, van u te zijn gebeten.
Kom, spant uw krachten in, en stort uw swart senijn;
Al dat een ander haet, dat sal my weldaet zijn.
'k En schrick niet voor de doot, sy is mijns herten wenschen,
Sy is een seker lot, een wegh voor alle menschen,
Sy is een vasten troost voor die in droefheyt leest,
En hier in 't aertsche dal geen vreughde meer en heeft;
Nu steeckt in desen arm. Hy plagh hier in te rusten,
Die stof en voedsel gaf aen mijn verdwaelde lusten;
Kom, schiet hier uw vergif; kom, schiet, ey lieve schiet,
'k En soeke geen vermaeck, 'k en achte geen verdriet.
Laet dit een woonplaets zijn van uw venijnde vlecken,
Dat aen den Roomschen Vorst tot vreughde plagh te strecken;
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Het lit, het eygen lit, dat qualick heeft gedaen,
Dat moet in dit geval de straffe niet ontgaen.
Wel aen dan, wacker dier! en spaert geen teere leden,
Ghy waert'er toe versocht en wort'er toe gebeden;
En siet geen schoonheyt aen als ghy uw swadder stort,
Maer, wat ick bidden magh, soo maeckt de pijne kort!
Ick heb tot nu geleeft, en mijn geswinde jaren
Die zijn gelijck een roock in haesten wegh-gevaren,
Mijn tijt is nu volent. Ick had een machtigh rijck,
Soo dat ick niet een Prins in volle macht en wijck.
Geluckigh waer ick noch, geluckigh boven maten,
Had my de Roomsche pracht in vrede konnen laten;
Nu komt de wreede doot en snijt mijn leven af;
Mijn loop die is volbracht, ick snelle naer het graf.
Nu kom hier, kleine jeught, kom hier, mijn jonge schapen!
Daer is voor u geen tijt om vreught te mogen rapen.
Och, of mijn ongeval een eynde mochte zijn
Van uw verdrietigh leet, en onverdiende pijn!
En denckt niet datje zijt van Prinssen her-gekomen:
Eylaes' ons droef geval, dat heeft'et al genomen,
Een wonder groot beslagh, en meer als eene kroon,
Die was voor u bereyt, en stont u wonder schoon.
Nu is'et al verkeert, en kan u licht geschieden
Dat ghy geen machtigh volck, maer schapen sult gebieden,
Dat ghy sult Herders zijn, en leven in het wout,
Daer niemant als met sweet sijn leven onderhout.
Hoe dat het wesen sal, ey, leert de felle slagen,
Ey, leert in soet gedult uw sware lasten dragen;
Daer komt oock metter tijt een eynde van gequel.
Ach, neemt den lesten kus, en vaert voor eeuwigh wel!
En ghy, o waerde vrient! ontsanght mijn leste klachten,
En wilt van my voortaen geen ander diensten wachten.
Hoe kan ick eere doen, die aen een Prins geschiet?
Ick ben voortaen, eylaes! ick ben mijn eygen niet,
Ick ben in 't Rooms gewelt, ick ben, eylaes! gevangen,
En 't doet my na de doot maer des te meer verlangen;
Mijn lichaem wert bewaert, mijn vryheit heeft gedaen,
'k En magh niet op mijn borst, niet op mijn herte slaen.
'k En magh geen vlocken hayrs uyt desen schedel treeken;
Men vreest, gelijck men seyt, men vreest voor kale plecken;
Doch niet om mijnent wil, maer om de Roomsche pracht,
Daer ick, ellendigh mensch! nu lange ben verwacht.
Men wil, o machtigh Vorst! men wil ons heden scheyden,
Men wil my schande doen en in triumphe leyden;
Men wil my laten sien als ick en weet niet wat,
Een schouspel aen het volck, een geeksmaer in de stadt.
Men wil al wat ick heb, mijn schat, mijn rijcke kroonen,
Men wil my tot een spot aen al de werelt toonen;
Maer dat en sal voorwaer sijn leven noyt geschiên,
En my en sal geen mensch tot smaet gelevert sien
Ick ben van edel zaet en tot de kroon geboren,
En van mijn ouders aert en heb ick niet verloren;
Ick ben van Ninus huys, ick ben van Koninghs bloet,
Ick ben van hooge stam, maer hooger van gemoet.
Veel eer sal ick den geest uyt dese leden drucken,
Veel eer sal ick de ziel uyt desen boesem rucken,
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Veel eer ten grave gaen met druck en ongeval,
Als ick het schamper volck een schou-spel wesen sal!
Ick hebbe nevens u, ick hebbe lange dagen,
Druck, kommer, tegenspoet in dese borst gedragen;
Maer 't grootste ziel-verdriet, dat ick op heden ken,
Is dat ick nu ter tijt van u gescheyden ben.
Ick liegh, ellendigh wijf! ick hebbe droever sinnen,
Mits ghy door achter-klap uw geest hebt laten winnen;
Mits ghy van my vermoet, dat ick 't met Caesar hou,
En licht tot uw bederf mijn rancken spelen sou.
O Goden, wat een hoon! Sal ick mijn eygen leven,
Sal ick mijn hertsens-troost den vyant over-geven?
O, liever sijn geweer in dese borst gedruckt,
En dit rampsaligh hert by stucken uyt-geruckt:
O, liever in het wout van eenigh beest gegeten,
Of van een Crocodijl de leden af-gebeten:
O, liever af-gedaelt tot in den swarten poel,
Wiens prangen ick alreê in desen boesem voel.
Wel aen, ick wil terstont mijn trouwe gunst betuygen,
Daer sal een boose slangh aen desen boesem suygen,
En roven my de ziel, en dat op desen dagh,
Op dat ick met den geest tot u genaken magh.
Daer sal ick met bescheyt (indien men hier beneden
Noch onderlingh gebruyckt de gronden van de reden),
Daer sal ick met bescheyt u maken openbaer,
Dat ick om uwent wil my brengh in dit gevaer.
Wel, neemt dit lichaem aen; want ick begeer te sterven,
En wil benevens u een graf voor my verwerven.
Hoe gram dat Caesar is, hoe groot mijn ongeval,
Hout seker dat de doot ons heden paren sal!’
Terstont na dit gespreck gaet sy de slange tergen,
Sy gaet het vinnigh dier als krijgh en oorlogh vergen;
Maer 't beest, dat stont, bedubt en sat als in beraet,
Of oock soo witten arm met gif te quetsen staet.
Doch als de Koningin niet af en liet te quellen,
Soo gaet het happigh dier sich als te weere stellen,
Het kromt sich in een bocht, en schiet ten lesten toe,
En straelt haer in den arm, en niemant weet'er hoe.
Het gif doet sijnen loop door onbekende wegen;
En 't komt, gelijck een slaep, haer om het brein gesegen1):
Sy trilt, sy suyssebolt, en in een korten stont
Soo vloogh haer met een sucht het leven uyt den mont.
Maer hoe de vrouwe storf en konde niemant weten,
Sy was maer aen den arm als van een vloo gebeten;

1) De hoeg-geleerde en wijt-beroemde heer Joh. van Beverwijck, in lijn Ideà Medicina Veterum
cap. 2. onlanghs uyt gegaen, heeft op dese eygen gelegentheyt wel aengemerckt dat Cleopatra,
van de adder geseken, als van een diepen slaep overvellen zijnde, geheel ongevoelijck en
sachtjens is gestorven.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

242

Men vont aen al het lijf een gaef en effen vel,
Men vont een plecksken roots en anders geen geswel.
Sy lach daer als een beelt, haer leden niet gebogen,
Haer lippen niet verruckt, haer oogen onbewogen;
Alleen haer rijcke kroon met diamant geciert,
Die was, als sy verschiet, een weynigh omgeswiert.
En t'wijl dat Iras pooght haer kroone wat te rechten,
Soo komen op de zael een deel geswinde knechten,
Door Caesar af-gestiert; die sien den handel aen,
Maer 't is'er al bekaeyt, het speeltjen is gedaen.
De nette Charmion, een van de kamer-maeghden,
Die best van overlangh de Koningin behaeghden,
Die lagh alree gestreckt bevangen van de doot,
En was met haer gereyst naer Charons swarten boot.
En t'wijl dat Iras spreeckt met Caesars af-gesanten,
En sich noch besich hout ontrent de diamanten,
Vernam men dat de maeght ter aerden neder viel,
En liet oock op de zael een lichaem sonder ziel.
Maer hoe dat dese twee zijn aen haer doot gekomen,
En heeft geen levend mensch tot heden oit vernomen;
Doch hoe het wesen magh, sy waren aen de vrou
Versegelt met den geest, en tot het graf getrou.
Cleopatra, gesint haer aen de doot te geven,
Die had aen Caesar selfs een korten brief geschreven,
En had daer by versocht, dat sy met haren vrient
Mocht van een eenigh graf te samen zijn gedient.
En eer bykans Vorst haer schrift had overlesen,
Soo kreegh hy stracx de maer van dit ellendigh wesen;
Hy trat dan naer het slot en sagh het schou-spel aen,
En heeft op dit gesicht haer bede toe-gestaen.
Siet daer een machtigh Vorst, en duysent groote dingen,
Die al, gelijck een roock, in haest te niete gingen;
En soo ghy d'oorsaeck vraeght: het was geschonden trou,
En dertel ongelaet ontrent een lichte vrou.
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Kort verhael van het droevigh trou-geval tusschen twee vorstelicke
personen, in weten: den koningh Masanissa, en de koninginne
Sophonisba.
Als Syphax was verrast en Asdrubal geslangen1),
En Cirtha met den schrick in haesten wegh-gedragen,
Soo is daer in de stadt een selsaem stuck geschiet,
Dat ghy in dese prent alleen ten deele siet.
De reste dient verhaelt, en naerder aengewesen,
Want dat men niet en siet is nut te zijn gelesen.
Wel op, geswinde pen! doet ons een kort verhael,
Hoe dat de liefde speelt ontrent het wreede stael,
Ontrent den harden krijgh, en midden in de swaerden,
En midden in den woel van duysent felle paerden;
Op dat een yder mensch magh leeren dese wet,
Dat staêg op sijn gemoet is nut te zijn gelet.
De schrick is door de stadt en boven op de wallen,
En stracx zijn door het heir de poorten overvallen;
De Koningh even-selfs die gaf hem vooren aen,
En buyten sijn gebiet en wert'er niet gedaen.
Hy snelt hem naer het hof met duysent rappe gasten,
Die staêgh met grooten ernst op sijn bevelen pasten:
Maer, schoon hy nader quam, daer is geen tegenstant,
Geen mensch ontrent de poort die hy in wapens vant.
Alleen de Koningin, die sagh den Velt-heer komen,
En geeft haer op de zael met droefheyt in-genomen,
Sy leyt haer in het stof; hy bleef een weynigh staen,
En daer op vingh de vrou, aldus haer reden aen:
‘Ghy, die een Koningh zijt, wilt mijner doch erbermen,
Wilt my van overlast, van smaet en hoon beschermen;
Daer is op aerden niet, dat Prinssen beter voeght.
Ick was een Koningin eer ghy ons Leger sloeght;
't Is uw geluck geweest, en 't noof-lot van de Goden,
Dat ghy het velt behielt en onse Ruyters vloden;
Nu bid ick, edel helt, bevrijt my van den pracht,
Die al de werelt siet ontrent de Roomsche macht.
Men is aldaer gewoon als tot een spot te toonen
Oock groote schepters selfs, oock hoogh-geduchte kroonen,
Jae, Prinssen van het lant: en met een groote smaet
Soo plagh men daer een Vorst te leyden achter straet.
En dat, eylaes! alleen vermits hy is geslagen,
En niet en was gesint het Roomsche jock te dragen:
Nu bid ick andermael, ô waerde Lants-genoot,
Geeft my niet aen de smaet, maer liever aen de doot.
Laet my slechts dit alleen van uwe gunst verwerven,
Laet my een Koningin, en niet een slave, sterven!’
Sy wou noch vorder gaen, maer haer bedroeft gemoet,
Dat joegh haer uyt'et oogh een dichten tranen-vloet.
En t'wijl sy besich is met dit verdrietigh spreken,
Soo wort de jonge Vorst van hare liefd' ontsteken;
Hy weet niet wat hem schort of wat hem overquam,
Als hy dit vreemt gewoel in sijnen geest vernam.
Hy stont daer met een heir, en in het stael gesloten,
En noch wert hem een schicht tot aen de ziel geschoten;
1) Siet hier van Titus Livius, in t dertigste boerk van sijne Romeynsche historien, en andere.
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Het Leger dat hy leyt, het wapen dat hy droegh,
En is voor hem niet sterck, voor hem niet vast genoegh.
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Sy was een hupse vrou, en al haer gansche leden
Soo fris gelijck een roos, en deftigh in de reden,
En geestigh in gelaet; en schoon sy bijster weent,
Oock dat heeft haren glans in geenen deel verkleent.
Siet, wat een selsaem stuck is hier alree begonnen,
Hy die verwinner is, die wort geheel verwonnen;
Hy die een grooten roof aen 't Leger geven wou,
Die staet van sin berooft ontrent een teere vrou!
Wat dient'er meer geseyt? die vingh, die is gevangen,
Sijn gansche ziele dwaelt ontrent haer teere wangen;
Hy neemtse by der hant, hy licht haer uyt het stof,
Hy toont haer soet gelaet en leyt haer in het hof.
Daer berst de Koningh uyt, en gaet haer openbaren,
Hoe dat hy was verruckt door hare frissche jaren;
Hy seyt haer niet als dat: en, tot een kort besluyt,
Sy die gevangen scheen, die wert terstont de bruyt.
Dit heeft de snelle faem ten luysten uyt-gekreten,
En 't is van stonden aen door al het heir geweten;
Het dunckt een yder vreemt, dat Masanissa trout
Een die het tegen hem en met den vyant hout.
Een die van Asdrubal als dochter is gekomen,
En uyt Carthago selfs haer oorspronck heeft genomen.
Dit stuck heeft oock beroert den grooten Africaen,
Die gaf hem tot den Vorst, en sprack hem deftigh aen:
‘Wel hoe, manhaftigh helt! laet ghy de wapens varen?
En plceght een wijf gewelt op uwe frissche jaren?
Is uw grootmoedigh hert soo spoedigh opgevat
Door kracht van vrouwe-lust, en ick en weet niet wat?
Indien ick bidden magh, laet yemant dit beginnen,
Die staêgh in weelde leeft met ongemoeyde sinnen,
Laet dat een lecker doen die luy daer henen gaet,
En noyt en is bemoeyt met dingen van den Staet.
Ghy hebt tot uwer eer den vyant overvallen,
't En is voor u geen tijt om nu te liggen mallen;
De gront van ons beroep die eyscht een strenge deught,
Dat u en my betaemt en is geen losse vreught;
Gelooft'et, oogen-lust is meer voor ons te schromen,
Als pijlen vol fenijn die van den vyant komen:
En geen soo harden stael, dat ons soo vinnigh wont,
Als doet een teer gelaet, of wel een sachten mont.
't Is vry een swaerder stuck te toomen geyle sinnen,
Als Legers op te slaen, en Steden in te winnen;
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Maer 't een en 't ander werck, dat is van ons bedrijf:
Het eene voor den geest, en 't ander voor het lijf.
Maer dit oock, edel helt, behoorje wel te weten,
Dat schoon of Asdrubal is uyt'et velt gesmeten,
En Syphax neêrgevelt; het was de Roomsche macht,
Die Cirtha met gewelt heeft onder haer gebracht.
En daerom dient den buyt en wat'er is gevonden,
Gelt, have, menschen, vee, na Romen op-gesonden:
Oock Sophonisba selfs, uw troon en herten-wensch,
Is eygen aen den Staet en niet aen eenigh mensch.
Sy dient oock met den roof de vaders op-gedragen,
En wat hier is te doen, dat is aldaer te vragen.
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Ghy, siet dan, zijt ghy wijs, dat ghy uw driften stilt;
't Is ander lieden goet, dat ghy behouden wilt.
Ghy hebt in my gesien, en menighmael gepresen,
Dat ick de geyle lust heb krachtigh af-gewesen;
Wel ghy, die wilt een vrient van Romen zijn genaemt,
Doet hier en over-al gelijck het u betaemt.
Een die sijn weeligh vleesch kan spenen van de vrouwen,
En met een hoogh gemoet sijn lusten weder-houwen,
Is ja, een meerder Vorst en vry een grooter man,
Als die een hooge wal ter neder vellen kan.’
De Vorst, in sijn gemoet ontstelt om dese reden,
Gaet treurigh uyt het volck, gaet in sijn tente treden;
Hy vint sijn innigh mergh met tochten om-gevoert,
Hy vint sijn jeugdigh hert ontstelt en gansch beroert:
Hem komt aen d'eene zy de nieuwe bruyt bekoren,
Die hout de jonge Vorst tot sijn vermaeck geboren;
Hem druckt aen d'ander zy de strenge Roomsche tucht,
Soo dat sijn angstigh hert in groote bangheyt sucht.
Ten lesten berst hy uyt: ‘Wel, moet ick haer verlaten,
Men false lijcke-wel niet sleuren achter straten,
Niet toonen aen het volck, tot haer en mijne smaet;
Neen, Sophonisbe, neen, daer is noch ander raet.
Ick heb'et u belooft uw man te sullen wesen,
Vermits ick boven al uw schoonheyt heb gepresen:
Of soo dat niet en viel, soo steld' ick efter vast,
Dat ghy noyt buyten eer sout werden aen-getast.
Ick wensch uw man te zijn, ick ben tot u genegen,
Maer siet de Roomsche macht die kant'er vinnigh tegen;
En 't is een dwingelant die al de werelt quelt,
En die oock even my heeft onder haer gewelt.
Eylaes! mijn eerste woort en magh u niet geschieden,
Maer 't tweede dat en kan u Romen niet verbieden
Een dronck naer eysch gemenght van eenigh ras fenijn,
Die moet in dit geval uw leste trooster zijn.
Hy nam een gulden kop, hy gaet de kruyden mengen,
Hy laet het droef geschenck aen Sophonisbe brengen:
Hy voeght'er woorden by: ‘doet als een Koningin,
Hier is uw leste troost, hier uw verlosser in.’
Soo haest de jonge vrou de bootschap heeft ontfangen,
Rees daer een bleycke verw ontrent haer roode wangen;
Maer des al niet-te-min nam sy den beker aen,
En toond' dat sy het woort ten vollen heeft verstaen:
‘Is dit de bruylofts-gift die my, te deser stonden,
Van mijnen bruydegom, uyt liefde wort gesonden?
In dit het schoon juweel? edoch ick ben bereyt;
De Vorst die heeft gedaen gelijck'er was geseyt:
Magh ick niet na den eysch en als Prinssesse leven,
Soo wil ick aen het graf my willigh over-geven;
Één dinck dat is my leet, dat ick als met de doot,
Ontfingh een tweede man tot mijnen bed-genoot.’
Het woort is nau volent, sy heeft den wijn gedroncken,
En wat'er boven dreef, en wat'er is gesoncken;
Daer bleef geen geen druppel in; sy leyt haer op het bed,
En wacht de bleecke doot en haer gestrenge wet.
Sy maeckt geen los gebaer met eenigh selsaem huylen,
Sy geeft haer uyt het volck, en gaet in 't duyster schuylen:
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En als het vinnigh spoock haer gaf de leste steeck,
Soo was het gansch verbaest dat sy niet eens en weeck.
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Hollants trou-bedrogh, onlanghs voor gevallen.
Of liefde list gedooght, en of een wettigh minnen
Mach worden uytgevoert door afgerechte sinnen,
Door lagen, door bedrogh, of ander slim beleyt,
Dient heden ondersocht, en hier te zijn geseyt.
Maer om met beter gront hier van te mogen spreken,
En recht te mogen gaen in dese slimme treken,
Soo leest, voor alle werck, en weeght my dit geval,
Dat ick hier door de pen aen Hollant schencken sal:
Leander, uyt-genoot by soete jonge lieden,
Gingh daer de jeught hem leyt, en na de sinnen rieden;
Sijn oogh viel op een maeght, die ick in dit geval
Den naem van Rosemont op heden geven sal:
Hy was een rustigh quant, en sy van schoone leden,
Sy eerbaer van gelaet, hy geestigh in de reden;
Haer ouders zijn gelijck en van gemeene stof,
Leander lijckewel die slingert naer het hof.
Hy had een wijl gereyst, en in de vreemde landen
In alderley vermaeck verspilt sijn beste panden;
De boecken die hy kocht en by hem had vergaert,
Die had hy wonder lief, maer al te veel gespaert.
De soete Rosemont was, boven eyge baten,
Van seker pete-meuy een rijcken boel gelaten;
Dit gaf haer schoonheyt glans, en by haer roden mont
Soo was 't, dat even hier Leander smake vont.
Hy wort daer toe geneyght, als met geheele sinnen,
Om sijne Rosemont voor hem te mogen winnen;
Hy dede wat hy kond', oock met sijn gansche kracht,
Maer kreegh het voordeel niet, dat by hem was gewacht.
By wijlen schijnt de maeght tot hem te zijn genegen,
En op een ander tijt is sy hem bijster tegen;
Want als hy om het stuck en om het ja-woort quam,
Dan was 't dat sy terstont een ander wesen nam.
Hy quam eens op een tijt en woude troost verwerven:
‘Of anders, sey de quant, soo moet ick heden sterven;
Ick wil van stonden aen gaen springen in de gracht,
Vermits ghy mijn verdriet en trouwen dienst veracht;
En als mijn droeve ziel dit lichaem sal verlaten,
Dan sal u voor gewis de gansche werelt haten,
En spreken over u dit hart en vinnigh woort:
Dat ghy uyt wreeden aert een vryer hebt vermoort.
Dan sal de soete jeught u met de vingers wijsen,
En laken uw bedrijf, en mijn getrouheyt prijsen:
Oock salder op mijn graf een vaers gehouwen staen,
Dat sal u, maer te laet, tot in de ziele gaen:
Hy die hier binnen rust, schoon hem de vrijsters minden,
Wist daer hy ruste socht sijn ruste niet te vinden;
Sijn liefd' is trou geweest, en uyter maten groot,
Maer die sijn leven was, die gaf hem aen de doot.
Nu segh my, Rosemont, hoe sal u dat gelijcken,
Dat ghy door al het lant, door alle Koninghrijcken,
Door al wat werelt hiet, sult eeuwigh zijn vermaert,
Niet om uw soet gelaet, maer om uw fellen aert?
Ey, gaet een sachter wegh, en laet u noch bewegen,
Of ick ben tot het graf van heden aen genegen;
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Niet soeter als de doot voor een, die vierigh mint,
En die voor sijnen loon geen troost met al en vint.’
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De vrijster stont en loegh om al dit vinnigh spreken,
En seyde: ‘Lieve vrient, dit zijn maer vryers treken
Maer rancken van de jeught; die ben ick al gewent,
En hebbe dat bedrogh al over lang gekent.
Soo haeft een jonge wulp maer eens bestact te minnen,
En dat'et niet en gaet na sijn verwaende sinnen,
Soo roept hy, naer het schijnt, als uyt sijn diepste noot,
En wil van stonden aen sich geven aen de doot.
Hy wil door enckel leet, of uyt een diep verlangen,
Sich by de vrijsters deur of voor haer venster hangen:
Maer 't is maer schrale wint, en niet als loos beleyt;
Komt segh: wie doet'er eens wat dickmael is geseyt?
'k En acht geen vrijster wijs, die om de malle grillen
Haer voeght in dit geval gelijck de linckers willen:
'k En ben soo schotigh niet, noch van soo lossen aert,
Want van een kleyn gerucht en was ick noyt vervaert.
Leander, zijt ghy wijs, verlaet uw slimme lagen;
Het wilt dat ghy vervolght, en is soo niet te jagen.
Ick segh in tegendeel: al wie met dreygen vrijt,
Die is van stonden aen mijn gunst en liefde quijt.’
‘Hoe, seyt de jongelingh, sout ghy voor linckers schelden,
Die uyt een trou gemoet haer liefde komen melden?
Meynt ghy, dat ick met list en veynsen omme-ga?’
De vrijster wederom: ‘Voor my, ick segge ja.’
‘Dat sulje metter daet wel anders ondervinden,
Als my de bleecke doot de leden sal ontbinden;’
Beet haer de vryer toe en, met een kort besluyt,
Seyt haer: ‘vaert eeuwigh wel!’ en flucx ten huysen uyt.
Hy gaf hem aen de gracht, en sey noch anderwerven,
Wel, sal ick uwe zijn of sal ick heden sterven?
Spreeckt nu het leste woort, ick sta hier, schoone maeght,
En sal op heden zijn gelijck het u behaeght;
Wat seghje? ‘Dat ick plagh, roept hier de vrijster tegen,
Geen list, geen slim bedrogh en sal mijn hert bewegen.’
Hy weder met een sucht: ‘Als 't immers wesen moet,
Daer mede ben ick doot; vriendinne, weest gegroet,
En dat voor alle tijt. O God! wilt my vergeven,
Dat ick een eynde maeck van dit ellendigh leven.’
Het woort is nau geseyt, hy stort met alle macht
Een steen daer toe bereyt te midden in de gracht,
En, om met beter schijn sijn list te mogen drijven,
Hy laet daer op de brugh sijn hoet en mantel blijven,
En dichte by de wal daer swom sijn ommeslagh,
En hy flucx uyt de weegh, soo vaerdigh als hy magh.
Met dat de vrijster hoort de quis-quas in de stroomen,
Sy kan haer teer gemoet, haer sinnen niet betoomen;
Sy liep in grooten anghst tot aen de water-kant,
Daer sy alleen den hoet en sijnen mantel vant.
Daer berst de vrijster uyt in wonder hooge klachten,
Sy melt haer stille gunst, en opent haer gedachten;
En t'wijl sy staet en sucht en droeve tranen stort,
Soo roeptse: ‘Lieve vrient, en doet u niet te kort:
En wilt niet lijf en ziel op eenen tijt bederven,
Ghy sult oock heden selfs mijn echte trou verwerven;
Keert weder daer ghy waert, komt op het drooge zant,
Siet daer tot uwen troost mijn trouwe rechterhant.’
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Daer waren doen ter tijt een deel geslepe gasten
Die op dien loosen vont en al den handel pasten,
Die hadden tot het werck een schuytjen toe-bereyt,
En onder aen de brugh in 't duyster wegh-geleyt;
Daer in was onse quant in grooten haest geweken
Door gunste van de nacht, en lagh aldaer versteken
Terwijl de vrijster klaeght; en een van desen hoop
Die gaf hem by de maeght als met een snellen loop,
En vraeght haer wat'er schort, en wat'er is gesoncken,
En of de vryer leeft, dan of hy is verdroncken.
Sy seyt hem in der haest hoe al de sake staet,
‘Maer o, och vrienden helpt! eer dat'et is te laet.’
Sijn mackers onder dies die komen aen-gevaren,
En sweven met de boot te midden op de baren,
En tasten in het diep, en, met een slimme vont,
En trecken, soo het scheen, een lichaem uyt den gront.
Maer die wil even-wel sich geensins laten helpen,
Ten zy de jonge maeght sijn vyer begeert te stelpen.
Dit roept hy uyt de gracht, als met een flauwe stem,
En die ontrent hem zijn, die roepen nevens hem.
Daer komt hy op de brugh ten lesten aen-gedropen,
Hy blaest, en zijght, en sucht, al waer hy schier versopen:
Sijn hair was enckel kroos, als quam hy uyt'et lis,
In allen soo gestelt als Jonas uyt den vis.
Maer sy, met deerenis tot aen de ziel bevangen,
Die valt hem om den hals, en kust sijn natte wangen;
Sy bid hem nevens haer in huys te willen gaen,
Om daer niet in de kou en nat te blijven staen.
Hy seyt: ‘De strenge kou en kan my geensins deren;
't Is vyer dat my ontstelt, en 't sal mijn hert verteren,
Soo ghy het niet en helpt. Ick ben noch heden doot,
Soo ghy geen troost en brenght in desen hoogsten noot.’
Hy staet en suyssebolt, sijn woorden blijven steken,
Het scheen dat even doen sijn hert begon te breken,
Soo vreemt gaet hy te werck, soo stelt hy sijn gelaet:
Sy meynt dat hem de ziel als op de lippen staet.
Sy grijpt hem metter hant, sy kust hem ander werven.
Maer hy - geen ander praet, als van te willen sterven,
Als van te willen gaen tot in het duyster graf,
Soo sy hem niet op trou de rechter-hant en gaf.
En waerom langh verhael? hy kan soo listigh quelen,
En weet aen alle kant sijn rolle soo te spelen,
Dat sy dien eygen stont hem boot de rechterhant,
En stracx daer op ontfingh een schoonen diamant.
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Rosen-krijgh, ofte herders trou-bedrogh; de Griecksche dichters
na-gebotst.
Het dertel Venus-kint, genegen om te mallen,
Was lestmael uyt de lucht in seker wout gevallen:
Het lant was sonder krijgh, den hemel sonder wint,
En daerom is het volck tot spel en jock gesint.
Het wicht quam aen een bosch daer hondert vogels songen,
Daer maeckt'et bly geschal, en dede vreemde sprongen;
Het trock de bloempjens af, en brack het jeughdigh kruyt,
En daer en is niet vry dat uyter aerden spruyt.
Noch gingh het weeligh dingh de teere Nymphen tergen,
En quam met stout gebaer haer krijgh en oorlogh vergen:
‘Ick trots u, sprack het wicht, al ben ick maer alleen,
Komt in het open velt; oock seven tegen een!’
De maeghden plegen raet, hoe eens de stoute jongen,
Mocht worden in-getoomt en onder haer gedwongen;
Een van het aerdigh volck, die Clio was genaemt,
Heeft in haer geestigh breyn hier op een voet geraemt:
‘Tsa laet ons, seyt de maeght, oock sonder iet te schromen,
Laet ons maer in verdingh met desen lecker komen;
Geeft my des maer bevel, ick weet een gauwen vont,
Om aen het oylick dier te snoeren sijnen mont:
Ick sal op soo een voet met Venus wicht verdragen,
Dat wy oock buy ten sorgh een veltslagh mogen wagen;
Want dat ick voor geweer hem meyne toe te staen
En sal niet boven ons of onse krachten gaen:
Want als de kleyne guyt met ons sal komen mallen,
Wy sullen met gewelt den jongen overvallen,
Wy sullen maeghde-palm hem winden om het been,
En vlechten niet-te-min sijn vleugels over-een.
Wy sullen in het dorp en onder al de boeren,
Wy sullen in de stadt het wicht ten toone voeren,
Wy sullen boven dien (maer neen, ick swijge stil)
Wy sullen met hem doen, dat ick niet seggen wil.
Hoe, sou dit goire dingh ons eeuwigh komen tergen,
Al of het meester was van al de naeste bergen?
Wat my hier in belanght, 'k en wil het niet verstaen,
Daer moet na desen tijt wat anders omme-gaen.’
‘Al sachtjens, sey'er een, ghy maeckt te rasse gangen,
Ey! veylt geen beyren-huyt aleer hy is gevangen;
Het dertel Venus kint is al te rouwen gast,
Die op geen mans gewelt, en min op vrijsters past.
Vermeet u niet te veel: 't en is soo niet te vatten,
Het krabt ter zijden uyt gelijck de loose katten;
Soo ghy den lincker terght, eer ghy u des beraet,
My dunckt, ghy loopt gevaer van uw geheelen staet.
Hoe kan het doch bestaen, dat wy den oorlogh soecken?
Dat is te rouwen werck voor onse teere doecken:
Maer neemt, wy bleven staen, of wonnen in den strijt,
Noch gaet een teere maeght haer moyste dingen quijt.
Hier kan het voordeel selfs een jonge vrijster deeren,
Sy laet'er menighmael oock van haer beste veêren;
En daerom stille zijn, oock als men woelen mocht,
Is dickmael grooter eer dan of men dapper vocht.
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't Is beter (na my dunckt) den lecker niet te tergen,
Maer (soeckt'er iemant spel hier op de vlacke bergen,
Of in een jeughdigh dal, of aen een groenen dijck)
Te soecken sijn vermaeck, en dat met ons gelijck;
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En soo het slim gebroet ons daer oock quam bespringen,
Laet ons te rugge gaen, en noyt den lecker dwingen;
Want, in den vreemden krijgh van Venus dertel kint,
Wie loopt behout het velt; wie vlucht, die overwint.
Geen mensch en is bequaem om oorlogh aen te rechten,
Die niet en is gestelt om wel te konnen vechten:
De krijgh en schijnt maer spel voor diese niet en kent,
Maer 't is een grouwel selfs, eer dat het speeltjen ent.’
‘Neen, seyde Clio, neen: dit zijn maer kromme-sprongen;
Hoe! vreest een rappe maeght een moeder-naeckte jongen?
Laet my slechts heden toe te maken dit verdragh,
Ghy sult in korten sien wat ick'er in vermagh.’
Hier op soo staetse vast. Het stuck wort overwogen;
En of schoon haer gespreck in twijffel wort getogen,
Haer raet die wort gevolght: dies kreegse volle macht,
Te sluyten metten wicht gelijckse dienstigh acht.
Sy treet dan in verdingh, sy gaet Cupido spreken,
En 't is in korten stont in alles vergeleken.
De lincker gaf haer toe, als die het speeltjen socht,
Hy dacht: hoe dat'et ga, de vrijster is bekocht.
Daer wort dan vast gestelt, dat op bescheyde rechten
De Nymphen en het wicht te samen sullen vechten;
Doch niet in eenigh dorp, maer in het naeste dal,
Daer Pan met sijn gevolgh trompetter wesen sal.
Noch wort'er bygevoeght, dat niet als versche rosen,
Tot wapens voor den krijgh, en mogen zijn gekosen:
Dat niemant met geweer magh komen aen den dagh,
En dat voor al het wicht geen pijlen hebben magh.
Daer is de wet gestelt. Men gaet'er rosen plucken,
En stracx riep al het rot: ‘de krijgh die moet gelucken;
Ons vyant is een kint aen alle kanten bloot,
En daer veel honden zijn, dat is der hasen doot!’
Cupido staet en luypt, en laet de maeghden seggen,
Maer denckt hoe hy het stuck ten besten sal beleggen;
Hy pluckt met onderscheyt, maer wat sijn hant verkoos,
Daer sat een felle bie te midden in de roos.
Dit zijn, o soete jeught, van outs sijn loose treken,
Al zijn de rosen sacht, hy leertse vinnigh steken;
Al wat den lincker heeft, is lustigh in den schijn,
Maer binnen lijcke-wel, daer schuylt een boos. fenijn.
Wel aen, de strijt begint. Pan gaet den horen blasen,
Men hoort aen alle kant de rauwe Satyrs rasen,
Men hoort alarm slaen, men hoort het velt-geschrey,
Men hoort een maeghde-stem gemengelt tusschen bey.
Taponga wel-geborst, die quam daer aen-getreden,
En Zeibo geel van hair, en Chreys van nette leden,
En Xancho rap te voet, en Troas geestigh mal,
En Paira soet van aert, en Chile sonder gal;
Napulka quam'er by, verselt met Zumpogande,
En Mechaokanou, de schoonste van den lande,
Xajonca sloot den hoop met Ungas haer gespeel,
Maer 't wicht was onbevreest al quam'er noch soo veel.
Cupido set hem schrap, en laet de Nymphen goyen,
En laet het gansche velt met rosen over-stroyen:
Hy jockt, hy springht, hy juicht, hy buytelt in het groen,
Een maeght die rosen werpt, wat hinder kanse doen?
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Maer als de felle krijgh sich hooger gingh verheffen,
Soo stont de guyt en keeck wie best te mogen treffen:
Hy neemt wel naerstigh acht, waer dat een teere maeght
Een naeckten boesem heeft, een open zieltjen draeght;
Daer is hy vaerdigh by, daer weet hy op te passen,
Daer kan hy metter haest een vrijster in verrassen;
Hy let op sijn bejagh, hy neemt het stuck gewis,
Hy doet niet eenen worp als daer geen kleet en is.
Daer rijst een wonder spel: de gramme byen steken,
Om aen het soete vleys haer bitter leet te wreken;
Hier swelt een hals, een arm, een borst, een teere schoot:
Siet daer het maeghde-rot in wonder hoogen noot!
Noch is'et niet genoegh: haer oogh, en lip, en monden
Die krijgen vreemt geswel, en bijster felle wonden;
Daer tijt het maeghden-heir in haesten op de loop. Ach, wie met bouwen jockt die heeft den quaetsten koop!
Noch is'et niet genoegh, de felle dieren rollen
Tot op haer teere borst, of haer yvore bollen,
Of ick en weet niet waer. Daer loegh de slimme Pan,
Om dat het maeghde-rot haer pijn niet heelen kan.
Daer is'et al bekaeyt. De bloode maeghden vluchten,
En 't oylick boefje juight terwijl de Nymphen suchten;
Maer schoon een snelle maeght haer voeten elders set,
Sy draeght haer droeve pijn, en haren vyant met.
Doch Philis (die alleen niet goed en had gevonden,
Dat aen het weeligh kint een Nymphe wert gesonden),
Die was noch ongequetst, en daerom quam het wicht
En goyd' een felle bie haer in het aengesicht.
Doch (mits sy in haer selfs had eertijts overwogen,
Hoe dickmael Venus kint de Nymphen had bedrogen,
En doen oock was beducht, dat hy in quader trou
Sijn rancken als van outs al weder plegen sou),
Heeft sy voor haer gepluckt veel rosen met de struycken,
Ten eynde sy ter noot dat wapen mocht gebruycken;
Dies, als het weeligh kint de Nymphen viel te sterck,
Soo steltse roos en steel te samen in het werck:
Sy sloegh het naeckte wicht van boven tot beneden,
En trof het hart genoegh ontrent de naeckte leden;
Dies riep het overluyt, als hem de prickel stack,
Dat sy het krijghs-verdingh ter quader trouwe brack,
Dat sy slechts maer alleen met rosen mochte spelen,
En geensins recht en had te vechten met de stelen;
Dat sy door list verbrack de maeghdelijcke trou,
En dat men haer bedrogh de Goden klagen sou.
Maer sy, geen slechte duyf, had mede loose grepen,
Als die op sijn bedrijf de tanden had geslepen;
Sy riep hem weder toe, dat sy met rosen vocht,
En datse ja, den steel oock wel gebruycken mocht;
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Maer dat hy met bedrogh, en als een slimme jongen,
Met byen, tegen recht, de nymphen had besprongen:
Dat noyt het vinnigh dier een deel is van de roos,
Gelijck het wapen doet, dat sy voor haer verkoos.
Dit seyt de snege maeght, en weder aen het smijten,
Tot Venus weeck gebroet wel hart begon te krijten.
Doen riepse watse mocht: ‘Nu staet, vriendinnen, staet!
Cupido geeft'et op, en is nu buyten raet.
Hy wou dit strengh gevecht hier noyt te zijn begonnen;
Hervat maer eens het werck, de slagh die is gewonnen.’
Daer keert het maeghdenheir en, met een bly gekrijt,
Soo komt het gansche rot gevallen in den strijt.
Daer wort het tanger dier van alle kant geslagen,
En Xancho riep hem toe: ‘Gaet dat je moertje klagen.’
Daer is'et al in vreught. Cupido neemt de vlucht,
En naer een korten tijt, soo steegh hy in de lucht.
Soo langh als Venus kint met rosen wort bevochten
(Het zy die enckel zijn of over-een gevlochten),
Soo staet het wicht geset: maer tast'et harder aen,
Ghy sult'et meester zijn, en uyt den velde slaen.
Maer na sich in den slagh een yder heeft gequeten,
En dat het vinnigh bloet een weynigh is geseten,
Doen gingh men oversien, hoe alle saken staen,
En hoe de selle krijgh de Nymphen is vergaen:
Chreys was haer sluyer quijt, haer wayer Zumpogande,
Ungas haer kouse-bant, en vry tot haerder schande:
Xajonca stont beklat tot aen haer beste keurs,
En Zeibo was gestoort: sy mist' een rijcke beurs.
Taponga socht een riem met ses vergulde doppen,
En noch een diamant, en seven gouden knoppen:
Maer Chile was beschaemt, vermits haer onder-ziel,
In 't heetste van den krijgh, in haest ter neder viel.
En t'wijl dat Zeibo vocht en worstelt met den jongen,
Soo was een peerelsnoer haer van den hals gesprongen;
Soo dat het aerdigh tuygh, geslingert in het gras,
Niet weder, hoe men socht, by een te rapen was.
Dies heeft de jonge maeght (uyt vrees' te zijn bekeven)
In blijtschap herten-leet, in vreughde rou bedreven.
Maer Chile boven al, die was in diep gequel,
Mits sy aen haer vernam een wonder vreemt geswel:
Want doen haer onder-kleet ter aerden was gesegen,
Had sy 'k en weet niet waer een harden steeck gekregen;
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Cupido sont haer toe een wonder felle bie,
Die juyst haer neder-gaf ontrent haer teere die.
En mits het slim gebroet haer was gesint te plagen,
Soo kons' het oylick dingh met krachten niet verjagen:
Maer alsse naderhant den hommel noch verdreef,
Doen schootse vinnigh gif, dat in de wonde bleef.
Van daer quam haer de pijn, van daer het selsaem swellen,
En sy dorst even-wel het onheyl niet vertellen.
En waerom meer geseyt? - daer is niet eene maeght,
Die niet in eenigh deel van leet of hinder klaeght.
Haer roof in tegen-deel bestont in weynigh pluymen,
Die liet Cupido daer, als hy begon te ruymen.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

251
Ach, Venus dertel wicht, dat is een naeckte guyt,
En by een kalen hoop en is maer schralen buyt!
Hy vanght een oorlogh aen met onbedachte sinnen,
Die meer verliesen kan als voor hem is te winnen.
O vrijsters, sooje prijs of eere wilt begaen,
En ranst te geener tijt een naeckten jongen aen!
Al valt de rosen-krijgh te midden in de biesen,
Wat ghy oock winnen meught noch sulje meer verliesen.
Ghy denckt: ten is geen noot, mits ghy met rosen vecht,
Maer, duyven sonder gal! ghy zijt te bijster slecht.
Wilt ghy die schoone blom ontrent een lecker wagen,
Daer is geen twijfel aen, ghy sult het u beklagen;
Wort u die maer ontset, al winje schoon den strijt,
Ghy wort oock met gewin uw beste voordeel quijt.
Maer Paira, die alleen haer neus-doeck had verloren,
Was lustigh, wel-gemoet, ja blijder als te voren;
Die riep: ‘Op kleyn verlies en dient hier niet gepast,
Geen vreught is sonder pijn, geen eere sonder last.
Wie overwinnaer blijft en moet hem geensins quellen,
En die het velt behout en moet geen doode tellen:
Al is de buyt geringh, en oock niet sonder bloet,
De segen lijckewel, die is geweldigh soet.
De lecker is gevlucht, ons vyant wegh-gedreven,
Dies sullen wy voortaen in ruste mogen leven;
Schoon iemant schade lijt, weest vrolick niet-te-min:
Want die sijn vyant mist, die doet een groot gewin.’
Hier by was Chloris niet, als uyt den hoop geweken,
Vermits sy van de biên te lijdigh was gesteken;
Sy hielt haer wonder vroom, doen eerst de strijt begon,
Maer toonde naderhant, dat sy niet vechten kon.
Haer was ontrent den neus een bobbel op-geresen,
En dat gaf aen de maeght een wonder selsaem wesen.
Een vrijster mist haer glans door ick en weet niet wat,
En 't blompje wort mismaeckt door een onaerdigh blat;
Haer oogh, dat niet als lust aen yder plagh te vergen,
Stont selsaem ingesackt als tusschen hoge bergen,
Noch hingh'er als een wen ontrent haer teere mont,
Soo datse bijster vies en wonder selsaem stont.
Als Chloris dit vernam, en voelt haer aensicht swellen,
En dat den bocksvoet Pan oock quam den potter stellen,
En schoot haer guigjens toe, doen wertse gansch ontstelt,
En 't dacht haer alderbest te wijcken uyt'et velt.
Sy droop ter zijden af, en gaf haer in de weyen,
En socht een eensaem wout om daer te mogen schreyen;
Sy vont daer in het dal een crystalijne beeck,
Daer sy met droeven geest haer wesen in bekeeck.
Sy vont haer roden mont verstelt in vreemde bochten,
Haer lippen afgericht, soo leelick alsse mochten,
Haer voorhooft soo mismaeckt, dat sy geheel verschoot,
En van haer eygen selfs, als van een monster, vloot.
Een Herder, die haer sagh gaen dwalen aen der heyde,
Liep flucx na Celadon, daer hy de schapen weyde;
Hy groet den jongelingh, en seyt hem vorder aen,
Hoe dat de rose-krijgh aen Chloris is vergaen:
Hy seyt hem boven-al, hoe sy was door-gestreken,
En met een treurigh hert ter zijden af-geweken;
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En met dat Celadon de droeve maer verstont,
Soo rust de vryer niet tot hy de Nymphe vont.
Doch met dat hy begon haer in het oogh te krijgen,
Vernam hy dat de maeght haer liet ter aerden sijgen;
En t'wijl sy gansch bedroeft ontrent een heuvel lagh,
Soo deed' haer dorre tongh uyt wanhoop dit beklagh:
‘Wat mocht ick, slechte duyf, uit weelde gaen beginnen!
Waer heb ick laten gaen mijn onbedachte sinnen!
Ach! als het ongeluck den mensche treffen wil,
Soo staet sijn gansch vernuft, sijn raet en oordeel stil.
Ick krijgh, ick groot gewoel, ick oorlogh aen te rechten!
Ick met een dertel wicht, ick met Cupido vechten!
Ach! hy is al te loos, en al te lijdigh sterck,
En vechten boven al en is geen maeghden-werck.
Ach! had ick op het velt mijn kudde waer-genomen,
'k En ware nimmermeer in dit verdriet gekomen:
Ach! had ick met een lam of met een schaep gespeelt,
Soo had ick nimmermeer in desen angst gequeelt.
Ach! woude nu een mensch my dese quael genesen,
Hoe danckbaer woud' ick zijn! hoe milde sou ick wesen!
Ick gaf hem tot sijn loon het alderbeste lam,
Dat oyt in mijnen stal van oye voetsel nam;
Ick gaf hem volle keur van twee gevlochte korven,
Die ick eens tot een gift van Thirsis heb verworven;
Ick gaf hem 't beste stuck van mijn verholen schat,
Ick gaf hem niet-te-min een soentjen boven dat.
Een soentjen, maer, eylaes! wie sou my willen kussen,
Ick ben nu slechts bequaem om lusten uyt te blussen;
Ick ben een bitebau, een leelick spoock gelijck,
't Is tijt dat ick voortaen uyt alle menschen wijck.
Hoe sal nu al het dorp met dese rode plecken,
Hoe sal met dit geswel de spitse Phylis gecken:
Hoe sals' (om mijn verdriet van ganscher herten bly)
Den goeden Celadon gaen hitsen tegen my.
En seker dese maeght heeft vry al goede reden
Om met een trotsen voet op my voortaen te treden;
Want doen meest al de jeught op my eens was versot,
Soo dreef ick menighmael met haer een vollen spot.
Doen heb ick haer gequelt, en by den neus gegrepen,
En door een schamper jock haer in het lijf genepen;
Maer dit is nu verkeert, want sy is boven my,
Dies is'et weder recht, dat ick versmaetheyt ly.
Wel lijt dan, droeve ziel! of, om geen spot te lijden,
Soo gaet het schamper dier en alle Nymphen mijden;
Gaet, woont in eenigh bosch of in een eensaem dal;
Daer u te geener tijt een mensch ontmoeten sal.
Gaet, woont in eenigh hol of in de rouwe steenen,
En gaet daer even-staêgh uw bitter leet beweenen.
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Ach! die niet meer en is, dat hy te voren plagh,
't Is vreemt, dat hy voortaen by menschen dueren magh.’
Hierop begon de maeght haer klachten af te breken,
De moet is haer te vol, sy kan niet langer spreken,
Soo weeght haer op het hert het droevigh ongeval;
Het schijnt, dat haer het oogh een beke worden sal.
De loose Celadon, die in de dichte struycken
En in het ruygh gewas daer hadde liggen duycken,
Quam soo dicht aen de beeck en by de droeve maeght,
Dat by hem wort verstaen al wat de Nymphe klaeght.
Maer alsse stille sweegh, soo gaet hy luyder kelen,
Soo gaet de loose gast een aerdigh deuntjen quelen,
Een deuntjen na den eisch. Het wout, dat maeckt geklanck,
Hy sett' hem in het groen, en dit was sijn gesanck:
Schoon ick dickmael heb gevraeght,
Of ghy wout beminnen
Een die u sijn lijden klaeght
Met bedruckte sinnen;
Ick en heb, o fiere maeght,
Noyt iet konnen winnen.
Vrijsters, wat ick u bidden magh,
Laet uw trotsheyt varen,
't Gaet als noch gelijck het plagh,
Met ons groene jaren;
Want daer komt een ouden dagh,
Niet bequaem te paren.
Ghy daerom, o soete kint,
Gunt uw teere wangen
Aen een vrient die u bemint
Met een diep verlangen:
En voor al doch haest begint,
Wilje danck ontfangen.
Een die u van herten vrijt,
Klopt voor uwe deuren,
Soo u eens de kans ontglijt,
Soo en baet geen treuren;
Tast dan toe met alle vlijt,
T'wijl 't u magh gebeuren.
't Roosje, dat soo lustigh bloeyt,
Kan niet lange dueren,
Ja al stont het ongemoeyt
Tusschen hooge mueren:
Jeught, en wat in hoven groeyt,
Is van meynigh ueren.
Het liet dat heeft een eynd': dies gaet hy sich bereyden,
Gelijck het schijnen mocht, om uyt het wout te scheyden;
Maer sy, die kent de stem van haren Celadon,
Verstack haer in het loof soo veel sy immer kon.
Sy pooght het root geswel, sy pooght haer vreemde plecken,
Sy pooght het met'et loof en in het groen te decken;
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Maer hy komt aen-gegaen als met een koelen moet,
Het schijnt, dat hy met ernst na sijne kudde spoet;
En of hy schoon het oogh na Cloris henen wende,
Hy stelt hem niet-te-min of hyse niet en kende:
‘Wel kint, hoe dus alleen? hoe dus, eylaes! gestelt?
Het schijnt, sprack Celadon, dat ghy u bijster quelt.
Hoe, zijt ghy aen den mont of uwe teere wangen
Hier in dit nare wout gebeten van de slangen?
Of heeft een vuyle sleck, een spin, een schorpioen,
Haer gift op u ontlast in dit onaerdigh groen?
Of hebje boos fenijn hier uyt een sloot gedroncken,
Daer in een vuyle pad of adder lagh gesoncken?
Of hoe het wesen magh, segh wat'er is geschiet,
En opent sonder schroom den gront van uw verdriet.
Schoon ghy hier in het lant van buyten zijt gekomen,
Weet dat oock vreemde liên hier worden aengenomen;
Gelooft'et, wieje zijt, schoon ick u niet en ken,
Dat ick des niet-te-min tot uwen dienste ben.
Als Cloris dit verstont, doen is haer geest besweken,
Mits sy aen Celadon haer meynt te zijn ontleken;
Sy berst ten lesten uyt: ‘O waertste Celadon,
Ick blies mijn leven uyt indien ick maer en kon.
Weet ghy niet wie ick ben, ghy, die met al de sinnen,
Uw Cloris boven al eens waert geneyght te minnen?
Hoe! ben ick soo gestelt, dat ghy my niet en kent?
Soo houd' ick my, eylaes! voor alle tijt geschent.
Sout ghy, sey Celadon, ghy Cloris mogen wesen?
Wel, soo een selsaem stuck en heb ick noyt gelesen.
Hoe! ghy die waert de lust van alle jonge mans,
Wanschapen, sonder vorm, en buyten alle glans!
Wat ramp, wat ongeluck, wat gift heeft u geschonden?
Wat God heeft over u soo harden plaegh gesonden?
Ey, segh eens wat'er schort; want eyst'er iemant raet,
Die moet dan open doen de gronden van het quaet.’
‘'k En wil u, seyt de maeght, mijn onheyl niet verbergen:
Ick hebbe, waerde vrient, Cupido willen tergen,
En daer van komt my dit: eylaes! ghy kont het sien,
Ick ben aen alle kant gesteken van de biên.
Niet van een slechten swerm, maer van de slimste dieren
Die uyt Cupidos korf, en om de vrijsters swieren;
Dus, doo ghy oyt mijn vrient voor desen zijt geweest,
Geeft my doch heden raet, hoe dat men dit geneest.’
De lincker sweegh een wijl, en scheender op te letten,
En gaet hem als bedroeft ontrent de Nymphe setten;
En t'wijl sy nevens hem met groot verlangen sit,
Soo geeft hy eerst een sucht, en seyt ten lesten dit:
‘De byen, waerde maeght, die van Cupido komen,
Zijn van een vreemden aert, en boven al te schromen;
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Sy singen wonder soet, maer steken lijdigh fel,
En naer een soeten jock soo wort'et katte-spel.
Maer als van dit gebroet een vrijster wort gesteken,
Al wat men in haer prees, dat is terstont geweken:
Haer jeught is sonder glans, haer luyster sonder eer,
En die haer eens versocht en wilse nimmermeer.
Oock kander niet een mensch de snode plaegh genesen,
Of hy moet van de kunst of van het ambacht wesen;
En schoon, dat iemant heelt het droevigh ongeval,
Noch blijfter vry genoegh, dat noyt genesen sal.’
Hier op vingh Cloris aen noch meer als oyt te schreyen,
Maer stracx de loose gast begonse wat te vleyen:
‘Ey, seyt hy, weest gerust, en stilt uw swaer verdriet,
Uw byen, lieve kint, en zijn de quaetste niet.
My dunckt ick weet'er een, die sal uw quael genesen,
Eer dat de gulde Son sal weder zijn geresen:
Maer die aen eenigh mensch sijn kunst en gunste toont,
Behoort, gelijck ghy weet, naer eysch te zijn geloont.
Wy zijn te deser tijt in alles vergeleken,
Cupidos wreede bye heeft my en u gesteken;
Ick ben van dese pijn 'k en weet niet hoe gestelt,
En ghy zijt insgelijcx aen alle kant gequelt.
Ghy kont, indien ghy wilt, mijn druck en pijne stelpen,
En ick kan heden selfs uw droeve smerten helpen;
Koom, laet ons weder-zijts gaen heelen dit gequel:
Als d'een hant d'ander wast, dan gaen de saken wel.’
Soo haest als Cloris hoort het slot van dese reden,
Soo quam'er nieuwe jeught haer rijsen in de leden;
Sy keeck den herder aen, en seid' hem: ‘waerde vrient,
Ick weet, dat een die werckt na eysch vergolden dient:
En daerom stelt het vast, soo ghy my kont genesen,
Dat ick sal uwe zijn, en ghy sult mijne wesen;
Niet voor een korten stont, maer voor den ganschen tijt,
Dat ick hier leven sal en ghy op aerden zijt.
Noch sal ick boven dat mijn vee te samen brengen,
En sal het altemael met uwe kudde mengen;
Ghy sult'er mede doen als met uw eygen goet,
Al heb ick meerder hoop als ghy, o Herder, doet.’
Dit was het krachtigh woort, dat Celadon verwachte,
En 't viel haer uyt den mont al rasser als hy dachte:
Hy neemt het gunstigh aen, hy kust sijn rechterhant,
En gaf op dit bespreck de maeght een liefde-pant.
Hy gaet daer op terstont meliss' en ruyte plucken,
Hy gaet het jeughdigh sap haer op de wangen drucken;
Hy voeght'er munte by gedopt in honigh-raet,
En op den staenden voet soo voelt de vrijster baet.
En doen hy noch een reys de knobbels had bestreken,
Soo is het groot geswel in eenigh deel geweken:
Maer als hy noch een-mael gebruickt' het machtigh gras,
Soo wiert de schoone maeght als sy te voren was.
Hier op riep Celadon: ‘Mijn loon die is verschenen,
De bubbels zijn gegaen, de knobbels al verdwenen;
Ick heb, o herderin, aen u mijn kunst getoont,
Nu is'et eenmael tijt, dat ghy my weder loont.
Nu is'et eenmael tijt, dat ick, na langh verdrieten,
Eens troost, door uwe gunst, eens vreughde sal genieten,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Gelijck de reden eyscht. Nu is'et eenmael tijt
Dat ick eens uwe ben, en ghy de mijne zijt.
Nu is'et eenmael tijt.’ Hy wou noch vorder spreken,
Maer siet, het docht hem best sijn woorden af te breken:
Daer is 'k en weet niet wat, dat ritselt in het wout,
Daer op dan Celadon sijn reden wederhout:
De Nymphen van het dorp, die hare Cloris misten,
En niet als op het lest van haer vertreck en wisten,
Die soecken over al waer datse wesen magh,
Om haer te doen verstaen het eynde van den slagh:
Om haer te doen verstaen, hoe dat de geyle jongen
Ten lesten met gewelt tot vluchten was gedwongen,
En soo was af-gerecht, dat hy niet meer en mocht,
En soo ter nauwer noot gestegen in de locht.
Maer t'wijl sy in het wout aen alle kanten sochten,
Soo vonden sy de maeght vry beter alsse dochten;
Sy vonden haer gespeel versekert van gevaer,
En noch een aerdigh quant geseten nevens haer;
Sy sien in haer gelaet een wonder groot vernoegen,
Sy sien haer boven dat de handen t'samen voegen;
En daer op treet het rot al vry wat rasser aen,
En hoort daer over-hant hoe alle dingen staen.
Stracx rijst'er dubbel vreught, en al de frissche maeghden,
Aen wien uyt rechte sucht de saken wel behaeghden,
Die boden hun geluck: en, tot een soet besluyt,
Soo vlocht het maeghderot een kransje voor de bruyt.
Maer desen onverlet, soo zijnder noch gevonden
Die, ick en weet niet hoe, hier in vertwijffelt stonden;
Daer is een stille nijt die haer in 't herte knaeght,
Om dat'et Celadon met onse Cloris waeght.
Sy wenschten van de byen wel eens gequetst te wesen,
Om door soo lieven hant daer af te zijn genesen:
Sy wenschten, maer om niet; en die het stuck benijt,
En draeght niet anders met als nepen van de spijt.
Noyt is in eenigh feest de plaets soo wel gemeten,
Of daer is eenigh mensch die qualick heeft geseten:
Het is op desen dagh en menighmael gebeurt,
Dat waer'er iemant lacht een ander weder treurt.

Pour avoir de tout, il faut avoir de cela.
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Verhael vol jammers en bedroghs, dienende onder anderen tot een
spiegel voor alle ouders, om acht te nemen op hare dochters.
Het is een oude spreuck: wie menschen plagh te vlieden,
En geeft hem in het wout, af-keerigh van de lieden,
Die moet, in sijn bedrijf en onder dese schijn,
Een geest van boosen aert of wel een engel zijn.
Ick segge noch eenmael: wie dickmael is verholen,
En gaet veel buyten 's weeghs in dichte bossen dolen,
Verruckt in diep gepeys, daer is geen seggen aen,
Sijn breyn moet voor gewis in vreemde bochten staen.
Dit is van outs gelooft. Op, op, verkleumde sinnen!
Ick wil een vreemt verhael hier over gaen beginnen;
Ick wil een selsaem stuck hier brengen aen den dagh,
Dat al wat jonckheyt hiet ten goede dienen magh.
Een koopman over zee, aen wien de snelle baren
En al de winden selfs nu lange gunstigh waren,
Had gelt by een vergaert, soo veel als eenigh man,
Met handel en geluck, te samen rapen kan.
Hem was een jonge maeght, een eenigh kint geboren,
Een kint dat schijnen mocht van duysent uytgekoren,
Een kint dat geestigh is en van een soeten aert,
En daer aen vander jeught geen kost en wort gespaert.
Soo haest een roos ontluyckt en toont haer rijcke gaven,
Flucx zijn de byen daer om hen te mogen laven:
Soo haest de schoone maeght begon haer soeten tijt,
Soo wiert de frissche bloem van alle kant gevrijt.
Waer gelt en schoonheyt is, daer zijn gewenste saken,
Die met een stille kracht de menschen gaende maken;
Dit is van outs geweest, en heden op den dagh
Soo gaet het even soo gelijck het eertijts plagh.
Euglottus onder al, een van de beste geesten,
Een puyckje van de jeught, een lust van alle feesten,
Die voeght hem by den hoop, en dient geweldigh schoon
Maer hy en al het volck zijn dienaers sonder loon.
Misandre bleef geset, en liet haer niet genaken,
Hoe schoon dat yder een of al de vryers spraken,
Hoe wel dat iemant vleyt, hoe geestigh yder mint,
Sy toont haer even-staêgh tot paren ongesint.
Schoon dat haer iemant noot, en dat de jonge gasten
Haer baden tot vermaeck, en op haer diensten pasten,
Sy blijft geduerigh t'huys en hout sich bijster kort,
En niet een mensch en weet, wat aen de juffer schort.
Hoe seer dat iemant klaeght van brant en minne-wonden
Hy wort van haer versmaet en vaerdigh wegh gesonden,
Soo koel is haer gelaet. En, waerom veel geseyt?
Het schijnt dat haer de borst in ijs besloten leyt.
Of schoon haer eenigh vrient hier over komt te spreken,
Sy recht de lieden af, en vry met harde streken:
En of haer vader selfs tot echte banden riet,
Sy blijft gelijckse was, en acht sijn reden niet.
Charinus is bedroeft, dat haer verweende sinnen
Zijn in haer groene jeught onwilligh om te minnen,
Hy wenst haer bruylof-feest, hy wenst een schoone vrucht
Want soo een eenigh kint, dat maeckt hem staêgh beducht
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Dit was een groot verdriet voor al de jonge lieden,
Die met een vollen ernst haer trouwe quamen bieden,
En sweven om het huys: maer voor Euglottus meest,
Die, waer hy wesen mocht, is by haer met den geest.
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Hy was van snegen aert, en hadde lange jaren
Veel steden door-gereyst en landen om-gevaren;
Dies had hy veel gesien en menigh dingh bemerckt,
Daer uyt de rouwe jeught haer breyn en oordeel sterckt.
Hier quam de liefde by; die kan de menschen slijpen,
Die kan de rouwe jeught en groene sinnen rijpen:
Maer des al niet-te-min, al wat hy oyt bedacht,
Daer wert door sijn verstant geen voordeel uyt gewracht.
Euglottus, dus onthaelt, die light geheele nachten
Geduerigh om-gevoert met vreemde na-gedachten:
Hy weet niet hoe 't 'er gaet, of wat'er schuylen magh,
Dat hy een frissche bloem soo bijster killigh sagh.
Hy weeght het selsaem stuck met wel bedachte sinnen,
En noch en weet hy niet, wat dat hy sal beginnen.
Doch naer een lang gewoel, soo maeckt hy dit besluyt,
En borst, als buyten hoop, in dese woorden uyt:
‘Wat doet een vryer niet om sijnen brant te stelpen!
Alwaer geen deught en baet, daer moet de Duyvel helpen;
Ick heb nu langh gedaen al wat aen eerlick man,
Ten dienste van een vrou, te wege brengen kan.
Ick heb om niet beproeft wat herten kan bewegen,
Nu wort mijn grilligh hooft tot slimmer raet genegen:
Ick wil den afgront selfs en al het hels gebroet
Bewegen, soo ick kan, tot troost van mijn gemoet.
Ick wil de swarte kunst en al haer nare streken
Gaen nemen metter hant, ick wil met nickers spreken,
Ick wil - maer niet te ver; daer is noch ander raet,
Die my te deser uur by menschen open staet.
Doen Ammon was verlieft, en scheen van lust te sterven,
Een vrient vol hoofs beleyt die deed' hem troost verwerven,
Alleen maer door een treck, dien hy den joncker wees,
Waer uyt dat naderhant een vreemden handel rees.
Ick weet een ouden schalck, die woont hier by de bueren,
Vol lagen, vol bedrogh, en duysent slimme kueren;
Hy is een loose vos die al het rijck bedrieght,
Die noyt gerust en slaept dan als de Duyvel wieght.
Sijn lust is quaet te doen, hy weet verscheyde rancken,
Waer over boven al de vryers hem bedancken;
Daer is de lincker t'huys. Want sijn doortrapt verstant
Dat speelt in volle kracht ontrent den minnebrant.
Dien wil ick eerst om raet op al mijn saken vragen,
En wat hy dienstigh vint, dat wil ick heden wagen;
Het ga dan soo het mach. Wanneer men hollen moet,
Soo dient'er niet gegaen als met een snellen voet.
Wie eenmael heeft bestaen te danssen met de dwasen,
Die moet al verder in, die moet geweldigh rasen,
Die moet'et al bestaen wat bate geven magh;
Wie stoutst hier gaet te werck die doet den besten slagh.
Terstont na dit gespreck gaet hy den lincker vinden,
Een breyn vol slim beleyts, een seyl van alle winden;
Die leent hem stracx het oir, en opent sijnen raet,
En die wort metter haest verandert in de daet.
Let op het slim beleyt: Charinus hadde slaven,
Die om een kleyn gewin by dage moesten draven,
Ten dienste van het volck, dat hen ter huere nam;
Maer keerden wederom wanneer den avont quam.
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Hier onder was een Moor, die, mits sijn geestigh wesen
En om sijn kloeck vernuft, van yder wiert gepresen;
Hier wist Euglottus van, hy sagh'er voordeel in.
Oock uyt een kleyne saeck rijst dickmael groot gewin.
Hy doet hem door een vrient, een van de naeste bueren,
Hy doet om kleynen loon den slaef in stilheyt hueren:
En na dat hem de Moor ten dienste was gebracht,
Soo rijt hy na het velt en geeft hem op de jacht.
En als hy door het wout een weynigh heeft gereden,
Soo daelt hy van het paert, en geeft hem na beneden;
Hy roept den huerlingh daer, en vraeght hem menigh dingh,
En hoe het sijnen heer en al de knechten gingh;
Hy vraeght hem na sijn lant, en waer hy is geboren,
En door wat ongeval sijn vryheyt is verloren,
En wat hem daer ontrent of elders is geschiet;
Maer dat hy vragen wil, en vraeght hy echter niet.
De slaef, in soete tael soo gunstigh aen-gesproken,
Is door een stille vreught, gelijck een roos, ontloken;
Hy biet den Ridder eer, en doet hem goet bescheyt,
En hem wort meerder gunst en voordeel toegeseyt.
Want als hy oorlof nam om na sijn huys te keeren,
Liet hem de jongelingh een gouden kroon vereeren:
En badt hem boven dien, den naesten sonne-schijn,
Hem weder dienst te doen en by te willen zijn.
Dit pleeght de jongh gesel wel ses of seven dagen,
En 't is hem groot vermaeck den Moor te mogen vragen;
Ten lesten seyt hy dit: ‘Hoort Abdon, lieve vrient!
't Is my een groote vreught van u te zijn gedient;
Ghy hebt een geestigh breyn, en vry geen slechte streken,
O, wout ghy maer een woort voor my ten besten spreken,
Aen haer die ick bemin en voor de schoonste ken,
Ghy sout een proeve sien of ick oock danckbaer ben.
Ghy sout haest konnen sien, dat ickse kan vergelden
Die oyt een gunstigh hert voor my te pande stelden;
Ick segh u vryheyt toe oock heden op den dagh,
Soo ick de minste gunst van haer genieten magh.’
De Moor, in dit verhael, die stont gelijck verslagen,
Hy was in groot beraet hoe sich te sullen dragen,
Of wat hier in te doen; hy sagh den Jongelingh,
Hy sagh, dat hem het leet tot aen het herte gingh.
Hy sagh een droevigh nat hem op de wangen vlieten,
En van sijn aengesicht tot op sijn boesem schieten;
‘Heer Ridder, seyt de Moor, en quelt uw sinnen niet,
Ick weet gewissen raet en troost voor uw verdriet:
Ick wil u met bescheyt ten vollen openbaren
Al wat'er omme-gaet en my is weder-varen:
Sy, die ghy dus verheft en soo volkomen vint,
En acht ick geensins waert van u te zijn bemint.
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O, God van hemelrijck, hoe gaen des werelts saken!
De slaef die voor u staet, die magh haer bedt genaken;
Besiet my soo ghy wilt: Misandre, waerde vrient,
Heeft my noch dese nacht van hare jeught gedient;
Heeft my noch desen nacht haer teeren schoot ontsloten,
En ick heb menighmael haer soetste deel genoten,
En dat na vollen eysch. En waerom langer praet?
Dat ghy van herten wenscht, daer ben ick van versaet.
Sy koomt in mijn vertreck en tot mijn koets genaken,
Met schoenen van kottoen, om geen gerucht te maken:
Sy geeft haer in het bed, en streckt haer nevens my,
Dies ben ick even 's nachts in stage slaverny.
Want schoon ick moede ben, en wensch te mogen rusten,
En geensins ben geneyght tot spel en minne-lusten,
Noch wert ick evenwel by wijlen opgeweckt,
Als sich de jonge maeght ontrent mijn leden streckt.
Maer eer het eerste licht de werelt komt genaken,
Soo weetse na de kunst in stilheyt wegh te raken:
En noyt en weet'er mensch wat dat'er is geschiet,
Noch hoe een vuyle slaef een schoone maeght geniet.
Zijt ghy nu tot de lust soo bijster seer genegen,
Ick weet tot uw vermaeck al vry bequame wegen;
Ghy sult haest zijn gedient, misschien noch desen nacht,
Van al dat uw gemoet uyt desen handel wacht.’
De joncker was verschrickt als dit de Moor verhaelde,
Het scheen dat hem een droom door al de sinnen maelde,
Dies sprack hy tot de slaef: ‘'t Is seker datje raest,
En dat u eenigh spoock de sinnen heeft verdwaest.
Ick houw dat u een geest by nachte koomt bestoken,
Wanneer u door den slaep het oordeel is gebroken;
Ixïon heeft een wolck in ouden tijt gekust,
En hielt door Juno selfs sijn vyer te zijn geblust.’
‘Neen heer, met uw verlof, gingh Abdon weder seggen,
Het stuck is al te klaer, en niet te weder-leggen;
De vrijster, u bekent, is ja mijn eygen boel,
Ten is geen spokery, dat ick met handen voel.
Ick weet'et voor gewis, wanneer de sonne-paerden
Haer sullen met den dagh ontrecken van der aerden,
En decken met den nacht geheel het aertsche dal,
Dat sy al wederom tot my genaken sal.
Ick ken haer gansch bedrijf, ick hebbe vaste peylen,
Wanneer sy is geneyght haer schoot aen my te veylen;
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Sy heeft my door een wenck op heden doen verstaen
Dat sy al menighmael voor desen heeft gedaen.’
Euglottus evenwel en konde niet gelooven,
Dat Abdon van haer eer Misandre kon berooven;
Dies wort hy gansch belust te leeren uyt de daet,
Wat hier van wesen mag, en wat'er omme-gaet.
De nacht koomt onder-dies den hemel overtrecken,
En met een duyster kleet de gansche werelt decken;
De vryer tijt te werck, vermomt sijn aengesicht,
En neemt tot sijn vertreck een solder sonder licht,
Een wonder rou gestel. Daer gaet hy neder leggen,
En laet hem van de Moor in alle dingh geseggen:
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Hy vint een slordigh bed, gelijck een slaef gebruyckt,
Die sich eerst moede werckt en dan sijn oogen luyckt.
Daer is het stuck geset, en Abdon door-geslopen,
En ick en weet niet hoe in duyster wegh gekropen;
Daer light de Moor en ronckt, hy slaept den ganschen nacht,
Terwijl de jongelingh met angst sijn kans verwacht.
Maer schoon of al het huys in stilheyt is gekomen,
De deuren toe-gedaen, de lichten wegh-genomen,
Van haer is geen gewach, men hoort'er geen geluyt,
Dies maeckt de jongelingh een wonder vremt besluyt:
Hy denckt of dat de Moor (gelijck de slaven plegen)
Tot lagen, tot bedrogh, tot raneken is genegen:
Hy denckt of hem den boef mocht brengen in den noot,
Of om sijn vuyl gewin mocht geven aen de doot.
Hy wort by-naest gesint sich uyt'et huys te maken,
Maer kan, vermits de nacht, niet van de solder raken;
Hy vreest te zijn gehoort, en dan te zijn verrast,
En even voor een dief te worden aen-getast.
Maer eer de bleecke schrick verliet sijn koude leden,
Soo quam de jonge maeght al sachtjens aen-getreden:
Een was-licht was haer kaers, dat gaf een kleyne vlam,
Die niemant wort gewaer of in het huys vernam.
Haer socken, van kottoen of sachter stof geweven,
En konden geen geluyt op trap of solder geven:
Sy was met nacht-gewaet verciert gelijck een bruyt,
Sy quam tot aen de koets, en blies haer kaersjen uyt.
Euglottus bleef geset; sy gingh haer neder-leggen,
En hy ontfingh de maeght oock sonder iet te seggen;
Sijn vreese was gedaen, vermits hy wiert gewaer,
Dat sy was nevens hem en hy benevens haer.
Misandre was verbaest. Sy voelt ontrent de leden
Iet anders alsse plagh, onseker van de reden;
(Daer is een wijt verschil hoe dat een Edelman
En hoe een moede slaef sich hier generen kan);
Sy spreeckt Euglottus aen, sy gaet hem ondervragen,
Waer uyt in hem ontstaen soo dichte minne-vlagen;
‘Ké, seytse, lieve vrient, en doet u niet te kort:
Waerom uw jonge ziel soo quistigh uyt-gestort?
Indien ick bidden magh, begeeft u om te rusten,
De maet is oock een deught ontrent de minne-lusten.
Wie al sijn kost verslint ontrent het middagh-mael,
Vint, als het avont wort, sijn tafel bijster schrael.’
Euglottus niet een woort, tot hem de gansche leden
Zijn moede, zijn ontset, en dapper afgereden;
Doen gingh hy Ammons gangh: Het vyer wert uytgeblust,
Wanneer men heeft gepeylt de gronden van de lust.
Hy gaet een korte wijl in stilheyt overleggen,
Wat hem nu staet te doen, en wat'er is te seggen:
Maer sy dacht onder-dies wat haren Moor ontbrack,
Om dat hy niet een woort in al den handel sprack.
Wat schort'er, sey de maeght, wat mocht u doch bewegen,
Dat ghy noyt stil en waert, en efter hebt geswegen?
Wat ick u bidden magh, segh met een gunstigh woort,
Wat heden meer als oyt uw leden heeft bekoort.
Wat soo een grooten brant in u heeft konnen stoken,
En waerom noyt een woort hier over uytgesproken:
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Geef hier doch reden van. Hier berst Euglottus uyt,
En dondert over haer met wonder hart geluyt:
‘O sluyp-ziel sonder eer, o schuym van alle vrouwen!
Wie kan in dit geval sijn gramschap wederhouwen?
Wie kander door redens kracht betomen sijn gemoet,
Daer ghy ons dit verdriet, en u de schande doet?
Laet ghy een rauwen slaef uw teere wangen kussen?
En in uw reynen schoot sijn vuyle tochten blussen?
O schant-vleck aller jeught! o monster van het lant!
Van wiens onguer bedrijf noyt mensch geschreven vant.
Hoe menigh Edelman heeft u wel eer gebeden,
Heeft u staêgh aen-gegaen met al de beste reden,
Heeft in u staêgh gesocht sijn troost en echte wijf,
En kiesje voor de trou dit schendigh tijt-verdrijf?
O spijt! o grousaem werck, dat noyt en is geweten,
Dat noyt wat leven heeft sijn leven sal vergeten!
Wie sag'er slimmer daet voor desen oyt geschiên?
Wie kander vuylder dingh in duysent jaren sien?
Wat heb ick uyt-gestaen? wat heb ick niet geleden,
Als ick maer eens en dacht aen uwe teere leden?
Ghy waert aen mijn gemoet gelijck een waerde schat,
En siet, ghy zijt een poel van ick en weet niet wat!
Een kot, een goire kuyl, daer bengels, guyten, slaven
Is veyligh toegestaen haer lust te mogen laven.
O schennis sonder gront! o noyt bedochte smaet,
Die al wat leelick is in vuyl te boven gaet!
Maer waerom meer geseyt? het is genoegh gesproken,
Ick heb mijn lust gedaen, ick heb mijn leet gewroken;
Ghy blijft nu dieje zijt, een mors-hoeck van een boef,
En weet dat ick voortaen uw gunste niet en hoef,
Uw liefde niet en wil. Waer sal Misander blijven?
Wie kan haer killigh hert, haer bleicken mont beschrijven?
Het scheen dat haer de ziel als van een donder-slagh
Vermorselt, wegh-geruckt, en sonder wesen lagh.
Haer oogh is sonder glans, haer geest van haer geweken,
Haer mont is onbequaem om yet te konnen spreken,
Haer breyn is buyten spoor, haer sinnen op de vlucht,
En wat haer adem blaest, dat is een stage sucht.
Euglottus maeckt hem op, en staeckt sijn hevigh schelden,
Hy wenscht te mogen zijn te midden op de velden:
De Moor doet hem geley, en wijst den Edelman,
Hoe dat hy met gemack van daer geraken kan.
Daer gingh de vrijster aen: ‘O God, doe my genade!
Ick ben nu buyten hulp en even buyten rade,
Ick ben nu buyten troost, ick ben, eylaes! ick ben
In soo verbosten staet als ick een mensche ken.
Ick ben nu sonder eer; ach, waer ick sonder leven!
Ach, waer ick in de lucht tot slenters wegh-gedreven!
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Ach, waer ick van de zee geslingert aen de strant!
Ach, waer ick van de storm begraven in het zant!
Ach, ware my geschiet, dat Myrrhe quam te beuren,
Dat ware my een troost in dit ellendigh treuren:
O, dat een harde schors mijn aensicht decken mocht,
En dat ick noyt en sagh de stralen van de locht!
Ach, waer ick nu een boom te midden op den velde,
En dat'er niet een mensch van mijn verdriet en melde!
Een boom en dien ick niet, my voeght geen jeughdigh blat,
Ick ben mijn eere quijt, dat is mijn beste schat.
Och, of den hemel viel, en wou mijn schande decken,
En wou mijn hooghste smaet met duyster over-trecken!
Och, of het aertsche dal ontslote sijnen mont,
En slockte desen romp tot in sijn diepsten gront!
Och, of dit hoogh gebou op my quam neder-storten,
En wou mijn herten-leet en droeve dagen korten!
Och, of den hooghsten bergh van boven neder quam,
En in een oogenblick mijn droevigh leven nam!
Noch is'et niet genoegh. Och, of dit gansche wesen,
Dit groot, dit wonder Al te samen op-geresen,
Quam vallen over my gelijck een groote baer,
Soo dat'er niet een stuck van my te vinden waer!
Dat is mijn hooghste wensch. O, mocht ick dat verwerven,
Ick wou in dit verdriet met blijder herte sterven;
Ick wou, indien ick mocht, tot troost van dese pijn,
Ick wou, indien ick mocht, tot stof gemalen zijn.
Ick wou. Maer wat, och arm! wat sal ick vorder wenschen?
Ick ben een slet, een sloir, een spot van alle menschen,
Ick ben het snootste spoock, dat oyt de werelt sagh,
Soo dat geen duyster hol mijn schuylhoeck wesen magh.
Waer sal ick henen gaen? al deckten my de bergen,
God sal my lijckewel oock daer sijn oordeel vergen:
Al school ick alle tijt in plaetsen sonder licht,
Noch sta ick even naeckt voor Godes hel gesicht.
Al mocht ick met den wint door al de werelt vliegen,
Noch kan ick evenwel den Schepper niet bedriegen:
Al daeld' ick in de zee en haer oneyndigh diep,
't Is open voor den Heer wat hy te voren schiep.
Al mocht ick met de Son door al de werelt rennen,
Noch sal dat wacker oogh oock daer mijn sonden kennen:
Al sonck ick even-selfs tot in den swarten poel,
God vond mijn bange ziel oock onder dat gewoel.
Wat raet dan, treurigh hert? ick wil gaen henen dwalen,
Door wegen noyt besocht, door onbekende palen,
Tot ick eens vinden sal een aertrijck sonder gras,
Daer tot op heden toe geen levend dier en was:
Daer niet een vogel singht, daer nimmer frissche boomen
Haer toonen op het velt, of groeyen aen de stroomen:
Daer niet als rotsen staen ontbloot van alle groen,
Die niemant dienstigh zijn of eenigh voordeel doen.
Daer wil ick even-staêgh mijn tranen laten vloeyen,
Tot dat door mijn geschrey de beken sullen groeyen,
Tot dat ick neder-sijgh uyt druck en ongeval,
Tot dat ick even-selfs een beke worden sal.
Hoe soet is oock de doot, als ons bedroefde sinnen
Door eenigh swaer gequel haer laten overwinnen?
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De baer is dan een vreught, het graf is herten-wensch,
En siet, dit is de stant van my, ellendigh mensch!’
Maer t'wijl haer droef gemoet aldus bestont te klagen,
Soo quam den dageraet met haer vergulde wagen,
En bracht op haer karos het voorspel van den dagh,
Dies liet de juffer af van haer bedroeft geklagh.
Sy neemt haer slechtste kleet, sy deckt haer naeckte leden,
En is met stillen gangh ten huysen uyt-getreden,
En vorder uyt de stadt: maer niemant is bekent
Waer dat na dit vertreck de vrijster is belent.
Men heeft alleen verstaen, dat sy is komen dolen,
Daer seker kluysenaer, in 't dichtste wout verholen,
Sat in een diep gepeys: en dat hy haer vernam
Daer sy, des onbewust, ontrent sijn woningh quam;
Dat sy daer met verdriet haer sonden quam verfoeyen,
En scheen als even-staêgh in tranen weg te vloeyen:
Dat sy haer mager lijf wou smacken in den stroom,
Dat sy haer teeren hals wou hangen aen een boom:
Dat sy haer met een mes wou in den boesem steken,
Om op haer eygen-selfs haer leet te mogen wreken;
Maer dat de goede man haer beter dingen riet,
Soo dat haer droeve ziel het leven noch geniet.
Dat sy den Heremijt haer sonden had beleden,
En van hem was getroost met al de beste reden,
Die God den mensche geeft: maer datse lijckewel
Den troost niet aen en nam, maer bleef in haer gequel.
Dat hy de juffer gaf een grof en selsaem laken,
Om van die slechte stof voor haer een kleet te maken:
Dat sy na dit onthael gingh dieper in het wout,
En dat geen mensch en weet waer sy haer woningh hout.
Dat hy in haer vernam een wonder groot berouwen,
Met opset noyt een man na desen aen te schouwen:
Dat sy nu steke-blint voorseker wort gemeent,
Mits sy geduerigh treurt en sonder eynde weent.
Haer aensicht, sey de man, en eertijts roode wangen
Die zijn door bleecke verw als met de doot bevangen,
Haer geesten sonder vreught en staêgh in diep gepeys,
Haer aders sonder bloet, haer leden sonder vleys,
Haer borsten wonder blau door kracht van harde slagen,
Soo datse wonder vreemt en bijster deerlick sagen;
Haer oogen stonden hol en in het breyn gedruckt,
Haer vlechten, eertijts schoon, by vlocken uyt-geruckt;
Haer wesen als een schim. Sy gaet ontrent de beken,
En siet hoe seer de jeught van haer is af-geweken,
En dat is haer vermaeck. Sie daer een jonge maeght,
Die haer mismaecktheit prijst, en van haer schoonheit klaeght!
Wanneerse slapen wil, soo neemtse groote steenen,
En neyght daer op het hooft, en, moede van te weenen,
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Vernieuwt haer tot den druck. Haer spijs is anders niet,
Als wortels uyt'et bosch en water uyt de vliet.
Sy wenscht voortaen niet meer in haest te mogen sterven,
Sy wil eerst beter troost van haren God verwerven;
Sy wil dat eerst de geest haer in den boesem straelt,
Eer datse neder-sijght of in den grave daelt.
Men hoorde voor het lest haer goede dingen seggen,
Die als een waerde schat zijn dienstigh op te leggen;
Men sagh, hoe sy haer wrongh en by den haire track,
En tot haer eygen ziel in deser voegen sprack:
‘De Duyvel is van outs een meester om te liegen,
Hy kan door slim beleyt een vrome ziel bedriegen;
Hy brenght door enckel list de menschen in gevaer,
Want hy was over langh een duysent-konstenaer.
Wanneer hy tot het quaet ons herten wil bereyden,
En tot sijn duyster werk en van haer plichten leyden,
Soo stelt de lincker vast, dat al het slim bejagh
Noyt ruchtbaer worden magh of komen aen den dagh.
Hy toont ons, soo het schijnt, een kamer sonder glasen,
Een stil, een duyster hol, een lock-aes voor de dwasen:
Hy seyt ons boven dien: Wat hier oyt wort gedaen
Sal in een stage nacht versegelt blijven staen.
Maer in het stil geheym (dat duyster schijnt te wesen,
En waer noyt gulde son of mane komt geresen),
Daer is een groote schuyf ter zijden afgemaeckt,
Die vaerdigh open gaet, schier eerse wert geraeckt;
En als het leelick stuck ten vollen is bedreven,
Soo weet die loose vos een helder licht te geven;
En stracx wort dan gesien, als in den hellen dagh,
Al dat verholen scheen, en in het duyster lagh.
Daer berst de schennis uyt, al in haer volle leden,
En wort van alle kant geweten in de steden,
Geroepen in het lant, en waer men menschen vont,
Dies lacht de vuyle geest als met een vollen mont.
Bedrieger, als ghy zijt, wat hebje niet gelogen!
Wat hebje my verleyt, en uyt'et spoor getogen!
O wee, dat ick mijn oir aen u oyt open gaf!
Ghy zijt een leugenaer oock van den eersten af.
Ghy zijt, die ons gemoet van eere kont berooven,
O, dat geen jonge maeght u meer er moet gelooven!
O dat u noyt de macht en worde toe-gestaen,
Om iemant oyt te doen, dat my is aen-gedaen!
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O woude nu ter tijt het aertrijck my verslinden!
Want daer en is geen troost voor mijn verdriet te vinden;
Mijn ziel, die licht en woelt als in een stage doot,
Want daer is helsche pijn oock binnen desen schoot.
O God, als ghy den mensch laet tot sijn eygen selven,
Waer heen en valt hy niet! hy sal hem kuylen delven
Tot inder hellen selfs, tot in den afgront toe,
Hy sijght geduerigh af, en niemant weet'er hoe.
Oock van een kleyn begin, en van geringe saken,
Soo kan men tot een val in korter stont geraken;
't Een quaet brenght 't ander in, het oogh verleyt den geest,
En stracx soo wort de mensch een onvernuftigh beest;
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De beste van den hoop, tot aen de wijste lieden,
Soo God hen niet en stijft, en kan het niet ontvlieden:
Eylaes! dit aerden vat is al te lijdigh kranck,
Het soeckt, men weet niet hoe, sijn eygen onderganck.
En schoon wy menighmael na goede dagen trachten,
Het vleesch noch even-wel vermeestert ons gedachten,
Vermeestert alle tucht, oock schoon men die bewaert,
En siet, dit is de stant van onsen boosen aert.
Wat is 't dat my bedorf, dat eerst mijn hert vervoerde,
Dat my door vuylen brant de teere sinnen roerde?
Eylaes! 'k en weet'et nau hoe dat ick eerstmael viel,
En wat het vyer ontstack in mijn beroerde ziel.
By trappen wort de mensch van sonden in-genomen,
En soo ben ick, eylaes! in dit verdriet gekomen,
By trappen quam de lust in dit ellendigh hert,
Tot dat ick van het vleesch geheel beseten wert.
Mijn vader was te slap, en ick van teere jaren,
En vrijsters inder jeught zijn wonder broose waren,
Sy worden haest ontciert, en al te licht besmet,
Indien men niet met ernst op al haer wegen let.
Het is licht goet te zijn, wanneer men is verscheyden
Van dat ons swack gemoet ten quade kan verleyden;
Dus soo'er iemant wil van lusten zijn bevrijt,
Al wat de sinnen terght is nut te zijn gemijt.
Onthout dit, soete jeught! ick spreke van gevoelen,
Ick weet waer uyt de lust in my begon te woelen,
En hoe die vorder gingh, en wat mijn hert verriet,
En wat tot mijn bederf ten lesten is geschiet.
Wat sal ick nu bestaen? waer sal ick henen keeren?
Sal my te deser uur de wanhoop overheeren?
Sal ick nu t'onder-gaen, en smelten in verdriet?
O God, mijn eenigh heyl! ick bidde, lijd'et niet!
De sonde die wel eer in Sodom was bedreven,
Die vint men in uw boeck aldus te zijn beschreven,
Als datse grousaem was en van der aerden klam,
Ja, boven in de lucht tot aen den hemel quam.
Maer die na rechten eysch uw liefde wil bemercken,
Vint dat uw vader-gunst gaet boven alle wercken
Die oyt door uwe macht voor desen zijn gemaeckt;
En siet, dit is een troost die my de ziele raeckt.
Genade, lieve God! genaed' is mijn begeeren!
Wilt al dat wanhoop smaeckt uyt mijn gedachten weeren,
Daer is een stage worm die my geduerigh knaeght,
En mijn benaeude ziel tot in der hellen jaeght.
Genade, lieve God! wat kan ick anders seggen?
Ick wil mijn droeven mond in stof en asse leggen,
En kirren als een duys, en pijpen als een kraen,
En noch sal evenwel mijn ziele niet vergaen.
Ick voel een stillen galm in mijn gedachten spreken,
Die stijft mijn swacke ziel al wasse schier besweken.
Hoe zijt ghy, lieve God! soo goedigh aen den mensch?
Mijn druck verkeert in vreught, mijn leet in herten-wensch.
Ick weet op heden danck oock aen mijn snootste sonden,
Daer heb ick even troost en voordeel in gevonden,
Door Godes hoogste gunst. Een slange vol fenijn,
Na rechten eysch gebruyckt, die kan noch dienstigh zijn!’
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Het leste dat de man heeft van de maeght vernomen,
Dat was een droef gesangh uyt haren mont gekomen;
Sy bleef tot in der nacht gedoken in het rijs,
En haer verdrietigh liet, dat gingh op dese wijs:

Ziel-sucht.
(Op de wijze: Als Thyrsis al de nacht, enz)
Laetst als mijn droeve ziel,
Met een innerlick geklagh,
Hare sonden oversagh,
Was 't dat haer dit ontviel:
O los gepeys,
En dertel vleys,
Waer hebje my gebracht!
Ick ben versoncken in een droeve nacht;
Dies sal ick, o Heer!
Staêgh en even seer,
Nu en immermeer
Kermen, kermen, kermen:
Wilt doch mijner eens ontfermen,
Dat ick leve t'uwer eer.
Al wat ick eertijts socht,
Met een ongetoomde lust,
Daer en vond ick nimmer rust,
Als ick het recht bedocht.
O los gepeys,
En ydel vleys,
Hoe speelt ghy met de jeught!
Ghy biet ons slechts maer schuym en schijn van vreught.
Ach! de geyle min,
Soet in haer begin,
Doet mijn droeven sin
Kermen, kermen, kermen:
Wilt doch mijner eens ontfermen,
En weest, Heer! mijn gewin.
Ick soeck mijn herten-wensch
Niet in dat de werelt roemt,
Of iet dat men schoonheyt noemt,
Ick word' een ander mensch.
O los gepeys,
En ydel vleys,
Verlaet nu dit gemoet.
Ghy zijt, o God! alleen mijn hooghste goet;
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Dies sal ick voortaen
Treurigh voor u staen,
Of geduerigh gaen
Kermen, kermen, kermen,
Tot ghy mijner sult ontfermen;
Siet, o heer! uw maget aen.
Maer waerom, bangh gemoet, wilt ghy mijn ziele quellen,
En dalen met verdriet en wan-hoop in der hellen?
Wie God uyt waer berou in heete tranen bidt,
Die vint ten lesten troost, oock daer hy treurigh sit.
Ick wil van God behulp, en heyl, en segen wachten;
Een recht gebroken hert en kan hy noyt verachten:
Hy sal noch dit gemoet eens trecken uyt de pijn,
Indien niet in het vleesch, het sal hier namaels zijn.
De doot, die God de soon heeft eenmael willen smaken,
Het bloet by hem gestort, dat sal my suyver maken;
Hoe grousaem dat ick ben, dit stel ick heden vast,
Schoon al het hels gespuys met open keele bast.
Ick ga dan waer ick magh; ick wil door bossen kruypen,
Oock schoon daer eenigh dier mijn bloet mocht komen suypen;
Mijn loop die is volbracht, mijn tijt is uytgeleeft,
Ick reyse tot het volck, dat in der hoogten sweeft,
Dat voor den Schepper staet, en uyt sijn heyligh Wesen
Kan diepe wonders sien, en hooge saken lesen.
O God, mijn hert verheught oock in dit ongeval,
Ontfanght mijn bange ziel als die verhuysen sal!’
Reynaldus, uyt sijn kluys ter heyden ingeweken,
Die hoorde met vermaeck de droeve vrijster spreken;
En daer op kreegh de man een soet en diep gepeys,
Hy wou, indien hy mocht, oock scheyden uyt'et vleys;
Hy sey, na dit gespreck, haer op verscheyde stonden
By hem te zijn gesocht, maer noyt te zijn gevonden;
Soo dat hy niet en weet of sy noch heden leeft,
Dan ofse sonder lijf en met de geesten sweeft.
Als dit Euglottus hoort na rechten eysch vertellen,
Daer hy in vreughde sat ontrent sijn met-gesellen,
Soo wort hy gansch beroert tot aen sijn ingewant,
En in sijn grammen geest ontftont een heeten brant.
De ziel wort hem verruckt, hy voelt sijn hert bestrijden
Door jammer, herten-leet, en enckel medelijden:
Hy roept den Moriaen, hy vraeght den lincker af,
Wat hem den eersten gront tot desen handel gaf.
‘De moeder, sey de slaef, die was haer vroegh ontvallen,
En dat was d'eerste trap van dit oneerlick mallen:
De vader is een man die op geen saken let,
Als dat hy tot gewin de fuycken open set.
Dies mocht ick met gemack de jonge vrijster spreken,
En gingh haer dickmael aen met ongemeene treken;
Ick heb in 't machtigh Hof van Persen eens verkeert,
Daer heb ick van een Turck een slimme greep geleert.
Ick weet, door selsaem kruyt, en door een listigh jocken,
En woorden van de kunst, de vrijsters aen te locken;
Ick weet dat in het lant geen vryer oyt en wist,
En wat ick dus bestont en heeft my noyt gemist.
Ick kond' aen haer gelaet en aen haer oogen mercken
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Wanneer de gulle jeught in haer begon te wercken:
Dan wist ick bever-geyl, en ander vreemt bejagh,
Te mengen onder een, te brengen aen den dagh.
Ick seyde, dat het was bequaem om af te drijven
Al wat'er schorten magh omtrent de jonge lijven;
Al wat'er schorten magh omtrent een teere maeght,
Die van een vreemt gewoel in hare leden klaeght.
Dit namse willigh op, maer was, eylaes! bedrogen,
Ick had'et al versiert en uyt den duym gesogen;
't En was geen heylsaem gras, maer wel een hitsigh kruit,
Niet dienstigh voor een maeght, of voor een jonge bruit,
Maer voor een ritsigh wijf, dat staêgh haer geyle leden
De lusten over-geeft, al wortse noyt gebeden:
Hier door wort haer gemoet soo krachtigh op-gevat,
Dat sy tot aen de ziel in heete driften sat.
En als dit op den dagh by haer was in-genomen,
Soo wist ick in der nacht in haer vertreck te komen;
Ick wist'et voor gewis hoe datse was gestelt,
En wat een vreemt gewoel haer teere sinnen quelt.
De duyf was sonder gal, sy sliep met open deuren,
Als slecht en onbewust wat dat'er kan gebeuren:
Daer was geen snege vrou omtrent het huys-beslagh,
Daer was geen moeder-sorgh die na de dochter sagh.
De vader woelde staegh: ick kon de man believen,
Als ick hem maer en sprack van gelt of wissel-brieven,
Van handel op de beurs, van schepen op de ree,
Van neeringh in het lant, of voordeel uyt der zee;
Want dan was sijn gemoet soo bijster op-getogen,
Dat hy noyt recht en sagh hoe seer hy wert bedrogen:
Sijn hert was staêgh besorght om groot en machtigh goet,
Maer hy en sloegh geen oogh omtrent sijn eygen bloet.
Ick dan, omtrent haer bedt in stilheyt neêr-geseten,
Geliet my gansch besorght om haren staet te weten;
Ick voeld' haer rassen pols en snellen aderslagh,
En seyde wat haer baet of hinder geven magh.
En onder desen schijn soo quam ick somtijts raken
Dat ick en mijns gelijck noyt eens en moet genaken:
Ick sagh haer teere borst, soo wit gelijck een swaen,
Die voor een swarten Moor noyt open had gestaen;
Noch wist ick even dan een langh verhael te maken
Van mijn beroemde stam, en diergelijcke saken;
Ick seyd' haer menighmael: al ben ick maer een slaef,
Mijn vader is een Vorst, en meer als eenigh graef;
Mijn moeder is wel eer uyt Koninghs bloet gesproten,
En ick heb even-selfs voor desen eer genoten;
Ick was in grooten staet omtrent mijn eersten tijt,
Maer ick ben naderhant gevangen in den strijt,
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En naer ons lants gebruyck met ketens vast gebonden,
En uyt het velt gevoert, en uyt het lant gesonden,
En voor een slons geveilt, en voor een slaef verkocht,
En, ick en weet niet hoe, hier in het lant gebrocht.
Maer, ick ben des gewis, de kans sal weder-keeren,
En ick sal met gewelt den vyant overheeren:
Een die de sterren kent heeft dit geval voorsien,
En stelt de dagen vast wanneer het sal geschiên.
De tijt dient af-gewacht. Ick seyde dese saken
Met woorden, goet bescheit, en vry met stijve kaken.
Misandre nam het aen wat by my wiert geseyt,
En is alsoo verschalckt en van het stuck geleyt.
En, waerom meer verhael? ick ben soo verr' gekomen,
Dat ick haer beste pant ten lesten heb genomen,
Dat ick tot mijn vermaeck haer bloempjen heb gepluckt,
Dat noyt geen Edelman of Ridder is geluckt.
Ghy quaemt al menighmael omtrent haer venster spelen,
Om door een soet geluyt haer sin te mogen stelen;
Ghy droeght met uws gelijck de koude van de nacht,
Als ick den soeten tijt met vreughden over-bracht.
O vryers, seyd' ick dan, ghy slaet uw soete luyten,
En queelt een aerdigh liet, maer blijft hier echter buyten;
Ick hebbe datje soeckt, de lust van haere jeught,
Ick heb'et in der daet, dat ghy niet hebben meught.
Daer zijnder in het lant, die van der vrouwen saken
Gevoelen wonder hoogh, en groote dingen maken;
Als of in haren schoot het meeste wonder lagh,
Dat oyt naeu-keurigh oogh hier op der aerden sagh.
Kasteelen vol cieraet, vertrecken, nette salen,
Daer in het wacker oogh en al de sinnen dwalen;
Ja, schier de gronden selfs van dit geweldigh Al,
Maer ick en ben voortaen niet meer van dat getal.
Ick hebbe des genoegh en maer te veel genoten,
In voegen dat het werck my dickmael heeft verdroten;
Men siet'et alle daegh, 't en is geen vreemde saeck:
Het soet te veel gebruyckt verliest sijn eerste smaeck.’
Dus spreeckt de slimme gast, dus gaet de lincker weyen,
Hy is van weelde sat, en moede van pasteyen.
Vriendinne, wieje zijt, getrout of jonge maeght,
En doet niet onversocht, en geeft niet ongevraeght.
Als dit de joncker hoort, hy kan het niet verdragen,
Hy greep den slimmen guit, en gaf hem duysent slagen,
Hy trof hem op den kop, dat hy ter aerden viel,
En gaf in haesten uyt sijn God-vergeten ziel.
Euglottus, gansch ontset van soo vervloeckte kueren,
En kan in sijn gemoet van jammer niet gedueren:
Hy siet en hy beklaeght het deerlick ongemack,
Vermits hy tegens haer soo bijster vinnigh sprack.
Hy geeft hem in het wout, hy gaet Misandre soecken
In bosch, in dal en bergh, in alle werelts hoecken:
Doch hy ontmoetse niet, al doolt hy langen tijt,
Maer vondt daer in het wout een ouden Heremijt;
Die gingh, op sijn versoeck, van al het stuck gewagen,
En van haer diep berou, en van haer droevigh klagen,
En hoe sy noyt vermaeck in haren druck en schiep,
Maer staêgh tot haren God van ganscher herten riep.
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En hoe sy door het leet hem docht te zijn verdwenen,
Om datse naderhant hem noyt en is verschenen:
En dat hy dickmael heeft gedachten over haer,
Als off' oock in een rots of boom verandert waer.
Euglottus niet vernoeght door soo bescheyde reden,
Gaet echter op een nieu door al de velden treden,
Gaet dolen sonder rust tot hy een bosjen vont,
Daer op een gaven boom aldus geschreven stont:
‘Wel-eer was ick een maeght van duysent uyt-gelesen,
Ick had te rechter tijt een vrouwe konnen wesen,
Maer dat heb ick versuymt. My trof een swaer geval,
Dat ick niet melden derf, maer eeuwigh swijgen sal.
Dit segh ick niet-te-min: O booswicht! o verrader!
O loosheyt van een slaef! o slechtheyt van een vader!
Gaet, leser, 't is genoegh. Ick wensch u goeden dagh;
Voor my, ick ben vernoeght als ick maer weenen magh.'
Soo haest het kort gedicht was by hem uyt-gelesen,
Is door sijn droeve ziel een hooger leet geresen:
Hy staet van druck verbaest en is gelijck versteent,
En hout'et voor gewis, dat hem de letter meent.
Wel, seyt hy, droeve maeght, woont ghy hier in de velden
Soo moet oock desen boom van mijne droefheyt melden;
Hy moet een vaste peyl, hy moet getuyge zijn
Soo wel van mijn verdriet, als van uw sware pijn.
Of zijt ghy nu misschien gescheyden uyt'et leven,
Soo laet uw droeve ziel hier eenmael komen sweven,
En leest my dit geschrift. Hy snijt daer in den bast
Een letter kleyn genoegh, maer die geduerigh wast:
‘Vriendinn', ick kenne schult, en mocht ick u genaken
Ick wou een aerden klomp met u te samen maken;
Of zijt ghy nu gescheept in Charons swarten boot,
Soo wensch ick anders niet als slechts een rasse door.’
Na dat de jongelingh het vaersjen heeft geschreven,
Soo is hy noch een wijl ontrent den boom gebleven;
Het schijnt sijn hert verdort te midden in het groen,
Dies gaet hy overluyt aldus sijn klachten doen:
‘Ellendigh, als ick ben! wat heb ick gaen beginnen!
Wat heb ick aengerecht door ongetoomde sinnen!
Ick ben eerst dol geweest, door brant en minne-lust,
En haer, mijn herten-wensch, die heb ick uytgeblust.
't Is seker dat het stuck, gelijck het is gelegen,
Verdiende voor gewis een wonder groot bewegen,
Een roeringh van den geest. Maer wat ick onderstont,
Dat was verkeert gewoel, en uyt een quaden gront.
Waerom een swacke vrou soo lijdigh door-gestreken,
En als in 't graf gedout door fel en vinnigh spreken?
Is 't soo een grousaem stuck, dat by haer is gedaen,
Dat sy moest ballingh zijn en uyt den lande gaen?
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Ick sie, dat Moses selfs wel eer heeft uyt-gekoren
Een wijf van vreemden aert, gesproten van de Moren:
En dat God boven dien was uytermaten gram,
Wanneer het Mirriam en Aron qualick nam.
Wel, magh een swarte Moor met witte menschen paren,
Waerom in dit geval soo bijster uyt-gevaren?
De guyt die beeld' haer in, dat hy van hoogen stam,
Dat hy van edel bloet, en niet van slaven, quam.
't En is soo selsaem niet, dat list en kunstigh liegen
Een vrou, een aerden vat, een vrijster kan bedriegen:
Dat wonder, als ick weet, is vry al meer gebeurt,
En dit ellendigh stuck is waert te zijn betreurt.
Ick hadde felle wraeck en gramschap moeten mijden,
Want hier was niet bequaem als enckel mede-lijden:
Maer ick ben wreet geweest, en heb een jonge maeght,
Met schelden, uyt de stadt en in de doot gejaeght.
Dies ben ick op mijn selfs, en niet op haer, verbolgen,
En wil haer in het wout en op de rotsen volgen:
'k En wensch voortaen niet meer als druck en ongeval,
Tot my de bleecke doot ter neder leggen sal.’
Het woort is nau geseyt, hy geeft hem om te dwalen,
Of op een hoogen bergh òf in de lage dalen:
Het scheen dat hem een geeft of eenigh monster dreef,
Maer niemant is bekent waer hy ten lesten bleef.
Een harder daer ontrent, die hadde seven dagen
Gelet op sijn gewoel en op sijn droevigh klagen,
Gelet op sijn bedrijf, en waer hy veeltijts gingh,
Maer hy verloor in 't lest den droeven jongelingh.
Dit was van stonden aen door al het lant geweten,
En door het gansche rijck ten luytsten uyt-gekreten:
De Faem is wonder bly als sy iet seggen magh,
Dat beter stille bleef, en in het duyster lagh.
Maer hoort waer op het lest de vrijster is gebleven,
En wat het eynde was van haer ellendigh leven:
Sy had een kuyl gemaeckt, en dat met eygen hant,
Daer lagh haer mager lijf begraven in het zant,
Maer niet gelijck het sou; haer kracht die was gebroken,
En daerom wert haer graf maer weynigh toe-geloken:
Het deel gelijckewel, daer schaemt' haer palen streckt,
Was met een dichte kley ten vollen overdeckt.
De reste van het lijf, vermits haer kranck vermogen,
Is met een dunne stof maer weynigh overtogen:
Haer mont lagh om-gekeert en in het zant geprent,
Uyt vreese, soo men hout, van noch te zijn bekent.
Sy had daer op een boom haer lesten wil geschreven,
En, schoon dat sy vergingh, de letter is gebleven;
Dies als een reysend' man quam daer ontrent te gaen,
Soo vont hy in de schors aldus geschreven staen:
‘Hoort, wieder immer komt aen desen kuyl getreden,
Hier light een vrijster in; ghy, deckt haer bloote leden:
'k En eysch geen jeughdigh kruyt, en min een rosen-krants,
'k En ben niet anders waert als slechts een weynigh zants.’
Daer scheen noch onder-aen iet by-gevoeght te wesen,
Maer wat'er iemant doet, hy kan het geensins lesen;
Men hout, dat sy na eysch haer sin niet uit en schreef,
Mits aen haer swack gestel geen kracht meer overbleef.
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Mijn penne, 't is genoegh. Laet ons niet vorder melden,
Wat druck en herten-leet den droeven vader quelden,
Wanneer hy dit vernam. Staet hier ten lesten stil,
My dunckt dat onsen inckt niet langer vloeyen wil.
Let slechts hoe dit bejagh ten lesten is gewroken:
Voor-eerst is aen den Moor sijn loose kop gebroken;
De maeght, wel eer gevleit, bewoont het eensaem velt,
Daer sy van herten-leet, van noot en honger smelt;
De joncker gaet en dubt, als in het breyn geslagen,
En vint geen ander vreught als in geduerigh klagen;
De vader boven dien en vont noyt blijden dagh,
Tot hy van haer verschiet, en in den grave lagh.
Wat is de lust een spoock! wat is oneerlick minnen
Een helle voor de ziel, een Duyvel in de sinnen,
Een grouwel in het lant, een adder in het huys!
Bewaert, o reyne geest, ons hert en sinnen kuys!
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Liefdes vosse-vel.
Proef-steen op het trou-geval van Faes en Alette.
De drucker tot den leser.
Dit volgende trou-geval is uyt den voorgaenden druck gelaten om redenen, den
Schrijver daer toe bewegende; maer nu by sekere gelegentheyt my ter handen zijnde
gekomen, hebbe van 't selve onse lants-luyden mede goet gevonden deelachtigh te
maken. Datter goet in is magh nagevolght worden, het andere dient daer gelaten. Siet
vorder de bedenckingen daer in steeckende, die achter het voorsz. trou-geval zijn te
vinden.
Als Venus op een tijt Cupido wou gebieden,
Wat by hem stont te doen ontrent de jonge lieden,
Soo rieps' het olijck dingh; het quam van stonden aen,
En gingh daer in het groen ontrent sijn moeder staen.
Als Venus 't guytje sagh, soo konse stracx bemercken
Als dat'et was gesint iet selsaems uyt te wercken:
Het kint en was niet naeckt, gelijck het plagh te gaen,
Maer hem was om het lijf een vosse-vel gedaen.
Als Venus dit vernam, wist sy niet wat te peysen,
Maer vraegh' hem of hy wou in verre landen reysen?
‘Neen seyd' hy, moeder neen; maer daer is seker vrient,
Die moet van dese vacht op heden zijn gedient:
Hy vrijt een jonge weeuw, maer wat hy heeft gebeden,
By hem is anders niet als enckel smaet geleden.
En siet, de reden is: vermits hy maer en vrijt,
Gelijck men plagh te doen ontrent den ouden tijt:
Doen was de soete jeught en al ons rot-gesellen,
Van alle kant bekleet met schaep of lammer-vellen,
Dies gingh ons borgery in alle dingen ront,
Soo dat het innigh hert haer lagh als in den mont.
De vrijsters waren soet als slechte tortel-duyven,
En hadden suyver waes gelijck als versche druyven,
Soo dat het gansch bedrijf, van maeght of jongelingh,
Tot al het minne-werck met rechte voeten gingh.
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Maer wie om dese tijt een vrijster wil belesen,
Die moet een slimme vos, geen lam of schaepje wesen:
Want al die heden doet, gelijck men eertijts plagh,
En krijght tot sijnen loon noyt blijden bruylosts-dagh.
Dit meen ick desen vrient op heden aen te seggen,
En leeren hem het stuck met oordeel aen te leggen;
Want soo hy niet en wert gedient van desen raet,
Soo sal sijn gansche loon maer wesen enckel smaet.
Ick sal dit vosse-vel hem passen aen de leden,
Want siet, om mijn behulp soo heeft hy langh gebeden:
En soo hy dit geschenck na eysch gebruycken kan,
Soo wort hy van een vinck een rijck en deftigh man.’
Als Venus had verstaen, hoe dese saken stonden,
Soo heeftse metter daet den aenslagh goet gevonden:
Doch seyde lijcke-wel: ‘ick wensch u goede reys;
Maer weeuwen, letter op, die hebben selsaem vleys.’
Sta, by nieus-giere jeught, hier is een stuck te lesen,
Dat in geen ander boeck kan werden aengewesen;
Hier is een trougeval, dat u Zuit-Hollant sent,
In Griecken noyt gepleeght, te Romen niet bekent.
Een greep, die niemant dorst by minne-trecken stellen,
Dat Naso niet en schrijft, dat sal ick hier vertellen.
Ontfanght dit, Hollants volck, doch met gesont verstant,
Want 't is een slimme treck in ons eenvoudigh Lant.
Faes was een kluchtigh hooft gansch weeligh opgetogen,
Gelijck een jeughdigh rijs, dat noyt en is gebogen:
Hy was gansch buyten dwanck en weeligh opgebrocht,
En had noyt vreemde kust of hooge school besocht.
Sijn vader, als hy storf, en had hem niet gelaten,
Als slechts een rappen mont, genegen om te praten;
Hy vont tot sijn behoef, oock midden in de Mey,
Geen schapen op het schor, geen koeyen in de wey,
Geen peerden in de stal, geen koren op de solders,
Geen wissel op de beurs, geen landen in de polders,
Geen huysen in de stadt, geen bosschen in het wout;
Het is maer hoop alleen die hem in wesen hout.
Hy was in volle-daet een hater van de sorgen,
En wist geen beter vrient, als die hem wilde borgen;
Noch ginck hy evenwel geduerigh moy gekleet,
En waer men vreughde socht, daer was hy niemants leet.
Hy spilde sonder maet en buyten alle palen,
En sprack: een rijcke bruyt, die sal het al betalen;
Het is bly-hertigh goet, en 't beste dat men vint,
Dat yemant met vermaeck, en in het bedde wint.
Siet, dus ginck Faes te werck: Maer gaet geduerigh loeren,
Om met een sneegh beleyt sijn aenslagh uyt te voeren.
Daer was een titsich dier, dat woonde daer ontrent,
Wiens staet aen desen vos ten vollen was bekent.
Haer man die was verreyst daer alle menschen varen,
En sy was machtigh rijck en noch van groene jaren.
Men lasset uyt het oogh en wesen van de vrou,
Dat sy niet ongepaert haer jeught verslijten sou.
Faes ginck op dese jacht sijn gansche sinnen scherpen,
En hy begon te mets sijn netten uyt te werpen:
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Doch eer hy noch begint en sijnen aenslagh waeght,
Soo baent hy eerst de wegh ontrent haer kamer-maeght.
Maer schoon hy na de kunst het stuck weet aen te leggen,
Alette lijckewel en liet haer niet geseggen;
Hoe wèl de vryer queelt, hoe schoon de lincker vleyt,
Noch wort hem evenwel het droeve neen geseyt;
Noch wort hem menighmael de deure toe-gesloten,
En menigh leppigh woort tot in het hert geschoten;
Men noemt hem even-staêgh een vinck en kalen bloet,
Een proncker sonder gelt, een joncker sonder goet.
Hy liet het henen gaen, oock sonder tegen-spreken,
En toond' geen wrangh gemoet, al kreegh hy felle steken.
Een die niet veel en heeft, en vrijt een rijcke vrou,
Lijt dat hier in den Haegh geen rijcker lijden sou.
Wie met een listigh net de quackels wil verstricken,
Die moet in dat bedrijf de vogels niet verschricken;
Want die wat vangen wil, die piept geweldigh soet:
En soo gaet oock te werck een vryer sonder goet.
Faes meynt, dat metter tijt de kans sal beter werden,
Dies lijt hy met gedult en wilder in volherden;
‘De tijt (dit seyt de snaeck), die maeckt de mispel sacht,
En brenght ten lesten uyt, dat noyt en is gedacht.
Al lijt men somtijts wat, ten zijn maer korte posen,
De knoppen eertijts scherp, die worden sachte rosen;
De tijt meuckt alle dinck; doch hoe het vallen kan,
Ick blijve die ick was, dat is: een rustigh man.
Ey lieve, niet getreurt. En waerom sou ick ruymen?
De weeuwen, kluchtigh volck, die hebben vreemde luymen:
Die haer ter rechter uur maer eens genaken kan,
Die krijght wat hy begeert en worter meester van.’
Dies troost sich onse Faes, en spant de gansche sinnen,
Om wat hem tegen is, te mogen overwinnen;
Hy streelt de jonge weeuw, hy gaet'er dickmaels by,
Ja, drilt gelijck de kat ontrent den heten bry.
Alette was begift met wonder rijcke panden,
Met hoeven op het velt, met schoone koren-landen,
Met gelden op de beurs, met renten in de stadt,
En dan noch in de kas een ongemeene schat.
Sy had een eenigh kint, en quame dat te sterven,
Soo moest de weeu alleen den ganschen boedel erven:
En siet, het tanger wicht, dat wert een haestigh lijck,
Dies is Alette droef, maer uytter maten rijck.
Het was van stonden aen door al het lant geweten,
In wat een vetten boel Alette was geseten;
Dit weckt de vryers op, die komen op de baen,
En bieden haer om strijt de rechter-handen aen.
Doch schoonder vry genoegh het stuck van herten meenen,
Alette blijft geset, en wil geen oore leenen:
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Sy klaeght, als dat haer man in 't holste van de nacht,
Haer dickmaels wert vertoont, en voor het oogh gebracht.
Sy klaeght, hoe dat het spoock met haer bestont te spreken,
En vraeght, of sy haer trou genegen is te breken;
Sy klaeght, dat haer de schrick bywylen bijster quelt,
En buyten alle lust van echte banden stelt.
Maer Ruth, haer kamer-maeght, die is'er byster tegen,
Mits sy tot joncker Faes ten hooghsten is genegen;
Is 't vreemt? Hy gaf haer lest een Fransche somer-keurs,
En had noch even-staêgh de vingers in de beurs.
Dies riep de snege meyt, dat lijveloose zielen
Haer in dit aertse dal niet meer en onderhielen:
Dat sy ter plaetse zijn, daer niemant oyt en trout,
En daer men even-wel geduerigh bruyloft hout.
Dat een die God genaeckt, is boven alle menschen,
Vermits hy dan geniet al wat de sinnen wenschen,
En dat het eeuwigh heyl soo hoogh en verre gaet,
Dat niemant eens het oogh op aertsche dingen slaet.
Dat God oock even selfs de mensch geboot te trouwen,
Doen Hy dit wonder-al voor eerst bestont te bouwen;
Dat ja, een jonge weeuw voor al heeft dit gebot,
Of wort licht buyten dat een deure sonder slot.
Dat al het nacht-gespoock bestaet in dweperyen,
En dattet beter is, dat jonge weeuwen vryen;
Ja, dattet soeter is, te kiesen eenigh man,
Die druck en swaer gepeys, van haer verdrijven kan.
Dit weet de kamer-maeght ten hooghsten uyt te meten,
Waer sy ontrent haer vrouw in stilheyt was geseten;
Maer schoon sy dese les haer veel en dickmaels las,
Alette lijckewel, die bleef gelijckse was.
Eens, als de soete Mey haer groente quam vertoonen,
En met haer bloem-gewas de dorre velden kroonen,
Viel Faes in diep gepeys en oeffent sijn verstant,
Terwijl een ander vrijt en groene Meyen plant.
Hy overleyt met ernst al wat hy heeft geleden,
En weeght in sijn gemoet de voor en tegen-reden;
Hy sit en overleyt, hy keert en went het stuck,
Om eens tot sijnen troost te raken uyt den druck:
‘Ick ben tot heden toe gegaen door rechte wegen,
Doch wat'er is gedaen, 'k en hebbe niet gekregen,
Ick ben maer over-al van yder een bespot,
Mijn reden zijn veracht als dingen sonder slot.
Hier dient na mijn verstant wat anders voorgenomen,
Om tot het rechte wit van mijn bejagh te komen:
Ick ben te slecht geweest, het listigh vosse-vel
Dat moet ick nu voortaen gaen brengen in het spel.
Wat men den ouden sleur niet uyt en is te wercken,
Dat moet men door beleyt en nieuwe vonden stercken;
Want soo men niet en gaet als op den ouden voet,
Wat komt van ons beleyt als enckel tegen-spoet?
Cupido gingh wel eer met onbedeckte leden,
In wesen niet vermomt, niet dobbel in de reden,
Hy was in sijn gelaet een soet en aerdigh kint,
Tot loosheyt niet gewent, tot boosheyt niet gesint;
Maer al die gulde tijt is nu van ons geweken,
Het wicht, te voren ront, dat kan nu slimme treken:
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Het wijst de menschen aen dat niemant oyt bedacht,
Dat niemant heeft gepleeght of in het licht gebracht.
Het is in onsen tijt een ongemeene stoker:
Uyt enckel vosse-leer bestaet sijn gansche koker,
Sijn pijlen uyt bedrogh, en wie het maer en raeckt,
Die is van stonden aen een ander mensch gemaeckt.
Op, op! verduft gemoet, wy moeten hooger sweven,
Wy moeten anders doen, en na de kunste leven:
Wie vroom is, noemt men slecht, en 't is een rechten bloet
Die niet en gaet te werck, gelijck men heden doet.’
Dus gaet de lincker aen, en spant de gansche sinnen,
Dat hy tot sijnen troost Alette mocht gewinnen.
Hy gaf hem na het huys, daer sy in ruste lagh,
Die hy noch evenwel oock in het duyster sagh.
En om met goet beleyt sijn aenslagh uyt te voeren,
Soo gaet hy op de deur van sijn geminde loeren;
Daer staet hy langen tijt op alle dingh en let,
Tot Ruth de kamer-meyt de vensters open set.
Doen trat hy binnen 's huys, niet als een gast van buyte
Maer of hy als de weert het voor-huys wou ontsluyten:
Sijn broeck staet op de klinck, sijn wambuys ongeknoop
Gelijck men uyt het bed by wijlen haestigh loopt:
Sijn borst-rock staet en gaept, en sloft hem by de leden
Sijn koussen hangen los, en schuyven na beneden:
Een slaep-muts op het hooft, en kamer-muylen aen:
En siet, dus gingh de vos ontrent de deure staen.
Hy knickt een yder toe, hy groet de naeste bueren,
Hy spreeckt de meysjes aen, die hier of ginder schueren
Al die maer uyt en kijckt, die biet hy goeden dagh,
En draeght hem over al gelijck een buerman plagh.
En tot een meerder glimp van dese loose vonden,
Soo heeft hy voor de deur sijn koussen opgebonden;
Hy gaet in geen vertreck, en kiest geen stillen hoeck,
Maer staet daer 't yder siet en nestelt sijnen broeck:
Hy recht sijn knevels op, hy reckt sijn stramme leden,
Hy wandelt op de stoep als met getelde schreden;
Geen lobben om den hals, geen bef of omme-slagh;
Een yder stont en dubt wie desen handel sagh.
Geheel de buerte dacht, of schoon de lieden swegen,
Dat Aeltjen desen nacht een byslaep had gekregen;
Doch seker mondigh wijf, dat gaf haer op de baen,
En tast met schamper jock den nieuwen buerman aen
‘Wel joncker, veel gelucx! de Mey kan wonder wercker
Dat kan men heden sien, en uyt de daet bemerken,
Want dat de strenge Vorst noyt uyt en heeft gebracht
Dat heeft de Mey gedaen op éénen soeten nacht.
Wat raest ons malle jeught, en woelt aen alle kanten!
Siet daer een hups gesel, die kan de Meye planten,
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Hy weet hoe dat het hoort.’ Dit sey de spitse Trijn,
En waerom meer geseyt? een yder seyt het sijn.
Faes sagh het speeltjen aen, en liet de bueren praten,
Het docht hem alderbest de sake daer te laten:
Hy stont als die geen acht op schamper jock en sloegh,
Want hy en dede niet, dan dat hy somtijts loegh.
Maer onder dit gewoel begon de quant te schromen,
Dat licht de rappe weeuw te voorschijn soude komen,
En dat sy dan misschien, beticht van sijn bedrijf,
Met hem voor al het volck sou vallen in gekijf.
Hy slaet dan met gemack sijn mantel om de leden,
En gaet (gelijck het scheen) een weynigh hem vertreden;
Maer stracx is desen roep gelopen door de stad,
Dat Faes op desen nacht sijn wensch gekregen had;
Dat Faes na langh verdriet ten vollen had bekomen,
Daer van hem over langh de hope scheen benomen;
Dat Faes was uyt den druck, dat ja, de schrale Faes
Ten lesten was geraeckt ontrent het lecker aes.
Dit wiert van stonden aen door al het lant geweten,
En voor een nieuwe klucht ten breetsten uytgemeten:
En, soo het veel gebeurt, geen mensch en deed'er van,
En die het luytste riep, dat was de beste man.
Alette, niet bewust van dese loose kueren,
Komt, na sy was gekleet, haer voegen tot de bueren:
Daer krijghtse metter daet byna van yder mensch
Een toeroep van geluck en onbekenden wensch.
Sy wort oock boven dat van alle kant genepen,
De tongh van yder een die schijnt'er op geslepen:
D'een vraeght haer, of men oock hier in het Zuyden queest,
Een ander, ofse noch de nare spoocken vreest;
Een derde wil het vier in hare keucken stoken,
En wil van stonden aen het suypen laten koken;
Een vierde komt'er by, en met een geylen mont,
Gaet slordigh tot het werck en maeckt'et al te bont.
Alette stont en keeck, onseker wat te maken,
Sy weet de gronden niet, noch wat de luyden spraken;
Sy weet niet van de list, sy weet niet wat'er schort,
Noch wortse lijckewel met woorden overstort.
En mits sy was verstelt, en niet en weet te seggen,
En niet en weet het stuck met woorden af te leggen,
Soo stelt meest al het volck met vollen monde vast,
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Dat sy heeft weert gemaeckt van haren ouden gast.
Ten lesten quam'er een, die was van haer gevaren,
En gingh het selsaem werck ten vollen openharen:
Sy nam de weeuw alleen, en seyd' haer alle dingh,
En wat de buerte meent, en wat'er ommegingh.
Daer is Alette gram, sy wil het al de magen,
Sy wilder even selfs den Rechter over klagen;
Sy wil van stonden aen, sy wil de slimme daet
Gaen brengen aen de wet en aen den vollen Raet;
Sy wil het leelijck stuck of onsen Faes verhalen,
Sy wil hem schande doen en breucke doen betalen:
Sy wil, ja, na de Schout, en maken hem bekent
Dat Faes haer goeden naem oneerlijck had geschent.
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Maer siet een kluchtigh hooft, bewust van dese saken,
Gingh uyt een luchten sin hier op een deuntjen maken,
Dat schonck hy onse Faes, die vont het wonder soet,
En prees het geestigh dicht, al was het niet te goet.
Dit kreegh een van het volck, die alle vreemde dingen
Gaet roepen achter straet, en op de marckten singen;
Die las het nieu gesangh, en, met dat hy het sagh,
Stracx na den drucker toe, soo veerdigh als hy magh:
Daer looft hy ruymen loon en drinck-gelt aen de gasten,
Indiense maer alleen op desen handel pasten.
Stracx gingh de pers voor hem; ja, seker deftigh boeck
Wiert om het schimp-gedicht verschoven in den hoeck.
Siet, wat een selsaem werck! het schijnt dat alle menschen
Hier mede zijn vermaeckt, en dese grillen wenschen:
De knechts zijn in de weer, de meester valt'er aen,
En eer het iemant denckt, de pers die heeft gedaen.
De snaeck die hier op loert, en wil geen tijt verletten,
Hy gaet hem op de marckt of op een brugge setten;
Hy klimt daer op een banck of op een hooge ton,
En singht het schamper liet soo kluchtigh als hy kon:
Wilder iemant weeuwen vryen,
Gasten, hoort den rechten vont,
Gasten, hoort den rechten gront,
Anders sulje niet bedyen;
Gaet dan hier in na den eysch:
Jonge weeuwen, weeligh vleysch!
Hoe men vrijsters dient te minnen
Daer schrijft Naso geestigh van,
En dat weet schier alle man;
Maer hoe weeuwen zijn te winnen,
Dat en hout geen rechte maet,
Maer dat leert men uyt de daet.
Weeuwen, naer ick heb bevonden,
Houwen niet van lange praet,
Want hier vrijt men met de daet,
Dat zijn hier de rechte gronden:
Vryers, hout my desen voet,
Want dit is voor weeuwen goet.
Konj' haer gunste niet verwerven,
Als het velt sijn groen verliest,
Of wanneer het dapper vriest,
Of wanneer de bommen sterven;
Siet, dat ghy tot haer genaeckt,
Als het soeter dagen maeckt.
Als het aertrijck gaet ontsluyten,
Als de bosschen lustigh staen,
Als de bloemen open gaen,
Als de groene kruyden spruyten,
Dan is 't eerst de rechte tijt,
Dat men jonge weeuwen vrijt.
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Wie kan na den eysch beschrijven,
Wat voor kracht het jeughdigh kruyt
In sijn eerste jeught besluyt?
Het kan spokery verdrijven,
En doen wijcken met gewelt
Al wat jonge weeuwen quelt.
Dit wist onse Faes te gissen;
Dat is vry een loose gast,
Die wel op den haspel past;
Sijn beleyt en kon niet missen,
Hy gingh op een vasten gront,
Want hy trof den rechten stont.
Aeltjen had beswaerde sinnen,
En sagh geesten soo het scheen;
Maer haer spokery verdween,
Als haer quam een lanser minnen.
Siet, een byslaep in het bedt
Heeft de spokery belet.
Weeuwen hebben vreemde grillen,
Weeuwen hebben dertel bloet,
Weeuwen noem ick kluchtigh goet;
Weeuwen, met haer malle billen,
Zijn te vangen met het aes,
Nu gebruyckt by onse Faes.
Strack op dit nieu gesangh, komt yder toegeloopen,
En wie het maer en hoort, die soeckt'er een te koopen.
Men kent haer die het raeckt: en siet, in korten tijt,
Soo is de slimme gast de loose waren quijt.
En t'wijl door al de stad het deuntjen wort gelesen,
Soo wort de jonge weeuw met vingers nagewesen:
Een yder keert het oogh alwaerse wesen magh,
Of sy voor deure stont, of in de venster lagh.
Dit trof de jonge weeuw oock in haer stille kamer,
En klopt haer op de borst gelijck een stalen hamer:
Sy woond' ontrent de marckt, en sagh het speeltjen aen,
En voeld' op yder woort haer innigh herte slaen;
Des wortse gansch ontset, ja, meynt haer sin te missen,
En wie haer dit beschickt, dat heeftse licht te gissen:
Sy hoort wat yder seyt, en siet het ongeval,
Doch is gansch onbewust hoe sy het maken sal.
De Schout, die was haer neef. Sy gaet haer lijden klagen,
Sy wil van stonden aen den lincker laten dagen:
De rackers flucx te werck, de sangh die wort gestoort,
Het stuck wort evenwel by niemant niet gesmoort:
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Men hoort in tegendeel de kinders op de straten,
Men hoort meest al het volck van desen handel praten.
Het deuntjen wort herdruckt, en meer als oyt gewilt,
En niet een schamper mont en wiert'er oyt gestilt.
Dus gaet'et in 't gemeen, ontrent onguere dingen
Daer siet men aldermeest de grage kopers dringen:
Een schrift dat niet en deught wort des te meer gesocht,
En wat verboden is te grager opgekocht.
Hier over wert de weeuw noch harder aengedreven,
Om dit faem-rovigh stuck den Rechter aen te geven,
Te pleyten voor de wet. Sy stelt'et voor gewis,
Dat Faes van dit bedrijf alleen de vinder is.
Maer Ruth haer kamer-meyt die is hier bijster tegen,
En wil de jonge weeuw tot sachter aert bewegen:
‘Ey! (seytse) niet te ras, bedenckt eerst watje doet:
Waer spijt en gramschap heerscht, daer dient geen snel gemoet.
't Is beter met gemack hier nader op te letten,
Als door een korsel hooft sijn eere los te setten.
Ick bid u, weerde vrouw, al eer ghy vorder gaet,
Neemt tijt tot uw behulp en wijser lieden raet.
Ick houde voor gewis, dat al de vrouwen dwalen
Die haer verloren eer met pleyten willen halen:
De pleyt-sack, lieve Vrouw, en is u niet bequaem,
Als om tot enckel spot te melden uwen naem.
Voorwaer, wilt ghy te rau aen desen handel roeren,
De saem sal uwen smaet door al de weerelt voeren;
Want die op 't Raet-huys gaet en maeckt sijn hoon bekent,
En wort maer des te meer in sijnen naem geschent:
Hy wort een tijt-verdrijf, oock by de snootste guyten,
Een algemeene spot op wagens ende schuyten,
Een straet-maer in de stadt, en dat tot sijner schant,
Een kluchtjen voor de jeught, door al het gansche lant.
Denckt, hoe breet al het volck hier op sal konnen weyen!
Hoe sal de flabbe gaen van allerley klappeyen!
Siet, als een jonge weeuw eens op de tonge rijt,
Sy is dan metter daet haer eer en luyster quijt.
Maer segh, hoe wort doch Faes van u soo gansch versteken?
Wat hanght de Jonghman uyt? wat heeft hy voor gebreken?
Is hy van weynigh goets? Ke vrouw, wat is'et dan?
Ghy hebt genoegh voor u, en voor een eerlijck man.
Neemt, datter al misschien een van de rijckste boeren,
Oock heden op den dagh op u bestont te loeren,
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Ghy mocht in dat geval behouwen meerder gelt,
Maer sout dan met een bloet voor eeuwigh zijn gequelt.
Faes is een rustigh quant, en heeft veel soete streken,
Hy sou wel voor een Prins, ja voor een Koningh spreken;
Hy sal u nutter zijn, alleen door sijn verstant,
Als Fob of sijns gelijck met al sijn machtigh lant:
Hy sal u meer vermaecx door sijn geselschap geven,
Als Floor of sijns gelijck, die niet en weet te leven.
Het is een oude spreuck, en dat in onse tael:
Een die de man ontvalt die mist het altemael.’
Dit sprack de snege meyt, en na verscheyden woorden,
By haer wel opgepronckt, als met fluele boorden,
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Soo keertse wederom, hervat haer eerste wit,
En loegh eens op de weeuw, en sey ten lesten dit:
‘Ick hoor (na ghy my seght), dat Faes met slimme treken,
Uw eer en goeden naem heeft af bestaen te breken,
En datj' om dit bedrogh hem geensints hebben wilt;
Maer siet'er dieper in, ghy sult haest zijn gestilt.
Al wat van liefde komt, dat moetmen sonder klagen,
Dat moet men met gedult, dat moetmen willigh dragen;
Sout ghy een die u lieft bescheeren eenigh quaet,
Wat leet sout ghy hem doen die u ten vollen haet?
Ey, laet uw oogen gaen ontrent de jonge lieden,
En let wat onder haer uyt liefde kan geschieden,
Ick heb onlanghs gehoort een sonderlingh geval,
Dat ick tot uw bericht ten kortsten seggen sal:
Een jongh en geestigh dier, en van bequame leden,
Bly-moedigh, wel-bespraeckt, en van beleefde zeden,
Ick segh een jonge maeght, die ick in dit geval
Niet met haer eygen naem, maer Phebe noemen sal.
Indien ghy naderhant haer naem begeert te weten,
En waer de woonplaets is daer sy doen was geseten,
Ja, wat haer vorder raeckt tot aen de bleecke doot,
Ick sal het altemael u storten in den schoot.
Wel, dese was vermaert in al de naeste vlecken,
En kon schier al de jeught tot hare gunst verwecken,
Sy had een grooten hoop die haer ten dienste stont,
En die oock groot vermaeck in haer gedaente vont;
Remy was boven al geweldigh ingenomen,
En socht met alle macht in hare gunst te komen;
Maer wat hy neemt ter hant, of wat de vryer doet,
't Is niet als tijt-verlies en enckel tegenspoet.
Maer Floor had beter kans: die konde geestigh spreken,
Die gingh de vrijster aen met duysent minnetreken;
En of al schoon Remy haer sin by wijlen track,
Siet, Floor die stiet het om soo haest hy maer en sprack.
Hy sweeft dan boven al, soo datmen seker stelde,
Dat hy de frissche blom sou lichten uyt den velde;
Dit gingh Remy gestaêgh tot aen sijn droeve ziel,
Soo dat sijn bangh gemoet in sware droefheyt viel;
Noch pooght hy lijckewel de roos te mogen plucken,
Maer schoon hy wonder doet, ten wilde niet gelucken;
De faem riep onder dies, als dat men seker hout
Dat Floor in korten tijt sal met haer zijn getrout.
Remy geheel ontstelt gaet hier een stuck versinnen,
Dat niemant oyt bestont die oyt bestont te minnen;
Wat yemant lesen magh in al den ouden tijt,
Men vint geen jonge maeght op dese wijs gevrijt.
Hy veynst als of hy wou de vrijster komen spreken,
Om dan het gansche werck voortaen te laten steken;
Hy wou gelijck het scheen sijn droeve klachten doen,
En nemen tot besluyt van haer den lesten soen;
Dit wert hem toegestaen, en hy begon te klagen,
Wat hy nu lijden moest en dickmael had gedragen.
Ten lesten sprack hy dus: tot loon van mijn gequel,
Gunt my de leste kus, en vaert dan eeuwigh wel.
Sy boot daer op den mont, als om een soen t'ontfangen,
Maer hy schoot veerdigh toe, en sneet haer in de wangen,
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Tot tweemael achter een, en dat soo bijster ras,
Dat Phebe niet en wist wat haer bejegent was.
Maer stracx soo quam het bloet van boven neder-schieten,
En op haer roden mont en witten boesem vlieten;
Daer riep de vrijster moort, en vry met groot geluyt,
Doch hy ontsloot de deur, en flucx ten huysen uyt,
En vorder uyt de stadt. Ey siet, hy was verdwenen,
En vry al langen tijt, gelijck het heeft geschenen;
Dies sprack men onder dies gansch vremt van dit geval
Onseker wie de schult van 't onheyl dragen sal.
Daer krieltmen over hoop, en veel bekende lieden,
Die komen aen de Maeght haer dienst en gunste bieden;
Maer schoon men is ontstelt en uyttermaten gram,
Geen mensch en wist den gront van waer het onheyl quam
Stracx liet men over hoop verscheyden meesters komen,
En daer wert boven dien een Doctor by genomen;
Maer wie men roepen magh, of waer men henen sent,
De wonde staet en gaept, het aensicht is geschent.
Soo haest als dit geval is in de stadt geweten,
De vryers druypen af, de vrijster is vergeten,
Oock hy die bruydegom nu met haer scheen te zijn,
Gingh vryen haer gespeel, en liet haer in de pijn.
Soo gaen ontrent den Herfst de Somer-vogels strijcken,
Vermits sy van de fneeu en voor den hagel wijcken;
Soo vliet de loose bye een af-geslonste roos,
En scheyt haer van de bloem die sy wel eer verkoos.
Daer sit de droeve maeght verbannen van de straten,
Van alle vreught ontbloot, van alleman verlaten:
Sy komt niet by de jeught, of daer men bruyloft hout
Schoon dat haer eygen bloet, een moey oft nichte trout
Men hoort geen vyolons ontrent haer venster spelen,
Men hoort geen soeten mont een aerdigh deuntjen quelen
Men siet geen rustigh quant die op sijn luyte slaet,
Geen bloemen voor de deur, geen meyen op de straet.
En of het schoon geviel, dat in de kortste dagen
De beecken overschorst en als versegelt lagen,
Noch bidt haer niet een mensch om op het ijs te gaen
Of met een gulde slee te rijden op de baen;
Haer wort geen nieuwe jaer of kerremis gegeven,
Haer klopper is verroest en 't huys als sonder leven;
Sy blijft in haer vertreck al isse buyten dwangh,
En maeckt door swaer gepeys de korte dagen langh;
Sy leert noch evenwel het leet en droeve slagen,
Sy leert het ongemack met stille sinnen dragen;
Sy leest een heyligh boeck en oeffent haer gemoet,
Dat is de beste trooft in alle tegenspoet.
De tijt gaet alsse plagh, en doet geswinde gangen,
Remy woont buyten 's lants, en sit in diep verlangen;
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Hy stelt sijn pen te werck, waer door hy dickmael vraeght,
Hoe sich het droef gemoet van sijne Phebe draeght;
Hy had een trouwe nicht en van bequame jaren,
Die gingh hy sijn gepeys ten vollen openbaren;
Sy hadde school gewoont, en hadde Fransch geleert,
Ter plaetse daer wel eer de vrijster had verkeert;
Hier uyt kent sy de maeght en al haer innigh wesen,
Of sy het in een boeck ten vollen had gelesen.
De jeught is bijster ront wanneer men scholen gaet,
Soo dat schier yder hert ontdeckt en open staet.
Faustine tijt te werck en gaet de vrijster groeten,
En met een heus gespreck haer bitter leet versoeten;
Sy sprack als door een wolck, en sonder klaer bescheyt,
Tot dat het gansche stuck wat naerder is bereyt;
Sy leyt de vrijster om door veelderhande saken,
En treet als in den boot om aen het schip te raken,
Sy gaet niet regelrecht, maer door een ommegangh,
En dit heeft sijnen loop bynaest een uure langh;
Sy nadert tot de maeght en haer bedroefde sinnen,
Gelijck een Velt-heer doet die schanssen soeckt te winnen;
En alsse nu het werck na eysch gevordert sagh,
Soo sprackse klaerder uyt, en ronder alsse plagh,
‘Vriendinne, was het woort, na vorst en stuere vlagen
Soo komen wederom ten lesten soete dagen;
Siet, God heeft u besocht met druck en sware pijn,
Nu rijst u wederom een blijde sonne-schijn;
Het is hier met den mensch op aerde soo gelegen,
God straft by wijlen hart, en geeft dan weder segen;
En wat in dit geval de goede vader doet,
Daer is geen twijfel aen, het is sijn kinders goet:
Ick bidde, pleeght gedult, en wilt'er in volherden,
Het deel voor u bereyt, dat moet u doch gewerden:
En wie is die het weet, of na het ongeval
Hy die u heeft gewont, niet weder heelen sal.’
De vrijster op de klanck van dees haer eerste reden,
Gevoeld' een koude schrick haer rillen door de leden;
Sy was een ruyme wijl als die in onmacht sit,
Maer greep ten lesten moet, en sey haer weder dit:
‘Ghy spreeckt hier (na my dunckt) onmogelijcke saken,
En die (na mijn begrijp) geen aerd' noch hemel raken:
Hoe! die mijn vyant is tot aen sijn diepste ziel,
Die fel en innigh was, en my soo bitter viel;
Sou die oyt sijn gemoet tot mywaerts konnen strecken,
En door een waer berou tot sachter aert verwecken?
Neen, dat en loof ick noyt. En schoon hy al begon,
Ick stiet hem voor het hooft, soo vinnigh als ick kon;
'k En wil hem geensins sien, en min noch hooren spreken,
Mijn hert is al te verr' van sijne gunst geweken;
Daer is een tijt geweest, dat ick hem liefde droegh,
Doen hy een gunstigh oogh op mijn gedaente sloegh;
Maer dat is nu gedaen, 't en kan niet meer gebeuren,
Dies leef ick nu ter tijt alleen maer om te treuren;
Ick ben gelijck mismaeckt, en door het leet verout,
En daerom niet bequaem om oyt te zijn getrout.’
Hier sweegh de droeve maeght, sy kon niet langer spreken,
De moet is haer te vol, haer woorden bleven steken,
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En schoon sy haer bedwongh, soo veel het wesen magh,
Haer tranen lijckewel die quamen aen den dagh.
Als dit Faustine siet, acht sy het tijt te wesen,
Dat hier een sek'ren brief is nut te zijn gelesen,
Gesonden van Remy, by haer een wijl bewaert,
Daer in hy sijn gemoet ten vollen openbaert.
Soo haest als van den brief de meyt begon te spreken,
Alette riep terstont: ‘laet al den handel steken;
Maer segh my slechts alleen wat pen yet schrijven kon,
Dat immer lijden kan de stralen van de Son.
Voorwaer ick ben belust om eens te hooren lesen,
Hoe soo een schellemstuck oyt kan verdedight wesen;
Het moet, mijn oordeels, zijn een sneegh of grilligh man,
Die soo een vuyle daet met glimp verschonen kan.’
‘Wel vrou (seyt hier de meyt) ick heb den brief gekregen,
En om het stuck te sien hoe dat het is gelegen,
Soo leest het even selfs, wat hier geschreven staet,
En doet het met bescheyt, wat u de reden raet.’
Alette nam den brief en gaf haer om te lesen,
Op datse weten mocht wrat hier van mochte wesen;
Maer Ruth die sat en keeck, terwijl de vrouwe las,
Hoe dat haer wesen stont en haer gedaente was.

ALETTE LEEST DEN BRIEF:
‘En vreest niet, soete maeght! hier wort geen mes gevonden,
Om aen uwe teere mont te geven nieuwe wonden;
Set liever uyt den sin het vorigh ongeval,
Hier rijst een soeter lucht die u genesen sal.
Wanneer de scorpioen een herder heeft gesteken,
Hy grijpt het schuldigh beest, maer niet om hem te wreken,
Hy leyt het op het deel daer hy in was gewont,
En na een korten tijt, het lit dat is gesont.
Wilt ghy maer dit geschrift met stille sinnen lesen,
Ghy staet van uw verdriet wel haest te zijn genesen;
Doet slechts in dit geval gelijck een herder plagh,
Ghy sult een eynde sien van uw bedroeft geklagh;
Dat ghy door mijn bedrijf hebt sware pijn geleden,
En quam uyt genen haet, maer uyt bedachte reden;
En sooje na den eysch de sake wilt verstaen,
't Is liefd', en anders niet, dat het u heeft gedaen:
Ick sagh den nortsen Floor aen u sijn trouwe bieden,
En 't was my wel bekent wat u de vrienden rieden;
Ghy waert met enckel gelt alreed' aen hem verkocht,
En schier in volle daet hem in den schoot gebrocht.
Ick sagh met herten-leet uw jeught en teere jaren,
Ick wist soo ghy hem naemt, wat u sou wedervaren;
Ick kende sijn bedrijf en sijn ongueren aert,
En dat sijn vinnigh hert geen vrient of vyant spaert;
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Ick ken een deftigh man, die uyt eens menschen wesen
Sijn aengeboren aert ten vollen weet te lesen;
Die sprack, wanneer hy Floor in volle leden sagh,
Dat in sijn fel gemoet een grousaem monster lagh,
En soo het eens geviel, dat hy sou mogen trouwen,
Het sijn ellendigh wijf voor eeuwigh sou berouwen;
Want dat hy voor gewis haer soo onthalen sal,
Dat sy sal zijn geplaeght met eeuwigh ongeval.
En dat dit even soo sou vast en seker wesen,
Dat heb ick even selfs in sijn planeet gelesen,
En dat is even veel als of den Hemel sprack,
Dat ja een vinnigh bloet hem in den boesem stack.
Als ick dit had verstaen, soo heb ick voorgenomen
Met al dat ick vermagh, dit voor te sullen komen;
En siet, dit is de gront, waerom ick ondernam,
Dat ick met herten-leet tot desen handel quam:
Het is my leet geweest, dat ick dit moest beginnen,
Maer yet dat beter was en kond' ick niet versinnen:
Men siet, dat menighmael een vreemt en selsaem stuck
Belet een grooter leet of slimmer ongeluck.
Heeft niet de losse schroef, geleden weynigh dagen,
Sijn vrouw, een aerdigh dier, de leden blaeuw geslagen,
Ja met den hair gesleept, oock daer het yder sagh,
Soo dat men 't schendigh stuck niet meer onkennen magh.
De gront waer uyt dit rees, bestont in kleyne saken
Het quam vermits de vrouw haer meester wilde maken.
Floor had haer veel belooft ontrent haer eerste min,
En hierom ginghse breet en op haer eygen sin;
En als hy dan begon sijn hooge macht te plegen,
Soo weeckse nimmermeer, maer ginck'er lustigh tegen.
Wie eens een heerscher lijt, die krijght te gener stont
Den ruyter van den rugh, den breydel uyt den mont;
Dit was gestaêgh haer woort, en hy, vol stuyre vlagen,
Die heeft om dit alleen haer meninghmael geslagen;
Maer sy verharter in, want die een vrouwe slaet
Die maeckt dat haer gemoet uyt alle banden gaet.
Voor my, mach ick een reys een jonge vrouw belesen,
Ick sal hier anders gaen, 'k en wil geen meester wesen,
Als slechts in mans bedrijf; wat huys en keucken raeckt,
Dat komt de vrouwe toe, sy dient'er vooght gemaeckt.
Floor is een al-beschick, Floor is een groote krijter,
Floor is een keucken-vooght, Floor is een vrouwe-smijter,
Floor is een teureleur, een dein, een lanterfant,
En even boven dat een rechten dwingelant.
Had ick u niet verlost, ghy sout onguere slagen,
En schande voor het volck, en schaemte moeten dragen;
Sijn ongeluckigh wijf heest teyckens over-al,
Men leest in haer gelaet het droevigh ongeval.
Dit sagh ick te gemoet, ick wist het sou gebeuren,
Dat ghy voor alle tijt uw leven sout betreuren;
Dies nam ick by der hant wat my de liefde riet,
En hier op leyt de gront van datter is geschiet:
Hier door hebt ghy ('t is waer) geen kleyne pijn geleden
En 't heeft oock even my tot in de Ziel gesneden;
Maer, desen onverlet en des al niet-te-min,
De weedom, lieve maeght, die brenght u voordeel in.
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Want sonder dat behulp, ghy hadt onguere vlagen,
Ghy hadt het swaerste leet geduerigh moeten dragen,
Ghy haddet uytgestaen, dat nu Cidippe doet,
Die haer ellendigh hert met stage tranen voet.
Het was (na mijn begrijp) al beter eens te lijden,
Al beter in het lijf voor eens te laten snijden;
Als sijn geheelen tijt te spillen in verdriet,
Gelijck men alle daegh aen uw' gespele siet.
Ghy, wilt dan mijn bedrijf geen vreemde namen geven,
Ick heb van uwen hals de wreetheyt afgedreven,
Al wasset u verdriet, ick heb u vry gemaeckt;
Dies heb ick niet verdient van u te zijn gelaeckt.
Soo plagh een trouwen vrient sijn handen uyt te strecken,
En yemant met den baert of by het hair te trecken,
Om hem tot sijn behulp te krijgen uyt den sloot,
En door een korte pijn te vryen van de doot.
't Is wreetheyt, soete maeght, hier sacht te konnen wesen
Door leet wort menighmael het grootste leet genesen.
Hier op heb ick gesien, en dat ick heb gesocht,
Is na mijn eygen wensch ten vollen uytgewrocht.
Siet, na dat yder wist van uwe droeve wonden,
En wert'er niet een mensch in uw vertreck gevonden;
Wie u te voren socht, de vryers altemael,
Verliepen in der haest en ruymden uwe sael.
Fy, linckers! ontrou volck, en lichter als de winden,
Die anders niet in u als schoone wangen minden;
En als het niet en ginck gelijck het eertijts plagh,
Soo was 't dat al haer vyer in stof en assche lagh.
Denckt, wat van desen hoop ten lesten is te wachten,
Die niet als schoone verw en draeght in haer gedachten;
Wat my hier in belanght, ick ben van trouwer aert,
En wensch oock heden selfs met u te zijn gepaert.
Die rechte liefde draeght, die kan onguere vlecken
Vergeten, oversien, en met de liefde decken;
Dit is den rechten aert: al wie van harten mint,
Daer is geen leelick lief, alwaer men liefde vint:
De feylen even selfs die zijn hem moye saken,
Hy kan van alle dinck een aerdigh wesen maken;
't Is wonder als men denckt hoe vreemt de liefde sweeft,
Sy kent geen aensicht schoon, als dat een vleckjen heeft.
Plach op Helena's vrat niet Paris eens te roemen?
Hy gingh 't een minne-pijl, een liefdes wetsteen noemen;
Hy seyde menighmael, dat in het wratje lagh
Het soetste datmen oyt aen schoone wangen sagh.
Vriendinne, steltet vast, de teyckens uwer wonden,
Die hebben dies te meer dit hert aen u gebonden:
En sullen binnen my geduerigh blijven staen,
Tot in mijn gansche lijf geen aders sullen slaen.
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'k En heb u niet gevrijt om uw bevalligh wesen,
Want datmen schoonheyt noemt, en heb ick noyt gepresen;
Ick heb uw deught alleen en soeten aert bemint,
En dat is (na my dunckt) het beste datmen vint.
Ick heb door mijn beleyt de linckers wegh-gedreven,
Die u tot uw bederf de vrienden wilden geven;
Ick heb u door het mes getogen uyt den noot,
Had ick u niet gewont, ghy waert op heden doot.
Laet vry den ouderdom uw' gansche jeught verstellen,
En met gerimpelt vel uw dorre leden quellen,
Verteeren u het lijf met druck en ongeval:
Weet, dat geen liever vrouw op aerde wesen sal.
Ja, schoon de bleecke doot uw boesem komt genaken,
En van uw vleessigh lijf een schrael geraemte maken;
Noch sal mijn liefde staen daer sy te voren plagh,
En dueren even selfs tot uwen lesten dagh.
Wat dient'er meer geseyt, of meer te zijn geschreven?
Ick ben tot in de doot met u gesint te leven:
Het schrift dat ghy hier siet is van mijn rechterhant,
En van mijn echte trouw een eeuwigh onderpant.’
‘Hoe moet hy met den geest en met de penne swieren,
Die eenigh leelijck stuck met woorden wil vercieren!’
Sprack Aeltje tusschen bey. Maer Ruth ginck weder aen,
En sey hoe al het stuck ten lesten was gegaen:
‘Hoe Phebe was ontset, als sy dit had gelesen,
En kan door mijne tongh niet worden aengewesen;
Sy wist niet wat te doen, sy lasset noch een reys,
En viel op yder woort in wonder diep gepeys.
Maer t'wijl sy dickmaels las en vocht in haer gedachten,
En voeld' een groot gewoel ontrent haer binne-krachten,
Soo trat Faustine toe, en sprack haer moeder aen,
En sey haer in het langh, hoe al de saken staen.
Triphene1) naer het stuck te hebben overwogen,
En seker dat de nicht haer niet en heeft gelogen,
Vont eerst den handel vreemt, maer des al niet-te-min,
Aenveert de goede kans en achtse voor gewin:
Sy treet flucx in het werck, en gaet haer dochter vinden,
Maer die was als een boom, gedreven van de winden,
Te midden op het velt; de bange vrijster drilt,
In twijffel, ofse staen dan ofse vallen wilt.
En waerom langh verhael? Sy brenght het aen de vrienden,
Die haer in dit geval tot achter-raden dienden;
Die hebben al het werck ten naeusten overleyt,
En na een langh beraet soo wort'er ja geseyt.
Gewis (na ick het vat) het waren wijse lieden,
Die aen de droeve maeght de sachtste wegen rieden.
Siet daer een trou-geval, dat wonder selsaem luyt,
Want uyt een wreede daet ontstont een lieve bruyt.’
De weeuw op dit gespreck begint haer wat te setten,
En nam ten lesten aen hier naerder op te letten:
Sy gaet in haer vertreck, en na een kort beraet,
Soo komtse weder uyt, maer anders in gelaet.
Dit vat de snege meyt, en dacht om dese reden:
Wanneer het yser gloeyt, soo moetmen 't veerdigh smeden;
1) Moeder van Phebe
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Sy sent van stonden aen een jongen in de stad,
Die rust te geener plaets, tot Faes die kennis had.
Die, als hy dit verstont, quam veerdigh aen-gevlogen,
Als of hy naer het huys met koorden was getogen;
Hy gaf hem by de weeuw en, met een heussche lach,
Soo boot hy haer den mont en wenstse goeden dagh.
‘Wel vogel! (sey de vrou) wat hebje gaen bedrijven,
Ick ben nu recht belust op u te mogen kijven;
O fy! doortrapten gast, dat ghy met listen vrijt,
En in dit eerlijck werck gansch eer-vergeten zijt!
Weet ghy tot uw behulp niet beters voor te wenden,
Als door een slimmen treck mijn goeden naem te schenden?
Sou dit een middel zijn, waer door men herten wint?
Neen, vrient! ick ben te gram en bijster ongesint:
Ghy komt met slim bedrogh een sedigh huys onteeren,
Wel, lincker! hout het vast, ick sal het u verleeren:
Ick heb noch in de stadt wel soo een trouwen vrient,
Die u doen voelen sal wat uw bedrogh verdient.’
Haer woorden schenen hart, maer even in haer wesen
Was voor de loose snaeck een beter vreughd' te lesen;
Faes nam haer in den arm, en na een soeten kus,
Wel hondertmael vernieuwt, soo sprack de lincker dus:
‘Jonckvrouw, met uw verlof laet my een weynigh spreken,
Al eer ghy vast besluyt, uw leet op my te wreken;
Want sooje met gedult mijn reden hooren wilt,
Daer is geen twijffel aen, uw' gramschap is gestilt.
Ick lijde, datje seght van my te zijn bedrogen,
Dewijl ick tot de list uyt liefde ben bewogen;
Doch spreeckt soo hatigh niet, indien ick bidden magh,
Maer let eens wat de jeught in oude tijden plagh.
Wort niet de soete min met oorlogh vergeleken?
En waar men immer krijght, daer gelden lose treken;
Het is van outs geseyt: wie maer verwinnen kan,
Door kunst of met bedrogh, het is een wacker man.
Het vryen is een krijgh, dat seggen alle boecken,
Dies magh men even daer door list sijn voordeel soecken,
Oock is 't van outs geseyt, en 't gelt oock heden noch:
Als datter is een quaet, en oock een goet bedroch.
Ick heb in seker boeck met aendacht eens gelesen,
Hoe dat een goet bedrogh een vrijster heeft genesen:
Sy was een eenigh kint oock van een grooten Vorst,
En had een dick geswel ontrent haer teere borst;
Maer niemant mocht het seer met hant of vinger raken,
Ja, niemant mocht haer borst in geenen deel genaken.
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Een doctor van de Prins die quam met blijden schijn,
En bracht haer voor het oogh een lapjen van satijn;
Dit, seyd' hy, soete maeght, dit sal uw pijn genesen,
Magh slechts dees sachte stof ontrent uw boesem wesen.
Want in haer schoone verw daer schuylt een grooter kracht,
Als iemant van de kunst voor desen heeft bedacht.
De Freule langh gevleyt, die wou de kuer gehengen,
En liet het sacht satijn ontrent haer boesem brengen;
Maer daer in schuyld' een vliem, en eer't de freule weet,
Soo was 't dat doctor Kloeck haer in den boesem sneet;
Daer schreeut de soete maeght met al haer gansch vermogen,
En seyde boven dat: de doctor had gelogen;
Maer na een oogenblick gaf sy den meester danck,
En dat niet voor een reys, maer al haer leven lanck.
Wie kan oyt quaet bedrogh met goede reden hieten,
Dat troost en recht behulp aen yemant doet genieten?
Voorwaer, als eenigh dinck ten goeden eynde streckt,
Dan wort'er enckel gunst en vrientschap uyt verweckt.
De liefd' is sonder ergh en suyver van gebreken,
En schoon daer hapert wat, 't en zijn maer soete treken;
Al doetse somtijts yets, dat uyt den regel gaet,
Dat eerst wat bitter scheen, verkeert in honigh-raet.
Nu daer van al genoegh. O, soetste van de lande!
Neemt van my dit gemoet, en dese rinck te pande;
En laet ick uwe zijn en dat voor alle tijt,
En treckt u geensins aen het grollen van de nijt:
Ghy sult dan konnen sien en uyt de daet bemercken,
Wat liefde t'uwer vreught is machtigh uyt te wercken:
Wat liefde brengen kan ontrent een jonge vrouw,
Om dat in haer bestaen de gronden van de trouw.’
Faes, even naer het woort, die viel haer op de wangen,
En bleef een ruymen tijt haer aen de leden hangen:
Ten lesten tot besluyt, hy nam een diamant,
En stack het schoon juweel aen hare rechterhant.
Alette steld' haer aen als mochtet niet geschieden,
En wou wat, Faes begon, gelijck het scheen, verbieden.
Maer hy en liet niet af en, naer een nieuwen kus,
Begon hy wederom en sprack ten lesten dus:
‘Vriendinne (was het woort), wy sullen vrolijck leven,
Wy sullen aen de sorgh geen tijt of plaetfe geven:
Wy sullen met vermaeck verslijten onse jeught,
En u en sal geen nacht ontglippen sonder vreught;
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Wy sullen even staêgh, gelijck gepaerde schapen,
Te samen wacker zijn, te samen weder slapen;
Ghy hebt geen huys of hoof, geen tuyn of lustigh dal,
Dat van ons soet bedrijf geen teycken dragen sal;
Wy sullen,’ seyde Faes, en wou noch verder spreken,
Maer siet, de jonge vrouw die gingh sijn reden breken;
Sy kon haer innigh hert niet langer weder-staen,
Maer seyde: ‘lieve Faes! mijn gramschap is gedaen;
Ghy kont door soet beleyt mijn teere ziel bewegen,
Mijn liefd' is u gejont, ick ben tot u genegen:
Ick ben uw echte wijf en, waerom meer geseyt?
Al wat my dierbaer is, dat is voor u bereyt.
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Ick sie ghy zijt bequaem tot alderhande saken,
En ick heb groot beslagh, dat effen is te maken;
Doet slechts dat u betaemt, en dat voor my alleen,
En wat ick oyt besat, dat maeck ick u gemeen.
Een dingh noch even-wel moet ick van u begeeren:
Ick wil, dat ghy voor al mijn onschult sult besweeren,
En dat in 't openbaer; ja, dat'et yder siet,
Of anders ick en hou van al den handel niet.
Ghy sult hier overluyt verklaren voor de bueren:
Den gront en gansch beleyt van uwe loose kueren;
Ghy sult hier kennis doen, hoe ghy het hebt gemaeckt,
En dat ghy buyten eer my niet en hebt geraeckt.’
Dit wert alsoo gedaen, en Faes die bleef'er eten;
Doch hoe het vorder gingh, en heb ick niet te weten;
Maer dit gebeurd'er noch, tot alle nijders spijt,
Alette kreegh een kint, en dat te rechter tijt.
Maer hier dient by gevoeght en niet te zijn vergeten,
Hoe dat sich joncker Faes ten lesten heeft gequeten,
En mits het selsaem werck een goet beginsel nam,
Of 't tot een goet besluyt en gunstigh eynde quam.
Hier op soo dient verhaelt, dat Faes de vrouwe streelde,
En stage gunst bewees, en noyt met haer krakeelde:
En daerom, als se storf, sy maeckt' een codecil,
En schonck hem machtigh goet en al met vryen wil.
Hier toe wert noch geseyt, dat Faes geweldigh schreyde,
Ten tijd' Alette storf, en uyt de weerelt scheyde;
Maer of hy tranen kreet gelijck een crocodil,
Dat is een ander werck, dat ick niet seggen wil.
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t'Samen-sprake tusschen Sophroniscus ende Philogamus, op het
verhaelde trou-geval.
SOPHRONISCUS. Na dat ick, weerde Philogame, dit Tron-geval hebbe gehoort, soo
dunckt my dat daer uyt rijsen vier bedenckelijcke poineteu:
Of iemant wel doet, sijn sinnen te laten gaen op een vrous-persoon, in
middelen merckelijck rijcker als hy?
Of het een jongman dienstigh is, een weduwe tot een vrouwe te verkiesen?
Of de middelen, die Faes hier gebruyckt, om tot dit houwelick te geraken,
behoorlijck en wettigh zijn, en soodanigh, om by andere nagevolght te
mogen worden?
Nademael (gelijck ick uyt het verhael van 't voorsz. trou-geval hebbe
begrepen) dat Faes by Alette genoeghsaem tot ersgenaem van alle hare
nagelaten goederen by testamente is gemaeckt. Of soodanigen testament
bondigh is, en na onse rechten staende kan worden gehouden?
Nu wenschte ick wel een kort bericht van UEd. op de voorsz. vier poineteu te
mogen verstaen.
PHILOGAMUS. Om u, lieve Sophronisce, in uw versoeck te beheven, sonderlinge
dewijle ghy niet anders als een kort bericht over de voorschreve vier pointen en
begeert: soo segh ick, nopende het eerste, dat ick soo in oude als nieuwe schryvers
met anders en bevinde, als dat de beste houwelijcken worden geoordeelt te wesen,
daer de twee gehoude persoonen in de meeste gelijckheyt met den anderen zijn
staende, volgens den raet van den Poeet
Si qua velis apte nubere, nube pari.
En daerom soo raden meest alle de voorgeseyde schrijvers, dat het best is een
partuer te verkiesen, van gelijcken rijckdom, van gelijcken adel of geslachte, van
gelijcke jaren, en oock van gelijcke Religie, en daerom dunckt my dit volgende vers
hier op niet qualijck te passen
Wilje trouwen
Sonder rouwen;
Weest in 't paren,
Gelijck van jaren,
Gelijck in bloet,
Gelijck in goet.

En voeght'er by die op gelijcke gront
Met u in all's begrijpt het Christelijck verbont.
En hierom wort niet qualijck by sommige geoordeelt, dat het woort huwelijck is even
of men seyde uw's gelijck, sulcx dat selfs in de letteren of syllaben dese leere schijnt
besloten te wesen.
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1. SOPH. Ick sie, Philogame, datje de houwelijcken best zijt schattende, die in vier
saken gelijck staen, te weten jaren, goet, bloet, en religie; maer ick verneme dat by
de beste schrijvers geoordeelt wort, dat de manspersonen in de houwelijcken worden
geoordeelt, in jaren niet over een te moeten komen met de vrous-personen, maer dat
de man rijper van jaren (als de vrouwe) behoort te wesen, volgens het vers dat ick
in de Maeghde-plicht lese
Wil lemant sien een geestigh paer,
Die geest een maeght drie seven jaer,
Den jonghman seven boven dien,
En groetse dan voor echte liên;
Een weynigh meer, of weynigh min,
Dat maeckt een eerlijck huysgesin.

PHIL. Het besluyt van 't vers, by u nu verhaelt, breught de uytlegginge selfs mede,
van 't gene ick te voren hebbe geseyt, want de meyninge daer van en is niet dat de
vereyschte saken tot een goet houwelijck als in een weegh-schale moeten worden
geleyt, om die tot een aesjen toe eenparigh te maken, maer dat sulex daer ofte daer
ontrent tot gelijckheyt dient te worden gebracht, immers datter geen uytmuntende
verschil tusschen beyden behoort te wesen, welcke materic wijtluchtiger verhandelt
wort by D.D. Tiraquellus in sijn Tractaet de Legibus Connubialibus, die ick daer op
hebbe gelesen.
2. SOPH. Wat oordeelt ghy nu, Philogame, van de houwelijcken van jonge mans
met weduwen?
PHIL. Ick vinde dat de schrijvers mede oordeelen, de beste houwelijcken te wesen,
dat ongetroude jonge luyden, haer paren met ongetronde jonge dochters, gelijck ick
sie dat Henningius Arnisaeus (die seer treffelijck van alle soorten van houwelijcken
heeft geschreven) oock gevoelt, die onder anderen in 't vijfde Cap. van sijn voorsz.
tractaet der voorsz. materie by is brengende, dat eenen Timotheus Musicus, (by de
Griecken in die konste seer vermaert) altijt dubbelen loon gewoon was te bedingen
van de gene die te voren by andere meesters de musijck konste hadden gepooght te
leeren, om redenen (soo hy seyde) dat hy dubbelde moeyte en arbeyt moeste
ondernemen, om soodanige leerlingen in de voorsz. konste wel te onderrechten, en
oeffenen; als van de
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selve eerst moetende wegh-nemen en haer ontleeren de quade gronden en slagen by
de vorige onervaren musicijns geleyt, die hy voor het meerendeel vont niet over een
te komen met de regels van sijne uytnemende kunste; ende dit past de voornoemde
Armsaeus op de houwelijcken van jonge luyden met weduwen, oordeelende geen
kleynen arbeyt of moeyelijckheyt te wesen, een weduwe (ingedroncken hebbende
de manieren van doen van haren vorigen man) te herstellen, ende de selve te vormen
na sijn eygen sinlijckheyt; daer men soodanigen moeyelijckheyt niet en behoeft te
ondernemen ten aensien van een jonge eenvoudige deerne, die in hare jonge en teere
jaren uyt haer ouders huys ten houwelijcke wert genomen, zijnde de soodanige even
als meuw en versch was, dat geen indruckinge van eenigh zegel tot noch toe en heeft
ontsangen, ende dien volgende gemackelick soodanigen sighnet kan worden
ingedruckt, als den eersten eygenaer van 't selve was kan goet vinden. Tacken van
boomen, die een hovenier, tot het maken van eenigh prieel, heeft gebogen, en een
ander de selve willende gebruycken tot eenigh ander werck, kan seer qualijck de
vorige bochten veranderen, ofte loopt licht perijckel van de selve tacken te breecken,
indien hy niet goet en vint de vorige bochten in veel deelen te laten blijven als die
zijn; van gelijcken kan sulcx geseyt worden, dat schoenen die by iemant een tijt langh
zijn gedragen, ende dien volgende na des selfs voet door gewoonte zijn gestelt, seer
ongemackelijck komen te vallen voor de gene die misschien exter-oogen, wratten
of andere hooghten aen sijne voeten is hebbende, de welcke den vorigen eygenaer
van de voorsz. schoenen niet en mochte hebben gehad. Dusdanige en diergelijcke
gelijckenissen vinde ick, dat de schrijvers gebruycken, om jonge luyden t'ontraden
houwelijcken aen te gaen met weduwen. Hier by gevoeght, dat de ervarentheyt wort
geseyt te leeren, dat weduwen veeltijts gewoon zijn te prijsen en hoogh achten de
manieren van doen van hare vorige mans, oock gewoon zijn te klagen, meerder liefde
en toegenegentheyt van hare eerste mans ontsangen te hebben, als wel van de tweede:
hoedanige klaghten (als een recht verwijt smakende) moeyelick zijn om hooren voor
de gene, die soodanigh quetterigh volck aen de hant hebben genomen. En om dese
redenen was den hoogen-priester in 't Oude Testament opgeleyt een maeght, en geen
weduwe ten huwelijcke te nemen (Levit. 2.) om met soo danige moeyelijckheyt niet
gequelt te zijn, en te beter tot sijn heylige bediennige sijn sinnen te konnen begeven.
En gelijcken voet vinde ick oock gehoude geweest te zijn by de Heydensche Priesters,
gelijck de selve Arnisaeus ter plaetse, voren verhaelt, dit nader aenwijst.
SOPH. Maer hier van soude de jonghman geen noot hebben, ingevalle de weduwe
by hem getrout, wel onderhiel de grontregels, die soodanige weduwen by de geleerde
werden voorgeschreven, van de welcke eene van de bysonderste is, dat een weduwe,
ten tweeden houwelijcke gekomen zijnde, noyt of immers gansch weynigh behoorde
te spreken tot los van haren vorigen man; immers niet comparative, dat is,
vergelijckende de manieren van haren vorigen man met het doen van den
jegenwoordigen. Maer weerde vrient, dewijle ick verneme, dat ghy soo wat selsaem
van de tweede houwelijcken spreeckt, soo en kan ick my echter niet inbeelden, dat
ghy de tweede houwelijcken, sonder onderscheyt van persoonen, volkomentlijck als
ongoddelijck en onbehoorlijck wilt verwerpen.
PHIL. Neen gewisselijck, ick en ben niet van dat gevoelen, gelijck eenige schrijvers
oock van hoogen naem schijnen te hebben geweest; want dat de tweede houwelijcken
niet strijdigh en zijn, noch af en wijcken òf van de goede seden, òf van de gronden
van de Christelijck leere, blijckt ten vollen by de leere in het Nieuwe Testament by
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onsen Salighmaker en sijne Apostelen ons nagelaten, en gelijck de voorsz. Henningius
Armsaeus met wederlegginge van de redenen van de gene die anders gevoelen, wijt
en breet is schryvende, ter plaetse voren verhaelt, onder anderen Cap. 5. Sect. 6.
quibus asserit secundas nuptias nullo laborare vitio, sed honestas esse.
3. SOPHR. Nu komen wy tot het derde, nopende de middelen, door de welcke de
voorsz. Faes tot het houwelijck met de voorsz. weduwe is gekomen. Daer op verwacht
ick te verstaen uw gevoelen.
PHIL. Het gaept als een oven, dat de treck, die Faes hier in heeft gebruyckt, is
onbehoorlijck en gansch misprijselijck, want hier te willen seggen. Dolus an virtus
quis in hoste requirat? is geheel ongerijmt, en slaet alleenlijcken op den voet hoe
men met vyanden gewoon is te handelen, ende en past geensints op een heyligh
verbont van houwelijck, het welcke by de oude wijse wert geseyt te wesen: een
smisse van 't menschelijcke geslacht, een grontsteen van de steden, een queeckerye
van den geheelen staet, en mitsdien het beste stuck huys-raet van de menschelijcke
gemeenschap, tot de welcke niet anders, als met de beste trouwe en oprechtigheyt,
oock met aenroepinge van Gods heyligen name, dient te werden gekomen Verre is
't van daer, dat hier in linckernye en (slimme treken souden mogen werden gebruyckt.
Dewijle de eerste gront van alle vrientschap niet als met de beste trouwe en suyverheyt
van handelinge dient te werden geleyt Ghy weet, dat, by gelegentheyt van het
houwelijck tusschen Crates en Hipparehia, wy te samen hebben goet gevonden, dat
luyden in materie van houwelijck te samen willende vergaderen, aen malkanderen
behooren te openen selfs hare heymelijcke gebreken. Soo verre is 't van daer, dat
door eenige bedriegerye os ander slim beleyt het voorsz. suyver werck ter hant soude
werden genomen. Ick weet dat onder ons linckers zijn gevonden geweest, die (al
spelende) jonge dieren hebben weten te bewegen, hare namen of hant-teyckenen op
het papier te stellen, het welck sy-lieden dan haer behendelijck wisten te ontfutselen,
en stelden daer, na boven op de voorsz. namen of hant-teyckenen, soodanigen stercken
trou-belofte, als met pennen uytgedruckt konde werden, voorgevende onder die
gelegentheyt, met soodanigen eenvoudige maeght in trou-belofte verplight te zijn.
Andere hebben met faem-roverye den goeden naem van eerbare jonck-vrouwen
installigh gepooght te maken, om door afkeerigheyt van andere versoeckers, de selve
voor haer gewenst te mogen krijgen; en vele hebben oock door kruyden en
minne-drancken tot haer voornemen gepooght te komen, maer alle diergelijcke
middelen worden wel te rechte by alle gesonde schrijvers als schandelijck en
misprijselijck verworpen.
Exoranda tibi, non capienda fuit,
seyt de poëet, die andersints al wat linckernyen in dese gelegentheyt meynt gebruyckt
te mogen worden. In tegendeel van dien, alle vrome, eerlijcke en Godsalige schrijvers
stellen vast: Bona fide manifeste et fine dolo in negotio tam sancto esse agendum.
Ten dien aensien is van outs het gebruyck geweest, dat den toekomenden bruydegom
tot een schenckagie aen sijne bruyt plagh te geven een ronden ringh, sonder datter
steen of andere oneffenheyt in den selven was te vinden, omme daer mede te betuygen,
dat hy rondelijck, oprechtelijck, ende sonder eenigh bedrogh in dat heyligh Verbont
met sijn geminde was tredende; en daer tegen sont de bruyt van hare zijde aen haren
toekomenden bruydegom een geschenck, bestaende in wit en suyver lijnwaet, om
daer mede te verstaen te geven, datse met een reyn en ongeveynst herte het voorsz
werck was doende; en op die gronden verwerp ick geheel en al de doortrapte streken,
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die by onsen Faes en andere, tot vorderinge van haer houwelijck, gebruyckt zijn oste
souden mogen werden.
4. SOPH. Laet ons nu komen tot de vierde bedenckinge, en segh my, of onsen Faes
wettelijck behoort te volgen de erffenisse, by testamente van sijne Alette hem
toe-geeygent.
PHIL. Daer op, weerde Sophronisce, bevinde ick dat onse rechten en
rechts-geleerden vast stellen, dat echte luyden met soete woorden, vriendelijcken
omganck, en alle manieren van heffelijcke bejegeninge wel mogen sien te wege te
brengen, omme uyt d'een des anderen goederen by uytersten wille vereert ende
begiftight te werden: Judicium uxoris postremum in se provocare maritali sermone
non est criminosum worter, geseyt in L. Ult. C. si quis aliq. test. Proh. d. et in L. ult.
ff. d. tit.
SOPH. Maer my dunckt gelesen te hebben, dat 't gene UE. seght, niet alomme en
sonder onderscheyt en dient te werden opgenomen, maer dat het selve dient besneden
en al vry wat ingebonden te werden. Want in gevalle sou mogen blijcken, dat de man
sijn vrouwe te voren met dreygementen of slagen tot soodanigen gunstigen Testament
hadde gepooght te brengen, ende daer na met flicke-vloyen of haer te streelen sulcx
soude soecken te wege te brengen, dat in dien gevalle na rechten verstaen sou moeten
werden, dat soodanigen gunstigen Testament, niet uyt een vryen wille, maer uyt
bedwanck en vreese sijnen oorspronck soude hebben genomen; vermits dat vrese
door onhebbelijckheyt en wrede manieren van doen, een vrouwe eens ingedruckt,
wort verstaen geduerighlijck plaets te moeten hebben. Gelijck ick meyne gelesen te
hebben by Bartol. in L. Penult. circ. Fin. Per ill. text. ff. de condict. ob. turp caus. et
apud alies D.D. ad L. 1. §. quae oneranda ff. quarum rer. actio non datur. In voegen
dat ick sie, dat soo men kan doen blijcken, dat een man sijn wijf eens heeft geslagen,
dat, daer na soodanigen gunstigen Testament uytgebracht werdende, men na rechten
vast hout, soodanigen Testament uyt vrese, en niet uyt vryen wille te zijn
voortgekomen.
PHIL. Dit heb ick mede even soo by de rechts-geleerde gevonden; en het is een
rechte waerschouwinge voor de vrouwesmijters, ten eynde de selve sich van sulcke
onbescheydentheyt onthouden, of anders dat sy noyt van de vrouwen uyt hare
goederen konnen werden begiftight. Doch my gedenckt, dat van dese materie in 't
bysonder seer veel is geschreven by D.D. Peckius in sijn tractaet de Testamentis
conjugum; tot den selven versende ick alle de gene, die van dese en diergelijcke
gelegentheden wel willen bericht werden. Daer mede besluyte ick ons dagh-werck,
en wensche u heil.
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Beschryvinge van de op-komste van Rhodopis, een borgerlijcke
dochter tot de konincklijcke kroone, vol sonderlinge gevallen1)
Ontrent een vette kust, die Nilus komt besproeyen,
Daer uyt sijn gullen slip de schoonste vruchten groeyen,
Had Photis op een tijt een dochter voort-gebracht,
Van wien men wonder seyt, en groote dingen wacht.
Het wijf, terwijl sy droegh, was dickmael wedervaren
Dat sy in haren droom een kroone scheen te baren;
Een kroon, gelijck een Vorst of als een Koningh draeght,
Maer als de vrucht verscheen, doe wast een jonge maeght.
Stracx wie sich oyt begaf om droomen uyt te leggen,
Bestont noch even-wel den vader aen te seggen,
Dat ja, dit eygen kint eens, door een vreemt geval,
Noch echter t'sijner tijt een kroone dragen sal.
Maer Alcon loegh'er om, en liet de menschen praten,
Hy was van stillen aert, en wacht geen hooge staten:
Sijn rijckdom, die bestont in vast en seker goet,
En daer uyt wort naer eysch sijn dochter op-gevoet:
Want als de vrijster wies, en toe-nam in de jaren,
Doen wierd' de man gesint geen kost aen haer te sparen;
Te meer, vermits hy selfs en al de werelt sagh,
Wat voor een rappe geest in haer verholen lagh.
Sy leerde, sonder hulp, een schoone letter schrijven,
Sy leerde, na de kunst, op gout en koper drijven,
Sy maeckte naelde-werck, dat net en geestigh stont;
Soo dat men in het rijck geen netter hant en vont.
Doen Alcon dit vernam, hy liet haer meesters soecken,
Die leyden haren geest door alderhande boecken;
Sy las den ouden tijt en wat'er is gebeurt,
En waerom iemant juycht, en waerom iemant treurt.
Sy was van snel begrijp, sy leerd' in weynigh uren,
Sy leerd' als in het spel de kunste van borduren:
S' en hoeft geen dagen langh te sitten in de school,
Sy teyckent met de pen, of met een fijne kool.
Sy teyckent datse wil, oock sonder haer te pijnen,
Soo dat de meesters selfs by haer als jongens schijnen:
't Is kunstigh uyt'er aert al wat de vrijster treckt,
Doch meest als sy het werck met gout en sijde deckt;
Of alsse peerels hecht op haer bescheyde reken,
En loof en bloemen maeckt met wonder nette steken,
Of dats' een hoogen bergh, een dal, een heyde maelt,
Of eenigh dieper wout daer in het herte dwaelt.
Noch acht sy boven al de meeste vreught te wesen,
Als haer wort toe-gestaen een geestigh boeck te lesen:
En mits sy vrolick is, en van een luchten geest,
Soo lieft de jonge maeght de soete dichters meest.
Sy was van heus gelaet en wel-gemaeckte leden,
En vrolick uyt'er aert, en geestigh in de zeden;
En watse nam ter hant, daer schijntse toe gemaeckt,
En 't wort tot haer geneyght al wat haer eens genaeckt.
1) Van dese geschiedenisse wort gewagh gemaeckt by Herodotus in zijn 2, by Strabo in zijn
17, by AElianus in zijn 13. Boeck in 't 33 cap Variar. Histor AElianus noemt den Koningh,
in dit gedicht vermelt, Psammetichus, de jonge deerne Rhodopis, Strabo, en Plinius in zijn
36 Boeck, cap 12 Rhodope
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Haer oogh had wonders in, haer oogh dat konde spreken,
Haer oogh was enckel glans en niet als minne-treken,
Haer oogh had krachtigh vyer gelijck een donder-slagh,
En gingh tot aen het mergh van die haer maer en sagh.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

279
Soo haest als Rhodope de kintsheyt is ontwassen,
Soo siet men al de jeught op hare diensten passen:
En waer een jongh gesel is geestigh uyter aert,
Die wenscht in sijn gemoet met haer te zijn gepaert.
De maeght, die wort gestreelt by naest van alle menschen,
Die staegh om hare gunst, om haer geselschap wenschen:
En sy, met open hert, toont yder hare gunst,
Sy, met een bly gelaet, toont yder hare kunst.
Dit stont de vader toe, hy liet haer niet bewaren,
Maer gaf een ruymen toom aen hare vrye jaren:
Sy magh in alle dingh naer eygen sinnen gaen,
En watse maer en wil, dat wort haer toe-gestaen.
Daer zijn om desen tijt verscheyde jonge-lieden,
Die aen haer menighmael haer trouwe quamen bieden;
Soo dat men geestigh volck, van alderhande slagh,
Geduerigh om haer deur, en in haer kamer sagh.
De vader wiert versocht, de moeder aen-gebeden,
De dochter ondergaen met alle soete reden:
Maer sy noch even-wel behout een vryen sin,
Sy biet een yder gunst, maer niemant vaste min.
Doch alsse metter tijt nu rijper is gewerden,
Lijt Alcon overlast, hy kan 't niet langer herden:
Mijn dochter is te jongh, dat had hy langh geseyt,
Nu is door hooger jeugt die onschult hem ontleyt.
De vrijster is bequaem om nu te mogen paren,
Haer tijt die is gegaen tot aen de twintigh jaren,
Haer jeught is als een roos, of als een jeughdigh lis,
En sy is boven dat gesont gelijck een vis:
‘Vriendinne, seyt de man, ghy moet een vryer kiesen,
Of ick sal by het volck mijn oude gunst verliesen:
Uw sin heeft, na my dunckt, nu langh genoegh gesweest,
't Is tijt, dat ghy voortaen u tot een man begeeft.
Magh ick u bidden, trout en baert ons echte vruchten,
Eer dat de soetste tijt van u begint te vluchten.
Ghy hebt nu volle keur van al de beste jeught;
Wel, kiest dat u bevalt, terwijl ghy kiesen meught.
In koop van dienstigh lant en wel te mogen trouwen,
En moet geen wijse maeght haer vader weder-houwen;
Want als soo goeden kans maer eens daer henen glijt,
Men isse menighmael voor al sijn leven quijt.’
De soete Rhodope, noch in haer vrye sinnen,
En vint haer niet gestelt om een alleen te minnen:
‘De kunste, seyt de maeght, en wat ick vorder kan,
Dat streckt my tot vermaeck, oock meer als eenigh man.
De kinders die men krijght, dat sijn gewisse sorgen,
En wat ons vorder naeckt is voor den mensch verborgen,
Men weet niet of het druck of blijtschap wesen sal:
Want dat ons voordeel schijnt is dickmael ongeval.
De kunst is altijt soet, wie kan sich des versaden?
Hoe meer dat iemant krijght, hoe min hy is beladen.
Ey, laet my noch een tijt gelijck ick heden ben,
Mits ick tot mijn vermaeck geen beter leven ken.’
De vader hoort'et aen en, sonder meer te seggen,
Soo gaet hy alle dingh wat nader overleggen:
En op den goeden raet van seker deftigh vrient,
Besluyt hy dat de kans nu waer-genomen dient.
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De tijt daer op de maeght ter werelt is gekomen,
Wert by de frissche jeught ten nausten waer-genomen;
Want op dien eygen dagh verschijnt een yder daer,
En stort òf edel kruyt òf bloemen over haer.
Juyst op dien eygen stont als al de jonge lieden
Haer vriendelick geschenck de juffer quamen bieden,
Begaf hem Alcon selfs te midden op de zael,
En met een bly gelaet begon hy dit verhael:
‘Aenhoort my, schoonste jeught die oyt was op-geresen,
Ghy hebt nu langen tijt ons eer en gunst bewesen,
Ghy hebt tot echte trou mijn eenigh kint versocht,
En ick heb menighmael hier over my bedocht:
En wat sal ick het stuck noch langer overwegen,
Ick vinde mijnen geest tot yder-een genegen:
Ick swere by het licht en by de gulde son,
Ick wou dat ick aen elck een dochter geven kon.
Doch ons is maer alleen dit eenigh kint geboren,
Soo dient'er nu een man voor haer te zijn gekoren:
En dit, gelijck ghy weet, is 's vaders eygen werck,
Maer ick heb even hier een ander oogh-gemerck.
Ick hebbe Rhodope in alles toe-gegeven,
Sy heeft naer eygen sin gedurigh mogen leven:
En siet, tot heden toe soo heeftse wel gedaen,
Dies sal oock dese keur aen hare vryheyt staen.
Het raeckt haer aldermeest. Ick laet haer over-peysen,
Met wien sy leven wil, en door de werelt reysen:
Sy neme wie het valt, of wie haer meest behaeght,
En wien sy kiesen sal, dien gun ick dese maeght.
Ghy die genegen zijt uw trou aen haer te binden,
Laet u de naeste weeck hier op de zale vinden:
En brenght dan aen den dagh al dat u dienen kan,
En wie haer best bevalt, die zy haer echte man.’
Dit gaf een groote vreught aen al de jonge gasten,
Die schrap op haren dagh en op haer ure pasten.
Hy die sich eerst vertoont, dat was een edelman,
Die onlanghs by den Nijl den vyant overwan.
De tweede die verscheen, en van haer liefde brande,
Was raets-heer in het Hof, en rechter in den lande.
De derde was een man, die grooten handel dreef,
En niet als van gewin in sijne boecken schreef.
De vierd', een tam gesel die op sijn rente leefde,
En geensins naer het hof of hoogen staet en sweefde,
Was suynigh, sonder pracht, die goede dagen socht,
En noyt op groot gewin, en min op wapens docht.
De vijfde was een geest, die niet en wilde swichten;
Al had hy weynigh gelts, hy konde geestigh dichten.
De seste was vermaert, om met een kloeck pinceel
Sijn kunst te laten sien in menigh tafereel.
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De leste quam'er by, schoon hem de vryers haten,
Hy stont in groot gevaer om uyt te zijn gelaten:
Hy was een titsigh quant, die op sijn kunste stont,
Vermits hy Rhodope daer toe genegen vont.
Hy was haer wel bekent, als een van hare bueren,
Hy konde na de kunst en wonder net bordueren;
Die voeght hem by den hoop, en Alcon sloot de deur:
En siet, van dese jeught heeft Rhodope de keur.
De vrijster wel geciert, na datse was gebeden,
Quam uyt haer stil vertreck, en in de kamer treden;
Haer vader ging'er by en nam haer metter hant,
En seyde: ‘geestigh volck, siet hier mijn eenigh pant,
Den troost van mijn gemoet en van mijn oude jaren;
Die ben ick nu ter tijt genegen om te paren
Met iemant van de jeught, die hier voor oogen staet,
Vermits de reden selfs my desen handel raet.
Ick wou, indien ick mocht, haer onbevleckte leden
Van al mijn leven langh aen niemant oyt besteden,
Vermits sy boven al aen mijnen geest behaeght;
Maer dat is, na my dunckt, ondienstigh voor de maeght,
Ondienstigh voor het lant. Laet jonge lieden trouwen,
En door het echte bed de werelt onderhouwen:
Wy scheyden uyt den tijt, wy sijgen in het graf,
En leggen, als een kleet, ons swacke leden af.
Voor my, ick wacht het eynd: de werelt ondertusschen
En dient haer schonen glans niet uyt te laten blusschen:
Hier dient een nieuwe jeught geduerigh aen-gevoet,
Waer uyt dit wonder al sijn stant behouden moet.
De werelt heeft een aert gelijck de groene boomen,
De werelt heeft een aert gelijck de gulle stroomen:
Daer rijst een nieu gewas, al waer een blom verdrooght,
En waer een bare valt, daer wort'er een verhooght.
Ick geef mijn dochter macht sich hier te komen toonen,
En die het haer gelieft met gunst te mogen loonen,
Ja, die het haer bevalt te noemen haren man;
Nu laet een yder doen het, beste dat hy kan.
Doch om bevrijt te zijn van alle slimme streken,
Laet yder overluyt en op sijn beurte spreken;
En als het altemael sal wesen uyt-geseyt,
Soo let dan, wie de prijs sal werden toe-geleyt.’
Daer stont doen op de zael een gulde stoel verheven,
Hier is aen Rhodope haer plaets voor-eerst gegeven;
Daer sat de frissche bloem gelijck een Koningin,
Van wesen geestigh bly, maer deftigh niet-te-min.
Haer kleet is over-al met groote kunst gesteken,
En toont een mengel-werck van duisent minnetreken,
Vol selsaem bos-gespuys: maer niet en koomt'er in,
Of 't heeft een stil geheym, en vry een diepen sin.
Al wat men aen haer siet, dat blinckt als sonne-stralen,
Die met een schoonen glans door al de kamer dwalen:
En of wel Alcons beurs hier door vry was gelost,
De kunst noch even-wel is meerder als de kost.
Ter zijden van de stoel, daer saten jonge dieren,
Die al den ondervloer met versche bloemen cieren,
En stroyen groen gewas, en niet als edel kruyt,
Ter eeren van de jeught, en van de nieuwe bruyt.
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Te midden op de zael, daer staen de jonge lieden,
En wachten met gedult op dat'er sal geschieden:
Een yder set hem schrap, een yder overleyt,
Wat dat'er dient gedaen, en wat'er dient geseyt.
De vader (om de maeght haer vryen wil te laten)
Begaf hem na de plaets daer al de vrienden saten;
De moeder, die vertrock haer aen de slinckerhant,
Ontrent een schoon verwulf, gesteken in de want.
Hier op soo komt voor-eerst de krijghsman aengetreden,
Met veêren op den kop, met snuyels om de leden,
Met ketens om den hals, en wonder moy gekleet,
Die opent aen de maeght aldus sijn herten-leet:
‘Als ick op desen hoop mijn oogh laet neder-dalen,
Soo roockt mijn vyerigh brein, en al mijn sinnen malen;
Ick kom hier in het spel met ick en weet niet wie,
Die ick niet lijden kan, en hier noch echter sie.
'k En weet niet hoe het komt, dat ick het kan verdragen,
Ick hebbe menigh man om minder leet geslagen.
Ick ben niet slechts alleen een deftigh edelman,
Maer oock een moedigh helt, die wapens voeren kan.
Ick ben uyt eygen aert genegen om te vechten,
En wie my smaetheyt doet, dat moet een degen rechten;
En soo ick 't niet en liet om u, beroemde maeght,
Ick hadde dit gespuys al lange wegh-gejaeght.
O, peerel van het Rijck! laet dit geselschap varen,
En acht'et voor geluck met my te mogen paren;
My, segh ick, wiens geslacht is over al bekent,
Soo ver de klare Son haer gulde wagen ment.
Mijn ouders hadden macht op duysent schoone dorpen,
Oock eer Deucalion de steenen heeft geworpen,
Oock eer de groote vloet besat het gansche lant,
En dat'er niet en was als baren sonder strant.
Gelooft'et: edel bloet en kan hem niet versaken,
Al wat van Goden koomt, dat moet den Hemel raken;
Het vyer klimt alle-tijt, en wat het vyer genaeckt
Dat wort oock even-selfs tot enckel vyer gemaeckt.
Kiest my tot uwen man, ghy sult in korte stonden
Ontfangen mijnen aert tot in uw diepste gronden:
Uw naem sal vaerdigh gaen door gansch het aertsche dal,
En 't sal doorluchtigh zijn wat van u komen sal.
Ghy moet, gelijck men seyt, eens tot een kroon geraken;
Maer wie van desen hoop sal u Vorstinne maken?
Sal 't desen langh-rock zijn, die ghy hier voor u siet?
Neen seker, die en heeft daer toe de vuysten niet;
Hy kan slechts in den Raet met drooge woorden strijden,
En geensins in het velt en om de legers rijden,
Sijn handel is papier, en niet als weecke stof;
Ghy daerom, let op my en laet hem in het hof.
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Al die veel besigh zijn ontrent vermuste boecken,
Die schat ick onbequaem ten dienste van de doecken.
Ghy, laet dien viesen hoop en kiest een oorloghsman;
't Is Mars van ouden tijt die Venus streelen kan.
Dan 't schijnt, ghy slaet het oogh op desen uwen kramer;
Maer, sooje my gelooft, hy is noch onbequamer:
Een koopman is een mensch die sonder ruste leeft,
Vermits hem staêgh de geest in verre landen sweeft.
Hoe kan hy na den eysch een hupse vrijster minnen?
De liefde van het gelt die woont hem in de sinnen,
Die maelt hem in den kop oock dickmael inder nacht,
Want 't is sijn eenigh heyl daer op sijn herte wacht.
Indien hy voordeel sagh oock by de swarte Mooren,
Voorwaer een witte vrou en sou hem niet bekooren:
Hy liet sijn echte wijf, en al de vrienden daer,
En gave duysentmael sijn leven in gevaer.
Hy wou sijn huysgesin, sijn kinders laten varen,
En sweefde jaren langh geduerigh op de baren:
Hy reysde na den Turck of na den Indiaen,
Of daer geen menschen voet sijn leven heeft gestaen.
Ja, kon hy winste doen, hy sou een winckel stellen
Tot voor den swarten poel, of midden in der Hellen,
Hy voer door Acheron; en, waer het voordeel groot,
Hy stiet oock Charon selfs uyt sijn veroude boot.
Geen rots, geen barre strant, geen onderaertsche dingen,
Of een die winsieck is die weet'er door te dringen.
O, 't is een deerlick wijf, dat met een koopman trout,
Vermits hy meer de zee als haren acker bout!
Dat u een kramer vrijt en wil sijn vrouwe maken,
En is maer enckel schijn en rechte beusel-saken;
't En is, o frissche bloem! om uwe schoonheyt niet,
Maer om uw rijck cieraet, daer op de lincker siet:
Hy weet, dat soo wanneer uw vader komt te sterven,
Ghy dan sult machtigh goet en groote schatten erven;
Hy weet'et, datje zijt uw's vaders eenigh kint,
En siet, dat is de gront waer op hy u bemint.
Maer die een Rijck begeert, en moet geen rijckdom achten,
Hy moet al hooger kans en grooter dingen wachten;
Een die maer op het gelt sijn domme sinnen spant,
En wort noyt machtigh Vorst of Prinsse van het lant.
Het stael gaet voor het gout; dat leyt tot groote saken,
Daer heeft een moedigh helt sijn handel af te maken,
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Dat is alleen den wegh waer door men Rijcken wint;
Ghy, weest dan, schoone maeght! tot mijn beroep gesint.
Al schijnt een handelaer by wijlen eens verheven,
Hy wort, men weet niet hoe, tot in den gront gedreven:
Hy berst wanneer hy blinckt, oock van den minsten stoot,
Hy is een roock, een mist, een bobbel in de sloot.
Wat kan een handelaer, wat magh een kramer roemen?
Dat ghy een koopman hiet, sal ick een loopman noemen.
Waer is 't dat hen dit volck gerust of seker vint?
Haer goet hanght aen de zee, haer welstant aen den wint.
Ey, laet de kramer daer; wy moeten hooger sweven,
Wy moeten, hoe het ga, gelijck als Prinssen leven.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

282
't En is voor u geen schand' al kom ick in gevaer,
Een krijghsman, waerde maeght, en wort geen makelaer.
Sal ick nu tot hen gaen die na den kramer volgen?
Neen, haer gesicht alleen, dat maeckt mijn hert verbolgen:
Niet een van al den hoop en is my noemens waert;
Ghy, eert dan met uw gunst alleen het edel swaert.
De wapens die ick draegh, de wapens geven kroonen,
En dat sal ick eer langh u metter daet betoonen:
De wapens zijn mijn vreught, het swaert mijn herten-lust,
En als ick woelen magh, dan ben ick eerst gerust.
Ick ben van mijner jeught een hopman over hondert,
Soo dat mijn hooge naem door al de werelt dondert:
Ick sloegh lest duysent man ontrent de vette Nijl,
En 't bloet liep over 't lant bynaest een gansche mijl.
Ick sloegh in dat gevecht een reus met eygen handen,
Ick kloofd' hem 't beckeneel tot aen sijn harde tanden;
Daer viel dat grousaem stuck en gaf soo grooten slagh,
Gelijck als in den val een toren geven magh.
Daer liep het machtigh heyr, gelijck gejaeghde schapen,
Soo dat'er niet een rot te samen was te rapen:
Waer ick maer henen keeck, daer was'et al beducht,
En waer ick maer en quam, daer gaf 't sich op de vlucht,
Maer sou ick in het langh van al mijn daden spreken,
Daer is geen twijfel aen, de tijt sou my ontbreken:
Ick swijge daerom stil, en segge tot besluyt:
Laet my de schoone maeght, of flucx den degen uyt!’
De Raets-heer sweegh een wijl tot sich een yder stilde,
En naer hem was gevraeght of hy yet seggen wilde,
Begon hy dit gespreck: ‘O, noyt volpresen maeght
Leent my een gunstigh oir, indien het u behaeght:
'k En wil niet op mijn bloet of op mijn ouders roemen,
Dat zijn, na mijn begrijp, niet als verlepte bloemen;
Wie op sijn oude stam of groote vrienden staet,
Verheft eens anders lof, en niet sijn eygen daet.
Al wat ick heden ben is my niet aen-bestorven,
Ick heb'et even-selfs door eygen deught verworven:
't Is beter dat een man op eygen vleugels sweeft,
Als dat hy sijnen glans van doode lieden heeft.
Maer Hopman, wie ghy zijt, die door uw moedigh spreken
Maeckt onlust over-al, en geeft ons harde steken,
Ick bidde, niet te fel. Weet, datje nu ter tijt,
Hier by een teere maeght, niet in den oorlogh zijt.
Voor al wilt niet te veel van uwe wapens seggen,
Uw voorstel, lieve man, is licht te weder-leggen:
Als ghy om oorlogh roept, dan zit ick in den Raet,
Aen wien het krijghs-beleyt en oock de vrede staet.
Ghy mooght geen trommel slaen, geen vendel oyt ontbinden,
Ten zy het ons behaeght en wy het dienstigh vinden:
Aen ons, aen ons beleyt hanght uw geheel bedrijf,
Wy zijn gelijck de ziel, en ghy maer als het lijf.
Geen spies, geen swacke lans, geen uyt-getogen degen
En magh haer in de stadt of op het velt bewegen,
Ten zy door onsen wil en onder ons gebiet;
En sonder dat bevel vermagh uw leger niet.
Ghy zijt alleen gewoon om metter hant te vechten,
Wy, door een wijs beleyt de saken uyt te rechten:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Ghy zijt maer afgericht om in het velt te slaen,
Wy letten in den Raet, wanneer het dient gedaen.
Ghy voert alleen den krijgh met uwe grove leden,
Wy, door besetten raet en wel-bedachte reden:
En even als de geest is hooger als het lijf,
Soo is uw dom gewoel beneden ons bedrijf.
Soo veel als een die stiert is hooger van gedachten,
Als die maer op het zeyl of op den kabel wachten;
Soo veel is ons beroep in hooger eer gestelt,
Als die met dom gewoel een lans of piecke velt.
Ghy roemt u bijster seer, en al op bloetvergieten;
Wy, dat het gansche lant den vrede magh genieten.
Ghy, dat het groene velt met bloet bevochtight wort;
Wy, dat in al Rijck geen bloet en zy gestort.
Segh my nu, schoone maeght, wat sal u best gelijcken,
Ick weet, uw teere ziel sal na den vrede wijcken;
Ghy hebt een sacht gemoet, een wonder soeten geest,
Die oock den blooten naem van krijgh en oorlogh vreest
Al wat de joncker swetst van sijnen fellen degen,
Dat is u tot het mergh, dat is u bijster tegen.
Hoe kan sijn wreeden arm, door menschen bloet besmet
U doen, na uwen aert, de vrientschap in het bed?
Het sal u voor gewis de leden doen vervriesen,
De lusten doen vergaen en alle vreught verliesen;
Want, na dat ick u ken, soo heeft uw teer gemoet
Een afkeer van den krijgh, een schrick van menschen bloet
Ick weet hoe even dan u sal voor oogen komen,
Dat hy aen menigh mensch het leven heeft genomen,
De ziel heeft uyt-geperst, de doot heeft aen-gedaen;
En dan sal u het hert in uwen boesem slaen,
En dan sal u de schrick door al de leden rijsen,
En als met eyger hant de bleecke geesten wijsen,
Die uwen oorloghs-man heeft uyt haer plaets gejaeght;
En dit is vry een ramp die stille sinnen plaeght.
Maer 't schijnt dat dese vrient uw gunste sal beloonen
Met rijckdom, soo hy seyt, en met gewonne kroonen:
En dat'er niet een mensch soo hoogh geraken kan
Als iemant sijns gelijck, dat is: een oorloghs-man.
Ick bid u, frissche bloem, soo ghy het wilt gehengen,
Daer is voor onsen staet al vry wat by te brengen:
Indien uw hoogh gemoet na groote namen dorst,
Wie raet geeft aen den Prins, dat is een machtigh Vorst.
Wie met een wijs beleyt den Koningh kan bestieren,
En geven aen het lant een regel van manieren,
En rechten aen het volck, en wetten aen het Rijck,
Die is òf Koningh selfs, òf immers sijns gelijck.
De Prins gaet op de jacht en hout sich onbeladen,
En laet het Rijcx-beleyt aen sijn vertroude raden:
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De Prins neemt sijn vermaeck, wy sitten in den Raet,
Hy voert alleen den naem, en wy de ware daet.
Wat hoeft men om een kroon een fellen krijgh te voeren?
En door een machtigh heir veel landen om te roeren?
Daer is een beter wegh tot soo een hoogh geluck,
Kiest my voor uwen man, ghy hebt het gansche stuck.
Een krijghsman, om een roof of eere wegh te dragen,
Die moet sijn frissche jeught, sijn lijf en leven wagen;
En wort hy door een pieck of door een pijl geraeckt,
Daer leit hy dan verminckt, en deerlick af-gemaeckt.
Dan komt hy menighmael, ellendig sonder ermen,
Ontrent sijn jonge vrou of by de vrienden kermen:
Of hem is eenigh been gebleven in de loop,
Of hy is even-selfs verloren in den hoop,
Vertreden op het velt tot spijse van den raven,
Soo dat men niet en vint, dat iemant kan begraven.
Hoe siet, in dat geval, hoe siet de juffer dan,
Die groote Rijcken wacht van haren oorloghs-man!
Nu, macker, 't is genoegh, laet uwen hooghmoet varen;
Want die en is maer drift van uwe rauwe jaren:
En roemt niet van uw lans, of van uw moedigh paert,
De penne, lieve man, is beter als het swaert.’
Met dat de Raets-heer sweegh, soo wou de dichter spreken;
Want een die voor hem stont die was alree geweken;
Hem docht, vermits de man in kunsten was geleert,
Dat hem de derde plaets behoort te zijn vereert.
Maer Alcon stuyt het werck. Hy is den dichter tegen,
Om dat hem by de maeght scheen gunst te zijn gekregen;
En dat verdroot de man tot aen de diepste ziel,
Mits hy meer van het gelt als van een vaersjen hiel.
Hy sagh den koopman aen, en met een vlijtigh wesen
Soo heeft hy meerder gunst aen dese kant bewesen,
Hy gaf hem volle macht te spreken dat hy wou,
En sey den dichter aen, dat hy noch swijgen sou.
Dit gaf Mercator moet, en vry niet sonder reden,
Dies is hy voor het volck een weynigh uyt-getreden;
En na dat hy de maeght heeft huld' en eer gedaen,
Soo vingh hy met bescheyt aldus sijn reden aen:
‘Wanneer ick ons verschil ga na de reden wegen,
Soo is'et, na my dunckt, alleen hier in gelegen:
Te weten: hoe de mensch sijn wesen hooger stelt
Door wapens, door de pen, of door het edel gelt.
En wie sich aen de waen niet is gewoon te binden,
Die kan van stonden aen de waerheyt ondervinden:
Men segge wat men wil, wat boeck of degen geeft
Is maer een schrale lucht, die om de sinnen sweeft;
Is maer een ydel dingh, een schepsel sonder wesen,
Een ketelingh in 't oir, uyt enckel wint geresen,
Maer ick en weet niet wat, daer op verwaentheit roemt,
En dit is, soete maeght, dat eere wert genoemt.
Brenght die eens by het gelt, wat sal het al verschillen
By die in dit geval de waerheyt spreken willen!
Gelt is een wonder dingh daer op een yder wacht,
Gelt heeft aen menigh man den adel toe-gebracht:
Gelt maeckt de kleine groot, gelt heeft geduchte krachten,
Gelt maeckt de droeve bly, en doet de Prinssen achten,
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Gelt oeffent hoogh gebiet, waer uyt dan adel wast,
Gelt is aen alle kant een aengename gast.
Gelt, op een ander tijt, doet torens, hooge wallen,
Ja, steyle rotsen selfs in haesten neder vallen:
Gelt weder, als het wilt, maeckt rouwe kamers net,
En leege stallen vol, en schrale keuckens vet.
Gelt maeckt van vierkant ront, gelt kan paleysen bouwen,
Gelt is in hoogen prijs oock by de schoone vrouwen.
Gelt schildert, gelt blanket, gelt maeckt van leelick schoon,
En waerom meer geseyt? het gelt dat spant de kroon.
Wat sal een krijghs-man doen? hy kan geen oorlogh voeren,
Hy kan geen trommels slaen, geen wapens laten roeren.
Hy kan geen ruytery doen draven op het velt,
Soo hy het niet en doet door middel van het gelt,
Den zenuw van den krijgh. Laet iemant gelt ontbreken,
Stracx sal sijn gansch beleyt, sijn voorstel blijven steken.
Stracx sal aen alle kant sijn leger blijven staen,
En niemant van den hoop en salder willen slaen.
Nu segh al wederom, waer is het gelt te vinden,
Ten zy die handel doet sijn beurse wil ontbinden?
Een Prins die gelt behoeft, die spreeckt den koopman aen,
Die weet'er middel toe, en doet de wissels gaen.
Hy doet van alle kant den rijckdom neder dalen,
Hy kanse met een brief uyt verre landen halen:
En niet voor dat het gelt te samen is gebracht,
En heeft'er eenigh Vorst gewelt of hooge macht.
Gelt, gelt dat is de loos, gelt is den hooghsten segen,
Door gelt wort alle dingh van elders hier gekregen,
Door gelt ben ick gewoon te brengen in het lant
Al wat in Congo wast, en wat van Symmatra plant.
Geen stadt kan sonder gelt, geen staet en kander wassen,
Al waer geen koopman is daer zijn geen rijcke kassen:
De zee-vaert is de ziel van al dat werelt hiet,
Om dat hier door het volck sijn volle lust geniet.
Wat kander op het velt of aen der heyde groeyen?
Wat komt'er uyt'er zee, of uyt de beken vloeyen,
Wat wort'er uyt het vyer of uyt de lucht gewrocht,
Dat niet door mijn beleit te voorschijn wert gebrocht?
Al woont het edel gout in onder-aertsche kuylen,
En schijnt voor alle tijt aldaer te willen schuylen,
Ick brengh'et even-wel, ick hael het aen den dagh,
Hoe-wel het noyt een mensch hier op der aerden sagh.
Wat dient hier meer geseyt? ick kan als open stellen
Het ongemeten vack, de poorten van der hellen:
Geen afgront is soo diep, geen klip soo bijster steyl
Daer ick niet op en klim, of onder-door en zeyl.
Ick houd'et voor gewis, ick weet dat uw gedachten
Den rijcken diamant, en alle steenen achten:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

284
Ick weet hoe ghy bemint, dat in den oester wast,
Om dat het alderbest de jonge maeghden past.
Maer seght ons met bescheit, wie doet de peerels halen?
Wie doet den Indiaen in diepe gronden dalen?
Ja, midden in de zee? is 't niet het machtigh gelt,
Dat hem, door ons beleyt, ten loone wert gestelt.
Wie doet hier in het hof den rijcken amber komen?
Wie heeft den soeten reuck de katten af-genomen?
Wie brenght hier porcelein? en wie het schoon korael?
Van ons, en van het gelt, daer komt'et altemael.
De zee betaelt my tol, en alle rijcke stranden,
En al het wilde volck, en al de veerste landen,
Niet door het hoofs-beleyt, of eenigh krijghs-gewelt;
Ick krijgh'et altemael door middel van het gelt.
Is dat niet Koningh zijn? De groote water-stroomen,
De felle rotsen selfs, de gommen uyt de boomen,
En wat'er op het velt, of in het water groeyt,
Dat komt van alle kant in onsen schoot gevloeyt.
Al wat de jonckheit wenscht, de teere maeghden lieven,
Daer kan ick metter daet de werelt in gerieven;
Wy halen 't uyt de zee, of uyt een verre kust,
Al wat het oogh begeert, en wat het herte lust.
Wat gaet den krijghsman aen een koopman door te strijcken,
Die voor sijn malle pracht vry niet en hoeft te wijcken?
Voorwaer, dat lijt ick niet. Maer hoort doch wat'er schort
Waerom de wintgeck raest, en dus sijn galle stort.
Een krijghsman in het velt, een koopman in de steden,
Zijn strijdigh tegen een, als met de gansch leden:
Al waer de krijgh genaeckt, daer is 't dat segen wijckt,
Maer waer dat handel komt daer wort'et al verrijckt.
Een krijghsman is een rups, een kever op de boomen,
Een ssrooper op het velt, een roover op de stroomen;
Een vyant van het recht, een hater van de deught,
Een breker van de tucht, een schender van de jeught?
Een geessel voor het lant. Wat sal ick vorder spreken?
Een pest, een al-bederf, een winckel van gebreken,
Een poel van alle vuyl, een smisse van verdriet;
Princesse, watje doet, en neemt den krijghsman niet!
Maer 't is genoegh geseyt. 't Is tijt hier af te breken,
Niet een van desen hoop en dient by my geleken.
Ick kome tot besluyt, en segge voor het lest,
Alwaer de penningh spreeckt, daer klinckt de reden best.’
Hier stoof de krijghsman op, en wert tot wraeck genegen,
Hy schoot ter zijden uyt, hy sloegh op sijnen degen:
En had hem Rhodope niet stracx een wenck gedaen,
De koopman had gewis sijn handen niet ontgaen.
Maer als de schoone maeght tot hem haer oogen wende,
Doen was 't dat hy terstont sijn ongelijck bekende:
Al scheen hy schier verwoet, en uyt'er maten gram,
Hy was van stonden aen, soo dwee gelijck een lam.
‘Rentier begint uw werck, (gingh hier de vader seggen)
Ghy mooght, wat u mishaeght, met reden weder-leggen;
Maer hout uw gramschap in.’ De jongelingh begon,
En sprack voor sijn beroep ten besten dat hy kon:
‘Als ick mijn oogen keer ontrent der menschen saken,
En vlytigh ondersoeck wat al de lieden maken,
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Soo vind' ick, waerde maeght, dat al wat yder doet
Noyt vry en is gestelt van druck en tegenspoet.
Een wisselbaer geval bestiert hier alle dingen:
Wie kan de snelle lucht, wie kan den hemel dwingen?
Wie is'et die de zee en hare stroomen bint?
Wie heeft'er oyt betoomt de vleugels van den wint?
Wie kan sijn eygen hert, sijn aen-geboren sinnen,
Wanneer 't de noot vereyscht, met reden overwinnen?
Ach! niemant wieder leeft; al wat de son beschijnt
Verneemt men dat verkeert, of in der haest verdwijnt.
Wie kan een Prinssen hert in éénen stant bewaren,
Dat staêgh wort om-gevoert gelijck de losse baren?
Wie kan oyt seker zijn, wanneer men vechten moet,
Van voordeel, van geluck, of van sijn eygen bloet?
De krijghsman heeft geswetst, soo dat ons oiren tuyten,
Waer uyt sijn hoogen naem en groote staten spruyten:
Maer als men sijn bedrijf met reden ondertast,
Soo gaet al dat gesnurck in geenen deelen vast.
Laet hem vry machtigh volck wel schrap in order setten,
Iet, ick en weet niet wat, dat kan het al beletten:
Een roock, een mist, een damp, geresen uyt de lucht,
Drijft hem, die boven lagh, niet selden op de vlucht.
Een die de gulde son het voordeel had gegeven,
Dien heeft de doffe maen wel uyt'et velt gedreven;
Men hoort'et over al, men siet'et in 't gemeen,
Het gansche krijghs-beleyt is maer een dobbel-steen.
En schoon de Raetsheer pocht met wonder groot vertrouwen
De Koningh is de gront daer op de lieden bouwen;
Sy worden groot gemaeckt alleen uyt enckel gunst,
En soo te blyven staen is vry geen kleyne kunst.
De vrientschap van het hof verkeert gelijck de winden,
En die is weynigh tijts op eene plaets te vinden.
Hoe menigh Edelman, voor desen groot gemaeckt,
Is op een oogen-blick in lagen staet geraeckt!
Al wie dit over-komt die moet sijn hert verknijsen,
Om dat hy by het volck hem siet met vingers wijsen.
Hy is'er beter aen die noyt verheven stont,
Als die, naer hoogen staet, sich in de laeghte vont.
De koopman die sijn kraem soo moy weet op te proncken
Al schijnt hy hoogh te zijn, is mede licht versoncken:
Al krijght hy sijnen wensch, en wonder machtigh goet,
Het eyndight menighmael in druck en tegenspoet.
De wint, die hem een schip heeft over zee gedreven,
Dat hem in kleyne tijt heeft groote winst gegeven,
Die brenght hem wederom wel licht soo harden slagh,
Dat hy ontrent de beurs niet staende blijven magh.
Men siet'et alle daegh, die soo geduerigh woelen
Die laet het ongeluck gewisse slagen voelen;
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Daer is geen twijfel aen: wie groote netten spant,
Die krijght, eer hy het gist, veel scheuren in het want.
Ghy dan, wilt nimmermeer soo lossen staet verkiesen;
Wie haestigh goet verkrijght, die kan het licht verliesen:
En t'wijl men voordeel doet en weder schade lijt,
Soo is de bange ziel geduerigh in den strijt.
De daet die wijst'et uyt, dat soo onwisse vlagen
Zijn niet aen ons gemoet als staêgh gewisse plagen:
Maer wy gaen op de maet, en noyt te lydigh bly,
Doch weder in den geest van harde nepen vry;
Dat is de menschen best. Waer toe het staêgh bewegen?
Gesetheyt in den geest noem ick een grooten segen;
Laet woelen die het lust. Een stil en reyn gemoet
Is wellust aen de ziel, en voor het lichaem goet.
Die niet en wil ontsien de kracht der elementen,
Die gronde sijn gesin op vast gestelde renten;
Dat is een stil bedrijf, en sonder groot beslagh,
Daer iemant met vermaeck sijn vreughde plegen magh.
De krijghsman gaet te velt, hy magh hem geensins sparen,
Daer blijft de somer-tijt, het soetste van de jaren:
De Raetsheer moet te hoof, daer sit hy dagen langh;
Want groote Prinssen dienst en is maer enckel dwangh.
De koopman is een slaef, hy moet geduerigh schrijven,
En veeltijts over zee een lossen handel drijven.
Siet, geene van den hoop en dient voor uwe jeught,
Om datje geen vermaeck van hun verwachten meught.
Ghy, stelt dan uyt den sin soo ongelegen saken,
En wilt voor uwen staet bequamer gronden maken:
De krijghsman dient u niet, ghy zijt van soeten aert,
En hy een rauwe gast, die niet een mensch en spaert.
De raets-heer, in den geest bevochten van de sorgen,
Heeft dickmael niet gerust tot aen den lichten morgen:
De koopman reyst gestaêgh, of past op sijn gewin,
Indien niet met lijf, ten minsten met den sin.
Ick ben de man alleen, die mijn geheele leden
Kan, na den vollen eysch, in uwen lust besteden:
Ick ben geduerigh t'huys, om u vermaeck te doen,
Bereyt, tot uwer vreught, te sitten in het groen,
Te spelen in het velt, te rijden met den wagen,
Te soecken uwen lust in velden, bossen, hagen.
Wegh dan met dat het kraem, of boeck, of degen geeft;
De mensch heeft eerst vermaeck die op sijn eigen leeft.
En schoon ons tijt verloopt, terwijl wy spelen rijden,
Oock dat geeft even-selfs ons stoffe tot verblijden;
Want met een korten dagh, of maer een snellen nacht,
Verschijnt tot ons vermaeck gestaêgh een nieuwe pracht.
Als sich een ander quelt, met droefheyt in-genomen,
Dat hem een vrolick jaer is haestigh om-gekomen,
Zijn wy des noch verheught. De tijt geeft ons gewin,
En brenght ons even-staêgh geluck en voordeel in.
En waerom meer geseyt? wy leven sonder sorgen,
Ons renten zijn beset, of vast door goede borgen.
My dunckt, hy is een God die op sijn renten leeft,
Om dat God alle dingh by tijt en stonden geeft;
Dan sent hy jeughdigh kruyt, dan hoy, dan koren-aren,
Dan oost en winter-fruyt om langh te mogen sparen,
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Dan edel druyf-gewas, ten lesten soeten most,
Die van den kouden anghst een bange ziel verlost.
Het gaet ons even dus. De maen en hare paerden
En meten nimmermeer de ronte van der aerden,
Of daer rijst nieuwe vrucht oock uyt ons eygen lant,
Van dat'er is gesaeyt, van dat'er is geplant,
Van dat'er in het wout, of elders komt te spruyten,
Soo dat men yder maent met vruchten kan besluyten:
En waerom langh verhael? wy vinden, t' aller stont,
Een versch en nut gewas, ten dienste van den mont.
Ick late dien het lust van koninghrijcken spreken,
Soo dwasen hoovaerdy en heeft my noyt gesteken:
Een yder eerlick man is Prins in sijn gesin,
En wie hy vrouwe noemt, die is'er koningin.
Al wie in soo een rijck geen lust en weet te vinden,
Die is staêgh ongerust, en sweeft met alle winden.
Ey, waerom is de mensch een slave van 't geval?
Vernoeght u, grilligh volck, en ghy besit'et al.
Men segge wat men wil, ick prijse vaste renten,
Die treden metten voet de kracht der elementen.
Wy zijn in volle rust, oock als een ander beeft,
Ick houd' hem voor een Prins, wie stil en seker leeft.’
Na dat op dit gespreck een stilte was geresen,
Misschien om dat de man de stilheyt had gepresen,
Trat flucx de dichter toe en, met een soet gelaet,
Soo sprack hy niet een woort als op de rechte maet:
‘Indien ghy, waerde maeght, gelijck gemeene menschen,
Wout staet, en machtigh gelt, en luye dagen wenschen;
Ick weet'et voor gewis, ick mocht wel henen gaen,
Want oock te deser stont mijn sake was gedaen;
Maer nu ghy niet en acht, dat slechte lieden prijzen,
En hebt uw breyn geleert vry hooger op te rijsen,
Soo ben ick wel getroost te wachten met gedult,
Wien ghy, o waerde bloem, voor u verkiesen sult.
Wel aen, ghy die bestaet uw saken dus te prijsen,
Ey, laet u van de kunst een weynigh onderwijsen:
Waer meynt ghy, dat een rijck of scepter in bestaet?
Voorwaer niet in het hof van gullen overdaet,
Niet in een groote sleep van fiere lijf-trawanten,
Niet in een prachtigh klect geboort met diamanten,
Niet in een rijck gebou, of in een gulden zael;
Ick achte dit bejagh voor leuren altemael.
Hy die sijn tochten dwinght, die eersucht kan verdrijven,
En tegen bleycken anghst sijn herte weet te stijven,
Die niemants slaef en is, geen heeren na en loopt,
Geen hoogen staet en wenscht, geen groote lasten koopt,
Die niemant oyt en vleyt, maer eert de vrye reden,
Die weynigh goets besit, en echter is te vreden,
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Die van geen spijt en swelt, die na geen wraeck en dorst,
Dat is in mijnen sin een Prins of machtigh Vorst.
Daer in light heerschappy, die niet en is te schatten,
En die van duysent een niet recht en weet te vatten:
Daer in, o reyne ziel! daer in light hoogh gebiet,
Die niemant van het volck in ware daet en siet.
Geluckigh is de mensch, die sich kan vergenoegen
Met dat den hemel geeft, en dat de Goden voegen:
Voorwaer, wie desen stant eens vest in sijn gemoet,
Is hooger in geluck als Prins of Koningh doet.
Wel, om soo rijcken kroon voor ons te mogen winnen,
Daer heb ick wapens toe en opgetogen sinnen:
Kom, voeght u nevens my, ick ken de rechte baen,
Die ons geleyden sal oock hooger als de maen;
Die ons geleyden sal tot boven in de wolcken,
En toonen over-al de dwaesheyt aller volcken:
Kom, voeght u nevens my, en onder mijn beleyt
Daer is u dese kroon voor-seker toe-bereyt.
Een kroon, een rijcke kroon, die aen uw jeughdigh leven
Sal troost en herten-lust, en stille sinnen geven:
Sal stellen uw gemoet in soo een vasten stant,
Dat ghy sult ruste sien, al viel het gansche lant.
Laet al den fellen hoop, laet al de nijders keffen,
Geen vyer, geen watervloet, geen donder sal u treffen,
Wy sullen onder een gerust en vrolick zijn,
Terwijl hen Prinssen selfs vergapen aen den schijn.
Ick sal in uwen arm een aerdigh vaersjen dichten,
Dat sal u met vermaeck tot aen den hemel lichten;
Dat sal door soete vreught verheffen uw gemoet,
Uyt desen aertschen draf tot aen het hooghste goet.
En als dan eens de tijt u sal ten eynde leyden,
En dat ghy met vermaeck sult uyt'et leven scheyden;
Dan heb ick t'mijnen dienst den wagen van de faem,
Die sal door al het lant gaen voeren uwen naem:
Die sal met soet geluyt door al de werelt rennen,
En wie een mensch gelijckt, die sal uw deughden kennen;
Soo dat na duysent jaer uw graf sal zijn getoont,
Soo dat na duysent jaer uw graf sal zijn gekroont,
Gekroont met bloemgewas, met duysent groene tacken;
Die sal de soete jeught op ons gebeente smacken,
En seggen tot het stof: Rust, soete lieven, rust!
Uw naem sal van de doot noyt werden uyt-geblust.
Pilaren van metael, en hoogh-verheve wallen,
Die mogen metter tijt, die moeten neder-vallen:
Maer wat een edel geest de menschen achter-laet,
Dat is voor alle tijt de werelt een cieraet.
De jonckheit die ons volght sal uwe deughden roemen,
Sal u door mijn gedicht voor al geluckigh noemen,
En menigh aerdigh dier, van ongeveynsden aert,
Sal wenschen eens te zijn, dat ghy te voren waert.
Uw geest sal onder-dies tot in der hooghte sweven,
Sal in een diepe vreught en by de Goden leven:
Daer sal een lauwer-krans, die noyt verdorren kan,
U swieren om het hooft, en cieren uwen man.
Daer sal het geestigh volck en al de reyne zielen
U voeren door het swerck met ongemeene wielen,
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En toonen in de lucht den grooten Orion,
En leyden metter hant de paerden van de Son.
Daer sal een helle strael, die noyt en sal verdwijnen,
Verlichten uw gemoet en door uwe ziele schijnen;
Soo dat ghy kennen sult, tot in den diepsten gront,
Dat noyt een geestigh breyn op aerden ondervont.
Gaet nu eens, waertste pant, gaet nu eens vergelijcken
Den staet by my verhaelt, met alle koninghrijcken:
Voorwaer, soo ghy uw geest maer eens ontluycken wilt,
Ghy sult met oogen sien wat 't een en 't ander schilt.
Maer, na dat ick versta, men hoort hier menschen praten,
Die op een diep geheym en teyckens sich verlaten1):
Sy vinden, na men seyt, vermaeck in haer verdriet,
Om dat men hier en daer een selsaem spoocksel siet;
Of mits een heese stem, van onder op-gedreven,
Heeft uyt een duyster hol een vreemt geluyt gegeven:
Of om een ander gril. Siet, als'er yemant mint
Hoe licht hy yet bedenckt of hem ten besten vint.
Wat my hier in belanght, ick kan u teyckens seggen
Daer met een vast besluyt zijn gronden op te leggen;
Ick heb van dese stof al vry een groot getal,
Een speelt my voor den mont, dat ick verhalen sal:
Lest op een soeten dagh, als wy een deuntjen songen,
Soo quam'er op het boeck een rappe vloo gesprongen:
Maer stracx belent het dier ontrent uw teere borst,
Om daer in volle lust te laven sijnen dorst.
Het koos uw slincker zy, en wist alsoo te komen
Ter plaetse, daer uw hert sijn woonplaets heeft genomen;
Daer set het sich ter spoor, en hecht sijn kleynen mont
Juyst daer het in het velt de teerste plaetse vont.
Ghy wort het beest gewaer en had'et schier gegrepen,
Maer echter raeckt'et wegh, eer dat'et was genepen:
En mits ghy sijn geslacht en al sijn mackers haet,
Soo socht'et buyten u een ander toe-verlaet;
Het sprongh my op den arm, en dat met rasse gangen,
Ick sagh hoe dat'et liep met grooten anghst bevangen:
Het kroop my in den mou tot daer mijn ader sloegh,
Daer stont het weder stil, en scheen hem diep genoegh.
Ghy saeght'et met vermaeck, hoe dat sijn teere pooten
Sich voegen tot het werck, en op mijn leden stooten:
Hoe vinnigh dat het beet, en hoe sijn kleynen beck
My als een adder stack, en maeckt een roode pleck.
Het dier was ront en vol en gingh daer op vertrecken,
En gingh, 'k en weet niet waer, sijn teere leden decken.
Ick vont een diep geheym, ja troost, in dit gesicht,
En heb'er naderhant een vaersjen op gedicht:

1) Dit slaet op het gene de bordnerwercker hier na verhaelt, roerende de selsame Godsprake
daer van hy gewaeght.
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Kleyn vlootje, geestigh dier! wat hebje gaen bedrijven?
Ghy hebt in u den keest van twee verscheyde lijven:
Ghy sooght mijn herten-bloet en dat van mijn vriendin,
De mijn' en hare ziel naemt ghy te samen in.
Wy zijn in u vermenght en onder een gedreven,
En leyden binnen u alreets een echte leven;
Ons vocht, ons innigh mergh, ons herten zijn gemeen,
Wy zijn geen twee voortaen, wy zijn te samen een. Wat kan dit soet geval, wat sal het doch beduyden?
Gewis, naer ick het grijp, het maeckt ons echte luyden;
Hoe kan het, schoone maeght, hoe kan het anders zijn?
Mijn bloet dat is het uw, en 't uw is weder 't mijn.
Siet, wat een aerdigh spoock heeft Venus hier gesonden!
Wy moeten voor gewis te samen zijn gebonden,
Te samen zijn gepaert. Wel aen dan, tot besluyt,
Ontseght dit grilligh volck, en weest mijn lieve bruyt.
Indien men teyckens acht genomen van de dieren,
Die in het groene wout of om den hemel swieren,
Soo dient voor al gelet op soo een soet geval,
Dat schier met woorden seyt wat ons gebeuren sal.
Wel aen, ontfanght mijn hert, dat ick u kome bieden,
En let niet op den waen van dese grootsche lieden;
Mijn staet is boven haer, schoon nijt en nijder keft,
Soo ver de waerde ziel het lichaem overtreft.’
De dichter had geseyt, en om sijn moedigh spreken
Soo was meest al het volck in haer gelaet ontsteken:
Doch na een korte wijl soo quam de schilder voort,
En 't bleeck aen sijn gespreck hoe dat hy was gestoort:
‘Hoe ben ick in mijn schick als dese pochers rasen,
En vallen tegen een gelijck als rechte dwasen!
Siet, als de bottelier en kock te samen kijft,
Dan hoort men in 't gemeen, waer dat het suyvel blijft.
Wel aen, ick laet het volck haer eygen vuyl ontdecken,
En leggen voor het oogh haer onbekende vlecken:
Ick wil, wat my belanght, maer brengen aen den dagh,
Dat uw nau-keurigh hert tot my-waerts trecken magh.
De geesten die den aert van alle konsten weten,
Die stellen nevens een de schilders en poeten,
Want dat een schilder treckt is stomme poësy,
En als een dichter werckt dan spreeckt de schildery;
Haer beyder kunste streckt de werelt tot vermaken,
En doet aen Prinssen selfs een droeven geest ontwaken:
Maer tusschen hen nochtans daer vint ick een verschil,
Dat ick, eerbare maeght, hier openbaren wil:
Wat is eens dichters werck? hy leert de woorden danssen,
En wat hy winnen kan en zijn maer groene kranssen,
Of van een lauwer-boom òf van een myrten-blat,
En dit is soo het schijnt een wonder groote schat.
Maeckt hy misschien een vaers, dat geestigh schijnt te wesen,
Soo wort hy, naer het valt, by wijlens eens gepresen:
Maer dat is anders niet als slechts een schrale wint,
Daer van noyt eenigh mensch sijn beurse swaerder vint.
Besiet Homerus selfs, een Prinsse van de dichters,
Hy met sijn gansche rot, dat waren kale wichters:
En wat is 't dat hy oyt door al sijn kunst verwerf,
Als dat hy gansch beroyt en als verlaten sterf?
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't Is waer, dat sijn gedicht noch heden wert gelesen,
En 't is tot sijner eer als in de lucht geresen:
Maer schoon al leeft sijn naem, al is sijn eere groot,
Het is voor hem alleen een suypen na de doot.
Sijn lof magh over zee in alle landen sweven,
Maer daer en plagh geen wijf of kinder af te leven:
En als een rijpe maeght een vryer krijgen sou,
Dan gelt die wasem niet, men wil een rijcke vrou.
Wel prijst dan, sooje wilt, dat nette pennen schrijven,
Maer dat noch even-wel en kan geen keucken stijven.
Wat is'er van den geest en van sijn hooge vlucht?
Men leeft niet van den wint of van de schrale lucht.
Men kan geen hoofsche maeght, men kan geen schoone vrouwen,
Met eer, met lof-getuyt, met dichten onderhouwen:
De geest oock even-selfs heeft noot te zijn gevoet,
Soo langh hy met het lijf te samen wonen moet.
Al quam Apollo selfs met sijn geswinde gasten,
Indien hy niet en had, soo moest de dichter vasten:
Al wie niet meed' en brenght als slechts de bloote kunst,
Schoon dat hy geestigh is noch vint hy weynigh gunst.
Van hier dan altemael, die zijt gewoon te dichten,
Voor dit vermaert pinceel moet inckt en penne swichten:
De waerde schilder-kunst verdient al grooter lof,
Want boven haer vermaeck soo komt'er voordeel of.
Ick winne machtigh gelt, ick make groote stucken,
Oock weet ick op de plaet de Vorsten uyt te drucken:
Hier drijf ick handel meed', en vry met groot gewin,
En dat's een dienstigh werck voor huys en huys-gesin.
Ick hebbe lest mijn kunst den Koningh toe-gesonden,
Dies kreegh ick grooten danck en meer als duysent ponden,
En noch een kettingh toe, die om mijn leden hingh,
En driemael om mijn hals en om mijn schouders gingh.
Een dichter onder-dies, die had een vaers geschreven,
En dat was aen den Vorst door seker vrient gegeven;
't Gedicht was enckel geest en van een hoogen toon,
Maer hoor toch wat hy kreegh tot sijn verdienden loon:
Ick sagh een groene krans gevlochten van laurieren,
Die wiert hem toe-gebracht om hem te mogen cieren:
Daer was een wapen by, dat hem de Koningh schonck,
Maer al dit hoofs geway en is maer enckel pronck.
Maer waerom langh verhael? ick kan te samen voegen
Dat u, dat al het volck, dat Prinssen kan vernoegen,
En dat oock boven dien my voordeel geven kan;
En wie dit recht betracht, dat is een handigh man.
Dat is een hoogh verstant, en waert te zijn gepresen,
Als by de dichters selfs ten vollen is te lesen.
Ghy daerom, waerde maeght, o ciersel van het lant!
Biet my oock heden-selfs uw trouwe rechter-hant.
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Ick sal dit aerdigh beelt van uwe jonge dagen,
Aen d'eeuwe die ons volght soo kunstigh over-dragen,
Dat uwe schoone glans, oock over duysent jaer,
Aen al het koninghrijck sal wesen openbaer;
Dat uwe frissche jeught, door al de naeste steden
Sal worden aengesien, sal worden aengebeden;
Soo dat ghy door de kunst als eeuwigh leven sult,
Schoon dat uw levens-tijt sal lange zijn vervult.
Soo ghy den krijgh bemint, ick kan het bloedigh vechten,
En legers tegen een met onversaegde knechten
U toonen door de kunst, als of het oorlogh waer,
En dit al buyten sorgh en sonder uw gevaer.
Of soo u, waerde maeght, een raets heer mocht behagen,
Vermits hy in het hof besteet sijn meeste dagen,
Soo weet oock, dat de Prins van my niet weynigh hout,
En saken van gevolgh my dickmael toe-betrout.
En 't is van heden niet, dat Prinssen schilders eeren,
De daet oock even-selfs die kan het heden leeren;
't Is over duysent jaer en langer soo geweest,
Gelijck men over-al in oude boecken leest.
Soo ghy een koopman lieft, ick kan oock handel drijven,
En kan noch door de kunst mijn saken beter stijven;
Want sooder eens een schip van eenigh koopman blijft,
Soo dat sijn kraem versuypt of op de baren drijft,
Al is de goede man niet in de zee gestorven,
Hy is des niet-te-min om sijn verlies bedorven;
Want als een handelaer geraeckt in dit verdriet,
Soo is sijn luyster uyt en sijn geloof te niet.
Maer schoon my dit geval misschien mocht overkomen,
Soo ware my nochtans maer weynigh afgenomen;
Want als ick slechts het lijf mach brengen aen de ree,
Soo blijft mijn beste schat behouden van de zee.
De kunst, dat edel dingh, en sal my niet verlaten,
Al moest ick sonder kleet gaen dolen achter straten:
Al vlood' ick uyt den krijgh, al liep ick uyt den brant,
Ick hielt noch even-staêgh mijn alderbeste pant.
Kunst is een schoon juweel, en boven alle schatten,
Daer wint, en vyer, en zee, niet op en weet te vatten:
Kunst is het beste goet; wie dat het immer spijt,
Prinssesse, viert de kunst, ghy die soo kunstigh zijt.’
Terwijl de schilder sprack, en al de jonge lieden
De maeght door langh gespreck tot haer geselschap rieden,
Hy die met sijde verwt, de leste van den hoop,
Kreegh schier uyt ongedult de sinnen op de loop.
Haer tael vol overmoet die had hem langh verdroten,
Dies was hy als een vat vol nieuwen most gegoten;
Soo bobbelt hem de geest: en als hy spreken mocht,
Soo sloegh hy met de tongh aldus de schrale locht:
‘Ick sie dit gansche rot van hoogmoet opgeswollen,
En ick kom achter-aen, als koppe met de schollen.
't Is onrecht, schoone maeght, dat my hier in gebeurt,
Maer desen onverlet en dient'er niet getreurt.
Aenhoort oock mijn gespreck, al ben ick schoon de leste,
Soo ghy de reden weeght, ick ben voor u de beste,
Ick ben tot in den gront geheel van uwen aert,
Ick diene boven al met u te zijn gepaert.
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Wy zijn in dese stadt te samen op-gewassen,
Prinssesse mijner jeught, wie kan u beter passen?
De naelde-schildery, waer toe ghy zijt gesint,
Die heb ick nevens u van alle tijt bemint.
Die heeft mijn kloeck vernuft soo hooge nu getogen,
Dat geene van de kunst hier tegen op en mogen;
Soo dat, van nu voortaen, het maecksel mijner hant
Van yder wort genoemt een wonder in het lant.
Ghy schilder, wieje zijt, hebt my voortaen te wijcken,
Ghy mooght geen vet pinceel met onse raem gelijcken;
Waer ick met handen raeck of oyt de vinger set,
Daer is het wonder schoon, en uytermaten net.
Maer siet, uw kladdigh werck en zijn maer vuyle plecken,
Die ghy op uw panneel gewoon zijt uyt te trecken;
Soo maer een aerdigh kleet daer eens en komt ontrent,
Het is van stonden aen tot in den gront geschent:
Dit staet geen vrijsters aen, die hebben reyne leden,
En willen hare jeught aen netter hant besteden:
Ghy daerom, frissche bloem, verkiest my boven al,
Vermits ick uwen staet ten hooghsten brengen sal.
Al zijn de lieden groot die hier te voorschijn komen,
'k En hebbe, na my dunckt, voor dese niet te schromen,
De God spraeck is voor my, en over mijn beleyt,
My is een hooger staet noch onlanghs toe-geseyt.
Daer is een seker hol hier buyten in de bergen,
Van waer, als eenigh mensch een vrage komt te vergen,
Een holle stemme rijst en seyt, in heesch geschal,
Wat yder die men noemt eens over-komen sal.
Men hout dat even hier zijn geesten in verholen,
Die vreemde dingen sien, en niet en konnen dolen:
Ja, dat Apollo selfs, of iemant sijns gelijck,
Woont in het grousaem diep en in het duyster rijck,
Een maeght, een reyne maeght, ontfanght de stem van onder,
En op een vremde wijs uyt sy het selsaem wonder;
Maer stracx na dit geluyt soo valt het tanger dier,
Geraeckt, gelijck het schijnt, van eenigh haestigh vyer.
Men kan van haren mont geen stemme meer verwerven,
Haer leden werden stijf, haer wangen die besterven;
Dies worts' als over doot getogen uyt'et perck,
Soo dat een yder siet 't en is geen menschen-werck.
Ick, om uw soete min met grooten anghst beladen,
Heb my tot dit geheym eens mede laten raden:
Ick quam ontrent het hol, en door een jonge maeght
Heb ick op onsen staet den Goden raet gevraeght;
Mijn antwoort is geweest: de kunste van bordueren
Sal uwe Rhodope ter hooghster eere vueren.
Daer mede sweegh de stem, en meer en vraegh' ick niet,
Vermits de priester selfs het vragen my ontriet.
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En 't was voor my genoegh; hoe kond'et beter wesen?
Mijn kunst, mijn eygen werck wort boven al gepresen,
Wort als een trap gestelt tot uwe grooter eer;
Ghy, wracht van nu voortaen geen nieuwe vryer meer,
En wacht geen aertsche macht, maer voeght u na de Goden,
En siet op onse kunst gelijck u wort geboden:
En soo uw moedigh hert wil hooger zijn geset,
Soo maeckt, dat ghy voor al op onse konste let:
Geen krijghsman sal het doen door krachten van de leden,
Geen raetsheer door beleyt van opgepronckte reden,
Geen koopman of rentier door groot en machtigh gelt,
Geen dichter, wie het zy, en is'er toegestelt.
Poeët, swijght van uw vloo! ten zijn maer viese-vasen,
En ghy en uws gelijck die zijt gewoon te rasen:
Ghy droomt een ydel dingh, en schoon het niet en sluyt,
Ghy vint'er wonder in, en treckt'er voordeel uyt.
Wat kan soo vuylen dier in desen handel geven?
Waer staet van dit bejagh in eenigh boeck geschreven?
Wie heeft soo slechten dingh sijn leven oyt bedacht?
Voorwaer, 't is al te blau om hier te zijn gebracht.
Poëten, soete maeght, die seggen datse willen,
En al haer diep geheym en zijn maer rechte grillen:
En wat de schilders raeckt, dat stel ick nevens hen,
Vermits ick haren aert tot in de gronden ken.
Laet noyt dit grilligh volck tot uwe kamer naken,
Niet eene van den hoop en kan u grooter maken;
Alleen, eerbare maeght, alleen het edel raem
Is u tot meerder staet en grooter eer bequaem.
Soo ghy dan niet en wilt met al de goden strijden,
En dan noch boven dat uw voordeel laten glijden,
Bout op het waer bericht, en niet op losse waen;
Wie met den hemel vecht die is'er qualick aen.’
Als yder had geseyt, dat hy meynt nut te wesen,
Soo is'er groot geraes door al het huys geresen,
Men krielt'er over-hoop. De krijghsman boven al
Die gingh geweldigh af, en maeckte groot geschal.
De vader onder-dies en sijn vertroude vrienden,
Die over dit geschil als tusschen-spreeckers dienden,
Verschijnen op de zael, en stillen dit gewoel,
En doen sprack eerst de maeght, als uyt een rechter-stoel:
‘Ghy heeren altemael, die met gegronde reden
Dit maeghdelick gemoet hebt krachtelick bestreden,
Ghy weet hoe dese saeck my aen het herte raeckt,
En dit mijn teer gemoet geheel bekommert maeckt,
Ick bidde neemt gedult, alleen voor weynigh dagen,
Dan wil ick voor gewis de kans met iemant wagen:
Ick sal met eygen stem beslichten dit verschil,
En seggen overluyt wien ick verkiesen wil.
Ick moet op uwe gunst, die my wort aen-geboden,
Eerst vieren na den eysch de tempels van de Goden,
En bidden om geluck voor mijnen bruylofs-dagh,
Op dat my 't echte bed ten goeden dienen magh.
Ghy, doet gelijck als ick.’ Daer gaen de vryers treden,
Ten deele niet vernoeght, ten deele wel te vreden:
Maer, desen onverlet, soo beelt sich yder in,
Dat hy den besten gront behout in haren sin.
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Wat is de liefd' een droom vol bijster vreemde grillen!
Wie mint, die wort verruckt gelijck de driften willen:
Een yder streelt hem selfs, en ketelt sijn gemoet,
En wort het meerendeel van enckel waen gevoet.
De vryers onder-dies zijn besich gansche dagen
Met al, wat immermeer de vrijster kan behagen:
De dichter boven-al vergeet sijn voordeel niet,
Hy sent haer even-staêgh een vaers of aerdigh liet,
Een soete letter-keer, of diergelijcke dingen;
Hy liet meest alle nacht ontrent haer kamer singen,
En mits sy uyt'er aert met dichten was vermaeckt,
Soo wertse menighmael tot in de ziel geraeckt.
En soo geen hooger macht haer vryheyt had benomen,
Misschien soo waer de konst tot haren wensch gekomen;
Want door een soet gedicht of met een geestigh liet
Soo is 't dat hy gestaêgh van hare jonst geniet.
Hy kreegh al menighmael een lonckjen van ter zijden,
En dat en mocht voor al de vader geensins lijden:
Hy was gansch ongesint en uytermaten gram,
Vermits hy by de maeght te grooten vryheyt nam.
De man die had gemerckt, als hy de jonck-vrou kuste,
Dat hy dan gingh te werck gelijck het hem geluste:
Hem dacht oock dat de maeght hier uyt vermaeck genoot,
Vermits sy hem den mont al vry wat gunstigh boot.
Sy had een jonge musch daer met sy plagh te spelen,
Maer siet het aerdigh dier begon, eylaes! te quelen,
En schoon of sy het streelt, en broet in haren schoot,
Het is in korten tijt verwonnen van de doot.
Daer treurt haer droeve ziel en is geheel verslagen,
Sy gaet'et boven al aen haren dichter klagen;
Die maeckt een lijck-gedicht, een uytvaert voor de mus,
En songh in haren naem het treurigh lietjen dus:
Mijn geest die is geheel bedruckt,
Om seker droef geval:
De doot heeft van my wegh-geruckt
Dat my was lief-getal:
Een jonge musch, een vrolick beest,
Dat was tot my gewent,
Dat was in mijnen jongen geest
Al vry wat diep geprent.
Het quam my springen op den schoot,
Het dronck uyt mijnen mont:
Het sirckt', het scheen het eyschte broot,
Tot dat het spijse vont.
Dan scheen 't eens of 't my bijten wou,
Soo vinnigh quam het aen;
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Maer 't beesjen dat had stracx berou,
Sijn gramschap was gedaen.
Het weeligh dier, de soete mus,
En socht maer enckel spel:
Haer beet verandert in een kus,
Dat greyt my bijster wel.
Maer siet, nu is het beesjen doot:
Ach, wat een groot verdriet!
De lust en vreught van mijnen schoot
Die is nu gansch te niet.
Nu vrijsters, die dit aerdigh dier
Voor desen hebt gekent,
Ick bidde komt te samen hier,
Sijn tijt die is vol-ent.
Komt hier gespelen, komt doch ras,
Komt yder uyt sijn wijck:
Pluckt maeghde-palm en bloem-gewas,
En ciert het kleyne lijck.
Het beesjen, dat my vreughde gaf,
En moet niet sonder kruyt,
En moet niet dalen in het graf
Als met een soet geluyt.
Doch maeckt sijn graf niet in de kerck,
Maer buyten in het groen,
En set een vaersjen op de serck,
Ghy sult my vrientschap doen.
Gaet, segh dan noch de keuckemeyt,
Dat sy, na d'oude wijs,
Dat sy ons soete pap bereyt,
En dat van enckel rijs:
Gaet, roept'er al de kinders by,
De kinders hier ontrent;
Dat yder ete van den bry,
Die 't beesjen heeft gekent.
Nu, vrijsters, die mijn droefheyt siet,
Hoet u voor dese pijn,
En laet soo teeren beesjen niet
Uw lust en vreughde zijn:
Kiest liever, voor uw leven langh,
Een haen die 't beter maeckt;
Die laet ons hooren vroegen sangh,
Oock eer den dagh genaeckt.
Dit wist de loose gast soo geestigh uyt te brengen,
En konder soeten jock en kluchjens onder mengen,
Dat sy van doen voortaen niet meer in druck en sat,
Maer blyder luymen kreegh, en haren druck vergat.
De snege Rhodope, bequaem tot alle saken,
Had even metter tijt een vaersjen leeren maken;
Want Cnemon, die sijn lust alleen in dichten nam,
Was oorsaeck dat de maeght oock aen het dichten quam.
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Hy had eens seker boeck in haer vertreck gevonden,
Daer in dat menigh liet en veel gedichten stonden,
Meest van haer eygen werck: en t'wijl sy buyten was,
Geviel 't dat hy daer in een aerdigh staeltjen las:
‘Soo dickmael ick uw werck, o Cnemon, heb gelesen,
Heb ick uw geestigh breyn en u met een gepresen;
Soo dat mijn teer gemoet, mijn ziel en jeughdigh hert,
Door middel van de kunst, aen u verbonden wert.
Ick wensch al menighmael een kus te mogen geven
Aen hem, die van de min soo geestigh heeft geschreven:
Ick wensch u datje wenscht, en oock mijn eygen gunst,
En draegh u liefde toe, uyt liefde van de kunst.
Ick wensch een proef te doen, waer ick'er toe gebeden,
Of ghy zijt in de daet gelijck als in de reden:
Ick hou dat uw bedrijf ontrent het minne-spel
Moet vry wat anders zijn, als van een slecht gesel.’
Hy wou noch verder gaen, maer hoorden iemant komen,
En dat heeft onsen vrient sijn vorder lust benomen:
Hy stack het boeckjen wegh, soo vaerdigh als hy magh,
En liet het maeghde-kraem gelijck het eertijts lagh.
Maer 't is hem lijcke-wel een wonder groot vermaken,
Dat sy soo wel gevoelt van hem en sijne saken:
Hoe kittelt menighmael een vryer sijn gemoet,
Als hem een jonge maeght een kleyne gunste doet!
Maer t'wijl dus onder een de jonge lieden mallen,
Soo is daer in het huys een sake voor-gevallen,
Een sake, na my dunckt, hier waert te zijn gedacht,
Om somtijts by de jeught in 't spel te zijn gebracht.
De schoone Rhodope die hadde versche rosen,
De beste diese kon, van duysent uyt-gekosen:
Daer vlechtse kranssen van, soo wel in een gevoeght,
Dat yder een het werck ten hooghsten vergenoeght.
En mits sy na de kunst twee kranssen had geweven,
Soo heeftse metter daet aen Cnemon een gegeven;
Aen Cnemon, die als doen de juffer onderhiel,
En klaeghde wonder veel van sijn benaude ziel;
Den tweeden rosen-krans, versch uyter hant gekomen,
Die heeft de jonge maeght tot haer gebruyck genomen:
Daer sat de jongelingh, daer sat de nieuwe bruyt,
Geciert met bloem-gewas en ander edel kruyt.
Doch t'wijl sy onder een den tijt aldus besteden,
Soo quam daer op de zael de raets-heer aen-getreden;
Dien wort oock nevens haer terstont een stoel geset,
En stracx soo heeft de maeght op desen stant gelet;
De dichter sat geciert met bloemen vander heyden,
En sy was even soo geseten tusschen beyden;
De raets-heer had de plaets ontrent de rechter-hant,
Maer sonder groen gewas of ander minne-pant.
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De maeght woegh dit geval met wel-bedachte sinnen,
En gaet, na kort gepeys, een soeten treck beginnen:
Sy heeft haer eygen selfs van haren krans berooft,
En set het aerdigh werck den raets-heer op het hooft;
Sy gaet de dichters-krans hem van den hoofde trecken,
En gingh haer eygen hayr daer mede weder decken.
Siet, daer sat Cnemon bloot, de raets-heer is gekroont;
Nu segh, wien heeft de maeght de meeste gunst getoont?
Ick doe u dese vraegh, gesellen onser tijden,
Vermits uyt dit geval ontstont een hevigh strijden;
Want yder een die riep, dat hy de jonge maeght
Ten hooghsten wel bevalt, en boven al behaeght.
Een yder drijft het zijn, en al met goede reden,
Dies wort'er over-hant met alle macht gestreden:
Een yder stelde vast, dat hem de vrijster koos,
Soo die de kroon ontfingh, als die sijn krans verloos.
De raets-heer dreef gestaêgh, en al met vollen monde,
Dat hem het aerdigh dier de meeste liefde jonde:
En dat hy voor sich hout al vry de beste kans,
Vermits de juffer self hem gaf haer eygen krans.
Hy acht het gansche stuck voor hem noch des te lichter,
Om dat sy van de kroon ontbloot den goeden dichter:
Om datse metter daet haer gifte weder nam,
Soo haest als hy verscheen en op de zale quam.
De dichter niet-te-min, om dit te weder-leggen,
Weet, soo het schijnen magh, al mede wat te seggen:
‘Heer raets-heer, seyt de man, al schijnt'et niemant vreemt,
't Is ver de meeste gunst wanneer een vrijster neemt:
Want als een juffer schenckt, dan is de vrient gebonden
Aen wie de soete maeght haer giften heeft gesonden
Maer als een vrijster neemt, dan is 't dat sy haer bint,
En dat is voor gewis een teycken datse mint.
De schoone Rhodope, die heeft van my genomen,
Verstaet dan hare gunst op my te zijn gekomen;
Sy heeft, en ick bekent, uw hooft daer na gekroont,
Sy dient dan wederom van u te zijn geloont.
Ghy mooght geen bondigh werck op desen handel bouwen,
Ghy zijt aen Rhodope, niet sy aen u, gehouwen;
Ghy daerom, vrient, vertreckt, en oeffent uw gedult,
En ghy, beleefde maeght, betaelt uw eygen schult.’
De raets-heer wederom brenght hier sijn reden tegen,
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En toont, hoe dat het stuck gansch anders is gelegen;
De dichter wijckt hem niet, maer, op dien eygen stont,
Soo brenght hy weder in, dat hy geraden vont.
Ten lesten seyt de maeght: ‘laet hier geen wrevel rijsen,
Ick sal in korten tijt hier van het vonnis wijsen:
Laet maer een kleyne wijl in stilheyt dit geval,
Ghy sult eer lange sien wien ick verkiesen sal.’
Hier op gaet Rhodope met yver over-wegen,
Tot wien met beter glimp sy dient te zijn genegen;
Sy spant haer geesten in, sy denckt en overleyt
Wat dat'er aen de jeught tot antwoort dient geseyt:
Dan heeft het machtigh gelt op haer de meeste krachten,
Dan schijntse wederom na edel bloet te trachten,
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Dan heltse na de kunst, of naer een rappe geest;
Dan wegen by de maeght de groote staten meest.
Sy is gelijck een zee, gedreven van de winden,
Sy soeckt aen alle kant, maer kan geen ruste vinden:
Al watse nu ter tijt in haren geest besluyt,
Dat valt in korten stont, dat raeckt'er weder uyt.
Juyst1) op dien eygen stont, als d'oude boecken melden,
Quam Venus dertel wicht gevlogen uyt de velden,
Quam sijgen met den wint en door de blauwe locht,
En socht een stille plaets, daer in het rusten mocht.
Dien eygen oogenblick quam oock de Doot getreden,
Aemechtigh van de reys, en met vermoeyde leden;
En mits het avont wert, en dat de Son verliep,
Quam 't spoock in 't eygen huys daer Venus jongen sliep.
Het monster gingh te bed, belast met groote sorgen,
En daerom rees het op, oock voor den dagh van morgen;
Het gaf hem op de reys met onvermoeyde spoet,
Oock eer de dageraet den hemel open doet.
Doch mits het duyster was, en wistet niet te vinden
Sijn vinnigh hantgeweer, dat menschen kan verslinden:
En t'wijl het besigh is, en grabbelt sonder licht,
Soo vint het by den tast Cupidoos guide schicht.
De kleyne minne-God, ten lesten oock ontslapen,
Die nam des Doots geweer, als voor sijn eygen wapen;
Daer treckt een yder op, en treet in sijn bejagh
Soo vaerdigh als hy kan, soo naerstigh als hy magh.
Cupido sagh een maeght met schoon gebloosde wangen,
Met hair dat scheen gemaeckt om herten in te vangen;
Sy was groen als een lis, en spichtigh als een riet,
Maer die geen jongh-gesel ontrent haer komen liet;
Het wicht, op haer gestoort, dat schoot met alle krachten
Tot aen haer jeughdigh hert, en gingh doen sitten wachten,
Wat na soo fellen schoot haer over-komen sou:
Maer voor een blijde feest, soo rees'er enckel rou.
De vrijster viel te bed, en suchte menigh-werven,
Haer sweet is bijster klam, haer buyteleden sterven;
De moeder gaf een schreen, en nam den lesten soen,
Maer Venus jongen sweegh, onseker wat te doen.
Ten lesten sprack hy dus: ‘wat magh dees pijlen schorten,
Dat sy een jonge maeght het leven gaen verkorten!
Waer is doch nu de vreught, die in haer plagh te zijn,
Nadien uyt haer ontstact soo onverwachte pijn?
Waer ick voor desen schoot, daer kond' ick vreughde maken,
En dede metter daet een droeven geest ontwaken;
Want in een killigh hert ontstont een grooten brant,
Soo dat men over al een vrolick wesen vant:
Schoon dat het winter scheen, en alle dingh bevrosen,
Al waer ick maer en schoot, daer wiessen versche rosen,
Daer wies de maeghde-palm en ander edel kruyt,
En voor een droeve maeght verscheen een blijde bruyt.
Hier gaet'et anders toe; want mits ick heb geschoten,
Soo heeft de jonge spruyt kaer soetste jeught verdroten:
1) Tusschen-val, vervattende het krakeel tusschen de liefde en de doot. mitsgaders een out mans
vryagie, die voor een bysondere geschiedenisse kan genomen worden, en misschien met
ondienstigh gelesen te worden van luyden die van soodanigen wespe gesteken zijn.
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Daer leytse nu en kermt, en, soo de doctor seyt,
Haer dootkist dient gemackt, haer graf te zijn bereyt.
Geen kruyt, geen machtigh sap, geen dranck kan haer genesen,
Eylaes! de teere bloem die is alree verwesen.
Wat is dit voor bejagh? wat voor een selsaem stuck?
Hoe komt van mijn bedrijf soo vreemden ongeluck?
Heeft aen mijn gulde pijl een adder-slangh gesogen?
Of heeft'er eenigh draeck sijn swadder op gespogen?
Of is 't eene sware lucht, die uyter hellen quam,
Die aen de frissche roos haer aerdigh wesen nam?
Wat hier van wesen magh, dat moet ick heden weten,
Al soud' ick mijn beroep, en alle dingh vergeten:
Ick wil de wonde sien, ick sal wat nader gaen,
Maer ay my, och! eylaes! mijn hert begint te slaen.
Is dit mijn soete schicht, of een van dese pijlen,
Die ick met eyger hant soo geestigh plagh te vijlen?
Neen seker, 't is een hout, soo swart gelijck een pick,
De veêren sonder glans, en niet als enckel schrick:
De punt met vinnigh stael aen alle kant beslagen,
Als of een moordenaer het wapen soude dragen:
Oock hanght'er swadder aen gelijck een adder spout,
Of als een helsche kol in nare flesschen brout.
O lecker, als ick ben! en onbedreve jongen,
Gansch waert te zijn geplaeght van duysent felle tongen,
Gansch waert van kinders selfs voortaen te zijn bespot,
O Goden, maeckt het volck een nieuwen minne-God!
Ick kan het ambacht niet, ick moet'et laten blijven,
Ick magh by Corydon wel boeken leeren drijven,
Ick magh wel aen de zee gaen wonen op een stel,
Daer noyt sich openbaert òf maeght òf jongh-gesel.
Hoe! schiet ick pijlen uyt, eer dat ick heb bekeken,
Of die met honighraet of galle zijn bestreken?
O vryers! wieje zijt, en weest soo jachtigh niet,
Maer let op uw bedrijf, eer datje vrijsters schiet.
Maer dat is nu gedaen. Wat sal ick langer klagen?
Ick moet na desen tijt my beter leeren dragen.
De schade die men lijt, de schande die men vreest,
Maeckt plompe sinnen sneegh, en wet een domme geest.
Nu weder tot de saeck: Hier schuilt een selsaem wonder,
Hier schuilt een slim bejagh, een spoock of nicker onder;
Hier is een toveres of swarte kunstenaer,
Die brenght, door hels bedrogh, de maeghden in gevaer.
Maer hoe, sou hier de Doot haer rol wel onder spelen,
En doen met haer vergif de jonge vrijster quelen?
Het spoock sliep desen nacht daer ick in ruste lagh,
Maer gingh in haesten wegh, eer ick het monster sagh:
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My dunckt dat ja, de Doot mijn wapens heeft gestolen,
En dus een gront geleyt van dit ellendigh dolen:
My dunckt, ick heb sijn pijl genomen voor de mijn,
En daerom leyt de maeght versopen in de pijn.
Ick wil flucx henen gaen in alle werelts hoecken,
Ick wil aen alle kant de reden ondersoecken:
Ick wil in aller ijl, en op den staenden voet,
Gaen sien wat noch het spoock met mijn gereetschap doet.’
Hier op is Venus kint in haesten wegh-getogen,
En na het langen tijt ten snelsten heeft gevlogen,
Geviel het dat het wicht het bleecke monster vont,
Gelijck het voor een hof geheel verslagen stont.
Het was, gelijck het scheen, met hertenleet bevangen,
Daer liep een siltigh nat van sijn bedroefde wangen:
Hem quelt nochtans geen druck, maer niet als enckel spijt,
Die hem tot in het hert en al de leden snijt.
Hem docht, het had sijn longh met brocken uytgespogen,
Hem docht, het had sijn hayr met vlocken uytgetogen;
Want 't had geen ingewant, en 't was geweldigh kael,
En 't wrongh sijn mager lijf gelijck een swacken ael.
Noch wiste Venus kint de gronden niet te raken
Die aen de bleecke Doot soo droeve sinnen maken:
Dies trat het nader toe en lett' op alle dingh,
En vont ten lesten uyt al wat'er omme-gingh.
En siet, dus stont het werck. De Doot was uytgetogen,
Terwijl noch in der nacht de vleder-muysen vlogen:
En daerom wiert het spoock sijn dwalingh niet gewaer,
Maer socht maer sijn bejagh, en stoffe voor de baer.
De Doot die vont een man bequaem te zijn geschoten,
Om dat hem over-langh het leven had verdroten;
Want mits sijn eensaem bed, soo was hy staêgh bedruckt,
En klaeghde, sijn vermaeck van hem te zijn geruckt.
Het spoock leyt op hem aen, en schoot hem in de lenden,
En dacht hy sou terstont sijn droevigh leven enden:
Maer siet, Cassander groent met dat hy was geraeckt,
En wort gelijck een roos als haer de son genaeckt.
De soete Rhodope woont onder sijn gebueren,
En dat bracht sijn gemoet in wonder vreemde kueren:
Haer wesen is terstont soo diep in hem geset,
Dat hy oock in den slaep op haer sijn lusten wet.
Sijn geest speelt op het werck nu langh by hem vergeten,
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Dies laet hy aen de maeght sijn brant en liefde weten:
Hy prees haer geestigh oogh, haer mont en soet gelaet,
En al wat van haer komt, dat is hem honigh-raet.
Cupido sagh het aen, en wou den ouden helpen,
Om by haer met gemack sijn lust te mogen stelpen:
En hadde schier een pijl geschoten na de maeght,
Maer sijn beleefde gunst die heeft den Nijt mishaeght;
Die sat daer in een hoeck besijden af-gedoken,
En heeft door slim beleyt den soeten slagh gebroken.
Niet dat van overlangh soo met de liefde strijt,
Gelijck de bleecke Doot, of als de swarte Nijt.
Het wicht aldus belet sijn voorstel uyt te wercken,
Gingh met een wacker oogh de saken over-mercken;
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Hy sagh, hoe dat de doot een misslagh had gedaen,
En dat sijn leste schoot oock qualick was vergaen.
Dit was hem groote spijt, dies gingh hy sitten klagen
Van sijn dom misverstant en soo bekaeyde slagen,
En sprack ten lesten dus: ‘Ick wil van nu voortaen
Mijn boogh en ander tuygh al beter gade slaen.
'k En wil na desen tijt geen vreemde pijlen schieten,
En dan sal yder een sijn frissche jeught genieten,
En noyt en salder mensch verdwalen in de vreught,
Die niemant oyt en voeght als slechts de groene jeught.
Al ben ick somtijts los, en plege vreemde slagen,
De winter even-wel en moet geen rosen dragen.
Een jonghman in het spel, een out man in den raet,
Dat is van outs de gront daer op de werelt staet.
Dit wil ick nimmermeer, dit sal ick niet beletten,
Men segge wat men wil, het zijn de beste wetten.
De Doot nam mijn geweer, en trof een ouden man,
En daerom is 't een werck, dat niet bestaen en kan.
Al wat Cassander doet, ten sal hem niet gelucken,
Een ander sal voor hem de versche rosen plucken.
Ey vrient, doet mijnen raet, en toomt uw los gepeys,
En stelt u voor het oogh den wegh van alle vleys.’
Als nu Cupido sagh waer door hy was bedrogen,
En dat het vreemt geval by hem was overwogen;
Soo wil hy met de Doot gaen treden in verdragh,
Op dat men naderhant het onheyl schouwen magh;
Hy wil belofte doen van noyt te sullen komen,
Daer eerst de bleecke Doot de plaets heeft in-genomen,
Mits dat het mager spoock geen huys betreden magh,
Al waer men besich is met Venus soet bejagh.
Dit wou het oilick wicht in koper laten schrijven,
Op dat het als een wet voor eeuwigh mochte blijven:
Maer schoon hy dit verbont met alle krachten riet,
De Doot die stack het om, en wou den handel niet.
Hy loegh het boefjen uyt en vry met harde streken,
Soo haest als Venus kint hier van begon te spreken:
‘Ja lecker, sey de Doot, dat waer een moye saeck,
Dat ghy gansch onbevreest sout plegen uw vermaeck.
Dat, waer'er iemant malt en vreughde komt genieten,
Ick noyt een zwarte pijl en soude mogen schieten;
Neen, boefjen, wacht dit woort noit uyt mijn hollen mont,
Dit voor-recht is geen mensch op aerden oyt gejont.
Ick ben van outs gewent, te midden in het danssen,
En by de soete jeught, en door de rose-kranssen,
Te sweven als ick wil: en van mijn rechterhant
En is geen mensche vry, oock als hy menschen plant.
Al is een deftigh Prins in sijnen throon geseten,
En draeght daer saken voor die niemant dient te weten,
Of schoon oock voor de deur al menigh wachter staet,
Noch dringh ick even-wel tot midden in den raet.
Al siet een machtigh Vorst voor hem sijn ruyters draven,
En heeft sijn moedigh heyr aen alle kant begraven,
Al rijt hy op het werck bekleet met enckel stael,
Noch klim ick op de wal, en breeck'et altemael.
Of schoon een jonge maeght, tot echte min genegen,
Ten lesten haer gemoet tot trouwen laet bewegen,
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En nu soo verre komt, dat sy haer kamer sluyt,
Noch roof ick menighmael het kroontje van de bruyt.
Hoewel een vruchtbaer wijf, ontrent haer rijpe jaren,
Is in een stil vertreck nu vaerdigh om te baren,
En dat het vroedwijf sit en wacht een soete vrucht,
Ick doe het menighmael, dat al de buerte sucht.
Ja, schoon de Priester staet te midden inder kercken,
Om voor den autaer selfs sijn offer uyt te wercken,
En dat hy tot het volck het woort des levens spreeckt,
Het is de Doot alleen die al den handel breeckt.
En waerom meer geseit? men kan geen toren bouwen,
Men kan geen machtigh slot in steyle rotsen houwen,
Men kan geen harde deur van yser laten slaen,
Of ick kan, als ick wil, in sael en kamer gaen.
Wie kan voor mijn gewelt sijn leven seker maken?
Mijn kracht is onbepaelt, ick woon in alle saken;
Niet een soo kleynen dingh, dat ick op aerden ken,
Daer ick niet uyt en werck, daer ick niet in en ben.
Ick weet, alwaer ick wil, mijn wapen uyt te kiesen,
En kan een moedigh helt sijn leven doen verliesen,
Of door een heten brant, òf door een koude vorst,
Of door een machtigh vocht, òf door een schralen dorst,
Of door een vrouwen hair te vaerdigh in-gesogen,
Of door een kleyne vliegh hem in de keel gevlogen,
Of door een schrale lucht, òf door een vuilen smoock,
Of door een soete bloem, die hy maer eens en roock.
Men vint'er die uit schrick of door benautheit sterven,
Men vint'er die vermaeck of weelde kan bederven:
De leste dien ick trof, die blies sijn leven uyt
Te midden in de feest, en by een jonge bruyt.
Ick heb aen menigh mensch het leven doen verdwijnen
In spijt en enckel smaet van alle medecijnen;
Ick hebbe door een dranck, waer uyt men bate wacht,
Veel menschen weggeruckt, en in het graf gebracht;
Ick hebbe menigh man, die my bestont te vlieden,
En dede wonder veel, ja, wat de menschen rieden,
Het leven af-gemaeyt. Hy gaf den lesten snick
Alleen uyt enckel waen, of uyt een blooden schrick.
Dit is mijn hooge macht nu soo veel duysent jaren,
Die sal ick nu ter tijt of nimmer laten varen;
Ick wil mijn heerschappy doen gelden over-al,
Tot dat den hemel selfs niet langer sweven sal.
Ghy, doet oock uw bedrijf, en laet uw pijlen swieren,
By menschen, door het vee, en op de wilde dieren:
Gebruyckt uw gansche macht, doch wat ghy maken kont,
Dat sal ick wederom eens storten in den gront.
Hoe kint, en weetjet niet? wy zijn twee groote machten
Die yder vieren moet, en niemant kan verachten:
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Het maken is uw werck, het breken is het mijn;
En schoon men anders wil, ten sal niet anders zijn.
Maer, wicht, verheft u niet, en mijt u van te roemen,
Dat ick benevens my u hebbe willen noemen,
't Is wel soo wat in schijn, dat ghy op aerden doet,
Maer weet dat ghy voor my de plaetse ruimen moet.
De reden is bekent. Ick kan, in weynigh uren,
Aen menigh duysent man het leven doen besuren,
Of door een haestigh vyer, òf door een water-vloet,
Of door een fel gevecht, een bad van menschen-bloet:
Ghy, in het tegendeel, met al uw beste saken,
En kont schier niet een kint door twee gelieven maken
In negen maenden tijts. Siet, wat een wijt verschil!
Ghy daerom lieve, wijckt en swijght na desen stil.’
Cupido, van de Doot soo vinnigh door-gestreken,
Is tot sijn innigh mergh in yver aengesteken;
Hy seyde: ‘leelick spoock, dat niemant lief en heeft,
Van al wat in de lucht of op der aerden leeft,
Waerom dus hoogh gegaen met al uw moedigh spreken,
Is 't niet een beter saeck, te maken als te breken?
Tot breken weet een schelm, een dief, een moorder raet,
En daer uyt rijst verdriet en aller menschen haet.
Maer door een soet beleit hier uyt te konnen wercken,
Dat met een staêgh gevolgh de werelt kan verstercken,
Is ja, een nutter dingh, is over al bequaem,
Is Goden lief-getal, en menschen aengenaem.
Wel aen, ghy kont in haest een gansche stad bederven,
En doet in korten tijt veel duysent menschen sterven;
Maer al wat ick besta, en hier op aerde doe,
Dat gaet, gelijckje meent, te wonder lancksaem toe.
Tsa, laet ons dit verhael een weynigh over-leggen,
En hoort, wat Venus kint hier tegen heeft te seggen;
Ghy sult in korte sien, dat al dit groot geraes
Is los, is sonder gront, en uytermaten dwaes:
Van dat de werelt rees uyt wonderbare woorden,
Hebt ghy, met alle macht, terstont bestaen te moorden,
En dat heeft nu geduert soo menigh duysent jaer,
En noch ben ick een Vorst die alle dingh bewaer.
Wat heeft dit wonder al op uw gewelt te passen?
In spijt van uw bedrijf, de werelt is gewassen;
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Men vint een meerder schaer, oock heden op den dagh,
Als oyt naukeurigh mensch in oude tijden sagh.
Wat hoef ick meer bewijs? de gronden van der aerden,
Des hemels schoon gebou, de maen en sonne-paerden
Bestaen door mijn behulp. Ick ben een gulden bant,
Die al wat immer was bewaer in goeden stant.’
Het spoock hier tegen aen: ‘Sout ghy het al bewaren?
En snoert toch uwen mont, en laet uw roemen varen;
Wat ghy met al uw macht sult brengen aen den dagh,
Sal ick ter neder slaen, en al met éénen slagh.
Het sal door mijn gewelt eens werden in-genomen,
Al wat'er heden is, of namaels staet te komen;
Ick wil mijn heerschappy gaen plegen over-al,
Soo dat'er niet een mensch op aerden blijven sal.
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En, schoon ghy al uw mergh door gramschap mocht verhitten,
Ick sal dan Koningh zijn, ick sal het al besitten!’
Dit riep het monster luyt, maer eer het vorder sprack,
Soo wast dat Venus soon hem dus de reden brack:
‘Of ghy schoon metter tijt het aertrijck sult bederven,
En dat al wat'er leeft hier eenmael heeft te sterven,
Ick, Liefde, lijcke-wel en sal noyt onder gaen,
Maer sal tot aller tijt op vaste gronden staen.
En schoon oock al het volck te gronde wert gedreven,
Het sal eens weder zijn, het sal voor eeuwigh leven;
En daer en sal geen Doot meer schieten haer fenijn,
Maer Liefde sal van all's de gront en steunsel zijn.
Die is voor u geweest, die sal geduerigh blijven,
Die sal wat u gelijckt uyt aerd' en hemel drijven.
't Was liefde die van outs de werelt heeft gebout,
't Is liefde die het werck voor eeuwigh onderhout.
Maer al wat u gelijckt, dat sal te niete koemen,
Soo dat men over u aldus sal mogen roemen:
Het monster is geweest, dat eens soo vinnigh stiet,
Sijn prickel is verstompt, sijn wapen is te niet;
Weest vrolick, die het raeckt.’ Het spoock wou boven drijven,
En wou aen Venus soon oock dat niet schuldigh blijven:
‘Hoort jongen, sey de Doot, die anders niet en weet
Als datje slim bedrogh en vreemde rancken smeet:
't Is waer, daer sal een dagh eens van den hemel schijnen,
Wanneer dat alle smaet en onheyl sal verdwijnen;
Maer dat soo grooten werck sou staen aen uw beleyt,
En heeft geen wijse mont sijn leven oyt geseyt.
Gelooft'et, weelde kint, daer zijn al hooger machten
Daer op den hemel siet, en alle menschen wachten:
't Is droom en enckel waen, dat ghy soo bijster roemt,
Ghy zijt maer enckel schuym van dat men liefde noemt:
Ghy zijt een slim vergif ontrent de jonge sinnen,
Een oylick mis-gewas van trou en eerlick minnen,
Ghy zijt een guychelaer, een spoker by de jeught,
En voet een ydel hert met ongesouten vreught.
Ghy leeft als in den dracht, en slacht d'onguere vliegen,
Die staêgh ontrent den stanck van dreck en sweeren vliegen:
Ghy stelt uw gansch vermaeck ontrent het slimste lit,
Ontrent het vuylste deel, dat eenigh mensch besit.
Noch weetje lijcke-wel de lieden in te drucken,
Dat slechts in desen hof de wellust is te plucken:
Dat hier een machtigh rijck, en ick en weet niet wat,
Dat hier verholen leyt een ongemeten schat.
Maer let op uw bedrijf, en watje pleeght te maken:
Wat is 't als malle drift, als enckel beusel-saken?
Als ick en weet niet wat? en, als men 't seggen moet,
't Is geen bekijckens waert het beste datje doet.
Wie kan uw vuyl bejagh tot eer of luyster strecken?
De dagh en lijt'et niet, het duyster moet'et decken,
En wat'er sonder licht of in de nacht geschiet,
Is meest van slimmen aert, en deught gemeenlick niet.
Van hier dan, oilick dingh, vol list en slimme treken,
Men vint in al uw doen een winckel van gebreken.
Wat is'er menigh mensch die in uw vuyl versmacht,
Dat niemant noemen derft als die geen schaemt en acht!
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De Liefde van de Doot soo vinnigh door-gestreken,
Vont weder nieuwe stof om noch te mogen spreken:
‘Ick ken het, bitter spoock! wat hier op aerden leeft
Dat voelt een aertschen aert die aen de sinnen kleeft.
Die kan hier in het vleys de mensche niet versetten,
Die kan hy met gewelt of reden niet beletten;
Maer siet, daer komt een dagh, een langhverwachte tijt
Dan sal dit aerden vat van schande zijn bevrijt,
Dan salders eens een vyer door al de werelt blaken1),
Dat sal ons brosen aert van tochten suyver maken,
En geven aen het volck een nieu en beter hert,
Gelijck als in het vyer het gout gesuyvert wert.
Dan sal mijn geestigh breyn niet aen de werelt hangen,
Oock naer geen aertse vreught of wellust meer verlangen,
Maer sal gansch hemels zijn en buyten ongeval,
Soo dat geen slim vergif ons meer bestoken sal.
Dan sult ghy, leelick spoock, geen schepsel meer bederven
Maer sult oock evenselfs voor eeuwigh moeten sterven2),
En van uw wreede macht ten vollen zijn ontbloot,
Schoon datje nu ter tijt de gansche werelt doot.
Ick, in het tegendeel, sal in der hooghte sweven,
Sal in volmaeckte vreught, sal in den hemel leven,
En dat voor alle tijt. Ghy, swijght van uwen lof!
Al wat een eynde neemt en is maer enckel stof.’
Hier stont het spoock verstelt, onseker wat te seggen,
De waerheyt is te sterck en niet te weder-leggen;
Ten lesten sloop het wegh van spijt en leet geraeckt,
En daer en is geen pays oyt tusschen hen gemaeckt.
Cassander onder-dies, die worstelt gansche nachten
Met sijn ontroert gemoet en vreemde na-gedachten:
De jeught, die langen tijt van hem was uytgegaen,
Die quam, gelijck het scheen, van nieus hem weder aen
Hem dunckt, wou Rhodope haer tot sijn leger voegen,
Dat hy oock even daer de maeght sou vergenoegen;
Maer als sijn ooge valt ontrent sijn grijsen baert,
Soo vreest hy ongemack indien hy weder paert.
Hy kende Rhodope een ruymen tijt geleden,
Maer tot op heden toe, soo bleef hy by de reden:
Hy sagh haer sonder drift, en even sonder lust,
Het scheen dat al sijn vyer was doot en uyt-geblust.
Maer nu gaet sijn gemoet haer gaven overwegen,
En wat haer in de borst of elders is gelegen;
Sijn geest woont binnen haer. Hy spreeckt, hy droomt'er van,
En 't schijnt, dat sonder dat hy niet bestaen en kan.
Dit klaeght hy seker vrient, dien hy meest alle saken
Voor desen is gewoon voor al bekent te maken:

1) 1 Cor. 3.13. Marc. 9.49. 2 Petr. 3.7.
2) 1 Cor. 15.33.
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Hy seyt hem wat een smaeck hy in de juffer vont,
Maer dat hem lijcke-wel de geest in twijffel stont:
‘Sal ick mijn echte deel, soo diep in my geseten,
Sal ick, dus gingh hy aen, een lieve vrou vergeten?
Ick houd'et voor gewis, dat haer dit vreemt geval
Oock in den hemel selfs de ziel bedroeven sal.
Sy heeft mijn soete jeught, mijn eerste kracht genoten,
En 't heeft my, doense storf, tot in de ziel verdroten;
Dies leyd' ick met haer doot en in het droevigh graf,
Dies leyd' ick alle lust tot echte banden af.’
Philetas hoort'et aen, maer gingh het wederleggen,
En quam op dit beklagh aldus sijn reden seggen:
‘Meynt ghy dat oock een ziel die in der hooghten sweeft,
Die in den hemel woont en staêgh in vreughde leeft,
Oyt peyst op ons bedrijf, ons aertsche beusel-saken,
En wat hier onder een der menschen kinders maken?
En of'er iemant vrijt, en of'er iemant trout,
Of slechts tot sijn vermaeck een vrijster onderhout?
Ey lieve, dat gewoel zijn al te slechte dingen
Voor die staêgh besich zijn om Gode lof te singen;
Voor die in reyn gewaet voor haren schepper staen,
En sien na rechten eysch dat heyligh wesen aen.
Wel vrient, wort uw gemoet tot echte trou bewogen,
En van haer eersten druck allencxens af-getogen,
En doet u geen gewelt, maer leeft gelijckje meught;
De trou en is alleen niet voor de rauwe jeught.
Want schoon of iemant komt tot aen sijn leste jaren,
Geen wet die hem verbiet oock dan te mogen paren;
Oock dan behoeft men hulp, en dickmael aldermeest,
Ten goede van het lijf en van een swaren geest.
Tracht maer een lieve ziel tot uw vermaeck te vinden,
Die haer aen uw gemoet door trou sal willen binden.
Zijt ghy niet, alsje pleeght, een fris en jeughdigh man,
Noch hebj' iet lijcke-wel, dat vrouwen locken kan:
Ghy zijt van soeten aert, en lief-tal in de zeden,
Oock wacker in vernuft, en vrolick in de reden,
U quelt noch schralen hoest, noch quastigh flerecijn,
Maer hebt een blijden geest, en leden sonder pijn.
Ick stel'et voor gewis, geen vrou sal haer beklagen
Aen u den soetsten tijt te hebben op-gedragen;
Te min indienje toont, als ghy verhuysen sult,
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Dat ghy se loonen wilt voor haer beleeft gedult.’
Cassander, uyter aert tot soete min genegen,
Laet door het kort gespreck sijn herte licht bewegen,
Hem dunckt dat hy alreets een soon of dochter teelt:
Voor een die danssen wil is haest genoegh gespeelt.
Hy geeft den vryen loop aen sijn beroerde sinnen,
En pooght met alle macht om Rhodope te winnen:
Hy groeyt al is hy dor, hy bloeyt al is hy grijs,
Hy brant al is koel, hy malt al is hy wijs.
Soo haest dit wort bemerckt by al de jonge gasten,
Die staêgh op Rhodope en op haer deure pasten,
Is yder ongesint en uytermaten gram,
Vermits een out gesel ontrent de juffer quam.
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Daer is een soete tijt, wanneer de jonge lieden
Gewoon zijn hare gunst de vrijsters aen te bieden,
Of door een groene mey, ontrent haer deur geplant,
Of door een nacht-gesangh of ander minne-pant.
Cassander tijt te werck en laet ten vollen blijcken,
Dat hy in dit geval geen vryers heeft te wijcken;
Sijn hert is enckel vyer en jonger als hy plagh,
Als hy maer Rhodope in sijn gedachten sagh.
Hy liet een lauwer-boom met gulde lovers cieren,
Hy liet'er boven uyt gestickte wimpels swieren:
Daer sagh men Venus kint met sijn gespannen boogh,
By wijlen of het stont, by wijlen of het vloogh,
By wijlen of het schoot: sijn moeder daer beneven,
Die scheen een brandigh hert aen hem te willen geven.
De mey stont op een mast, als op een hooge stam,
Soo dat haer groene top tot aen haer venster quam.
De schilder van den Prins, die hadde seven weken
Rontom het hout gemaeckt veel soete minne-treken:
Hoe Foebus Dafne volght, hoe Pan de Nymfen jaeght,
En ander geestigh werck, dat aen de jeught behaeght.
Te midden in den boom daer stont een nette mande,
Vol aerdigh suycker-werck, als tot een offerhande
Voor Rhodope gewijt; en wat'er binnen lagh
Was na de kunst bereyt, soo geestigh als het magh.
Het decksel van den korf is wonder het gevlochten,
Met stricken na den eysch en wel-gevoeghde bochten,
Soo dat'et aen het oogh vertoond' een schoon gesicht,
En boven op het scheel daer stont een kleyn gedicht:
Ontfanght dit soet geschenck, o soetste van den lande,
Maer neemt des niet-te-min mijn gunstigh hert te pande,
Mijn hert daer in ick voel een stage minne-vonck;
De mey, en uwe jeught die maeckt my weder jonck.
De son doock in de zee, de nacht die quam gesegen,
De slaep heerst in het wout, en alle dieren swegen:
Maer schoon meest al het volck met al de sinnen rust,
Al wat'er vryen wil en heeft geen slapens lust.
Cassander laet de mey met haer verciersel bringen,
En t'wijl die wort geplant, soo liet hy geestigh singen,
Met kunstigh snaren-spel en alderley musijck;
Noyt beter mey-gesangh in al het gansche rijck.
Daer was een soete keel van duysent uyt-gelesen,
Die, mits haer nette stem, van yder wiert gepresen,
Die songh een wijl alleen, die songh een kluchtigh liet,
Dat aen een ouden man een jonge vrijster riet:

Mey-liet. Voyse: Puis que de uwre sans armer.
O schoonste, die men vinden magh,
O glans van onse landen!
Al ben ick koelder als ick plagh,
Ghy doet mijn herte branden.
Al is de winter sonder kruyt,
Noch schiet'er wel een bloempjen uyt.
't Is waer, ghy zijt in volle jeught,
En ick van oude jaren;
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Maer noyt en is men sonder vreught,
Daer twee gelieven paren.
Twee herten eens in rechte min,
Dat brenght gewisse vrientschap in.
Wat vrijsters zijnder beter aen
Als die een out man trouwen?
Haer sin die wort in all's gedaen,
En 't zijn de liefste vrouwen.
Waer jeught en wijsheyt t' samen paert,
Daer heeft de trou haer rechten aert.
Een jongelingh is bijster wilt,
Hy kan schier nimmer rusten:
Sijn weeligh hert is noyt gestilt,
En helt tot nieuwe lusten.
't Is selsaem, wat een grilligh bloet
In jongh en domme sinnen doet;
Maer die sijn rijpe jaren heeft,
En gaet niet elders mallen:
De liefste krijght al wat hy heeft,
Hy doet haer wel-gevallen.
Een paert dat nu is grijs van hayr,
En heeft van hollen geen gevaer.
Gebreeckt'er aen een out man iet,
Vermits sijn swacke leden,
Hy schenckt, hy koopt, hy looft, hy biet,
Hy voeght hem na de reden;
De liefd' heeft staêgh een open hant,
Dat is den aert van reynen brant.
Ghy dan, o schoonste die men vint,
Veracht geen oude jaren;
Al draeghje niet geduerigh kint,
Ghy sult te beter varen:
Het lant by wijlen eens gebraeckt,
Wort by den lant-man niet gelaeckt.
Na dat de sanger sweegh soo liet Cassander spelen,
En weder overhant vernam men soete kelen.
Doch Cnemon daer ontrent die sagh den handel aen,
Tot sijn beroerde geest in hem begon te slaen.
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Hy is uyt enckel spijt ter zijden af-geweken,
Hy dicht een tegen-liet en vry met harde streken;
Het is hem ziel-verdriet, dat hem een grijsen baert
Ontrent de jonckheyt voeght, en wenscht te zijn gepaert.
Dies wat men seggen kan tot na-deel van de jaren,
En wat'er omme-gaet als oude lieden paren,
Druckt hy ten nausten uyt, en brenght'et aen den dagh,
Soo schamper als hy kan, soo vinnigh als hy magh:
Wat magh den drogert over-gaen?
Wat maelt hem in de sinnen?
Sijn jeught en vreught die heeft gedaen,
En noch soo wil hy minnen.
Vrient, daer sich toont een grijsen baert,
En heeft het vryen geenen aert.
Een vonckje levens, sonder meer,
Dat speelt u in de leden:
Ick weet uw kracht is wonder teer,
Hy stelt u doch te vreden.
Een kaers die in de pijpe brant,
En was noyt aerdigh minne-pant.
Om 't weynigh koren dat u rest,
Wilt ghy een meulen bouwen:
Blijft dieje zijt, 't is alderbest,
En laet de jonckheyt trouwen.
Geen mens dient out wanneer hy vrijt,
Dat spel vereyscht een soeter tijt.
Het minnen is maer voor de jeught,
Die past het geestigh mallen;
Ghy, laet de jonckheyt hare vreught,
Van u en wil 't niet vallen.
Het hof en raet-huys, lieve vrient,
Is recht dat oude lieden dient.
Een out soldaet en voeght niet wel,
Hy mocht al beter rusten:
En min soo dient gerimpelt vel
Voor groene maeghde-lusten.
De minne-god gelijckt een kint,
Het dient oock jonck al wat'er mint.
Een dorre steel heeft niet gemeens
Met versch ontloken rosen:
Al schijnt de son des winters eens,
't En zijn maer korte posen.
Als iemant op sijn laersen pist,
't Is tijt dat hy sijn boeltjen mist.
Het schimpliet trof den man; hy woud'et wederleggen,
Maer daer is geen gehoor al meynt hy veel te seggen;
Noch riep hy Cnemon toe: ‘hoe vinnigh datje zijt,
Dit is een ware spreuck bevestight van den tijt:
En wilt den naem van arm noyt aen de lieden geven
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Die niemant schuldigh zijn en rustigh konnen leven:
Geeft oock den naem van out noit aen een wacker man,
Die, schoon hy jaren heeft, sijn leden reppen kan.
De jeught is maer een vlam in haesten op geresen,
Die licht tot assen wert, en krijght een ander wesen,
Gelijck een stoppel-vyer.’ Eer dat hy vorder sprack,
Soo rees'er heesch geschal, dat hem de reden brack.
Want als de loose gast sijn deuntjen had gesongen,
Soo wert de goede man gegeesselt van de tongen,
Bespot van al het volck, belachen van de jeught,
En stracx wert hem de geest verlaten van de vreught.
En na soo wrange gal op hem was uyt-gespogen,
Soo wort hy metter daet als binnen hem getogen;
Een schilt-pad aen-geraeckt, als sy verreysen wil,
Die kruypt dan in haer schelp, en hout haer gangen stil.
Hy stont een wijl en keeck, als met de doot bevangen,
En voeld' in sijn gemoet verdriet en harde prangen.
Hy gaet ten lesten heen en raetslaeght langen tijt,
Of hem de jonge maeght oock verder dient gevrijt.
Doch naer hy met bescheyt sijn kracht heeft overwogen,
En wat in dit geval sijn schouders dragen mogen,
Soo quam sijn droef gemoet ten lesten tot besluyt,
En berst met herten-leet in dese woorden uyt:
‘O waer ick nu ter tijt, gelijck ick plagh te wesen,
Doen my de soetste jeught en alle vrouwen presen,
Doen ick was aengenaem alwaer ick immer quam,
En dat een Nymphe selfs in my vermake nam;
Soo mocht ick dese roos tot mijnen troost genaken,
En mijn bedroefde ziel in haren glans vermaken:
Maer dat en is niet meer, mijn jeught die is gedaen,
En is gelijck een damp in haesten wegh-gegaen.
Wat sal ick nu ter tijt met spel en liefde moeyen?
Dat laet ick gasten doen die noch in krachten groeyen.
Och! als ick maer en sie op desen grijsen baert,
Dan acht ick my onnut om meer te zijn gepaert.
Hoe strijdigh is de mensch oock in sijn eygen sinnen!
Hy siet wat hem misstaet, maer kan het niet verwinnen;
Hy siet wat reden eyst, en wat de tucht gebiet,
Maer schoon of hy het weet, hy doet'et echter niet.
My is genoegh bekent wat ick behoor te weten,
Noch kan ick even-wel het mallen niet vergeten:
Ick hou dat my voortaen geen jonge vrou en past,
Noch blijf ick aen het werck met al de sinnen vast.
Ick male sonder rust, onseker wat te maken:
Dan wil ick van haer zijn, en dan tot haer genaken;
Ick sta met dit gemoet geduerigh in verschil,
'k En weet niet wie ick ben, of waer ick henen wil.
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Wanneer de jaren gaen, en dat de krachten wijcken,
Soo kan geen liefde meer aen eenigh mensch gelijcken;
Want daer een out gesel doet jonge lieden werck,
Daer wort hy van het bed gedragen na de kerck.
Nu vaert wel, losse drift van mijn verdwaelde sinnen,
Vaert wel verdrietigh mal, en dit ontijdigh minnen,
Vaert wel, o leste stuyp van dit ellendigh vleysch!
Ick wil van nu voortaen gaen leven na den eysch;
Gaen leven na den aert van mijn verloope jaren,
Die my schier even-staêgh haer swackheyt openbaren,
My seggen wat ick ben, en wat ick wesen sal,
En dreygen desen romp als met een stagen val.
Ick sie dit kranck gestel, en mijn verswackte leden
Staen van de bleecke doot in haest te zijn bestreden,
En noch gevoel ick brant. Ey, wat een selsaem werck!
Mijn lijf is wonder swack, mijn vleesch geweldigh sterck.
Maer schoon ick heden schijn in goeden stant te wesen,
Kan niet de minste koorts, in haeste op-geresen,
Kan niet een ander quael my storten in het bed,
En door een kleynen stoot my doen een groot belet?
En als mijn echte deel haer recht niet sou genieten,
Sal ick dan niet terstont een vrou-bedrieger hieten?
Ach! soo dat ongeval my eens te deele viel,
Ick waer op eenen nacht een lichaem sonder ziel.
'k En wou, na dit verwijt, geen uur op aerde leven,
Maer sou my tot de doot gewillig over-geven;
En sijgen in het graf: en tot een kort besluyt,
Ick blies in haren arm mijn droevigh leven uyt.
Ick laet dan, jonge bloem, ick laet uw schoonheyt blijven,
Maer sal my lijcke-wel uw vrient en dienaer schrijven,
Uw vrient en dienaer zijn, en hier en over-al,
Soo langh in dese borst een adem spelen sal.
Het is een grooter helt, die sijn vervoerde sinnen
Kan houden onder dwangh, en krachtigh overwinnen,
Als die een machtigh slot of heir kan neder-slaen;
De deught en wijsheyt selfs en kan niet hooger gaen.
O ghy, die desen romp te samen hebt gebonden,
En doen het u beviel op aerden hebt gesonden,
Ick danck u voor den tijt aen my wel eer verleent,
Ach! die is wegh-gegaen, eer ick'et had gemeent.
Ick hebbe nu geleeft tot aen de tsestigh jaren,
Al schier gelijck een droom in haesten wegh-gevaren,
Mijn baert is wit-gepluckt, mijn hair ten vollen grijs:
Ghy, die my jaren gaeft, maeckt oock mijn sinnen wijs!
Bevrijt mijn grilligh hert van dit ontijdigh mallen,
En laet geen dorren halm in groene lusten vallen;
Laet my niet metten geest in dit gestaêgh verschil,
Maer ghy, die neemt de daet, beneemt my oock den wil!’
Hy bad na dit geval, en wenschte menigh-werven,
Dat wat na vrouwen treckt in hem nu mocht versterven,
Dat wat een man gelijckt mocht leggen sonder kracht,
Vermits hy sich ontseyt de vreughde van de nacht.
En t'wijl om dit gepeys sijn droeve sinnen sweven,
Soo kreegh hy als een walgh van al sijn vorigh leven:
Soo dat hy alle vreught en jonge lieden schout,
En stelt hem in den staet om noyt te zijn getrout.
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En om niet wederom in dit gewoel te raken,
Soo deed' hy seker liet op desen handel maken,
Dat quam hem op de tongh en gingh hem uyt den mont,
Soo ras hy binnen hem sijn geest onrustigh vont:

Liet.
Voyse: Faut il qu'une beauté mortelle.
O God, sal ick noch langer klagen?
Sal ick noch langer treurigh zijn,
Vermits een bitter-soet fenijn
Komt aen mijn hert geduerigh knagen?
O neen, mijn God, o Schepper, neen;
O God, besit mijn hert alleen!
Ick heb aen schepsels deel gelaten,
Van dat aen God, ons hooghste goet,
Mijn ziel voor eeuwigh geven moet;
Maer nu wil ick de werelt haten,
En worden met den Schepper een,
O God, besit mijn hert alleen!
Al wat de jeught heeft konnen geven,
Al wat de wereld blijtschap hiet,
Al wat het vleys voor lusten biet,
En past niet op mijn vorder leven;
In u is troost en elders geen,
O God, besit mijn hert alleen!
Al wat ick immer heb genoten
Van dat het vlees te voorschijn bracht,
Of dat mijn ydel hert bedacht,
Is als een stroom voor-by geschoten,
Soo dat ick nu mijn vreught beween;
O God, besit mijn hert alleen!
In ieder mensch plach iet te wesen,
Daer op dat hy sijn herte set,
En sijn verstompte sinnen wet;
O Heer, weest dit in my na desen,
En maeckt ons uwen geest gemeen;
O God, besit mijn hert alleen!
Wat kan voortaen mijn geest vermaken?
Voor my, 'k en acht geen lusten meer;
Weest ghy alleen mijn blijtschap, Heer!
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Laet uwen troost mijn ziel genaken
En sijgen tot mijn innigh been; O God, besit mijn hert alleen!
Mijn hayr, nu grijs van lange jaren,
Dat klopt als staêgh aen mijn gemoet,
En spreeckt als tot mijn innigh bloet:
Laet vreught en lust en jonckheyt varen,
Al dat en hadje maer te leen; O God, besit mijn hert alleen!
Het recht vermaeck en lustigh wesen,
Dat is tot uwe rechter-hant,
Geen mensch die elders ruste vant;
Want al die vleesch en werelt presen,
Zijn wegh-verslingert als een steen;
O God, besit mijn hert alleen!
Aen u wil ick mijn korte dagen,
Aen u wil ick mijn lesten tijt,
Aen u wil ick, in ware vlijt,
Mijn ziel en lichaem over-dragen;
En, mits ick dit van herten meen,
O God, besit mijn hert alleen!
Daer was doen op het rijck een heete lucht geresen,
En Rhodope die socht alleen te mogen wesen;
Sy wou met haer gemoet gaen treden in beraet,
Wat dat haer nu te doen en wie te kiesen staet.
Haer vader had een slot aen Thebes veer gelegen1),
Daer toe was haer gemoet op desen tijt genegen;
Sy dan met haer gevolgh begeeft haer op de reys,
Maer hout haer besich hert geduerigh in gepeys.
Daer was een frissche beeck die, uyt den Nijl gesproten,
Quam nevens 't ridder-huis tot inden hof geschoten;
Hier was haer vaders lust, hier toeft hy menigh vrient,
En hier door wert de stadt en menigh huys gedient.
Een tack van dese vliet, die quam met koele stroomen
Geslingert door het lant, tot midden in de boomen;
Hier gaet de jonge maeght haer setten in het groen,
En liet haer opper-kleet van hare leden doen.
Sy maeckt haer voeten bloot, en stelt haer om te baden,
Maer dieper in te gaen en vontse niet geraden:
En t'wijl haer kamer-meyt haer teere leden wast,
Siet daer een adelaer die na haer schoenen tast.
En of haer maeghden slaen, en op den vogel kijven,
En soecken met gebaer den arent wegh te drijven;
Noch grijpt hy verder toe en, met een snellen vlucht,
Soo swiert hy met den roof tot boven in de lucht.
Sy (om dit vreemt geval in haren geest verbolgen)
Sent stracx haer knechten uyt, en laet den arent volgen;
Maer siet, de vogel sweeft vry hooger als hy plagh,
Tot dat geen menschen oogh hem meer bereycken magh:
Hoe ver de jongers gaen met onvermoeyde gangen,
1) De stadt Thebae lagh op een arm van de rivier de Nijl genaemt, als noch by de oude
lant-kaerten van AEgypten te sien is.
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Sy keeren wederom en hebben niet gevangen,
Het dier dat is gegaen. Wat kander niet geschiên!
Men kan, alwaer men soeckt, geen schoen of arent sien.
Als Rhodope verstont den uyt-gangh deser saken,
En datse niet en kan tot haren schoen geraken;
Soo stelts' uyt haren sin het selsaem ongeval,
En denckt dat sy wel haest een ander maken sal.
De vogel onder-dies is hooger op-gevlogen,
En even met den buyt een verren wegh getogen,
Tot hy ten lesten quam te Memphis in de stadt,
Alwaer de Koningh selfs gelijck als rechter sat2).
(Het was een out gebruyck, dat, als de Vorsten quamen
En van den burger-twist, als rechters, kennis namen,
Dan niet in eenigh huys, maer in het open velt
Het oordeel wert geraemt, en 't vonnis in-gestelt).
Als hier de vogel quam, soo gingh hy lager dalen,
En bleef een wijle tijts ontrent de vierschaer dwalen,
Nu gins dan wederom, nu ras dan weder stil,
En niet een mensch en weet waer dit al henen wil.
Ten lesten, soo het scheen, nu moede van te mallen,
Soo laet hy sijnen roof van boven neder-vallen,
Maer sonder iemants leet, en buyten alle noot;
Want siet, den Koningh selfs ontfingh hem in den schoot!
Stracx siet men al het volck tot haren Vorst genaken,
Nieus-gierigh om te sien de gronden deser saken,
Nieus-gierigh om te sien wat dat de vogel brenght,
En wat soo gragen dier aen haren Koningh schenckt.
Een raets-heer, by den Prins dien eygen tijt geseten,
Is wonder seer begaen om dit geheym te weten:
En mits hy schemer-ooght, soo greep hy sijnen bril,
En socht met grooten ernst wat dit beduyden wil;
Doch eer hy recht bekent wat neder is gekomen,
Soo was de goede man als buyten hem genomen,
Dies riep hy overluyt met op-getogen sin:
‘Mijn heeren, let'er op, dit heeft een wonder in!
De Koningh tast het aen, dat neder is gesegen,
Om recht te mogen sien wat hem daer is gekregen:
En als hy dit geschenck met hant en vingers raeckt,
Soo is 't een vrouwenschoen wel aerdigh toe-gemaeckt:
Een schoen aen alle kant geschildert met de naelde,
Waer op de jonge Vorst stont langen tijt en maelde;
Hy siet'er zijde-werck en dun-getogen gout,
Dat hem een ruyme wijl de sinnen besich hout:
Hy siet'er boven in, hy siet'er schoone boomen,
Hy siet'er, soo het schijnt, het roeren van de stroomen,

2) Memphis was eertijts de hooft-stadt van AEgypten, nu Cajro genaemt.
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Hy siet'er in 't verschiet verheven rotsen staen,
Die sijgen in de lucht, en tot den hemel gaen.
Maer als hy naderhant, met wel-bedachte reden,
Het aerdigh meester-stuck wat nader gaet ontleden,
Vernam hy dat het werck niet in het wilt en sweest,
Maer dat'et sijn bescheyt en diepe gronden heeft.
Want als hy eerst den rant gaet nader overmercken,
Hy siet'er harten op, hy siet'er wilde vercken,
Hy siet'er jacht getuygh, hy siet'er op een ry
Veel bracken na den eysch en felle doggen by:
Hy siet in grooten ernst, hy siet Diana volgen,
Die roept, gelijck het schijnt, en toont haer als verbolgen,
Om dat het maeghde-rot niet rasser aen en koomt,
En voor een vinnigh swijn en sijne tanden schroomt.
Dit stuck wert van den Vorst met hoogen lof gepresen,
Hy meynt sich in het bosch of op het velt te wesen,
En dat vermits de jacht, door soo een aerdigh beelt,
Hem door het gansche breyn en al de sinnen speelt.
Maer als het opper-deel by hem wort overwogen,
Soo wort sijn grage ziel als buyten hem getogen;
Hy siet aen d'eene kant, hoe sich Diana wast,
En hoe het maeghde-rot op hare diensten past:
Hy siet de Nymphen selfs tot aen haer naeckte lijven,
Hy siet de jacht-Godin met schoone doecken wrijven;
Hy siet'er, en hy schrickt, uyt vreese van gevaer,
En voelt hem even soo, of hy Acteon waer.
Maer als hy keert het werck om alle dingh te weten,
Soo vint hy Cadmus neef, die leyt daer al verbeten,
Hy siet Melampus staen sijn alderliefsten hont,
Die sit hem op het lijf en bijt hem in den mont.
De droeve jongelingh die schijnt hem aen te spreken,
Maer vint dat sijne stem sijn knechten is ontleken:
Hy siet Diana staen, die toont haer als verblijt,
Om dats' in sijn verdriet magh koelen hare spijt.
Hy siet ter sijden af haer blijde Nymphen danssen,
Hy siet haer al gelijck geciert met groene kranssen,
Om dat hy was gevelt, en niet meer sien en magh,
Die met een dertel oogh haer naeckte leden sagh.
De Vorst op dit gesicht die voelt sijn geest verrucken,
Hy siet aen alle kant, hy let op alle stucken,
Hy let oock op het lint, dat in het schoentjen stack,
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En hoe een kleyn gedicht als tot den leser sprack:
Laet geen oogh te verre schieten,
Want het kan tot quaet gediên:
Watje niet en mooght genieten,
Dat en hebje niet te sien.
De letter was geciert met wonder schoone swieren;
Met selsaem bosch-gespuys, en onbekende dieren;
Met Nymphen hant aen hant, met Satyrs aen den rey,
En, waer een ploye viel, een peerel tusschen bey.
Het schrift dus af-gemaelt en konde niemant lesen,
Of 't lint moest op den schoen eerst vast gebonden wesen:
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Maer als na rechten eysch het leer was toe-gedaen,
Dan sagh men op een ry de schoone letter staen.
De Vorst in dit gesicht en weet niet wat te peysen,
Hy voelt sijn gansche ziel door al AEgypten reysen;
En soecken na de maeght, die met soo netten hant
De werelt heeft vereert met soo een edel pant.
Ten lesten vanght hy aen in sijn gemoet te spreken:
Want hant heeft dit gemaeckt? wat vinger dit gesteken?
Wat voor een snege ziel heeft dese vont bedacht?
En op soo kleynen plaets soo grooten stuck gewracht?
Hy, die maer eens ontdeckt de klauwen van de leeuwen,
Al siet hy schoon het dier niet voor hem sitten schreeuwen,
Bevint noch evenwel, oock uyt het minste lit,
Wat voor een grousaem beest dat in de ruyghte sit.
Ick houde dat het lijf, aen dese ziel gegeven,
Daer soo een edel hert gewoon is in te leven,
Moet ja een schepsel zijn soo boven-maten schoon,
Dat ick het waerdigh acht een Koninghlicke kroon.
Hier op speelt hem de geest, en kan men niet versaden,
Alleen is hy beducht en wonder seer beladen,
Waer sy te vinden is, en waerse wonen magh,
Die, sonder haer te sien, in hem versegelt lagh.
Hy sent gesanten af, die uyt geheel AEgypten
En al het naeste lant de netste vrijsters kipten;
Op dat hy vinden mocht, dat hy van herten socht;
Als hem het maeghde-rot sou wesen t'huys gebrocht,
De jager van den Vorst die wort'er toe-gekoren,
Om door een sneegh beleyt de sake na te sporen:
En mits hy door het rijck nu langh gereden had,
Soo quam hy op het lest te Theben in de stad.
De meester van het huys, daer in hy was getogen,
Onthaelt den hovelingh met alle sijn vermogen,
Hy voeght sich nevens hem, al waer hy immer gingh,
Hy leyt hem over-al, en toont hem alle dingh.
En t'wijl hy sagh de stad in haer volkome leden,
Soo quam hy voor het huys van Rhodope getreden;
Daer vont hy dat de deur met rosen was geciert,
En dat'er groen gewas om al de vensters swiert:
Daer vont hy dat de stoep met meyen is besteken,
En ick en weet niet wat vol soete minne-treken,
Daer vont hy bloem-gewas aen alle kant gegoyt,
En oock de straten selfs met rosen over-stroyt.
Als dit Archites merckt, soo vraeght hy, wat de kruyden
En wat daer voor de deur het stroysel wou beduyden:
De waert op dit versoeck versweegh den joncker niet,
Maer seyt in ronde tael al wat'er is geschiet.
Hy seyt dat Rhodope heeft seven jonge-lieden
Die al in grooten ernst haer trouwe komen bieden,
En dat'er volle macht de vrijsters is gejont,
Te kiesen uyt den hoop die haer te sinne stont.
Hy seyt hoe dat de jeught, als met de gansche leden,
Heeft wonder hart geswetst, en onder een gestreden;
En dat noch yder doet wat hy bedencken kan,
Om door getrouwen dienst te werden haren man.
Hy seyt dat onder dies by al de jonge luyden
Haer deure wert bestroyt met vers-gepluckte kruyden,
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En dat haer gansche stoep met rosen was gekroont,
Vermits een yder hoopt van haer te zijn geloont.
Archites kan sijn hert niet langer wederhouwen,
Hy seyt, het waer hem eer de vrijster aen te schouwen,
Hy seyt noch boven dat, indien het magh geschiên,
Dat hy de juffer wenscht oock heden eens te sien.
De waert, niet onbewust hoe vry sy plagh te leven,
Heeft stracx den vollen loop aen dit versoeck gegeven:
Hy sent een dienaer uyt, die bootschapt aen de maeght
Dat haer besoeck genaeckt, indien het haer behaeght.
Sy, vry, gelijckse plagh, en sonder iet te schromen,
Laet op den staenden voet Archites binnen komen,
Sy biet hem goeden dagh, sy toont hem bly gelaet,
Niet sparigh van de kunst of van een soeten praet.
Hy, op dit goet begin, wat nader in-getreden,
Besiet de jonge maeght, besiet haer frissche leden,
Besiet haer wacker oogh, besiet haer rooden mont,
En hoe dat alle dingh haer wel en geestigh stont.
In al dit schiep de man een wonder groot behagen,
En heeft daerom het oogh noch verder om-geslagen,
Hy siet benevens haer een raem gespannen staen,
Daer seker aerdigh werck was onlanghs opgedaen.
Hy let waer heen het streckt en, sonder meer te vragen,
Hy siet een open velt, hy siet Diana jagen,
Hy siet een eensaem wout, daer op Actaeon stont,
Juyst doen hy in de beeck de naeckte Nymphen vont.
Maer hoe de jongelingh wert in het lijf gebeten,
En van sijn honden selfs als wilt-braet op gegeten,
Daer van is maer alleen een rauwe schets gemaeckt,
Met gout niet overkleet, van sijde niet geraeckt.
De joncker niet-te-min, die kan genoeghsaem mercken,
Dat aen het edel stuck noch vorder is te wercken:
Dies na dat hem de man een weynigh heeft bedocht,
Soo vint hy metter daet, dat hy nu lange socht:
Hy denckt dat ja, de schoen by sijnen Prins gevonden,
En die hem uyt de lucht is selsaem toe-gesonden,
Is even dus gewrocht, en dat het waerde pant
Komt van gelijcke kunst, en al van eender hant.
Hy wil na dat gesicht niet meer in twijffel hangen,
Hy roept een trouwen knecht, en laet het schoentjen langen,
En siet, die nu het werck en dan de schoen bekeeck,
En vont noyt eenigh ey, dat soo een ey geleeck.
Hier op was 't, dat de man hem na de jonckvrou wende,
En toont het aerdigh stuck, en vraeght of sy het kende;
Sy antwoort: ‘edel heer, wiens kan dit maecksel zijn?
Als ick het lestmael sagh, doen was het schoentje mijn.
't Is hier in huys gewrocht, en over weynigh dagen
Door seker ongeval uyt mijnen hof gedragen;
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En op dat u het stuck magh werden openbaer,
Komt, oordeelt met bescheyt, hier is het weder-paer.
De schoen, die ghy vertoont, daer heb ick op gesteken,
Hoe dat de jacht-Godin haer is gewoon te wreken,
Wanneer een dertel oogh haer lijf genaken derft,
En hier uyt rees de feyl waerom Actaeon sterft.
De schoen dien ick behiel, daer op heb ick getogen
Hoe Phoebus in de min van Daphne wert bedrogen;
Want t'wijl hy na de maeght met grage vingers tast,
Soo grijpt hy anders niet als slechts een groenen bast,
Een nieu-gewassen hout, en tacken van laurieren,
Bequamer om een hooft, als om een bed te cieren:
Met dit en ander werck, dat jonge lieden raeckt,
Heb ick het gansche stuck ten vollen op-gemaeckt.’
Als dit Archites hoort van Rhodope verhalen,
Soo laet hy sijn gesicht een weynigh verder dwalen,
En t'wijl hy slaet het oogh ontrent het aerdigh lint,
Soo is 't dat hy dit vaers daer op geschreven vint:
Vryers, wilt geen maeght verrassen,
In de stadt, noch op het velt;
Kracht en kan geen minnaer passen,
Hier dient liefde, geen gewelt.
De man die stont en keeck, onseker wat te spreken,
Hy siet'er schoone kunst, hy siet'er soete treken;
Hy siet in sijn gemoet, hy weeght het vreemt geval,
En denckt wat van de maeght ten lesten worden sal.
Hier op begon hy dus: ‘Wat sal ick langer peysen?
Sy, wiens dit schoentjen is, die moet na Memphis reysen;
Na Memphis, daer de Vorst van hoogh-geduchte macht
Niet my of mijn gevolg, maer uwe schoonheyt wacht.’
‘Na Memphis? sey de maeght, wat heb ick doch bedreven,
Dat ick hier niet en magh in vrede blijven leven?
Ick ben van stillen aert, en geensins hoofsgesint,
Ick ben oock boven dat mijns vaders eenigh kint.
Wilt ghy het weder-paer van dit borduersel hebben,
Of eenigh schoonder werck van mijn gestickte webben;
Het is voor uwen Vorst al wat ick aerdigh ken,
Laet my slechts maer alleen daer ick op heden ben.’
Archites wederom: ‘'k En wil geen moye dingen,
'k En meyn noyt jonge maeght haer ciersel af te dwingen:
Het is oock, frissche blom! om geen borduerde schoen,
Het is den grooten Vorst om u alleen te doen.
Ghy, wat ick bidden magh, en wilt toch geensins schromen:
Al wat u selsaem schijnt, dat sal ten besten komen;
Gaet, seght uw vader aen dit wonderlick geval,
Ick weet dat hy het stuck niet tegen wesen sal.’
Eylaes! de jonge ziel die is geheel verslagen,
Haer tranen bersten uyt, en sy begon te klagen;
Haer vader komt'er by, en hoort den rechten gront,
En hoe dit selsaem stuck ontrent den Koningh stont.
Archites vordert werck, hy doet sijn paerden komen,
En heeft in sijn Caros de vrijster op-genomen,
Oock Alcon nevens haer en, naer een kort besluyt,
Soo tijt hy op de reys, en flucx ter poorten uyt.
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Daer woelt de gansche stadt. De vryers boven allen,
Die komen met gedruys te samen aen-gevallen;
De krijghsman voren uyt, den degen in de vuyst,
Hy vraeght aen alle kant, waerom de maeght verhuyst.
Hy vraeght, wie sich vermeet de juffer aen te raken,
En door de gansche stadt soo veel gewoels te maken:
Hy dreyght met vollen mont, en met een sier gelaet,
Wie van de vrijster komt of na de vrijster gaet.
Maer als hy Rhodope sagh op den wagen setten,
En dat haer vader selfs het niet en kon beletten,
En dat veel hoofs gevolgh ontrent Archites stont,
En dat men overal des Koninghs wapen vont:
En dat een yder sweegh, en niet en dorste spreken,
En dat de rechters selfs, en al de machten weken;
Doen sloegh hem sijn gemoet tot aen sijn bange ziel,
Soo dat hy van het leet by na ter aerde viel.
Noch gaet het vryer-rot sich echter toe-bereyden,
Om met een grooten sleep haer uyt te mogen leyden:
Maer niemant van den hoop en weet'er in der daet,
Waer dit al henen wil, en wat'er omme-gaet.
Veel meinen dat de Vorst om haer heeft laten stueren,
Vermitsse kunstigh is en geestigh kan bordueren,
En dat de jonge Prins begeert een aerdigh pant,
Wiens roem sal mogen gaen door al het naeste lant.
Een tweede, dat de Vorst, vermits haer geestigh singen,
En datse was begaeft met duysent soete dingen,
Haer over-brengen liet in Memphis hoogh gebou,
Op dat hy van haer stem vermaeck genieten sou.
Een derde, dat de Prins haer wou vooghdesse maken
Van al het naelde-werck, van al het linne-laken,
Het zy van sijnen disch of van sijn eygen bedt,
Vermits dat Rhodope is uytermaten net.
Een yder seyt het sijn, en meest de jonge lieden;
Die meynen, schoon men siet dit vreemde stuck geschieden,
Dat even dit vertreck, en onverwacht geval,
Haer langh-verhoopte trou niet tegen wesen sal.
Dat ja (nadien de Vorst de kunste placht te loonen),
Hy meer als aen de maeght sijn gunste sal betoonen,
De reys van Rhodope hèm dienstigh wesen kan,
Die sy na desen tijt sal noemen haren man.
De raets-heer sweegh'er op, en liet de vryers woelen,
Vermits hy in sijn hert is anders van gevoelen;
Dies seyt hy op het lest: ‘Dees' hoop is enckel waen,
Hoort, vrienden, met een woort, de vrijster is gegaen!
Ghy moocht van heden af haer wel verloren schrijven,
Want komtse by den Prins, sy moet'er eeuwigh blijven;
Ick ken den jongen Vorst, hy is van desen aert,
Dat hy geen schoone vrou, of aerdigh linnen spaert.
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Haer stem sal aen den Vorst den lust niet konnen blussen,
Hy sal oock in den sangh haer soete lippen kussen:
En krijght hy eens den smaeck van soo gewenschten soen,
Wien is'et onbekent, wat hy sal willen doen?
Of komtse maer een reys des Koninghs bed besorgen,
Sy blijft'er voor gewis tot aen den lichten morgen;
En waerom meer geseyt? ey, voeght u na den tijt,
Want na dat ick'et sie, wy zijn het voordeel quijt.
Als ick nu raden mocht, wy souden ons bereyden,
Om sonder vreemt gebaer van haer te mogen scheyden;
Een die in stilheyt lijt een droevigh ongemack,
Versoet het bitter leet, en breeckt het lastigh pack.
Het hof dat heeft'et in, men moet'er onrecht dragen
Oock sonder tegenspraeck, en sonder yet te klagen,
Ja, met een danck-heb toe. En wie het anders doet,
Dien is noch onbekent, hoe dat hy leven moet.
Wanneer men hinder krijght, en niet en kan vermijden,
Dat moet men met gedult, en sonder morren lijden:
En waer een hooger macht ons voorstel tegen gaet,
Een plaester van gedult, dat is den besten raet.
Met dit en meer gesprecx soo korten sy de wegen,
En komen in het dal daer Memphis is gelegen:
Hier rent in aller ijl een looper voren uyt,
Die bootschapt aen den Prins de komste van de bruyt.
De Vorst, als hy haer sagh, en vont hem niet bedrogen,
Hy vont, dat sijn gemoet hem niet en had gelogen;
Hy sagh met herten-lust, hy sagh het aerdigh beelt,
Dat hem nu lange tijt door al de sinnen speelt.
Hy seyt, dat hy de maeght en haer volkomen wesen,
Inwendigh door gepeys, te voren had gelesen,
En dat hy nu ter tijt haer even soo bevont,
Als sy van eersten af in sijn gedachten stont.
O liefdes tuymel-geest, en vreemde minne-vlagen,
Die wat men noyt en sagh aen yemant doet behagen!
Hier gaet de regel los, die ons heeft wijs gemaeckt,
Dat niet als door het oogh ons herte wert geraeckt.
Doch als men Rhodope ontrent den Koningh leyde,
Soo gingh het even soo gelijck de raets-heer seyde;
De Vorst die nam haer aen en, uyt een gullen sin,
Noemt hyse sijn gemael, en waerde Koningin.
Maer als de dichter sagh sijn hoope wegh-genomen,
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En dat hy nimmermeer sijn wensch en sal bekomen,
Doe sloegh sijn droef gemoet tot aen sijn diepste ziel,
Soo dat hy met den geest in dese klachten viel:
‘O doot, moordadigh spoock! besluyt mijn treurigh leven,
Daer is geen droever hert by niemant oyt beschreven
Als in dit lichaem woont, en in mijn boesem woelt;
Ach! noyt en heeft'er mensch soo diepen leet gevoelt.
Mijn hert smelt als een was, en al mijn binnekrachten
Die voel ick in den anghst, gelijck als snee, versmachten:
O Stycx! uw swarte poel en kent geen meerder pijn,
Als van sijn tweede ziel berooft te moeten zijn.
Hoe, sal de roode mont, die ick eens plagh te kussen,
Voortaen den heeten brant aen hoofsche jonckers blussen?
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Sal haer snee-witten arm, en rechte minne-bant,
My laten in den druck, en koelen vreemden brant?
Och, of'er nu een schors mijn aensicht wou bedecken,
Of dat'er quam een rots mijn leden overtrecken,
Soo waer ick hout of steen, en ick en voelde niet,
Wat droeven herten-leet my door de sinnen schiet.
Och, of ick als een wolf mocht in de bosschen huylen,
Of woelen als een beir ontrent de naere kuylen:
Och, of ick als een leeu mocht brullen in het velt,
Soo ware nu ter tijt mijn herte niet gequelt.
Of, soo ick even dan mijn smerte mocht gevoelen,
En dat geen duyster bosch mijn vlamme sou verkoelen,
Soo wild' ick mijn verdriet gaen wreken aen den Vorst,
En door sijn herten-leet gaen koelen mijnen dorst.
Maer ick wil in geen boom, of steen, of rots verkeeren,
'k En wil geen wreeden aert van felle beesten leeren:
Ick wil op dese borst met stage vuysten slaen,
Tot dat ick op het lest in tranen sal vergaen.
Tot dat ick op het lest mijn ziel kom uyt te gieten,
Die even als een beeck sal op der aerden vlieten;
Een beeck, vol bitter nat, die in het naeste dal
Den naem voor alle tijt van Cnemon houden sal.
En als een herders kint oyt daer sal komen spelen,
Of op een aerdigh riet een geestigh deuntjen quelen,
Dan sal de weder-klanck, verweckt door mijn geklagh,
Den naem van Rhodope staêgh brengen aen den dagh.
Dan sal den naesten bergh, uyt sijn verhole kuylen,
Beweenen mijn verlies, en gansch verdrietigh huylen:
Soo dat het gansche wout mijn droevigh ongeval,
Soo langh men liefde kent, geduerigh melden sal.
Maer ach, wat baet mijn druck? wat baet mijn anghstig klagen?
Wat is'et of ick treur mijn gansche leven-dagen?
Mijn leet staet vast geset, mijn lief die is gegaen,
Mijn ramp is sonder hulp, en blijft versegelt staen.
Och, die noyt hebben magh, dat al sijn geesten sochten,
Daer op sijn gansche ziel en al de sinnen wrochten,
Wat maeckt hy langer hier? wat doet hy in het vleys?
Hem is niet anders nut als slechts de leste reys.
Sijn rust is in het graf; want in het ydel leven
Daer wort hy, als een stroom, geduerigh om-gedreven;
Hy is gelijck een schip, dat sonder ancker drijft,
Dat staêgh geslingert wort, en noyt in rust en blijft.
Wel aen dan Cnemon, sterft!’ Hy wou noch vorder spreken,
Maer al het hoofs gevolgh, dat was alree geweken,
En Rhodope verplaetst. Doch wat haer is geschiet
Vermoet de jongelingh, maer hy en wect'et niet.
Daer stont het treurigh rot, verhart gelijck de steenen,
Een yder was bedroeft en niemant dorste weenen:
Maer dat hun meest verdroot en scheen een twede doot,
Niet één van al den hoop en wort ter feest genoot.
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Korte t'samen-sprake, op 't wijtloopigh verhael van Rhodope.
Kort begryp van de selve.
1. Uyt hoe lichten beginsel, en kleyne gelegentheyt, dickmael een houwelick wort
veroorsaeckt.
2. Dat een vrouwe dient verkosen niet alleen om iemant te dienen, voor soo veel
hy een man is; maer oock voor soo veel hy een man is van dusdanigen ofte
soodanigen beroep ofte gelegentheyt.
3. Houwelicken by lotinge, of diergelijcke middelen, of sy wel en behoorlicken
toegaen.
4. Van gevallen, daer een out man met een jonge vrouw, of een oude vrouwe met
een jongh-man, sich in trouwe verbint.

PHILOGAMUS. Neemt my ten besten af, waerde man, dat ick vrymoedelick tot u kome
ingetreden; 't is nu al een geruymen tijt geleden dat ick doorgelesen hebbe alle de
geschiedenissen aen my gelaten maer ick en hebbe de selve soodanigh niet gevonden,
als ick van u op ons af-scheyt meynde verstaen te hebben; alsoo, in plaetse van dat
ick hadde gemeynt te vinden, my voorgekomen is een bysonder trou-geval aen
Rhodope ofte Rhodopis, soo andere die noemen, en Psammetichus. Maer om op al
het gene by my gelesen is uw bedencken te verstaen, en hebbe ick tot noch toe geen
gelegentheyt konnen treffen, vermits ick u veeltijts soo besigh hebbe gesien, dat ick
u van dese ofte diergelijcke saken niet en hebbe willen vergen: maer u tegenwoordigh
t'huys vindende, en sonder geselschap, soo wenschte ick dat u ter desen tijt gelegen
mochte wesen, onze vorige t'samen-sprake te hervatten. De borst is my soo vol van
menigerley stoffe, dat ick my nauwelicx en kan wede houwen van die dadelick voor
u uyt te storten, oock eer het recht tijt is
SOPHRONISCUS. Ick geloove vastelick, jongelingh, dat uw verstant sal gespeelt
hebben op eenige bysondere trou-gevallen onlanghs by u gelesen, en ick soude oock
wel lust hebben met u daer van in 't breede te handelen maer de geheele stant mijner
saken is t'zedert onse laetste t'samen-sprake soo gansch verandert, dat ick daer toe
geen tijt en kan geven, om verscheyde redenen die ick nu in 't bysonder u niet en sal
verhalen. Insgelijcx weet ick, dat ghy alle de geschiedenissen niet en hebt gevonden,
daer van ick u geseyt hadde, oock niet in soodanigen ordre gelijck ick die meynde
te wesen, daer van ick u jegenwoordelick geen bescheyt meyne te geven, om geen
tijt te verhesen Even-wel soo het u gevalt wat te spreken van het laetste trougeval
by u gelesen, soo wil ick noch een weynigh tijts u het oire leenen. Laet ons daerom,
soo het u gevalt, kort spreecken van die geschiedenisse, dewijle wy vry wat lange
van de voorgaende hebben gehandelt.
PHIL. De lanckheyt, waerde man, en heeft my niet verveelt, om alle de goede
stoffe, die ick daer in hebbe aen gemerckt. Niet-te-min soo weet ick, dat het swaerste
meest moet wegen; en daerom sal ick te vreden wesen, dat ghy maer als met den
vinger aen en wijst de bedenckingen, die ghy in dit geval meynt dienstigh
waer-genomen te zijn.
SOPH. Soo ghy u daer mede vernoeght, Philogame, soo wil ick haest gedaen hebben,
en om te beginnen. soo valt dit vooreerst in, dat de goede God gansch wonderlick
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de menschelicke saken bestiert, en dickwils een houwelick laet te wege gebracht
worden op kleyne voor-vallende gelegentheden: en dat daerom geen jongelingh of
jonge deerne te seer bekommert en behoort te wesen over haer houwelick, schoon
dat'er voor de hant geen uyterlijcke voor-teyckenen deshalven sich en schijnen te
openbaren; want door wat kleyns, en men weet schier nau hoe, wort de genegentheyt
van iemant dickwils geroert, en oock vervoert. Als de tijt daer is, de minste oorsake
is genoegh om een houwelick voort te brengen: en hier op dunckt my te passe te
komen seker vaers van de Griecken ontleent, dat ick u verhalen moet:
Als eertijts Griecken-lant wou groote blijtschap toonen,
Soo was meest al het volck geciert met groote kroonen
Van klim, of rosmarijn, of met een rosen-krans,
En gingh soo na den disch, of tot een blijden dans1).
Men sagh'er over-al geheele kramen setten
Van myrthe, thijm, laurier en sachte violetten:
En als een jonge maeght een kransje vlechten kon,
Soo was 't dat sy de kost met desen handel won2).
Al wie de rosen best te samen konde brengen,
En na den rechten eysch het loof en kruyden mengen,
Verkreegh dat al de jeught tot haren winckel quam;
Nu hoort, wat trougeval hier uyt sijn oorspronck nam:
Als Creon aen de mart een uurtjen quam besteden,
En gingh ontrent het volck een weynigh sich vertreden,
En sagh wat yder bracht of daer te koopen stont,
Ten luste van het oogh, of van een gragen mont;

1) De totâ re Coronariâ, è priscorum monumentis doctè erutâ, vide praeclarum opus Caroli
Paschaln regis Galliarum in sacro Consistorio consiliam: ubi haec et alia, ex Graecis praecipuè
auctoribus compilata, diligens lector observabit.
2) Het maken van kransten en kroonen was eertijts geen kleyne kunste gerekent, dewijle met
alleen aen neus en oogh vernoegen moeste worden gegeven, door goeden reuck, schoone
coleuren, en net voegen van de bloemen en kruyden: maer moeste al het selve mede voor de
gesoutheyt dienstigh wesen, Gelijck daer van geleerdelick heeft geschreven Carolus Paschalius
boven geroert.
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Soo heeft hy daer ontrent een aerdigh dier vernomen,
Die met haer groene waer ter vente was gekomen:
Haer kraem was aerdigh loof en nieu-gewassen kruyt,
Ten dienste van een maeght, of van een jonge bruyt.
Sy had een myrte-krans haer om het hooft gevlochten,
Met rosen tusschen bey, soo geestigh alsse mochten,
Soo net, soo wel vermenght, soo hups in een geset,
Al had'er Flora selfs de sinnen op gewet.
De jonghman liet het oogh ontrent de rosen dalen,
En wert terstont gewaer, dat hem de sinnen dwalen,
Vry wijder als de kroon. Hy dacht aen haer verstant,
En prees in sijn gemoet haer nette rechter hant.
Hy was in Venus net te voren noyt gevangen,
En had maer weynigh hayrs omtrent sijn bolle wangen;
En daerom was de wulp in haesten wegh-gevoert,
Terwijl hy stont en keeck en op de vrijster loert.
De liefd' is klim gelijck, dat kan de daet bewijsen:
Sy wil staêgh vorder gaen, en altijt hooger rijsen,
En vintse dan een plaets die op haer wesen past,
Soo maecktse daer het valt haer gulle rancken vast.
Fop sagh moy Trijntjen gaen, en Heyn sagh Jopjen springen,
En Jorden hoorde Griet een kluchtigh deuntjen singen,
Maer Floor had Aeltjen lief vermitse geestigh span,
En hier uyt rees gevry, en yder kreegh een man.
Waer stroo en swavel is, of diergelijcke saken,
Daer siet men licht een vuur van kleyne voncken maken;
Voor een die suysebolt en hoeft maer éénen stoot,
Om met het gansche lijf te vallen in den sloot.

PHIL. Hadde de Grieckse jongelingh (die in dit vaers Creon genaemt wort) en de
Koningh Psammetichus, een hoedekramer geweest, soo wilde ick oordeelen, dat
d'een en d'ander geen quade keuse gedaen hadde, in 't verkiesen van vrouwen; want
Creon soude in dien gevalle, de bloemen en het vorder gewas van sijnen thuyn in
kransjens hebben sien veranderen, en alsoo tot voordeel brengen door behulp van de
kroon-maeckster sijn wijs. Psammetichus soude door het bordueren van Rhodope
sijn winckel hebben mogen stofferen maer voor een Vorstelick persoon was het,
mijns oordeels, al te slecht. verkiesinge te doen van een echte wijf, uyt redene, dat'er
een stuck naelde- op priem-wercx by haer aerdigh was op-gemaeckt; want sulex en
raeckt immers geensins een Koningh of sijnen staet. My dunckt van wijse heden
verstaen te hebben, dat een ieder, die sich ten houwelick wil begeven, met alleenlick
behoort te letten, of soo een vrou-mensch bequam is om hem te dienen voor een wijf,
in de gelegentheyt als een man: maer dat by hem voor al acht behoort te worden
genomen, of soo een vrou hem sal dienstigh konnen wesen in de gestalte als een
Vorst, als een Hovelingh, als een Edelman, als een Raets-heer, als een Koopman, als
een Ambachts-man, als een Hovenier, als een Huys-man, en soo voorts. Wat is uw
antwoordt, waerde man?
SOPH. Dat is eene van de beste trou-bedenckingen die ick tot noch toe u hebbe te
berde hooren brengen: en seeckerlick, indien de gene die houwens gesint zijn hier
op ernstelick wilden letten, sy souden hen des wel bevinden. Dan wat onsen
Psammetichus aengact, ick wil gelooven, en het wort oock uyt het verhael van de
geschiedenisse duydelick af-genomen, dat hy niet soo seer op het borduer-werck en
heeft gesien; (want soodanige fraeyigheden konde hy, als een machtigh Vorst
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wesende, genoegh bekomen) maer dat hy van het werck met sijn gedachten
opklimmende tot de gene die het selve gemaeckt hadde, de wackerheyt van geest,
en de nettigheyt van handen, van de gene die daer mede besigh was geweest, daer
in heeft over-merckt, en dat hy alsoo met haer liefde is ingenomen geweest.
PHIL. Wel indien dat geval in dier voegen is toe-gegaen als ghy voorgeeft, soo
soude daeruyt volgen, dat iemant wel licht soude konnen verlieven op eene die hy
noyt gesien en soude hebben. 't gene nochtans aen de oude gansch selsaem heeft
geschenen.
SOPH. Hoe jongelingh, hebje niet wel van een verkiesinge in 't stuck van houwelick
gelesen, daer men geen oogen toe en gebruyckte?
PHIL. Sulcx en koomt my jegenwoordelick met voor, maer hoe gingh dit toe,
waerde man?
SOPH. De beleyders van den staet van Lacedaemonién worden geseyt eertijts een
gebruyck gehad te hebben, datse eens des jaers een seker getal van edele jonghmans,
en even soo veel jonck-vrouwen van gelijcken geslachte en gelegentheyt, deden ter
maeltijt nooden, en dat in twee verscheyde galeryen, alleen met tapijten van den
anderen af gesondert: en als de maeltijt gedaen was, soo wiert plotselick het licht
wegh-genomen, de tapijten verschoven, en een teycken gedaen met snaren-spel, het
welck hoorende, stonden beyde jonck-vrouwen en jongelingen haestelick van de
tafel op, en gingen tegen malkanderen soo in het duyster aen. en de gene die alsoo
malkanderen bejegenden, vielen d'een den anderen in den arm, en wierden alsoo
dadelick echte lieden, als van den hemel en van den Staet te samen gevoeght.
PHIL. Maer hoe bevalt u die maniere van doen, waerde man?
SOPH. Plato heeft dese vrage over lange beantwoort, want hy meynde dat de
houwelicken door het lot wel en loffelijck gemaeckt konden worden, behoudens
dat'er niemant in het spel en mochte worden gebracht, als vrome, eerbare, en
deughtsame persoonen. Nu soo bemercke ick, dat de regeerders van Lacedaemonien
voor hebben gehadt, door desen middel haren Staet van loffelijcke en treffelijcke
borgerye te versien. en hebben daerom de beste jonge heden, mans- en
vrous-persoonen, daer toe uyt-gekoren, invoegen dat niemant, hoe het viel, een
misgrepe scheen te konnen doen, om een goet partuur te bekomen. En dusdanigh
gebruyck na rechten wel te mogen bestaen, vint men oock by de rechts-geleerden
van onsen tijt. Paul. Cypraeus de Sponsal. cap. 4. § 16. Num. 2.
PHIL. Om een houwelick van State te maken, is dit na mijn begrijp een bequam
middel: en ick heb een man van aensien geweten, ons beyde wel bekent, die by-naest
dien voet na-gaende, twaelf namen van jonck-vrouwen op een papier hadde gestelt,
elck op de ordre van haer aensienlickheyt, en begon van de eerste af tot de leste de
selve ten houwelick te versoecken houdende dat hy, eene van allen bekomende, geen
quaet en konde doen. Daer uyt hem de eerste mael dit gebeurde, dat hem sijn versoeck
over-al van boven af tot beneden toe, dat is, van de meeste tot de minste, wiert ontseyt:
hy even-wel den moet niet verloren gevende, vont goet het stuck te hervatten: en
wederom van de eerste beginnende, wiert van de selve aengenomen en bequam alsoo
voor de tweede mael de hoogste, daer van hem de eerste mael de leste was ontseyt.
Maer om een houwelick te maken uyt sinnelickheyt (als de jonckheyt overal gaerne
doet) in dit middel geheel onbequaem; want of al schoon alle de jonge heden (tusschen
de welcke men een houwelick soeckt te maken) eerlijck en vroom zijn, soo en zijnse
nochtans niet al op den sin en het oogh van yder passende. En daerom bevinde ick,
dat seker jongelingh (Lysander genaemt wesende) een van dese Lacedaemonische
Edellieden, in 't duyster een goede jonckvrou in de voorsz. bejegeninge hebbende
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gegrepen, die hem by den dagh met schoon genoegh en docht, de selve verliet, om
een moyer voor hem te mogen bekomen.
SOPH. Oude Vorsten en Regeerders van landen en steden, jongelingh, en zijn in
die gelegentheyt soo tintentigh en naukeurigh niet; 't is de selve genoegh, dat gesonde
lichamen en vrome zielen by den anderen worden gevoeght: en van de selve zijn
goede nakomelingen te verwachten, die de hoope maken van de toe-komende eeuwe.
En wat Lysander aengaet, de selve is by de Rechters van de Lacedaemoniënsers,
Ephori genaemt, gestrast geworden, vermits sijn naeukeurigheyt.
PHIL. Als men dit werck soo voor goet soude op-nemen, soo soude daer uyt volgen
dat seker jongelingh van onsen tijt (die my aen-gewesen en genoemt is) niet qualijck
en dede, een houwelick voor hem te vorderen door een maniere van doen, die my
doen ter tijt niet aen en stont.
SOPH. Wat middel gebruyckte dan de selve?
PHIL. Hy (niet wel een besluyt by sijn selven konnende maken in 't verkiesen van
een partuur) liet het oogh gaen over verscheyde jonge deernen hem bekent. met yder
van de welcke hy sich (soo hem docht) wel soude vernoeght houden. De namen van
de selve schreef hy yder op een bysonder billet, wierp de selve in sijn hoet, en bad
God, dat hy sijn hant wel bestieren wilde. en greep doen uyt den hoet een billet dat
hem eerst voor quam, en begaf hem met ernst haer te versoecken, wiens naem hy
getrocken hadde, en verkreeghse. Uw oordeel hier op, Sophronisce.
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SOPH. My dunckt dat'er redenen zijn om soodanigen lot niet soo plotselick te
verwerpen; te weten: als men geen onder het lot en brenght als vrome en deughtsame
zielen. En soo dunckt my by-naest gedaen te zijn by de Apostelen, ten tijde de selve
eenen twaelfden in plaetse van Judas Iscariot wilden verkiesen; want uyt de geheele
menigte genomen hebbende twee Godsalige mannen, te weten: Joseph Barsabas,
geseyt Justus, en Matthias, wierpen sy het lot (soo de Schrift seyt) tusschen die beyde,
en het lot viel op Matthias. Doch wat my aen gaet, ick jongh zijnde en soude niet
door het lot, maer door bysondere toegenegentheyt hebben willen gaen. want sonder
de selve dunckt my dat geheel werck smaeckeloos, en van weynigh aengenaemheyts
te wesen. De sinnelickheyt, en de verkiesinge daer uyt voortkomende, houde ick de
rechte sauce te wesen van dat banquet, en al dat daer ontrent is.
PHIL. Ick ben even van dat gevoelen, waerde man: maer om hier niet langer op te
staen, wensche ick wel van u te hooren, by gelegentheyt van onse Rhodope: eerstelick,
of'et beter is een vrijster te nemen die veel, of die weynigh vryers heeft gehad.
Ten tweeden. of een vryer wel doet sich met een vrou mensch te versellen in 't
stuck van houwelick, die met een ander al vry wat verre verseylt is geweest;
sonderlinge of sulcx voor Prinssen niet gansch bedenckelick en is, die niet alleen
van de sake, maer oock van de verdachtheyt ontrent dit, werck willen bevrijt zijn.
Ten derden. of een jonghman in twijffel zijnde of een jonge deerne te veel vryheyt
aen iemant, die sy te voren seer beminde, heeft gegeven, met de selve niet en soude
mogen handelen, op voorwaerde en bespreck, dat hyse voor sijn echte wijf soude
behouden, indien hyse maeght quame te vinden, en anders niet.
Ten vierden: of hy de selve geen maeght vindende, haer dan soude mogen laten
gaen, en een scheyt-brief geven, als van outs plagh te geschieden.
Ten vijfden: of'er oock vaste bewijs-redenen by den selven jongelingh souden
konnen worden by gebracht, dat hy de selve deerne geen maeght en hadde gevonden.
Ten sesden en ten laetsten: wilde ick wel wat hooren spreken van oude lieden
houwelicken, en wat daer ontrent is; dewijle een deel deser geschiedenisse daer toe
volle aen-leydinge geeft.
SOPH. Ghy haelt my te veel nat hoys over hoop, weet-gierigh jongelingh; en mijn
tijt is nu vry wat naerder besneden als wel voor desen, sulcx dat wy dit werck voortaen
sullen hebben te staken. Maer echter moet ick u van twee spreucken tegenwoordelick
deelachtigh maken, op de houwelicken van bedaeghde lieden passende, soo als ick
de selve onlanghs van een voortreffelick en vermaert persoon (een afgesant van een
gekroont hooft) in 's Graven-hage ontfangen hebbe; de selve spreucke seyde hy my
in de Engelsche tale, en luyde als volght.
When a joungh man marieth a joungh woman, God of night comes to the wedding.
When an old man marieth a joungh woman, he sends. When a jongh man marieth
an old woman, he nor ther comes, nor sends. De tweede was. When an old man
marieth a youngh woman, he gets a child, and kills a man.
Ick, die beyde voor goet en soet keurende, hebbe de selve een Hollants kleet
aengetogen, om voor inboorlingen van ons vaderlant aen-genomen te mogen worden.
Siet hier de eerste:
Als jongh met jongh te samen paert,
God is'er by, na rechten aert:
En als een out man, door de trouw,
Verkrijght een maeght of jonge vrouw,
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Al gaet het stuck men weet niet hoe,
Noch sent er God sijn zegen toe;
Maer als een out en grilligh wijf
Gaet slapen by een jeughdigh lijf,
Soo gaet dit vast, gelooft'et vry,
Daer is noch God noch zegen by.

De tweede volght en luyt aldus:
Een out man die een vrijster trout,
En haren gullen acker bout,
Indien sijn kracht soo verre streckt
Dat hy een vrucht by haer verweckt,
Dan is'et dat men seggen kan:
Hy maeckt een kint, maer breeckt een man.

En verwacht van my geen langer t'samensprake, of nader voldoeninge op uwe vordere
naeukeurige vragen, lieve jongelingh, maer vernoeght u met het gene by ons op soo
veelderley trou-gevallen onderlinge tot noch toe is voort-gebracht. Of soo ghy genegen
zijt hier in wijtloopiger te gaen weyden, die by ons als noch op de proeve niet en zijn
gebracht; ghy sult, by gelegentheyt, van 't gene daer uyt kan getogen worden, u selven
en anderen genoegh konnen doen. En om u en andere lief-hebbers van dese stoffe
noch een wijder velt te openen om haer gedachten spelen te leyden, soo ontfanght
van my, als tot een overmaet, noch een by-sonder trou gebruyck, ontleent van de
nieuwe werelt, van hoedanigen slagh in alle de vorige geschiedenissen, die by ons
zijn voortgekomen, niet eene en wort gevonden; in het welcke al mede goede stoffe
is schuylende om de sinnen te oeffenen, en uyt dese gelegentheyt vergelijckinge te
maken tusschen de oude, en onse, en de voorsz. nieuwe werelt, om te letten wie
ontrent dat werck den besten voet moet verstaen worden verkosen te hebben. Hout
daer het voorsz. werck, ghy kout het lesen op uw gemack, en als ghy daer toe lust
sult hebben:
Daer is een machtigh rijck, dat Ganges komt besproeyen
En doet'er edel gout en rijcke steenen groeyen:
Hier woont een seker volck, dat na den regel leeft,
Maer op het echte bed de meeste wetten heeft.
Geen ongetroude maeght en hoeft daer oyt te schromen,
Hoe sy te rechter tijt een vryer sal bekomen;
De machten van het lant, en al den breeden raet,
Heeft staêgh een wacker oogh ontrent den echten staet:
Of iemant leelick is, of van een lustigh wesen,
Als haer de jeught verheft, haer brant die wort genesen,
En dat van hooger hant: maer hoe dit wort beleyt
Dient met een kort gedicht oock hier te zijn geseyt1).
Een maeght van schoone verw en van bequame leden,
Die komt daer in de stadt tot op de mart gereden:
Thijm, myrte, rosmarijn, en ander edel kruyt,
Dat ciert de gulde koets, en ciert de jonge bruyt.
De paerden, op-gepronckt met hondert rose-kranssen,
Gaen drillen over straet, en schijnen als te danssen:
De voer-man is gekleet in licht en jeughdigh groen,
En doet het moedigh vee bequame sprongen doen.
1) Siet van dit gebruyck Joh Boemius de Moribus gentium lib l.c. 3. de Asia, daer hy onder
andere verhaelt, dat met aen de riviere Ganges in Indien, maer op de grensen van Indien aen
de riviere Tygris in Syrien (het welck aen Indien in 't Oosten paelt) dese maniere van doen
noch plaetse heeft en (naer het seggen van Herodotus en Sabellicus) de selve gewoonte by
meer andere volcken eertijts onderhouden soude zijn geweest.
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Ontrent het schoon karos gaen seven jonge maeghden,
Die noyt haer teere jeught by rauwe gasten waeghden;
Die stroyen maegde-palm en loof van edel kruyt,
Ter eeren van het werck en van de jonge Bruyt.
De koets, die niet en draeft als op besette posen,
En doet niet eenen keer als op gesayde rosen;
Soo dat de schoone maeght in stage bloempjens rijt,
En dit is al het puyck van haren jongen tijt.
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Vijf meesters, wel geleert haer soete stem te paren
Met fluyten, of geklanck van alderhande snaren,
Die spelen op de lier, of op een soet geluyt,
En stracks op dit geklanck soo kijckt de jonckheyt uyt.
Daer komt dan al het volck ontrent den wagen dringen,
En slaet een nieuschier oogh op al de moye dingen;
Maer dat hun best bevalt, en aldermeest behaeght,
Dat is het aerdigh beelt, dat is de jonge maeght.
Als dan het schoon tooneel is op de mart gekomen,
En dat een groote schaer de plaets heeft ingenomen,
Soo komt de roeper staen ontrent de jonge Bruyt,
En roept met alle kracht aldus de Vrijster uyt:
‘Sta by, geswinde jeught en rappe jonge lieden!
Sta by, wie schoonheyt soeckt, en wilt eens lustigh bieden:
Hier is een frissche roos van niemant oyt gepluckt,
Van niemant aengeroert, van niemant onderdruckt.
Hier is een roode mont, hier is een eerbaer wesen,
Hier is een schoon juweel, van duysent uytgelesen,
Hier is een reyne ziel, hier is een jeughdigh lijf,
Hier is voor uwe koets een eerlick tijt-verdrijf,
Hier is een wacker oogh, hier roos-gelijcke wangen,
Hier is een geestigh hayr, dat herten weet te vangen,
Hier is een edel pant, dat aen een rustigh man
Sijn leven-dagen langh tot vreughde dienen kan.
Wat is een schoone vrou een pant van grooter waerden!
Het is een paradijs, een hemel op der aerden,
Het is een oogen-troost, het is een stage vreught,
Het is een stille ree, een haven voor de jeught.
Wat is een leelick wijf een monster in den huyse!
Het is een selsaem spoock, een backhuys van Meduyse;
Wie aen haer door de trou sijn leven heeft verplicht,
Hoe klaer de sonne schijnt, noch is hy sonder licht.’
Dus gaet de roeper aen. De jonkheyt daer-en-tegen
Doet menigh deftigh bot, als tot de koop genegen:
En als men op het lest geen beter kans en siet,
Gewort de jonge maeght aen die het meeste biet.
En dan roept al het volck: ‘geluck en vrolick leven
Moet God de jonghe maeght, moet God den vryer geven!’
En dit tot seven-mael. En, voor een soet besluyt,
De kooper geeft hem op en set hem by de Bruyt.
En flucks dan na de kerck; en als daer is gebeden,
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Soo komt de jongh-gesel na sijn vertreck gereden:
En na dat hy den buyt heeft in het huys gebrocht,
Geniet hy met vermaeck dat by hem is gekocht;
De schoonheyt heeft haer recht tot in haer volle leden.
Laet ons aen d'ander zy een weynigh over-treden,
En keeren nu het oogh ontrent een rijpe maeght,
Die niet of weinigh heeft dat aen het oogh behaeght.
Een die van over-langh de landen heeft door-wandelt,
Daer noch ons Hollants volck op heden niet en handelt,
Beschrijft ons na den eysch een seker trou-geval,
Dat ick voor onse jeught hier onder stellen sal.
Een vrijster niet te schoon, maer van gesonde leden,
Was veil na 's lants gebruick, en quam ter mart gereden:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

311

De vrienden van de maeght die treden achter aen,
Tot dat de wagen komt daer hondert vryers staen.
De Bruyt die sit en pronckt, en is in alle deelen
Gansch cierlick uytgerust met hant-en hals-juweelen:
Geen kruit of versche blom en dient haer tot cieraet,
Het is een goude kroon die op haer hulsel staet.
De wagen is vergult daer op sy is geseten,
En daer uyt kan het volck den ganschen handel weten;
De paerden sijn geçiert met tuygh van enckel gout
(Ten minsten na men seyt, en als men seker hout);
Daer gaen tien maeghden voor die gulde lovers stroyen,
En vlocken van klinkant op al de wegen goyen:
Al waer het ooge valt daer sietmen hellen glans,
En dit schijnt aen het volck een wonder schoone kans.
De voer-man heeft een rock met seven geele koorden,
Die hem sijn onderkleet en oock sijn mantel boorden,
Sijn sweepstock is vergult, het lijckt een essen-hout,
En 't snoer dat is gedraeyt van sijd' en enckel gout.
Drie gaender voor de koets die op trompetten blasen,
Drie sijnder evenwel die met haer trommels rasen:
Hier dient vry groot geschal; maer voor een aerdigh dier,
Daer speelt een soete luyt, of wel een stille lier.
Ontrent een schoone maeght gebruyckt men groene kruiden,
En niet als kleyn çieraet, en niet als weynigh luyden:
Maer hier wort meerder vlijt en grooter kost gedaen;
Een Bruyt die leelick is heeft veel pareerens aen.
Daer komt het winsiek volck met krachten aengedrongen,
Daer komt de rappe jeught in haesten aengesprongen;
Want yder snelt om strijt, begeerigh om te sien
Wat dat'er wort geveylt, en wat'er sal geschiên.
Hier treet de roeper toe en geeft hem op den wagen,
En hem wort over-al een stock-beurs na-gedragen,
Een stock-beurs wel gevult, die swiert hy metter hant,
En roept al wat hy magh: ‘Hier is dat waerde pant,
Hier is het edel gelt, hier is een gulden regen,
Die, waer hy neder valt, de werelt doet bewegen;
Hier is het schoon juweel dat alle sinnen treckt,
En sijn geduchte macht in alle landen streckt.
Hier is het lief metael daer om de mannen krijgen,
Hier is dat schoon juweel daer om de vrouwen nijgen,
Hier is dat edel tuygh waer om de koopman reyst,
En waer op al het volck met stage sinnen peyst.
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Hier is het achtbaer gelt daer 't al is om te koopen;
Komt hier, o soete jeught, komt op de mart geloopen,
Hier is'et dat u dient! Wie nu niet toe en tast,
Dat is een rechten bloet of wel een tamme gast.
Wie kan van witte verw of roode wangen eten?
Ach! al dat meeps gewas is inder haest versleten,
Al wat men schoonheyt noemt wort anders om-geset
Of door een heete koorts, òf door een kinder-bedt:
Een puyst, een kleyn geswel, een weinigh kinder-pocken,
Maeckt vrouwen onbequaem om herten aan te locken:
En schoon ghy wout het wijf dan wijsen vander hant,
Hoe leelick datse wort, ten breeckt geen echten bant.
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't, Is vry geen kleyn verdriet een aerdigh wijf te trouwen,
En alsse leelick wort haer noch te moeten houwen,
En dat oock sonder gelt. O, wat een groote spijt!
Men heeft een leelick wijf, en is sijn voordeel quijt,
Neemt gelt, aelwaerdigh volck, en laet de schoonheyt varen;
Want hoe de saken gaen, sy duert maer weynigh jaren:
En als haer glans versterft gelijck het ydel gras,
Dan komt het edel gelt een yder wel te pas.
Gelt, gelt, dat is de saus, de keest van alle saken:
Het doet het maegde-vleys aen vryers lecker smaken:
Daer is maer kleyn vermaeck ontrent een vrouwenkeurs,
Indienm'er niet en vint een op-gevolde beurs.
Vergaept u niet te seer ontrent de schoone leden,
Wat voor haer wort geseyt en sijn maer losse reden:
Het gelt is vaster stof, gelijck men wert gewaer;
Ghy, trout een wijf om gout, en niet om gout-geel hair.
Waer toe juyst witte verw, en roos-gelijcke kaken?
Een vrou kan sonder dat een man tot vader maken:
Een schoon en leelick wijf en heeft geen onderscheyt,
Wanneer de gulde son haer stralen neder leyt.
Ha! 't is een schoone kans gewin te mogen rapen
Niet door verdrietigh sweet, maer slechts om by te slapen:
Niet met een stage sorgh te quellen sijn verstant,
Maer met een jonge vrou te nemen metter hant,
Te nemen in den arm. T' sal rept u, jonge gasten,
Het wort u nu gejont om toe te mogen tasten:
Ten komt niet alle-daegh, dat u te deser stont
Komt spelen voor het oogh, en vallen in den mont.
Nu spreeckt, en 't is gedaen.’ Indien de vryers swijgen,
En dat de jonghe maeght geen man en weet te krijgen
Ten prijse nu geseyt, soo roept hy weder uyt:
‘Hoe, isser niet een mensch die wil een jonge bruyt?
Wel, hondert daelders meer sal hier een vryer trecken,
Laet dat u sijn een spoor om vryers op te wecken:
Noch hondert bovendien. Wel, segter niemant Mijn?
Gewis hier moet een hoop van rechte lubbers sijn.
Wel, niemant? niemant niet? hoe, salder niemant spreken?
Wel, niemant? niet een mensch? ba! dat sijn vreemde treken,
Wel, niemant? hoor ick niet? hoe, niemant? isset geck!
De ratte, naer ick sie, en wil niet aen het speck.
Hoe dus, aelwaerdigh volck? heeft niemant lust te trouwen,
Of isser nu geen vreught by gelt en jonge vrouwen?
Is 't niet het soetste tuygh dat yemant hebben magh,
Het eene voor de nacht, het ander voor den dagh?
Nu, vijftigh kroonen bet. Noch hoor ick niemant mijnen,
Het schijnt dat alle lust tot vrijsters sal verdwijnen.
Ick roepe dat ick kuch, en dat het aertrijck dreunt,
En al dees grooten hoop die staet gelijck verkleunt.
De droogers swijgen noch. Ick moet in vreemde palen,
Ick moet een ander jeught en beter vryers halen;
Want daer wil niet een visch hier bijten aen het aes,
En dat maer om een gril of om een vijse-vaes.
Is 't om den grooten mont dat sy de Vrijster laten?
Maer dat kan menighmael de jonge lieden baten.
Hoe dwaes is oock het volck! het schout dat gunste biet;
Hoe geck is al de jeught! sy kent haer voordeel niet.
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Als yemant lippen heeft gelijck als groote quabben,
Al eetse dickmael pap, sy kan haer niet beslabben,
En alsse liefde pleeght, haer kus die is gewis;
Want is de haven ruym, geen schip en seylter mis.
Maer 't meisjen is gebult, is dàt de Vryers tegen?
Soo ghy het wel begreept het waer u enckel segen;
Leert, leert dat oock een bult u dickmael baten kan:
AEsopus had een bult, en was een geestigh man,
En Crates boven dat. Ontrent gebulte leden,
Daer vint men menighmael de woon-plaets van de reden;
Die wil een ruymer huys: soo dat een grooten bult
Is dickmael met verstant en enckel geest gevult.
Maer sy is bijster manck, en hinckt ter weder-zijden!
Wel dat behoort een man oock met vermaeck te lijden,
't En sal geen loopster sijn. Een die het huys bewaert,
Dat is een nutte vrou, en van een besten aert.
Een wijf dat veerdigh is en speelt met rappe koten,
Dat heeft al menighmael een eerlick man verdroten:
Men segge wat men wil, een huys-wijf is bequaem,
En 't is na mijn begrijp, de beste vrouwe-naem.
Maer sy is al te grof en bijster onbesneden,
Daer hangen klompen vets ontrent haer bolle leden;
Siet, wat een onsoet vleesch! hoe, mackers, sijdy geck,
Noemt ghy een poesel quaet, en vet sijn een gebreck?
Ké, wilt u, sijt ghy wijs, van dese reden wachten,
Een lijf gelijck een dons hoe konje dat verachten?
Dat bol, dat jeughdigh vleesch, dat malsch en keestigh vet,
Dat noem ick wel te recht een kussen in het bed.
Wien isset niet bekent? het vet dat is het leven,
Dat kan een eerlick man vermaeck en lusten geven;
Het mager is de doodt, of met de doodt gelijck,
Het neyght als tot het graf en tot het duister rijck.
Laet vet en poesel volck op uwen leger brengen,
In 't graf, daer sal men been en dorre schenkels mengen.
Noyt had een eerlick man een beter tijt-verdrijf,
Als by een jongh, een mals, een bol, een vleesigh lijf.
Nu waerom meer geseyt? ghy, leefje nae de reden,
En hanght niet aen de schors of aen de buyte-leden:
Een mont, een oogh, een neus, of dus of soo gestelt,
Al dat is geenssins waert dat sich des yemant quelt.
Dat sijn de gronden niet daer op men dient te trouwen,
Wat in de boesems schuylt, dat maeckt bequame vrouwen:
Ghy, die nu mannen wert, en acht geen kinder-spel,
En sooje trouwen wilt, en trout niet om het vel.
Al dat en is maer schijn, en niet als vijse-vasen,
En speeltjens voor de jeught, en lock-aes voor de dwasen;
Een stil, een aerdigh hert, dat kleeft aen haren man,
Dat isset, dat de trou geluckigh maken kan.
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Nu weder tot het werck. Wel duysent goude kroonen,
En hondert daelders bet: wie komt sich hier vertoonen?
Wie spreeckt'er nu een woort, wie komt er voor den dagh?’
‘Mijn!’ sey de schrale Fop, en met soo gingh de slagh:
Hy, knap den wagen op en flucx het gelt genomen,
De vrijster, naer hem docht, die soud' hy wel bekomen,
Soo dat het by het volck in twijffel wort gestelt
Of hy de Vrijster trout, of wel het machtigh gelt.
Daer juycht de gansche stadt, en dat met luyder kelen,
Dies laet men op de mart het bruylofts-deuntjen spelen:
En na dat in de kerck de Goden sijn gegroet,
Soo danst men om den mey of om den rosen-hoet,
Tot dat de nacht genaeckt: dan gaet de vryer slapen,
En weet oock even daer sijn voordeel uit te rapen:
Want met het eerste kint, soo krijght hy weder gelt,
Dat wert hem in de kraem al weder aen-getelt.
Daer koopt men luyren om, en diergelijcke saken
Die met een grooten lust de jonge vrouwen maken.
Siet, hoe dit machtigh volck op alle vrijsters let,
En sonder onderscheyt in echte banden set.
Die schoon is wert gekocht, en 't gelt voor haer gekregen
Maeckt tot een leelick wijf een gierigh hert genegen:
Dus wertet al gewilt en met een man verselt,
Of om een roode mont, of om het machtigh gelt.
Dan of dit dienstigh is en nut tot echte wetten,
Daer staet hem die het raeckt met aendacht op te letten.
Ghy swijght des, sang-godin! want soo verheven riet
En wast aen Helicon of op Parnassus niet.

Eyndelick tot besluyt van alles, soo wil ick u noch voor al in handen laten, ende ten
hooghsten bevelen een trou-bedenckinge, die soo verre alle houwelickse gevallen te
boven is gaende, als het aldersuyverste Goddelick wesen de menschelicke
verdorventheyt. Door-leest vry trou-gevallen van alderley eeuwen en volcken met
vermakelickheyt, overleghtse in u selven met wijsheyt, steltse in 't werck met
omsichtigheyt, en geniet vry uw deel daer van met vernoegen: dies alles niet
tegenstaende, soo sal 't al te samen eyndelick komen uyt te loopen tot enckele
ydelheyt, jammer, en verknysinge des herten, ten zy sake dat uw gesicht en oogemerck
komt te eyndigen in dat groot en onbegrijpelick trou-verbont hier naer volgende door
middel van het welck het schepsel wort vereenight met sijnen Schepper, de gemeente
met haren bruydegom, en de ziele met haren Salighmaker. Laet vry Salomon
op-soecken tot sijn vermaeck alles wat sijn ooge wenschen magh, laet hem verkiesen
menighte van in-lantsche wijven, Koninghs dochteren, Moabitische, Ammonitische,
Edomitische, Sodomitische, en Hethitische, tot seven hondert in getale, en boven
drie-hondert in getale by-wijven; noch sal hy ten uyt eynde van dien allen, klagelick
uyt roepen 't Is altemael ydelheyt, jummer, ende herten-leet! en sal ten lesten tot
besluyt seggen Laet ons de hoost-somme aller leere hooren vreest God, en hout sijn
geboden; want dat behoort alle menschen toe. Eccles. 12.12. Siet, lieve, daer alleen
is eyndelick rust en lust te vinden, ende te vergeefs wort die elders gesocht: laet daer
uw beste sinnen veel henen gaen, en uwe snyverste gedachten opstijgen, even terwijl
ghy besich zijt om voor u een gewenscht geselschap en een bequame huys-sorge te
bekomen. Hy en reyst mijns oordeels niet wijsselick, die in 't vorderen van sijnen
wegh vergeet, wat eygentlick het eynde ende oogemerck is van dat hy begonnen
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heeft. En tot besluyt, laet dit een af-scheytpant wesen van onse vriendelicke
t'samen-sprake.
Sophroniscus daer mede eyndigende, gaf aen Philogamus de rechter-hant met een
sonderlinge toe-genegentheyt: en is aen de ander zijde van Philogamus, met sonder
diepe beweginge sijns herten, gansch ernstelick bedanckt. Ende alsoo is met
eendrachtigheyt en vrientschap geeyndight de t'samen-sprake, die niet sonder strijt
en tegenheyt van bedenckinge was begonnen.

Sophroniscus wenscht sijnen Philogamus geluck en zaligheyt:
In 't verleggen van eenige mijne oude papieren, lieve Philogame, is my onversiens
noch yet wat in de hant gevallen, dat ick niet onbequamelick en achte by onse vorige
t'samen-sprake, roerende den Proef-steen van den Trou-ringh, gevoeght te worden.
Ick daerom, kennende uwe sonderlinge genegentheyt tot bedenckelicke trou-gevallen,
hebbe niet willen na-laten dit jegenwoordige U.L. by desen toe te laten komen, om
benevens de vorige van gelijcke stoffe onse Nederlantsche werelt mede gedeelt te
worden. Indien ick my niet en bedriege, soo meyne ick (schoon het jegenwoordigh
geval niet en is van soo grooten omme-slagh als wel eenige voorgaende) dat het selve
even-wel, en met eene de bedenckelicke vraegh-stucken daer in schuylende, onse
lants-genooten niet min aengenaem sullen wesen als eenige van de voorgaende.
Niet-te-min ick late het al tot uwen beleyde:
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Graf-houwelick, of leven uyten doot.
Wanneer het jeughdigh klim een boom heeft om-gevangen,
Het blijft hem aen den tronck en aen de tacken hangen,
Oock schoon de wortel sterft; soo dat sijn liefde duert,
Al heeft de gansche stam een volle doodt besuert.
Men heeft in ouden tijt soo trouwen hert gevonden,
En met een soeten bant soo krachtigh in-gebonden,
Dat noyt af-valligh wert oock in den laetsten noot,
Maer hielt sijn eerste stant oock midden in de doot.
Op, op verstompte pen! vernieut uw swacke krachten,
Daer is een vreemt geval dat speelt in mijn gedachten,
Dat moet oock by den hoop; het dient te sijn verbreyt,
My dunckt het is te goet om niet te sijn geseyt.
'k En wil noch even-wel mijn penne niet bereyden,
Om met een langh verhael uw sinnen om te leyden,
O leser, weerde vrient! ick wil van stonden aen
U seggen met een woort, waer op de saken staen:
Gaurijn van soeten aert, uyt edel saet geboren,
Die had uyt reine sucht een jonghe maeght gekoren
Hem tot een eeuwigh pant, en tot een echte vrou,
Indien het aerdigh dier en haer geslachte wou.
Hy gaf hem tot het werck, hy pleeghde duysent saken
Om aen haer teere jeught sich aengenaem te maken,
En dat en had misschien den joncker niet gemist,
Had hy om harent wil niet al te veel gequist.
De vader van de maeght was eene van de menschen,
Die niet als machtigh goet en groote schatten wenschen:
Wie rijck van have was die stont hem wonder aen,
En hierom moest Gaurijn al dickmael buyten staen;
Maer Sylas kreegh verlof by haer te mogen komen,
Sijn rijckdom had alree den Vader in-genomen;
Want die was van het gelt soo bijster grooten vrient,
Dat hy sijn dochter gaf oock daer het niet en dient.
Het gelt is machtigh lijm, het kan te samen voegen
Oock dat met gelt alleen sich niet en laet vernoegen;
Siet, dat een jongelingh of rijpe vrijster eyst,
En is schier nimmermeer daer op de Vader peyst.
Nu, Sylas kreegh de maeght. De soete jonghe lieden
Die komen haer geluck, en heyl, en segen bieden:
Maer schoon dat al de jeught hier in vermaken hadt,
Gaurijn is gansch bedroeft, en maeckt hem uyt de stadt.
Sijn oogh en kan niet sien, sijn herte niet verdragen
Dat in eens anders erm de soetste dingen lagen,
Die hy ter werelt kent en boven al bemint;
En daerom is hy gram en bijster ongesint.
Maer des al niet-te-min de jonge lieden trouwen,
De feest die is geraemt, de bruyloft wort gehouwen,
De maeght die wort een vrou. Een yder is verblijt
En van het goet onthael èn soo gewenschten tijt.
Gaurijn die treurt alleen. Sijn hoop die is verloren,
Van oyt by haer te sijn die voor hem scheen geboren;
Hy was een vrome ziel, hy wil een jonge vrou
Geen smaet of hinder doen, tot nadeel van de trou.
Oock is hem wel bekent dat sy, van reyne zinnen,
Staet vast in haer beroep, en niet en is te winnen:
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En schoon hy eenigh soet van haer genieten mocht,
Ach! (dacht hy) lust verdwijnt gelijck een schrale locht,
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En wort stracx enckel leet. 'k En heb niet voorgenomen
Om voor een kleynen wijl tot mijnen wensch te komen;
Ick wou voor alle tijt genieten hare jeught,
Doch niet in vuyl bejagh, maer in oprechte deught.
Ick wou haer soeten aert voor al mijn leven-dagen,
En wou haer wederom mijn sinnen over-dragen:
En schoon my dat misluckt, noch leef ick buyten schult;
Daer is geen beter raet als lijden met gedult.
Dat is een schoone deught, een wonder grooten segen,
Bysonder in het werck dat jonge lieden plegen:
Ick segge daer een hert met alle krachten mint,
En weder overhant een willich herte vint.
O God, doe my de gunst, dat ick mijn gulle sinnen
Magh honden in den toom, en krachtigh overwinnen;
Want sonder uw behulp soo ben ick buyten raet,
Vermits het ongeval mijn kracht te boven gaet.
Dit sey de jongelingh, dit riep hy menigh-werven,
Al wat sijn hert begeert, dat is te mogen sterven:
Maer schoon men aen de doodt het gansche licham biet,
Hoe seer dat yemant wil, soo wil het monster niet.
De tijt doet haren gangh. Maer voor een vrolick wesen,
Soo is daer in het huis een droeve stant geresen;
Want Rhode viel te bed, en naer een korten stont,
Soo wil (gelijck het scheen) den asem uyt den mont.
De meesters sijn verbaest, de kunst is sonder krachten,
Soo datter niet een mensch haer leet en kan versachten:
Hier baet geen diere salf, geen dranck of maghtigh kruyt,
Sy blies (als yder meent) haer jeugdigh leven uyt.
Daer treurt de gansche stadt, en alle menschen klagen
Dat soo een jonge vrou ter neder is geslagen,
En datter niet een kint ontrent den heert en speelt,
Die aen de vader toont sijns moeders aerdigh beelt.
Maer hoe kan droef geklagh een treurigh herte laven?
De bare wert bereyt, de jonge vrou begraven.
Gaurijn die tot haer feest sich niet begeven wou,
Die gaf hem nu ter tijt te midden in den rou.
Hy sagh de swarte baer, met grooten druck bevangen,
Hy sagh het droevigh lijck, met tranen op de wangen,
Hy leyt het in de kerck tot aen het open graf,
Daer hy, maer binnens monts, haer duysent suchten gaf.
Doch hem quam even doen in sijnen geest geschoten,
Dat hy noyt lesten kus van haer en had genoten,
Dat hy ontrent de feest van haer geen af-scheyt nam,
Vermits het doen ter tijt haer niet gelegen quam.
Hier op soo sprack hy dus: ‘Heb ick haer in het leven
Noyt vreugde mogen doen, noyt kus vermocht te geven,
Soo moet de bleecke doodt my geven in het graf,
Dat my haer soete jeught voor desen noyt en gaf.
Ick wil haer desen nacht in stilte gaen besoecken
Niet in een vrolick bed, maer in haer droeve doecken.
Het sal een vreugde sijn in dit mijn ongeval,
Als ick, schoon na de doodt, haer leden raken sal:
Als ick haer kouden mont oock daer sal mogen kussen,
Dewijl ick aen haer jeught noyt brant en mochte blussen.’
Besiet, wat liefde derft! Hy spreeckt den koster aen,
Hy bid dat hy het graf wil open laten staen;
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Hy bid hem noch een mael, en geeft hem twintig kroonen,
En looft hem naderhant met hooger gunst te loonen.
De koster is verblijt, vermits noyt eenigh graf
Hem soo veel voordeels braght, of soo veel winste gaf.
Het was ontrent den tijt dat alle menschen swegen,
Dat al het lastbaer vee in stilte was gelegen,
Dat al het naeste bosch genoot de soete rust;
Gaurijn gelijcke-wel en had geen slapens lust.
Hy gaet uyt sijn vertreck met twee vertroude knechten,
Om in den stillen nacht sijn voorstel uyt te rechten;
Hy gaf hem in de kerck, daer hy den koster vont,
Die flucx tot sijnen dienst bereyt en veerdigh stont.
Het graf was van albast gansch cierlick op-getogen,
Gelijck als voor een Prins of luyden van vermogen:
Daer stonden beelden op, en ander kunstigh werck,
En 't was van ouden tijt een ciersel in de kerck.
Gaurijn tradt in den kuyl, en liet de kist ontsluyten,
En als die open was, soo gingh de koster buyten.
Doen stont hy wat verstelt, al is hy bijster koen,
Hy sagh haer bleecken mont, onseker wat te doen.
Maer als de jongelingh het lichaem sou genaken,
En dat hy metter hant haer boesem quam te raken,
Soo wert hy van den schrick geweldigh om-gevoert,
Hy voelter eenigh dingh dat hem van binnen roert.
Hy voelt een flaeu geklop, onseker van de reden,
Hy geeft hem wederom ontrent haer teere leden,
Hy tast haer aen de borst, juyst daer het herte lagh,
En voelt ter slinckerhant een kleynen ader-slagh:
Hy voeltet ander-mael, hy voelt een ander leven,
Hy voelt haer bange ziel sich op en neder geven,
By wijlen met verlies, dan weder met gewin,
Doch hoe het wesen mocht, hy vonter leven in.
Soo haest hy dit vernam, laet hy sijn dienaers komen
En heeft de jonge vrou in stilheyt op-genomen;
En in sijn huys gebraght; verblijt tot aen de ziel,
Dat hem soo weerden pant aldus in handen viel.
Dit gingh de jongelingh sijn moeder openbaren,
Nu metter tijt gegaen tot in de t'sestigh jaren,
Een wijf van goet beleyt, en die op vasten gront
Het innigh vrou-geheym in volle daet verstont.
Sy viel stracx aen het werck, en, uit een diep erbermen,
Soo namse machtigh sap en wortels die verwermen,
En bloemen van Camil en ander heylsaem kruyt,
En joegh de koude sucht door heete dampen uyt.
Sy vreef naer rechten eysch, sy streeck haer teere leden,
Sy stoofd' haer menighmael van boven tot beneden:
Sy brachter vorder by al wat de krachten sterckt,
En wat uyt eygen aert ontrent de moeder werckt.
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Maer als de vrou bequam, en kreegh haer volle sinnen,
Wist sy niet waerse was, of watse sou beginnen,
Sy sloegh haer oogen om; doch waer oyt Rhode keeck,
Niet dat haer mans gesin of haer vertreck geleeck.
‘Ach! (sey de goede ziel) hoe ben ick hier gekomen?
Wie heeft my door gewelt of listen wegh-genomen?
'k En weet niet wat ick sie, of waer ick heden ben,
Vermits hier niemant komt die ick van aensicht ken.
Ey segh my, wieje zijt, wat my is wedervaren,
En slaet een gunstigh oogh ontrent mijn teere jaren;
Ick ben een jonge vrou, noch onlangs eerst getrout,
Ey lieve, segh een reys wie my gevangen hout.
Ben ick met toover-kunst in dit vertreck getogen,
Of ben ick over zee of door de lucht gevlogen,
Of had een boosen geest op my soo grooten macht,
Dat ick ben wegh-geruckt, en hier in huys gebracht?
Hoe dat het wesen magh, segh my de ware reden,
Waerom mijn weerde man dit onheyl heeft geleden.’
Eurika gaf haer moet, en stelde voor gewis
Dat sy door goet beleyt aldaer gekomen is.
Noch was het niet genoegh, sy wil noch vorder weten
Wie dat haer huys-waert is, en waer sy is geseten.
Daer wort Gaurijn gehaelt. De soete jongelingh,
Die vint sich daer ontrent, en seyt haer alle dingh.
Als Rhode dit verhael naer eysch gingh overwegen,
Soo heeftse wederom een nieuwen anghst gekregen;
Sy dacht hoe seer Gaurijn haer eertijts had bemint,
En wat de liefde doet wanneerse kansse vint.
Hy die een doode vrou quam in het graf genaken,
Wat sal hy (nu se leeft) met haer niet willen maken?
Siet, is de katte graegh en leckts' het bloote spit,
't Gebraet is selden vry indienser nevens sit.
Wat doet de jonge vrou? sy gaet op hem begeeren,
En doet hem boven dat voor God met eede sweeren,
Dat hy sal eerbaer zijn in dit haer ongeval,
En dats' aen hare jeught geen hinder lijden sal.
Gaurijn van overlangh (hoe-wel tot haer genegen)
Had al te reynen hert om vuylen lust te plegen;
Hy sweert al datse wil, en seyt haer boven dien,
Dat sy haer weerden man wel haest sal mogen sien.
Eurika boven dat verklaert haer menigh-werven,
Dat sy veel liever had een quaden doot te sterven,
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Als datse lijden sou, dat list of slim bejagh
Haer eenigh hinder doen, of eere krencken magh.
Eurika bleeffer by, en sliep in hare kamer,
Dat maeckt' haer aen het lijf en aen den geest bequamer
Tot rust en soeten slaep; en in een korten stont
De sieckte was gedaen, en Rhode wert gesont;
Want, na de jongelingh haer kuysheyt had gesworen,
Bequam de jonge vrou, als op een nieu geboren:
Doch alsse wederom het huys betreden kan,
Soo treckt haer gansche ziel tot haren echten man:
Sy valt Gaurijn te voet, en stort bedroefde tranen,
En pooght hem door gesmeeck en reden aen te manen,
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Dat sy nu wederom en op dien eygen dagh,
Door sijn getrou behulp, haer man genaken magh.
Hoort wat Gaurijn begint: hy doet haer tabbaerts maken
Die beyd' in stof en vorm haer eerste dracht genaken;
Sy dan, te rechter tijt gekleet in dit gewaet,
Gelijckt een jonge bruyt die in haer kamer gaet.
Gaurijn beleyt het stuck. Hy noot verscheyde gasten,
Die al op haren dagh en op haer ure pasten:
De man van Rhode selfs, noch droef van hare doot,
Wort mede daer versocht en tot de feest genoot.
De tafels zijn geset, en al de vrienden saten,
De tafels zijn gevult, en al de gasten aten;
En na den derden dronck was over-hant gegaen,
Soo vingh de soete weert aldus sijn reden aen:
‘Mijn heeren, met verlof, ick moet een sake vragen,
Die onlanghs is gebeurt en juyst in onse dagen;
Ick bidde, segh een reys hier uw bedencken van,
Het sal ten dienste zijn van seker eerlick man:
Een meester had een knecht een ruymen tijt beseten,
En die had meerendeel aen sijnen disch gegeten,
Of om sijn trouwen dienst, òf om sijn kloecke jeught,
Of (dat ick beter acht) om sijn besette deught.
De goede jongelingh, gelijck het kan gebeuren,
Die krijght een sware quael, en al sijn geesten treuren:
De meester pleeghde raet door seker medecijn,
Maer al sijn wetenschap is swacker als de pijn.
Dies als het slim gebreck sich niet en liet genesen,
Is in des Heeren geest een vreemde luym geresen;
Want siet, hy gaffet op, om dat het qualick gingh,
En set den jongman uyt gelijck een vondelingh.
Hy doet hem buytens huys, en hout hem als verlaten,
En hem en mocht geen deught of goede diensten baten.
Siet, hoe de werelt gaet! in druck en tegenspoet
Bevint men menighmael, dat vrientschap wijcken moet.
Maer een die met verdriet dit onheyl sagh geschieden,
Die nam den krancken op en liet hem gunste bieden:
Ontfingh hem in sijn huys, bewees hem goet onthael,
En door sijn stage sorgh genas de boose quael.
Nu komt den ouden heer en drijft met stijve kaken,
Dat niemant van de knecht sich meester heeft te maken
Als hy die hem besat, en niet die hem genas,
Vermits hy voor de quael, als-kacks, sijn eygen was.
Maer die met deerenis was over hem ontsteken,
Die kanter tegen aen met hevigh tegen-spreken.
Siet daer een hart gedingh, en vry een heet geschil,
Dat staêgh al verder gaen en hooger rijsen wil.
Nu vrienden, segh een reys, ghy wort'er toe gebeden:
Wie heeft het beste recht en wie de meeste reden,
Hy die de knecht verwierp en uyt den huyse stiet,
Of die hem gunste boot en troost' in sijn verdriet?’
Hier mede sweegh Gaurijn: en al de soete gasten
Die gingen al het stuck wat naerder onder-tasten:
Doch Sylas boven al die was hier vierigh in,
En sprack het vonnis uyt als met gestoorde sin:
‘Hoe, seyt de goede man, dit gaept gelijck een oven,
De knecht was uyt-geleyt en lagh geheel verschoven,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Hy die hem doenmaels holp is oorsaeck dat hy leeft,
En daerom is hy waert dat hy den jonghman heeft.’
Al die aen tafel zijn of in de kamer stonden,
Die hebben al gelijck het oordeel goet gevonden.
Hier over sprack Gaurijn: ‘Onthout dit altemael,
Die heden u vertoont op dese ruyme zael;
Want is het oordeel goet van soo veel wijse menschen,
Soo heb ick heden selfs al wat ick konde wenschen.’
Hier mede sweegh hy stil en bleef een weynigh staen,
En siet, daer is een deur in haesten op-gedaen:
Daer uyt quam Rhode voort, geciert aen alle kanten,
Met peerels, edel gout, en helle diamanten,
Niet bleyck in hare verw, gelijck een siecke plagh,
Maer schoonder als een roos haer wesen toonen magh.
Haer man vernam haer eerst; want hem was plaets gegeven
Recht over dit vertreck. Sijn hert begon te beven,
Sijn gansche lichaem schud, gelijck een spichtigh riet,
Hy weet niet wat'er komt of wat sijn ooge siet.
Sy gaf een soeten lach, en quam tot hem genaken,
Maer hy en wil van haer hem geensins laten raken,
Hy vliet dat hy bemint. Maer als de vrouwe sprack,
Doen wast dat hem het sweet uyt al de leden brack.
Hy kent haer soete tael, hy kent haer geestigh wesen,
Hy kent dat hy wel eer ten vollen had gepresen:
Maer hoese nader quam, en hoese meer geleeck,
Hoe dat hy meer verschrack, en van haer verder weeck.
Hier quam Gaurijn ter baen en hy begon te spreken:
‘O Sylas, waerde vrient! voor u dient niet geweken,
Leght af uw bleecken anghst en dempt uw swaren rou:
't En is geen spokery, het is uw waerde vrou.
Ick heb haer uyt de doot, en uyt het graf getogen,
Ick heb haer wel gedaen met alle mijn vermogen,
Ick heb aen haer besteet al wat de kunst bedacht,
En heb haer wederom in goeden stant gebracht.
Ick hebbe boven dien, God sal het my betuygen!
Noyt door onguere lust mijn herte laten buygen:
Sy komt uyt mijn vertreck soo reyn gelijckse was,
Eer ick haer mede nam en hare quael genas.
En schoon al heb ick recht, oock naer uw eygen seggen,
Om my in haren schoot of nevens haer te leggen:
Ghy dan noch, lieve vrient, houw daer uw eygen pant
En guntse wederom uw trouwe rechter-hant.
Het is uw echte deel, van God u toe-geschreven,
Die u met vriendenraet haer vader heeft gegeven:
Ick laet haer uwe zijn, al heb ick haer bemint;
Tot iemants anders goet en was ick noyt gesint.
Het schandigh overspel en alle slimme gangen,
Die haet ick van der jeught, gelijck vernijnde slangen;
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Siet hier dan uw gemael, gaef, suyver, ongeschent,
En dat weet even God die hert en nieren kent!’
De man die stont bedwelmt, hy kan hem niet bewegen,
Hy toont hem tot de vrou in geenen deel genegen,
Hy voelt niet dat hy tast, gelooft niet dat hy siet,
Schoon hem sijn eygen wijf haer roode lippen biet.
Gaurijn, tot enckel jock en soete vreught geboren,
Die had tot dit vertoogh het avontmael gekoren,
En 't was schier middernacht eer 't spel dus verre gingh,
Dies scheen het des te meer een wonder selsaem dingh.
Het maeckt een grooten anghst ontrent verbaesde lieden,
Wanneer men in der nacht iet selsaems siet geschieden,
Het duyster baert een schrick, en is'er eenigh licht,
Oock dat geeft even-selfs een twijffel aen 't gesicht:
‘Ach, wat een selsaem stuck! hoe kanse weder leven
Die ick heb doot gesien, en aen het graf gegeven?
Hoe komt my dese vrou, hoe komtse nu gesont,
Die laetst haer ziele blies uyt haren bleycken mont?
Gewis het moet een spoock, het moet een nicker wesen,
Die, uyt een nare kuyl of uyt het graf geresen,
Ons hier de geest verleyt, ons hier het oogh bedrieght;
't En is van heden niet, dat Hel en Duyvel lieght!’
Dus staet de man en dubt, sijn oogh is onbewogen,
Sijn geest van anghst vervoert, en buyten hem getogen:
Hy was als Belzazar, als hy een menschen-hant
Sagh sweven sonder mensch, en schrijven aen de want.
Maer als Gaurijn ontsloot de gronden deser saken,
En dat oock vreemden selfs hier in ten besten spraken,
Trat Sylas naerder toe en heeft de vrou gekust,
Maer slechts als een die dweept, en niet uyt rechte lust.
Noch wort hem evenwel geluck hier op gedroncken,
Soo dat meest yder een door blijdschap is beschoncken:
Maer Sylas onder-dies, al dronck hy menigh glas,
En kreegh geen meerder vreught, maer bleef gelijck hy was.
Ten lesten is het volck in soete vreught gescheyden,
Maer gingh de jonge vrou en haren man geleyden
Tot in sijn eygen huys; en, tot een soet besluyt,
Wiert Rhode daer gegroet gelijck een nieuwe bruyt.
De nacht doet haren loop, het licht quam op-geresen,
Maer Sylas even-wel behielt een selsaem wesen:
En eer de derde son ontsloot den dageraet,
Verneemt men dat de man allencxen henen gaet.
Hy voelt een stage koorts hem rijden door de leden,
Hem is geduerigh bangh, onseker van de reden:
De beste medecijn die stont'er in verstelt,
Vermits hy niet en weet wat onheyl Sylas quelt.
Maer als de man vernam, dat hy begon te sterven,
En dacht wie dat sijn goet naer hem sou moeten erven,
Soo stiert hy om Gaurijn; en als die voor hem stont,
Doen sprack hy met een sucht en uyt een bleycken mont:
‘Gaurijn, geminde vrient! mijn Rhode was verloren,
Maer is door uw behulp als op een nieu geboren:
Ghy tooght haer uyt'et graf, ja midden uyt de doot,
Dies schenck ick mijn gemael u tot een bedgenoot.
Ontfanght het edel pant u tot een grooten segen,
Ghy hebt haer lief gehad, eer ickse kon bewegen:
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Doch mits haer naeste bloet alleen op rijckdom sagh,
Soo was mijn huys vereert met haren bruylofs-dagh.
Ick hebbe dese vreught een kleyne wijl genoten,
Daer van het minste deel my niet en heeft verdroten,
Ghy zijt haer beter waert als ick of mijns gelijck,
Al had ick even-selfs een machtigh koninghrijck.
Ick hadde noch een tijt met haer gewenscht te leven,
Maer God, naer ick bemerck, die heeft u haer gegeven.
Voor my, eylaes! ick sterf, en ben al op de reys,
En ga noch dese nacht de wegh van alle vleys.
Maer op dat ghy voortaen niet meer en sout ontberen
Een vrou, die uwen geest na desen sal begeren,
Soo laet ick u alleen, nadien ick heden sterf,
Mijn huysraet, mijn kasteel, en al mijns vaders erf.
Ick prijs uw eerbaer hert, uw deught en reyne zeden,
Dat van u mijn gemael geen schand' en heeft geleden;
Want schoon ghy haer besat en hadt in uwe macht,
Ghy hebtse my bewaert, en suyver t'huys gebracht;
Dat houd' ick voor gewis, en wil het nu beloonen.
Ghy, wilt haer na mijn doot uw gunst en liefde toonen,
Neemt haer tot uw behulp en weest haer bed-gesel,
Bemintse, sooje plaght, en vaert voor eeuwigh wel!’
Hy laet van stonden aen een rappen schrijver komen,
Die heeft sijn lesten wil in haesten op-genomen:
Hy riep'er Rhode by en nam haer rechter-hant,
En gaf haer aen Gaurijn, als tot een eeuwigh pant.
De vrou, hoewel bedroeft, die liet'et soo geschieden,
Te meer om dat'et selfs haer naeste magen rieden.
Nu Sylas, is vernoeght; maer eer hy noch besluyt,
Soo wenscht hy veel gelucx en segen aen de bruyt.
Daer mede liet hy af van alle werelts saken,
Hy wou oock, eer hy storf, tot sijnen God genaken:
Al wat het lichaem raeckt, al wat het aertse goet,
En vint na desen tijt geen plaets in sijn gemoet:
Hy riep tot sijnen God tot dat hy sprake leyde,
En dat de moede ziel haer van het lichaem scheyde:
Men hoorde sijn gebed soo langh hy suchten kon,
En tot de bleeke doot het leven overwon.
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[t'Samen-sprake van Philogamus en Sophroniscus (vervolg)]
Ick achte, waerde Philogame, dat ghy, dit trougeval gelesen hebbende, sult oordeelen
het selve uyt de Italiaensche schrijvers ontleent, ofte immers na-gevolght te wesen:
't welck ick met al en wil ontkennen. Maer dat eenige het selve als onwaerschijnelick
willen verwerpen, en kan ick met onwedersproken laten: en segge tot dien eynde,
dat oock onse landen en tijden gelijck en misschien oock krachtiger en gevoelicker
exempelen van die gelegentheyt konnen uyt brengen, als wel is het gene wy hier
verhaelt hebben, daer van ick U.L. in 't korte een staeltjen wil voorstellen, misschien
of uwe penne eens lust mocht krijgen daer op breeder te gaen weyen.
't Is dan sulcx, dat onlancx als de goede God oock ons Hollant, gelijck ghy weet,
in veel gewesten met de besmettelicke sieckte swaerlick was besoeckende, onder
anderen seker dorp in Zuyt-Hollant (soo men my heeft doen verstaen) van de selve
is ontsteken geworden: en in het selve seker huys-gesin, bestaende uyt twee onlanghs
getroude jonge lieden en eenige dienst-boden. Invoegen dat in weynigh dagen alle
de selve dienst-boden haestelick van de voorsz. sieckte zijn wegh-geruckt; soo dat'er
niemant over en bleef als alleenlick het voorsz. jongh-paer volcx; zijnde onder dies
de vrouwe selfs met de eygen quale swaerlick behebt. De man, siende dat het in sijn
huys en door het geheele dorp soo heet van den rooster gingh, vont goet de krancke
vrouwe te laten onder het beleyt van een schrobster, en hem te begeven op seecker
buyten huys, een goet stuck weeghs van daer. Seker jongelingh, in het selve dorp
wonende, die de voorsz. jonge vrouwe, uyt sonderlinge genegentheyt, onder anderen
mede, doch te vergeefs, ten houwelick hadde versocht, verstaen hebbende hoe dat
het met het voorsz. jongh vrou-mensch was gelegen, liet hem dickmael daer ontrent
vinden, om te weten wat van de selve soude geworden: en op een tijt, ontrent den
avont, vindende de deure van 't voorsz. huys open, en hoorende seer deerlick kermen,
en in soo fellen brant om drincken roepen, sonder dat haer iemant antwoorde ofte
geriesde, nam de vrymoedigheyt binnen te treden, en niemant by der hant vindende,
gingh tot in de kamer, daer de selve sieck was leggende en daer mede niemant siende,
oock geen gelegentheyt wetende, om haer aen drincken te helpen, vraeghde aen de
selve, ofse niet goet en sonde konnen vinden, nademael sy van yeder scheen verlaten
te wesen, dat hyse brengen soude ter plaetse daerse beter gedient, en van alles geriest
soude worden? Het welck by haer, na een heusche weygeringe, toe-gestaen zijnde,
is deselve by den jonghlingh op-genomen, en met sijnen mantel ofte iet anders
gedeckt, soo hy best konde, van daer in sijn eygen woninge, met behulp van sijnen
dienaer, gedragen, daer hy de selve soo wel en geluckelick dede onthalen, datse niet
lange daer na, tot hare volle gesontheyt wiert gebracht. De schrobster, die hier of
daer in de gebuerte haer met praten of iet anders hadde vergeten, eyndelick weder
gekeert, en de krancke vrouwe nergens in huys vindende, oordeelde dat de selve, uyt
lichthoofdigheyt, veroorsaeckt door het geweldigh vier, uyt den huyse geloopen, en
ergens verdroncken ofte andersins verongeluckt moeste wesen, en liet daerom
verluyden datse was overleden; en doende een dootkiste aldaer brengen, liet de selve,
met steen of eenige andere stoffe gevult wesende, ter aerden dragen sonder
lijck-gevolgh, als men in soodanigen sieckte wel gewoon is te doen. De voorsz.
vrouwe gesont zijnde geworden, vant hem de jongelingh met menigerley
bekommerlijcke gedachten omtrent dit werck; haer te behouden oordeelde hy van
swaer bedencken en van sorgelijcke uyt-komste te wesen, en haer wederom haren
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man toe te laten komen, en konde hy van sijn gemoet niet verwerven. Maer siet, dit
werck aldus staende, en hy met dese gedachten op het uyterste swanger wesende,
quam'er juyst in het dorp een onverwachte tijdinge, die hem van alle bekommeringe
verloste; want hem wiert sekerlick gebootschapt, dat de man van de voorsz. jonge
vrouw van de haestige sieckte niet alleenlick geraeckt, maer dien voorleden nacht
overleden was. Waer door de voorsz. jonge vrouwe, in haer vryheyt gestelt zijnde,
en los wesende van de wet van dien man; al-vorens aen den overleden den
behoorlijcken treur-tijt en trouwe gegeven hebbende; liet haer bewegen (soo uyt sake
van de voorsz. toegenegentheyt, als tot bewijs van rechte danckbaerheyt) om eygen
te worden aen de gene, die haer meer als haer eygen man hadde bemint, ten tijde hy
aen de selve niet met allen eygens en hadde. Siet daer kortelijck een hedendaeghsche
geschiedenisse, de welcke, indiense in haer volle leden met een soete penne, naer
eysch van saken, ware verhandelt, mijns oordeels, niet en soude hebben te wijcken
de bedenckelijckste gevallen van de vorige eeuwen. Vaert wel, lieve Philogame, en
hout my voor die ick ben,
UEd. gansch toegenegen
SOPHRONISCUS.
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Proefsteen van den trou-ringh.
Het laetste deel.
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Lof-sangh op het geestelick houwelick van godes sone.
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EPH. V. 32.
DE TWEE SULLEN EEN VLEESCH ZIJN. DESE VERBORGENTHEIT
IS GROOT, MAER ICK SEGGE IN CHRISTUS ENDE DE KERCKE.
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Aen Anna Cats, huys-vrouwe van Cornelis van Aerssen, Heer van
Wernhout
Aen Elisabeth Cats, huys-vrouwe van Cornelis Musch, Heer van
Waelsdorp.
Lieve dochters, waerde panden, segens van mijn bedde, vruchten van mijn lichaem,
soete gedenck-teyckenen van mijn houwelicksen tijt, dierbare overblijfsels van mijn
vorigh leven, aengename afsetsels van mijn bloeyende jeught, en jegenwoordigh
purpere rosen onder mijn grijse kerckhof-bloemen, en jeughdige kroonen van mijn
dorren ouderdom; ick vinde goet aen u-lieden beyde het leste, en verre het beste deel
van mijnen Trouringh toe te eygenen. Indien ghy te deser ure noch waert in uwe
maeghdelicke vryheyt, en door de trouwe aen niemant verbonden, soo hadde ick,
misschien niet sonder redenen, u toe mogen schrijven eenige van de eerste deelen
van dit jegenwoordigh werck, als na die gelegentheyt u beter hebbende konnen dienen
tot achter-raet in verscheyde voorvallende saken. Maer nadien het den goeden God
belieft heeft u-lieden beyde, niet alleenlick te roepen tot het geselligh leven van den
echten-staet; maer oock de vruchten daer van goedertierelicken te laten genieten; en
dat ghy dien-volgens in het innerste geheym van dat werck beyde zijt getreden, en
daerom de oogen van dage te dage meer en meer dient te openen, om van dit Tijdelick
Houwelick, dat de doot ontbint, uyt te sien tot een ander dat eeuwigh-durende is; soo
heeft'et my goet gedacht, dit Geestelick Houwelick (soo als ick het selve door mijn
swacke penne hebbe afgebeelt) u-lieden beyde op te dragen, als een sonderlingh
kleynood in sich selven, en geensins van mijnentwegen, het welcke alle lichamelicke
dingen soo verre in waerde te boven gaet, als de ziele het lichaem, en den hemel het
aertrijck overtreft; nadien daer in niet alleenlijck is begrepen de volmaecktheyt van
alle houwelicken, maer oock van al dat aen 's menschen herte vernoegen kan geven.
Het welcke by my meer-malen met ernst overwogen zijnde, soo heb ick eyndelick,
door Godes sonderlinge genade, in dusdaniger wijse tot mijn ziele nu en dan beginnen
te spreken:
't Is eenmael, mijn vernuft, 't is langh genoegh geschreven
Van dat'er omme-gaet ontrent het echte leven,
Van dat een jongelingh, van dat een rijpe maeght,
Van dat een moeder self in haren boesem draeght.
Hier dient nu ander werck ter hant te zijn genomen,
Om eenmael uyt den draey van dit gewoel te komen;
Mijn jonckheyt is geweest, die had eens haren tijt,
En was gelijck een post die vaerdigh henen rijt,
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Die was gelijck een beeck die neder komt gesegen,
Of als een arent vlieght die honger heeft gekregen,
Of als een teere bloem, of als een nietigh gras,
Dat heden niet en is gelijck het eertijts was.
Maer, schoon de jeught verdwijnt, daer komt een ander wesen,
Daer komt een nieuwen tijt, tot onsen troost, geresen,
Daer komt een soeter vreught, een aengenamer lust,
Een haven voor de ziel, een woon-plaets van de rust.
Hy die eens heeft geseyt: wort vruchtbaer op der aerden!
Heeft noch een echte bont, en dat van hooger waerden,
Als iet waer op de jeught met al de sinnen bout,
En, na der menschen aert, een lief geselschap trout:
Hier na verlanght mijn hert, hier wort'et toe-gedreven,
En schept uyt dit gepeys gelijck een ander leven;
Ick voel dat mijn gemoet, als uyt een dorre borst,
Nu van der aerden scheyt, en na den hemel dorst:
Ick voel dat mijn gemoet nu wenscht te zijn ontbonden
Van dit ellendigh vleesch, een smisse van de sonden,
Een winckel van verdriet; ick voel dat mijn gemoet
Niet als van hemels-broot en wenscht te zijn gevoet.
Dies, schoon de lieve God my wou de keuse geven,
Oock van mijn beste tijt en al mijn vorigh leven,
En dat ick kiesen mocht van al mijn jaren een,
Voorwaer ick danckte God, en ick en nam'er geen.
Een, die het woeste meyr en sijn verwoede baren,
Heeft met een swacke boot ten lesten om-gevaren,
Tot hy nu lant ontdeckt, of siet een stille reê,
Wat sou die wederom gaen sweven op de zee!
Waer is'er oyt vermaeck in dit verdrietigh leven?
Wat is'et altemael, dat vleesch en werelt geven?
Wy zijn gelijck een mensch, die uyt een venster kijckt,
Doch naer een korte wijl in haest te rugge wijckt.
Schoon dat hy wonder sagh, gelijck het heeft geschenen,
Het is van stonden aen, gelijck een roock, verdwenen:
Hem blijft niet anders by als slechts een ydel beelt,
Dat hem, gelijck een droom, ontrent de sinnen speelt.
Komt ons een soeten dagh, hy kan niet lange dueren,
Men sal de korte vreught met enckel leet besueren,
En als men overdenckt al dat'er was geschiet,
Dan is het maer een schim, en min als enckel niet.
Wat heb ick menighmael, wat heb ick droeve nachten,
Als ick mijn geest verteer in diepe na-gedachten!
Of als ick in het bed mijn eygen rechter ben,
En schrijf oock even daer mijn vonnis sonder pen!
Hoe dickmael neem ick voor iet na te sullen laten,
Dat, als ick eensaem ben, mijn stille sinnen haten!
Maer eer de gulde son besluyt den naesten dagh,
Soo gaet'et menighmael gelijck het eertijts plagh.
Het goet, schoon ick het wens, en kan ick niet volbrengen,
Daer komt, ick weet niet wat, hier onder sich vermengen.
Siet, wat een vreemt gewoel, en wat een selsaem werck:
Al wort het lichaem swack, het vleesch is echter sterck!
Dit pranght mijn droeven geest, en al mijn sinnen beven,
Ick wensch een rassche doot, of wel een beter leven.
O God, verlost mijn ziel van dit ellendigh lijf!
Wat maeck ick in het vleesch, indien ick sondigh blijf?
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Vernieut dit ydel hert, dat ick magh laten varen
Al wat my lief-tal was in mijn onwijse jaren:
Besit al wat ick heb, en wat ick heden ben,
Op dat ick geen vermaeck als u alleen en ken.
Geeft aen mijn sinnen kracht, om aen te mogen schouwen,
Hoe God den mensche vrijt, en hoe de zielen trouwen;
Dat is een reyn vermaeck, dat noyt en wort verstaen,
Dan als het sondigh vleesch sal wesen uyt-gedaen.
Want t'wijl ick hier voortaen geen bruyloft heb te wachten,
En dat geen aertsche vreught meer speelt in mijn gedachten,
Soo wensch ick maer alleen den grooten bruylofts-dagh,
Die noyt een mensch begreep, of menschen oogh en sagh.

Tot besluyt, waerde dochters, de God des vredes geve u vrede onder den anderen,
vrede in uw huysgesin, en binnen u selven: en eyndelick dien oneyndelicken vrede,
die alle vrede en vreughde verre te boven gaet: bestaende in die groote
Verborgentheyt, in dat eeuwigh-durende Houwelick hier voren geroert. Vaert wel!
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Lof-sangh op het geestelick houwelick van godes sone.
Leent oiren, Hollants volck! Het stuck dat wy beginnen,
Is weert om in te gaen tot uwe diepste sinnen:
Wy toonen hoe de kerk, die God op aerde bout,
En hoe een reine ziel met haren schepper trout.
Een stuck van diep geheym, na weerde noyt beschreven,
Een stuck dat open doet den ingangh van het leven,
Een stuck, een wonder stuck, dat, na den rechten aert,
Geen mensch, maer Godes geest, de menschen openbaert.
Ick hebbe, door den lust van dichten aen-gedreven,
Ten dienste van de jeught by wijlen yet geschreven,
Maer, wat is van den mensch! by groen en heylsaem kruyt
Daer schiet al meenighmael een dorre netel uyt.
Hier gaetet anders toe, hier magh de ziele rusten,
Hier brant een vierigh hert alleen in reyne lusten,
Hier is de ware trou, de rechte bruylofs-feest,
Niet voor het weligh vleesch, maer voor een reinen geest.
Doch eer wy vorder gaen, soo laet ons neder-knielen,
En storten voor den Heer de krachten onser zielen,
En roepen om behulp. Want even sonder hem,
Soo ben ick maer een romp, een wesen sonder stem.
O die het eeuwigh bont hebt men den mensch gesloten,
En met uw suyver bloet uw tortel-duyf begoten,
God-soon en ware mensch! kom, heilight mijn verstant,
Tot my dit killigh hert in vollen yver brant;
Wilt door een hemels vyer mijn sinnen swiftigh maken,
En met een reyne kool mijn stomme lippen raken;
Wilt my geheel ontdoen van dit ellendigh vleys,
Op dat ick uwen lof magh roemen na den eys;
Wilt al wat aerde smaeckt uyt mijn gewrichten drijven,
Ten eynd' ick uw geheym na weerde magh beschrijven,
Doch gunt my boven al, dat ick op vasten gront
Magh voelen in den geest de kracht van uw verbont;
Magh voelen uwe gunst, en dan mijn vorder leven
Tot uwen dienst alleen magh willigh over-geven,
Magh anders niet bestaen of brengen aen den dagh,
Als dat uw hoogen naem ter eere dienen magh.
Eer datter eenigh mensch op aerde was geboren,
Had God sijn lieve bruyt voor eeuwigh uyt-verkoren,
En eer men oyt de son of hare stralen sagh,
Stont by hem vast geset de groote bruylofs-dagh.
Doch 't is noch even-wel hier mede soo gelegen,
Dat God het stuck beleyt door wonderbare wegen;
Hy gunt sijn hooghsten troost sijn diepste liefde niet,
Als naer een langen tijt, en door een groot verdriet.
Wat heeft de lieve bruyt aen alle kant te lijden!
Wat heeft een reyne ziel op aerden al te mijden!
Want schoon by wijlen rijst een blijde sonne-schijn,
Hier is van stonden aen al weder nieuwe pijn.
Des hemels reyne min heeft oock haer droeve klachten,
Haer jammer, haer gequel, haer sware na-gedachten,
Haer innigh ziel-verdriet, haer prangen in den geest;
't Is hier, 't is over al: wie lieft' die is bevreest.
Hoe dickmael is de bruyt met grooten anghst bevangen,
En voelt een droevigh nat haer rollen op de wangen!
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Hoe dickmael is de bruyt benaut tot in de ziel,
Soo langh sy wort verruckt in dit onrustigh wiel!
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Hoe dickmael is de bruyt, door harde sinne-vlagen,
Als buyten haer gevoert en elders wegh-gedragen!
Hoe dickmael is de bruyt verwonnen in den noot,
En voelt in haer gemoet als prangen van de doot!
Die lely is geplant te midden in den doren,
Daer staetse menighmael en is geheel verloren;
Die rose groeyt gestaêgh in eenigh eensaem dal,
Daer vocht van tranen vloeyt en enckel ongeval;
Die rhee is langh gewent te dolen op de bergen,
Daer haer meest alle daegh de felle bracken tergen;
Dat schaep wort van den wolf geduerigh na-gejaeght,
Soo dat het even-staêgh tot sijnen herder klaeght;
Die soete tortel-duyf moet wonen in de rotsen,
Terwijl haer over al de felle jagers trotsen;
Die fackel wert gestaêgh gegeesselt van den wint,
Soo datse nimmermeer haer licht in stilte vint.
Het wijf met kint begort moet in haer smerte suchten,
Moet even alsse baert in woeste landen vluchten,
Terwijl een roden draeck, met fellen overmoet,
Spout uyt een holle keel een gullen water-vloet.
Wat sal ick, mijn vernuft, wat sal ick vorder seggen?
Die maeght en magh haer noyt in rust ter neder leggen,
Die peerel, dat juweel, die kostelicke schat,
En heeft geen ander huys als slechts een aerden vat.
Maer laet ons dit geheym wat naerder over-mercken,
En wegen in den geest des Heeren wonder-wercken;
Laet ons gaen over-sien, en dat van ouden tijt,
Hoe dat de lieve bruyt hier op der aerden lijt:
De werelt was gebout; de mensche, nieu geschapen,
Had macht om uyt den hof sijn lust te mogen rapen;
De dieren al gelijck die stonden onder hem,
En hoorden sijn gebod, en kenden sijne stem.
Noch was hem boven dien een echte wijf gegeven,
Om in het schoon prieel met hem te mogen leven,
Tot troost van sijne jeught1). Siet daer een deftigh werck,
En in dit eenigh paer bestont de gansche kerck,
Sy leefden onder een geluckigh boven maten,
Tot sy 't verboden ooft, door list der slange, aten2).
Daer isset al bekaeyt: Sy moeten uyt den hof,
En Adam wert gedoemt te wroeten in het stof,
Te spitten in de kley, om, met een anghstigh hijgen
En door verdrietigh sweet, den kost te mogen krijgen;
Het wijf droegh even-wel haer eygen ongeval,
Dewijl sy met verdriet haer kinders baren sal3).
Daer gaet het droevigh paer ellendigh henen dwalen,
Vol druck en herten-leet, vol alderhande qualen;
De man is staêgh vermoeyt en in het sweet verhit,
Want daer en wast geen vrucht, ten sy dat Adam spit.
Ten was noch even-wel als geenen tijt geleden,
Na dat het eerste paer de wet had over-treden,
Of God heeft even doen het ongeval verschoont,
1) Gen. 2.22.23.
2) Gen. 3.6.7.
3) Aristoteles heeft wel aen-gemerckt, dat geen van al de dieren soo grooten smert en lijt in
haer jongen voort te brengen, als een vrou in het baren, 't welck een valt teeken is, deselve
pijn haer tot een straffe opgeleyt te wesen.
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En aen het treurigh volck een nieuwe gunst getoont.
Daer is dien eygen dagh een vonnis uyt-gesproken,
Dat aen de loose slangh den kop moet zijn gebroken,
En dat soo grooten werck, soo wonderbaren daet
Sal werden uyt-gewrocht door 't edel vrouwen-zaet4).
Soo wort dan vast gestelt, door Godes eyge woorden,
Dat sijn gekoren volck geen slangh en sal vermoorden,
Geen Duyvel immermeer sal brengen in den noot,
Geen Hel en haer gevolgh sal houden in den doot;
Maer datter eens een Helt sal op der aerden komen,
Door wien het duyster rijck sal worden in-genomen,
Door wien de ware kerck sal worden op-gebout,
En Godes lieve bruyt sal worden onder-trout.
Daer is het bont gemaeckt. Maer tot de bruylofs-dagen
En wort geen vaste tijt, geen ure voor-geslagen;
Dat heyl, die groote vreught, dat wonder hoogh geluck
Wort noyt de bruyt gejont, als naer een langen druck.
God doet hier even soo, gelijck men siet geschieden,
Wanneer een jongh-gesel sijn trouwe komt te bieden
Aen sijn verkoren lief, en geeft haer eenigh pant,
Maer reyst dan over zee en naer een verre lant:
Of daer een heete lucht, met stage sonne-stralen,
Komt op den Indiaen of op de Mooren dalen,
Of daer een woesten hoop in dichte bosschen dwaelt,
Of daer men edel gout uyt diepe kuylen haelt.
De bruyt is onder dies in veelderhande sorgen,
En dickmael sonder slaep tot aen den lichten morgen,
Nu is haer vrese groot, dan hooptse wederom,
Vermits sy tijdingh krijght van haren bruydegom.
Sy wort des niet-te-min by gasten aen-gesproken,
Die soecken geylen brant in haren geest te stoken;
Dies worden even-staêgh haer sinnen ongerust,
Vermits sy wort geterght door voncken van de lust.
Noch wortse menighmael gegeesselt van de tongen,
En van den achter-klap aen alle kant besprongen;
Doch, hoe het immer gaet, sy leeft in swaer verdriet,
Om datse sich alleen en sonder hoeder siet.
Dus gaetet met de kerck: Soo haest als Eva baerde,
En weder op een nieu met haren Adam paerde,
Na dat haer God voor eerst twee sonen had gejont,
Soo wast dat al de kerck in één gesin bestont.
Maer wat een groot verschil is onder hen geresen!
Sy konnen niet gerust, en niet als broeders wesen,
Eylaes! de Godsdienst selfs, door Cains wreet bedrijf,
Brenght onlust in het lant, en Abel om het lijf5).
Daer hoort men boven al een droeve moeder suchten,
Want Abel is vermoort, en Cain moeste vluchten;
Ach! voor een jonge vrou is dit een harde wee,
Sy waren vier eylaes! en nu al weder twee.

4) Gen. 3.15.
5) Genes. 4.9.
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Met Abel is het leet van 't heyligh zaet begonnen,
En 't is hier even-staêgh van droefheyt over-wonnen,
Ten wacht oock geen besluyt van druck en ongeval,
Tot eens van alle vleesch het eynde komen sal.
Maer schoon dan Adams huys al vry begon te wassen,
Wie siet men op den Heer en sijn bevelen passen?
Wie vint men die de wet in sijn gemoet bewaert?
Het vleesch dat gaet den gangh van sijn ongueren aert.
Het eerste dat men vont sijn fluyten, cyters, veêlen1),
En al de geyle jeught begeeft haer om te spelen;
De schoonheyt wert gesocht by alle jonge-mans,
De deught is sonder treck, de wijsheyt sonder glans.
God, die van boven siet het woelen van de menschen,
En hoe sy anders niet als vuyle lust en wenschen2),
Bestemt hun tachtigh jaer, om in soo langen tijt,
Tot sijn bescheyden dienst, te vinden meerder vlijt.
Maer als noch even-wel de saken meer verliepen,
De menschen over-al in hare sonden sliepen,
Stelt God ten lesten vast, vermits haer geylen brant,
Een algemeene vloet te brengen op het lant.
Hy wil haer dertel vyer, haer ongeregelt woelen,
Met water over-gaen, en met de zee verkoelen;
En schoon hy in de straf de sijne gunste biet,
Sy lijden even-wel al mede swaer verdriet.
Let, hoe des Heeren kerck in engte wert gedrongen,
En door een diep gevaer aen alle kant besprongen;
Siet met een stil gepeys dit selsaem wonder-werck:
Een schip, een eenigh hout begrijpt de gansche kerck!
Die sweeft daer in het diep, gedreven van de baren,
En daer en is geen kust om aen te mogen varen:
De zee is sonder duyn, haer water sonder strant,
Het nat is sonder droogh, de werelt sonder lant.
Dat wonder machtigh volck, dat is geheel verdroncken3),
En in de zee gesmoort, en in het diep gesoncken;
't Is al tot slijm vergaen wat eertijts adem blies,
Vermits de snelle vloet soo hoogh op aerde wies;
Vermits de felle zee, gansch machtigh op-gedreven,
Laet op den hooghsten bergh niet een gedierte leven.
Daer sat de goede man in dat bedroeft gevaer,
1) Genes. 4.22.
2) Genes. 11.12.
3) Genes. 7.19.20.21.
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Daer sat hy in den balck, by-naest het gansche jaer!
En als hy wederom het drooge mocht genaken,
Soo isser alle dingh als op een nieu te maken4);
Het staeter wonder raeu en uytter-maten slecht,
Als of dit wonder Al waer eerstmael op-gerecht.
Hy moeter sijn gerief, hy moeter huysen bouwen,
Om hem, en sijn gesin, om vruchten in te stouwen;
En 't aertrijck dient geploeght, en al met anghstigh sweet,
En even in sijn huys is druck en herten-leet.
Maer God noch even-wel set boven in de wolcken
Een teeken sijner gunst, een segen aen de volcken5);
God even na den vloet vernieut sijn heyligh bont,
Dat in den Hemel selfs by hem versegelt stont;

4) Genes. 8.14.
5) Genes 9.12.
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Een troost in dit gevner. 't Is weerdigh aen te mercken
Hoe God meest in den noot de sijne plagh te stercken;
Want als hy straffe pleeght, en sijn geminde slaet,
Dan isset dat sijn gunst haer weder open gaet.
Maer als God Abrams huys quam gunstigh aen te schouwen,
Om daer sijn lieve kerck eens hooger op te bouwen,
Soo wort tot hem geseyt: Verlaet uw vaderlant!1)
Dat is sijn wellekom, sijn eerste liefde-pant.
Daer reyst de goede Vorst in onbekende palen,
Doch moeter weder uyt, en elders henen dwalen,
Vermits daer hongers-noot in al den lande rees,
Die hem van daer verjoegh, en naer AEgypten wees.
Maer hy en is by-kans oock daer niet aen-gekomen,
Of wort met grooten anghst geweldigh in-genomen;
Hy vreest (en wel te recht) dat sijn geminde vrou
Daer aen den jongen Vorst een proye worden sou2).
Hy vreest oock niet alleen sijn wijf te sullen derven,
Hy vreest oock even-selfs aldaer te moeten sterven,
Op dat de jonge Prins, als met een vryen tocht,
Mocht hebben dat hy wenst, en krijgen dat hy socht.
Sijn vrees' komt tot de daet: want Sara wort gepresen,
En by het dertel hof den Koningh aen-gewesen,
Den Koningh op-gespeurt, den Koningh aen-gebracht,
Die haer met ongedult, en heete tochten wacht.
Daer stont de jonge vrou, in anghst te zijn geschonden,
Had God niet aen het hof een vreemde plaegh gesonden,
Een plaegh die aen de Prins sijn kracht en wesen nam,
En die men seker wist dat van den Heere quam.
Daer wert doen Abraham wel dapper om bekeven,
En van den jongen Vorst als uyt het hof gedreven;
Daer keert hy wederom, en geeft hem uyt de stadt,
Met Loth en sijn gesin en wat hy voorts besat.
Maer stracx al weder druck. Al eer 't de vaders wisten,
Gaet Loths en Abrams volck te samen hevigh twisten;3)
Al zijn de lieden eens, een ongeruste knecht
Heeft dickmaels huysverdriet en onlust aen-gerecht.
Daer moeten uyt bedwangh de goede vrienden scheyden,
En op by-sonder velt haer witte kudden weyden;
Loth gaet na Sodom toe, een schoon en vruchtbaer lant,
Maer daer het dertel volck in vuyle lusten brant.
En siet, uyt dit bejagh ontstonden sware plagen,
Die Loth, benevens haer, gedwongen is te dragen:4)
Daer rijst een groote krijgh, en Sodom blijft te kort,
Dies worter machtigh bloet aen alle kant gestort.
En watter door het sweert niet om en is gekomen,
Wort van des vyants heyr ten buyte wegh-genomen,
En Loth oock even-selfs, en wat de man besat,
Wort van den raeuwen hoop al mede wegh-gevat.
De faem van dit verlies, tot Abraham gevlogen,
Heeft weder sijn gemoet in nieuwen druck getogen;
Wat raet in dit verdriet? hy is geen oorloghs-man,
1)
2)
3)
4)

Genes. 12.1.
Genes. 12.9.
Genes 13.7
Genes. 14 14 15
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En doet noch efter meer als yemant dencken kan:
Hy gaet met weynigh volck, en met sijn eygen knechten,
Hy gaet in aller haest een machtigh heyr bevechten;
Hy tast den vyant aen te midden in der nacht,
Hy slaet den ganschen hoop, oock eer het yemant dacht.
Melchisedech, die gingh den nieuwen Velt-heer tegen,
En boot hem broot en wijn, en gaf hem hoogen segen:
Melchisedech, een beelt van God den vrede-Vorst,
Die onsen honger laeft, en lest den heeten dorst.
Hoe kort is hier de vreught! hoe vlugtigh blijde stonden!
Stracx wort het eygen volck een meerder leet gesonden:
God die het lant verschoont en tijt tot boete gaf,
Sent, naer een langh gedult, sijn plagen harder af.
Het aerdigh Seboïm, dat brant gelijck een oven,5)
En watter heerlick scheen is in der haest verstoven;
Dat schoon en vruchtbaer wout is nu een diepe kolck,
Een asch-put sonder glans, een lantschap sonder volck.
't Is waer, de goede God, door soete gunst bewogen,
Heeft Loth, als metter hant, uyt, desen brant getogen;
Heeft Loth van daer geleyt, eer dat het vyer begon,
Daer hem geen heete vlam of swavel tressen kon.6)
Maer hy noch even-wel heeft al sijn beste vaten,
Sijn huys en huys-gevolgh te Sodom moeten laten;
Denckt, wat een bange schrick hem in de leden quam,
Als hy de gansche kust sagh gloeyen in de vlam;
Als hy sijn echte deel sagh nevens hem versterven,
En niet een enckel woort van haer en kon verwerven;
Als hy den lesten kus aen haer niet geven magh,
Maer oock haer soeten mont in zout verandert sagh.7)
Hy moest dat weerde pant, hy moestet laten blijven,
Hy sagh daer in der haest sijn oogen-lust verstijven,
Sy bleef daer als een steen en vast gewortelt staen,
En hy most ongetroost en veerdigh henen gaen.
Hy is sijn vrouwe quijt, sijn dochters hare mannen,
Die gaen daer treurigh heen als uyt het lant gebannen,
Als uyt de stad geset, en dat van hooger hant,
En houden voor gewis, dat al de werelt brant;
Dat niet een eenigh mensch is in het lant gebleven,
Die zaet mocht aen de Kerck, of aen de werelt geven.
Hier uyt soo rijst eylaes! een ander selsaem stuck,
En baert hem op een nieu een droevigh ongeluck:
De wijn in dit verdriet, te veel aen hem geschoncken,
Die maeckt door heten damp den ouden vader droncken.8)
Soo dat hy niet en weet wat datter is geschiet,
Tot dat hy metter daet sijn dochters swanger siet.
Wat hert-seer aen de man dit onheyl heeft gegeven
Is eer te zijn bedacht, als hier te zijn beschreven;
Siet, wat een droef geval, en wat een staêgh verdriet!
De oom klaeght, dat hy mist, de neef dat hy geniet.

5)
6)
7)
8)

Genes. 18.20. Genes. 19.29.
Genes. 19.29.
Genes 19 12.
Genes. 19.26.
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Loth is geheel bedroeft, vermits sijn dochters baren,
En moeders, eer het dient, en al te vruchtbaer waren,
En 't huys van Abraham, dat is geheel verdruckt,
Om dat hy van het bed geen soete vrucht en pluckt.1)
En hoe doch sal de man een aerdigh kint verwerven?2)
Hy voelt de manne-kracht in sijn gewrichten sterven,
Oock weet hy dat sijn wijf niet meer hier in vermagh,
Mits 't haer niet meer en gaet gelijck het vrouwen plagh.
't Is waer, God even-selfs die heeft met eed gesworen3)
Dat hem een lieve soon sou werden aen-geboren,
Maer niet een mensch en weet wanneer het sal geschien,
En 't valt de moeder swaer hier langer op te sien.
De goede Sara dubt en krijght verkeerde zinnen,
En vint een middel uyt om zaet te mogen winnen4):
Sy nam haer eygen maeght, en brachtse tot den man,
Ten eynd' hy vruchten kreegh en soete kinders wan.
Maer Agar, die een soon aen Abram quam te baren,
En weet na desen tijt haer vrouwe niet te sparen,
Sy wort geweldigh trots, en kanter tegen aen,
En wil niet (alsse plagh) tot haren dienste staen.
Daer gaetet over-kant, daer rijsen huys-krakeelen,
Daer moet oock Abraham al vry wat mede deelen,
Doch meest als Ismaël betoont een spotters aert,
Na dat sijn echte wijf hem Isack had gebaert;5)
Doen gingh het harder aen met kijven, twisten, klagen,
Want Sara wil de maeght met haren soon verjagen,
En drijven uyt het huys; daer brenght de goede man,
Tot voordeel van de meyt, al wat hy seggen kan:
De wille lijcke-wel van Sara moet geschieden,
De groote Schepper selfs die laetet hem gebieden;6)
Daer wort het stuck geset, en, tot een kort besluyt,
Hoe seer het Abram druckt, de by-sit moeter uyt.7)
Die wort daer op een bot met haren soon verdreven,
En haer wort maer alleen een weynigh broots gegeven,
En eenigh water toe; daer gingh de droeve maeght
Die even aen den Heer van desen handel klaeght.
Siet dus moet Abraham sijn eersten sone missen,
En waer hy dwalen sal, en weet hy niet te gissen;
De tweede boven dat die wort hem los gestelt,
Soo dat hy wederom sijn droeve ziele quelt:
God spreeckt in sijn gemoet, en stort in sijn gedachten,
Dat hy sijn eygen soon moet voor den Heere slachten;8)
Dat hy moet Priester zijn en 't kint het offer-lam,
Al is het schoon de gront van sijn geheele stam.
Denckt hoe dit in het hert van Abram heeft gesneden,
En hoe hy met het vleesch hier over heeft gestreden,
Hoe dat hy heeft gekampt, gehijght, geklaeght, gesweet,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Genes. 20 1.
Genes. 16.2.
Genes. 15.4 5.
Genes. 16.3.4.
Genes 21.10.
Genes. 21.10.
Genes. 21.24.
Genes 22.1.
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Hoe dat hy heeft gesucht in dit verdrietigh leet.
Hy gaet noch even-wel, hy gaet de plaetse vinden,
Al waer het vinnigh mes den jongen sou verslinden,
Hy gaet veel dagen langh, hy gaet de gansche reys,
Als swanger in de ziel met soo een droef gepeys9).
Maer wat een harden stoot heeft Abraham gekregen,
Als Isack met hem gingh, en droegh den fellen degen!
En sprack op dese wijs10): ‘hier is nu hout en vyer,
Maer, vader, segh een reys waer is het offer-dier?
Waer is doch in het wout een schaep of lam te wachten,
Dat ghy op desen bergh den Heere meynt te slachten?’
De vader, onbewust wat datter sal geschien,
Seyt: ‘Isack, lieve soon, God salder in versien.’
Wel God versach'er in, maer liet de sake komen
Tot dat het vinnigh sweert al-reede was genomen,
Al-reede was gevelt en helde na den slagh,
Soo dat het selsaem werck niet hooger gaen en magh;
Daer isset eerst gestuyt, daer wort een ram gevonden,
Die stont, gelijck het scheen, daer in het wout gebonden,
Die wort daer op den bergh van Abraham gedoot,
En Isack blijft gesont, en buyten alle noot;11)
Die is hem van den Heer als op een nieu verworven.
Maer, wat een korte vreught! de moeder is gestorven:
De moeder valt te bed, en spoet haer tot de reys,
En gaet, eylacen gaet, de wegh van alle vleys.12)
Wat vreught kan Abraham op aerde nu bekomen?
Sijn lieve weder-helft die is hem af-genomen13),
Dies leyt hy sijn vermaeck en alle blijtschap af,
En spilt een langen tijt ontrent het droevigh graf.
Maer siet, een klaerder lucht op Isaäck geresen,
Die geeft den jongelingh een nieu en vrolick wesen;
Hem komt Rebecca t'huys14), Rebecca, langh verwacht,
Die wort hem toe-geschickt, en in den schoot gebracht.
Rebecca sijn vermaeck, sijn troost, en eyge leven,
Die heeft sijn treurigh hert een nieuwe jeught gegeven,
Die is met sijn gemoet in soo een engh verbont,
Dat haer noyt ander wijf op sijnen leger vont.
De vaders al gelijck, die voor en naer hem quamen,
Die siet men dat behulp tot hare vrouwen namen,
Als gront tot meerder zaet, maer Isaäck alleen,
En maeckt geen ander wijf sijn echte bed gemeen.
Sy tween zijn onder een gelijck gepaerde schapen,
Die nu ter weyde gaen, en dan te samen slapen,
Die al haer herten-vreught verdeelen onder haer,
En (met een woort geseyt) een gansch geluckigh paer.15)
En schoon of Isaäck sijn moeder heeft te derven,
Hy is althans getroost om haer verdrietigh sterven;
Hy is een deftigh Vorst, een wel gesegent man,
Hy heeft een jonge vrou, en wachter vruchten van.
Maer siet, eylaes! de lust van dit geluckigh paren,
Is, als een dunne schim, in haesten wegh-gevaren,
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Genes 21.4.
Genes. 21.2.
Genes. 22.13.
Genes. 23. 2.
Genes 23 4.5 6
Genes. 24.66.
Genes 24.67

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Het eerste bruylofs-soet en duert als geenen tijt;
Hoe ras verloopt de stont die hier den mensch verblijt!
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Men hoort van stonden aen Rebecca dickmael suchten,
Om dat haer groene jeught is sonder echte vruchten;
Sy dubt, sy kreunt, sy treurt, en sit gestaêgh en queelt,
Om datter niet een kint om hare tenten speelt.
Men wacht eerst maenden langh, en daer na gansche jaren,
Dat sich een kleyn geswel sou komen openbaren
Ontrent haer teeren schoot; maer hoe men wachten magh,
Van dragen geen begin, van kinders geen gewagh.
Haer lichaem schijnt te mael als toe te zijn gesloten,
En 't heeft oock Isaäck tot in de ziel verdroten,
Hy weet geen beter raet, waer hy het stuck bevraeght,
Als dat hy sijnen noot aen sijnen Schepper klaeght.
Hy geeft hem tot den Heer1), hy buyght sijn gansche leden,
Hy vult in grooten ernst den Hemel met gebeden,
En schoon hy langen tijt geen hoop van kinders sagh,
God hoort noch even-wel ten lesten sijn geklagh.
't Geviel na langen tijt, en veel bedroefde dagen,2)
Rebecca twijffelt eerst, Rebecca schijnt te dragen,
Rebecca wort bevrucht. Daer juyght het gansch gesin,
En sy hout even doen haer droeve tranen in,
Verblijt om dit geval. Maer in haer teere leden
Daer wort (gelijck het schijnt) een volle krijgh gestreden,
De kinders binnen haer die kanten tegen een,
En vallen over hoop, en worden hant-gemeen;
Juyst soo, gelijck men vecht. Sy, die het selsaem woelen
Van dese binne-krijgh niet is gewent te voelen,
Ontset haer wonder seer, vermits de groote smert,
Die sy hier door verneemt tot aen haer innigh hert.
Sy buyght haer voor den Heer, en gaet hier over vragen,
Wat datter sal ontstaen uyt soo een selsaem dragen?
Haer wort daer op geseyt, dat tweederhande zaet
In haer ontfangen is, en noch verzegelt staet;3)
Dat in haer stoffe light van twee verscheyde volcken,
Die haer sal open doen en, als uyt diepe kolcken,
Gaen vloeyen door het lant en gansch het aertsche dal,
Soo dat oock menigh Vorst uyt haer ontspringen sal4).
Gelijck de God-spraeck seyt, soo wert het stuck bevonden:
Sy wort te rechter tijt van haren last ontbonden,
Sy heeft aen Isaäck twee kinders voort-gebracht;
Maer dat sich eerst vertoont, dat heeft een ruyge vacht,
Het tweede, soo gestelt als yemant mochte wenschen,
In hayr en in gelaet, gelijck de schoonste menschen;
Siet daer het huys verrijckt met twee van eender dracht,
Maer noch en vont men niet de vreught hier uyt gewacht:
De rouwe gast en kan Rebecca niet behagen,
Sy heeft een gunstigh oogh op 't ander kint geslagen5),
Isack in tegen-deel heeft Esau best gesint,
En toont hem meerder sucht, gelijck een eerste kint.
1) Genes. 25.20.
2) Isaack was 40 jaer ont als hy Rebecca ten wijve nam, Gen. 25.20.; en was 60 jaer ont als
Esau en Jacob hem geboren wierden, Genes. 25.26 Soo is dan Rebecca twintigh jaer of daer
ontrent met Isaack getrout geweest, eer sy kinderen by hem kreegh.
3) Genes. 25.21.
4) Genes. 25.22.
5) Genes 25.27.
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Dit huysselick verschil, en onderlingh verkiesen,
Doet aen het vreetsaem paer haer eerste lust verliesen;
Men sagh haer soete vreught in droefheyt om-gekeert,
Gelijck de ware daet ten lesten heeft geleert.
't Gesin is nu verrijckt met kinders, maeghden, knechten,
Maer siet den hongers-noot die komt het lant bevechten,
Daer staet men in beraet waer heen men trecken sal,
Om vry te mogen zijn van druck en ongeval.
Na Gerars vette kley daer vint men best te reysen6),
Maer hier bestont de man om sijn gemael te peysen,
Hy wist dat hy in anghst, haer eer in twijffel stont,
Of om haer geestigh oogh, òf om haer rooden mont.
Dus, om daer in het hof gerust te mogen leven,
Laet hy sich van de vrou den naem van broeder geven,
Maer even dit beleyt wort by den Vorst ontdeckt,
Soo dat hem sijn bedrijf tot enckel smaetheyt streckt.
Maer Isack uyt het hof in sijn bewint gekomen,
Vint daer het gansche volck van afgunst in-genomen,
En dat mits Godes heyl als om sijn tente sweeft7),
En hem een machtigh vee en rijcke vruchten geeft.
Sy willen hem voortaen niet by hen laten leven,
Dies wort hy uyt het lant door ongunst wegh-gedreven;
De putten voor het vee, by hem wel eer bereyt,
Die worden over-al met aerde toe-geleyt.
Verhuysen, op te staen, een ander lant te kiesen,
Doet menigh nieu vermaeck en ouden vrient verliesen,
Een die sijn eerste kust en eygen huys verlaet,
Vervalt in diep gevaer van sijn geheelen staet.
Daer is geen seggen aen, de man die moet vertrecken,
En soecken sijn gerief in onbekende vlecken,
En hier dient op een nieu gespit aen alle kant8),
Tot dat men voor het vee bequame putten vant.
Daer schijnt nu Isaäck gerust te mogen wesen,
Maer siet, een nieuwen storm is over hem geresen:
Hy leet eerst ongemack ontrent het aertsche goet,
Nu rijst hem herten-leet ontrent sijn eygen bloet.
De sonen (schoon gelijck op eenen tijt gedragen)
Zijn hevigh tegen een in grooten haet geslagen;
De jonghste koopt het recht dat aen den outsten quam9),
Dies is hy bijster fel en uytter-maten gram.
Noch is het niet genoegh10), want Jacob heeft gekregen.
Sijns vaders hooghste gunst, sijns vaders eersten segen,
En schoon of Esau klaeght11) en kant'er tegen aen,
De vader stelt het vast al wat'er is gedaen.
Hier op stijght Edoms gal, en stelt hem om te wreken,
Hy wil sijn broeder selfs den kop aen stucken breken12),
Rebecca wort ontrust, en krijght een bangen geest,
Vermits haer droeve ziel voor haren Jacob vreest.
Sy weet door wat bedrogh het stuck is aen-gedreven,
En dat haer al het quaet sal worden toe-geschreven,
Als vintster van den list en van het gansch beleyt,
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Genes. 26.7.8.
Genes. 26.15.16.
Genes. 26.19.
Genes. 25.29.
Genes. 27.26.
Genes 27.37.
Genes. 27.41.42.
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Sy denckt, indien het valt, dat Jacob, doot geslagen,
Den Esau ballingh maeckt voor al sijn leven dagen,
Dat haer dan, by gevolgh het droevigh ongeval,
Vermaeck en herten-lust geheel benemen sal.
Sy dan, om met beleyt het onheyl af te wenden,
Gaet haren jongen soon na 't vee-rijck Haran senden1);
Die geeft hem op de reys, en komt ten lesten daer,
En mist sijn ouders huys geheele twintigh jaer.
Maer Edom, die een troost moest aen sijn ouders wesen2),
En door een soeten aert haer bitter leet genesen,
Brenght echter niet in huys als druck en ongemack,
Soo dat hy overal de soete ruste brack.
De vrouwen, die hy trout, dat zijn Hetijtsche wijven,3)
Genegen uytter aert tot morren, twisten, kijven,
Niet in des Heeren vrees, niet in de tucht gevoet,
En daerom even-staêgh vol twist en over-moet.
Ach! hoe kan eenigh mensch op goede dagen wachten?
Hoe kan hy na vermaeck, geluck, of vrede trachten?
Siet Isack, die van God een vollen segen heeft,
Siet, hoe die goede ziel in stage pramen leeft.
Eylaes! hy wort beswaert met hondert droeve slagen,
Die hy van alle kant geduerigh heeft te dragen;
Wel aen dan, altemael die hier op aerden zijt.
Verwacht hier anders niet als staêgh een nieuwen strijt.
Soo haest de jongelingh in Haran is gekomen;
Zijn hem door nieuwe sorgh de sinnen in-genomen4):
't Is liefde dat hem quelt, 't is Rachel die hy mint,
Soo dat hy stage sorgh in sijn gedachten vint.
Want, eer hem wort gegunt met haer te mogen paren,
Soo moest hy onder-staen een dienst van seven jaren5);
Siet daer een stagen last, die hem den slaep verjaeght:
Hy dient het jonge vee, hy dient een jonge maeght.
Hy moet verdrietigh leet, en alle stuere vlagen6),
Hy moet òf sonne-schijn òf koude winden dragen,
Hy moet sijn dienst begaen oock midden in der nacht,
Geduerigh in de weer, geduerigh op de wacht7).
Maer schoon hy seven jaer de schapen heeft gedreven,
Sijn loon noch even-wel en wort hem niet gegeven8),
Want Lea, die hy noyt ten echt en had versocht,
Is hem den eersten nacht voor Rachel toe-gebrocht9).
Daer gaet hy Laban aen, en roept te zijn bedrogen,
En hem door slim beleyt sijn loon te zijn ontogen,
Maer daer en is geen raet, wat hy daer tegen doet,
Als dat hy op een nieu om Rachel dienen moet.
1) Genes. 27.43.
2) Genes 28 12.
3) Genes 26.34. Gen. 27.46.
4) Genes. 29.18.
5) Genes. 29.19.
6) Israel moeste om een wijf dienen, om een wijf moeste hy hoeden.
7) Hos 12.20.
8) Eenige meenen dat Jacob wel seven jaer voor Rachel gedient heeft, maer dat hy even-wel
de selve terstont, naer het gemaeckte verdragh met Laban, ten wijve heeft verkregen, sonder
dat den sevejarigen dienst is voor-gegaen. Siet Junius ende andere op dese plaetse.
9) Genes. 29.24. Genes. 30.29.
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Maer als de seven jaer zijn weder over-streken,
Moet hy sich wederom in nieuwe moeyte steken.
Want na twee seven jaer en heeft hy anders niet,
Als vrouwen sonder goet, en enckel huys-verdriet.
Veel die ten echte gaen bekomen rijcke gaven,
In gelt en machtigh vee, in lant en rappe slaven;
Maer hem en gaetet niet, gelijck het elders plagh,
Hy moet een slave zijn, oock eer hy paren magh.
Hy moet dan wederom een nieuwen dienst beginnen,
Om vee en ander haef voor hem te mogen winnen;
Daer tijt hy in het werck met onvermoeyde vlijt,
Soo dat hy sich in all's met volle leden quijt.
Maer als des Heeren gunst quam over hem te sijgen,
En dat hy grooter vee voor hem begon te krijgen,
Soo rijster metter daet verschil en grooten strijt,
De man wort scheef besien en over al benijt10).
Daer is geen ander raet, hy gaet op middels peysen,
Om na sijn vaders huys en uyt het lant te reysen,
Dat stelt hy in het werck; maer siet, van stonden aen
Soo komt hem Laban selfs in haesten na-gegaen.
Hy komt hem na-gevolght, met gramschap aen-gesteken,
Het schijnt hy wil sijn leet aen Jacob komen wreken11),
En hadde Godes hant sijn voorstel niet belet,
Het sweert (gelijck het scheen) dat was op hem gewet.
Soo haest als dit gevaer is van hem wech-genomen12),
Is hem van stonden aen een ander over-komen,
Hy wort, men weet niet hoe, daer op het velt gewaer,
Een man, een deftigh Vorst, een grooten worstelaer13).
Die heeft met hem gekampt, hy tegen hem gestreden14)
Met tranen, met geschrey, met suchten, met gebeden.
Hy doet in dit gevecht al wat hy immer kan,
Soo dat hy met verlies ten lesten over-wan.
Maer onder dit gevaer komt Edom aen-getogen15),
Met knechten, met geweer, met alle sijn vermogen,
Men siet vier-hondert man sich toonen op het velt,
Dat Jacob wederom in nieuwe prangen stelt.
Sijn vrees is dat het volck komt veerdigh aen-gestreken,
Om Esaus ouden wrock op hem te mogen wreken,
Om 't vee en sijn gevolgh te drijven op de loop,
En al wat hy besat te storten over hoop.
Hy geeft hem tot den Heer, als met geheele krachten16),
Hy opent sijn gemoet en offert sijn gedachten,
Hy bidt, dat hy den angst van soo een droeven slagh
In Gode wederstaen en over-winnen magh.
Daer op tijt hy te werck, en laet verscheyde gaven
By beurten henen gaen, en voor den leger draven17)
Met ruymte tusschen bey, en seyt de knechten aen
Wat dienstigh is geseyt, en nut te sijn gedaen.
Hy deylt sijn ganschen hoop in twee verscheyde scharen,
Op dat hem minder quaet soo mochte weder-varen,
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Genes. 31. 1.2.
Genes. 31.23.
Genes. 32.25.
Hos. 12.4.
Hy kampede met den Engel en hy gewan, want hy weende ende badt.
Genes. 32.6.
Genes. 32.9.
Genes. 33.2.3.
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Hy neyght hem seven-mael, eer hy hem quam genaken,
Op dat hy sijn gemoet mocht sacht en gunstigh maken;
De vrouwen van gelijck, de kinders boven dien,
Die komen al-te-mael aen Edom hulde bien.
God heeft sijn vinnigh hert hier over soo bewogen,
Dat hy slucx Israël is om den hals gevlogen,
Dat hy sijn broeders mont in vrientschap heeft gekust1),
En soo is even doen sijn gramschap uyt-geblust.
Het weder is gekalmt, daer komen stille dagen,
Maer, na een korten tijt, al weder harde vlagen,
Al weder enckel storm en niet als stuere lucht,
Men hoort in Jakobs huys al weder nieu gesicht.
Soo haest de man genaeckt aen Salems vette weyen,
Sijn dochter wert belust om haer te gaen vermeyen2),
En om te mogen sien de wijse van het lant,
En wat men voor een volck daer in de vlecken vant.3)
Sy gaet eerst door het velt met hare maeghden treden,
Sy gaet oock naderhant tot in de vaste steden,
Sy siet en wort gesien. De Sone van den Vorst,
Die treckt uyt haer gesicht een heeten minne-dorst.
Hy siet haer soet gelaet en haer gebloosde wangen,
Hy siet haer teere jeught en hare frissche gangen,
En uyt dit al te-mael ontstaet een snelle vlam,
Die flucx hem door het oogh tot in het herte quam.
Daer valt de jongelingh in druck, in sware klachten,
In vreemde dweeperij, in veelderley gedachten:
‘Ach (seyt hy) 't is voorwaer een droevigh ongemack,
Dat mijn ellendigh hert in liefde dus ontstack.
Dit is een selsaem volck, gewent tot vreemde seden,
By wie dat ons bedrijf doch niet en wert geleden;
Soo ick den Vader spreeck, en dese maeght versoeck,
Mijn reden sal hem zijn gelijck een boose vloeck.
Haer Godsdienst is gestrengh en wil ons geensius lijden,
Want al wie mannen sijn, die moeten haer besnijden,
En sonder dit geheym, en buyten dese pijn,
En kan geen Sichemijt oyt Jakobs swager sijn.
Maer waerom dus benaut? en waerom sal ick suchten?
Sy, die mijn herte stal, en kan my niet ontvluchten,
Sy is in ons gewelt, en in mijn eygen stadt,
En waerom desen roof niet happig op-gevat?
Waerom soo goeden kans niet heden waer-genomen?
Het wilt-braet, dat ik jaegh, dat is my t'huys gekomen,
Wel aen dan, treurigh hert! gaet, stelt uw saken vast,
Al wat uyt liefde komt en is geen over-last.
Als ick haer maegde-blom sal hebben wech-gedragen,
Dan isset tijts genoegh te spreken met de magen,
Of met den vader selfs. De gront is dan geleyt,
Noyt heeft beslapen maeght een vryer af-geseyt.’
Hy, stracx na dit gespreck, doet op haer gangen letten,
Doet loeren achter haer, en spant sijn loose netten,
1) Genes. 33.4.
2) Genes 34.1.2.
3) Dese geschiedenisse wort hier breeder verhaelt als andere saken, dewijle na alle
waerschijnelickheyt, dit den Eertz-vader Jacob dapper beroert moet hebben, sonderlinge acht
nemende op het gene datter op gevolght is, en dat al te samen in dadelickheyt heeft bestaen,
daer veel andere zijn gevaren meer in vrese als in de sake selfs zijn gelegen geweest
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En als hy door sijn volck den aenslagh heeft bereyt,
Soo komt hy tot het werck dat hem in 't herte leyt.
Hy gaet hem by de maeght en haer geselschap voegen,
Hy brenght een praetjen in, daerom de vrijsters loegen,
Hy leytse gints en weêr, hy wijstse dit en dat,
Het schoonste van het hof, het beste van de stadt.
Sy is een jonge spruyt en kent geen hoofsche grepen,
Van sinnen kloeck genoegh, maer niet te veel geslepen,
Haer maeghden van gelijck sijn duyven sonder gal,
Soo datse niet en sien het droevigh ongeval:
Soo datse niet en sien wat dat de linckers brouwen,
Noch wat te vreesen staet voor alle jonge vrouwen;
Sy gapen in het hof al watter is te sien,
Maer nemen geensins acht op datter kan geschiên.
En t'wijl het vreemt beslagh haer groote dingen schenen,
Is Dina van de sael als in de lucht verdwenen,
Sy wort aen haer gevolgh ontfutselt in het hof,
Haer maeghden sijnder by, en niemant weet'er of:
Sy is als in een droom in haesten wegh-genomen,
En niemant denckt'er eens wat haer sal over-komen,
Een yder staet bedwelmt, en wonder slecht en siet;
Die 't hof niet recht en kent, en kent sijn rancken nie
Ten lesten komt de maeght met Sichem aengestreken,
En schijnt haer haer eygen selfs geheel te sijn ontleken,
Men siet een pleckigh root om haren mont gesaeyt,
En, ick en weet niet hoe, haer oogen om-gedraeyt.
Haer kleet, te voren net, heeft ongewone vouwen,
En sy is vreemt gestelt ontrent haer moyen bouwen,
Haer timpen sijn verslonst, haer krage neer-gedruckt,
En, tot een kort besluyt, haer bloemtje was gepluckt.
Ach, wat een groot verlies! ontrent haer gansche wesen
Is, ick en weet niet wat voor onlust in te lesen;
Maer Sichem even-wel die houtse byder-hant,
En biet haer even-staegh een aerdigh minne-pant,
Vertroost haer, spreeckt haer aen, en wilse vorder leyden
En liet oock even daer een fruyt-gerecht bereyden,
Hy biet haer suycker-werck en dingen na de kunst,
Om soo door soet gevley te winnen hare gunst.
Sy, met een treurigh oogh, siet op haer jonge maeghden
Die eenigh slecht bescheet van al den handel vraeghden;
Sy antwoort metter daet, schoon datse niet en spreeckt
Vermits een droevigh nat uyt haer gesichte leeckt.
De sneêghste van den hoop heeft doen eerst uytgevonden,
En watter is geschiet, en hoe de saken stonden;
Die wijckt ter zijden af en geeft haer uyt de stadt,
En seyt het Jakob aen wat sy vernomen hadt;
Verhaelt den over-last die Sichem heeft bedreven,
En waer de droeve maeght ten lesten is gebleven,
En hoe de jonge Vorst van haer niet af en liet,
In 't korte watter schuylt, en watter is geschiet.
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De vader kreegh een schrick door al sijn gansche leden,
Het schijnt dat hem de ziel aen stucken wert gesneden,
Maer t'wijl hy met verdriet sich op het stuck bepeyst,
Komt Hemor uyt de stadt in haesten af-gereyst;
Die gaet daer Jakob aen met wonder soete reden,
En bidt dat hy de maeght aen Sichem wil besteden,
Aen Sichem sijnen soon, vermits tot aen de ziel
Hem Dina stont geprent, hem Dina wel beviel.
Israël is beducht sijn gront hier op te seggen,
Maer wil voor al het stuck wat naerder over-leggen;
Sijn sonen onder dies die komen uyt het velt,
Aen wien hy met verdriet het stuck voor oogen stelt.
De mannen sijn gestoort om dit oneerlick mallen,
En wouden even stracx den Hemor over-vallen,
Maer kroppen even-wel haer gramme tochten in,
En spreken tot den Vorst als met een koelen sin:
‘Wy sijn des Heeren erf, en sijn daerom besneden,
Wy dragen sijn verbont in onse manne-leden,
En isser eenigh volck dat naer ons vrientschap helt,
Het moet benevens ons dus even sijn gestelt.
Indien sich uwe stadt hier nae sou willen voegen,
Wy sullen uwen soon ten besten vergenoegen,
Maer soo ghy desen raet niet dienstigh vinden kont,
Soo wacht van onse stam noyt wettigh trou-verbont.’
Soo haest dit Sichem hoort, hy schijnt te sijn genesen,
En Hemor gaet het volck van stonden aen belesen,
Hy seyt al wat hy meynt hier dienstigh toe te sijn,
En stracx soo is de stadt gewilligh tot de pijn.
Maer eer de derde son komt over hen geresen,
En datter niet een mensch noch recht en is genesen,
Twee broeders van de maeght die maken hen gereet,
Om wraeck te mogen doen van haer verdrietigh leet.
Sy, leyders van den tocht, sijn veerdigh aen-gevallen,
En planten metter daet haer vaendels op de wallen;
Daer gaet het moorden aen, soo dat het manne-bloet,
Komt vlieten over straet, gelijck een snelle vloet.
De Vorst wert even selfs van Levi doodt geslagen,
En Sichem nevens hem moet oock de straffe dragen
Van sijn ontijdigh vyer, en ongetoomde lust;
Daer leyt de gansche stadt te samen uyt-geblust.
De vrouwen onder dies, de vrijsters worden slaven,
En moeten, als een roof, ontrent den leger draven,
Daer komt het grilligh heyr getogen uyt de stadt,
Verrijckt door machtich vee, en met een grooten schat.
Als Jakob dit verstont, hoe is de man verslagen!
Hoe voelt hy sijnen geest door al de leden jagen!
Hy gingh op Levi aen, hy strafte Symeon,
Soo deftigh als hy mocht, soo hevigh als hy kon:
‘Hoe dus! seyt Israël, uw Suster is te schande,
En wy, door uw bedrijf, als grouwels in den lande!
Wy, maer een weynigh volcx en in een vreemt gewest,
Sijn, door uw stout bedrijf, soo hatigh als de pest.
Is 't niet een selsaem werck? mijn dochter is geschonden,
En die haer eeren sou en wort niet meer gevonden!
Ach! Sichem is vermoort door uw onwijse daet,
Mijn ziele kome niet in uw verwoeden raet!’
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Dit heeft maer kleyn gewicht ontrent de jonge lieden,
Sy roepen overluyt: ‘het moeste soo geschieden,
Een boef, een onverlaet, een schender van een maeght,
En is niet anders weert, als dus te sijn geplaeght.’
Wat sal de vader doen? eylaes! sijn droeve klachten
En baren anders niet als sware na-gedachten;
Het onheyl dat hem druckt is uytter-maten groot,
De vryster is geschent, en Sichem is gedoot!
Maer Godt komt onder dies aen Jacob openbaren,
Dat hy vertrecken moet en Suchot laten varen,
Dat niemant eenigh leet sal werden aen-gedaen1),
Maer dat hy metter woon naer Bethel heeft te gaen.
Daer breeckt hy weder op, en treckt in vreemde palen,
Doch niemant daerontrent en komt hem achter-halen,
En komt hem hinder doen, want Godes eygen hant2)
Is hem een vaste scherm, een breydel aen het lant.
Doch t'wijl dat Israël nu hier en ginder reysde,
En op dit hart geval soo swaer niet meer en peysde,
Soo treft hem wederom een felle donder-slagh,
Die hy niet over-gaen, en niet versetten magh:
Sijn Rachel was bevrucht, en binnen korte dagen3),
Soo hadt het swanger wijf ter voller tijt gedragen,
Dies viel sy op de reys in angst, in barens noot,
Maer even met de vrucht soo quam de bleecke doot;
En schoon het vroed-wijf riep: ‘Laet alle droefheyt varen,
Ghy sult, tot uwen troost, een jongen sone baren;’
Sy is des niet verheught, maer geeft een diepen sucht,
En blies haer leven uyt, gelijck een dunne lucht.
Daer siet de droeve man sijn lief geselschap sterven,
En moet, door haer verscheyd, sijn troost en vreugde derven4);
Hy siet dat aerdigh beelt, by hem soo langh bemint,
Hy siet dat edel pant verwisselt voor een kint;
Hy moet sijn herten-lust daer op den wege laten,
Hy recht een graf-gebou te midden opter straten,
Sijn geest is in de praem, en al sijn bloet verschiet,
Als hy ontrent den wegh het droevigh teeken siet.
Maer schoon noch al het huys met droefheyt is bevangen,
En dat de tranen selfs hun rollen op de wangen,
En vallen in het stof; siet, Ruben niet-te-min
Die kreegh oock even doen een onbedachten sin.
Hy gaet uyt geylen brant, en tegens alle wetten,
Hy gaet uyt dertel bloet sijns Vaders koets besmetten,
Ach! Bilha wert gebruyckt tot sijn onguere lust,
Soo dat sijns vaders beelt in haer wert uyt-geblust.
Al is het drucx genoegh dat Bilha was bedorven5),
Noch quam er nieu verdriet, want Isack is gestorven;

1)
2)
3)
4)
5)

Genes 35 1.2.
Genes. 35.5.
Genes 35.16.
Genes. 35.20.
Genes. 35 28.
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Hy steunsel van het huys begeeft hem op de reys,
En snelt hem naer het graf, den wegh van alle vleys.
Wat in-druck dese slagh aen Jacob heeft gegeven,
Is door mijn swacke pen niet om te sijn beschreven,
Want siet, de goede man die is op eenen tijt,
Drie van sijn huysgesin en beste vrienden quijt!
En noch soo is den rou al dieper in gekomen,
Want Juda sijn, eylaes! twee sonen af-genomen1),
En t'wijl hy droevigh sit, of aen den grave treurt,
Wort hem noch sijn gemael als van het lijf gescheurt.
En echter na de rou gaen hem de sinnen mallen,
En sijn, na dit verdriet, in vuyle lust gevallen,
Want t'wijl hy soo het scheen, sich tot een hoere went,
Ontdeckt hem meerder quaet: ach, Thamar is geschent!
Ach! Thamar is bevrucht, die wil men laten branden2),
Daer komt het onheyl uyt, en al tot sijner schanden.
O vreemt, o diep geheym, o selsaem wonder-werck!
Waer valt, o lieve God! het saet van uwe kerck?
Hoe moet aen alle kant de goede Jacob lijden!
Hoe moet hy in den geest, en met den vleesche strijden!
Ach! schier al wat de man hier op der aerden siet,
Is als een staegh gevolgh, een keten van verdriet.
Dan 't leet valt niet alleen ontrent sijn outste sonen,
Maer op de jonghste selfs die by den Vader wonen,
Ach! Joseph, sijn vermaeck, die wert eylaes, verkocht3),
En Jacob even doen een bloedigh kleet gebrocht:
Een kleet dat Joseph droegh, ten eynd hy mochte weten,
Dat van een grousaem beest de jongman is verbeten;
Daer treurt, en klaeght, en kermt, daer weent de goede man,
Als die geen vreughde meer, geen troost ontfangen kan.
Siet, wat een diepe kolck is in der menschen saken:
Wy staen in menigh dingh onseker wat te maken,
Wy treuren menighmael, of sijn geheel beschroomt,
Om yet dat niet en is, of noch ten besten koomt.
O, soete Tortel-duyf! laet uwen Schepper wercken,
Gy sult te rechter tijt sijn wit en eynde mercken,
Ghy sult, òf in den druck òf naer een korte pijn,
Vol troost en herten-lust, vol heyl en vreughde sijn.
't Is Jacob soo gebeurt, die hadde lange dagen
Gesucht in sijn gemoet en bitter leet gedragen,
En dat vermits hy meent dat Joseph is gedoot,
En Joseph even-selfs die spijst hem in den noot4).
Die is tot grooter eer en hoogen staet verheven,
Doch moest een lange wijl in angst en schande leven5),
Hy dient eerst als een slaef, en dat met alle vlijt,
Hy leet gelijck een boef, en vry geen korten tijt.
Want als het dertel wijf hem niet en kon bewegen6),
Om tegen alle recht onkuysche lust te plegen,
Soo wiert hy als een guyt gevangen wegh geleyt,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Genes. 38 39.
Genes 38 25.
Genes. 37.28.32.
Genes. 42 en 43.
Genes. 41.45.
Genes. 29.20.
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Maer God heeft uyt de smaet hem eere toebereyt.
Dies als een hoveling den koningh quam te seggen
Dat Joseph middel wist om droomen uyt te leggen7),
Soo is de Jongelingh ten lesten vry geraeckt,
En door het gansche rijck een machtigh vorst gemaeckt.
Maer Jacob onder dies, door hongers-noot gedreven,
En kan in sijn gewest niet langer blijven leven,
Sent naer AEgypten toe, en krijght daer weder broot,
Maer lijdt als wederom een onverwachten stoot.
Voor 't graen, dat hy bekomt, blijft hem een soon gevangen,
Dat brenght van nieuwen aen hem tranen op de wangen8),
Maer dat hem meest verdriet, en doet de grootste pijn,
Is dat hy wagen moet den lieven Benjamijn,
Sijns Rachels leste pant. Maer siet, ten alderlesten
Verandert dit verdriet, en vry ten alderbesten:
Hy siet dat Joseph leeft, hy siet'et met vermaeck9),
En 't is aen sijn gemoet een onverwachte saeck,
Een noyt gedachte vreught; het doet hem weder leven,
Dat Godt soo weerden pant hem weder heeft gegeven,
Een pant dat hy tot troost ten lesten toe gebruyckt,
Want Joseph is de man die hem sijn oogen luyckt10).
Doch eer de leste snick sijn leden heeft bewogen,
Soo is hy door den geest als buyten hem getogen,
Een ziel die uyt het vleesch nu veerdigh is te gaen
Treckt dickmael, eerse reyst, een hemels wesen aen.
Hy spreeckt van diep geheym, van wonder hooge saken11),
Daer geen onheiligh breyn oyt toe en kan genaken;
Hy spreeckt van yder soon, en sijn geheele stam,
Als of hy uyt den raet van God den Schepper quam.
Hy seyt met vollen mont, wat yder sal geschieden,
En wie dat onder hen ten lesten sal gebieden,
En wie te sijner tijt sal brengen aen den dagh,
Dat in den hemel selfs als noch versegelt lagh.
Hy seyt dat voor gewis de Schilo staet te komen,
Als Juda sijnen staf sal werden af-genomen,
Dit stelt hy wonder vast, en heeft in sijn gemoet
Te midden in den dood, den Levens-Vorst gegroet.
Als Jacob was gerust, en dat sijn koude wangen
Verschiepen hare verw, als van de dood bevangen,
Siet, Joseph die ontrent sijn ouden Vader stont12),
Die viel hem om den hals, en kust hem aen den mont,
En storter tranen op. Daer rijst een droevigh klagen,
En duert met staegen rou tot thienmael seven dagen;
Het lichaem wert gesalft, en in het graf gebracht,
Daer Lea was geleyt, en haren Schepper wacht.
Dit was sijn laetste wil. Het is van oude tijden,
Dat als getroude mans of vrouwen overlijden,
Men dan het echte paer gaet leggen nevens een:
Gemeenschap in het bed, gemeenschap in het been.
De sonen onder dies, die Jacob heeft verworven,
Sijn niet alleen bedroeft, vermits hy was gestorven13),
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Genes. 41 9
Genes. 42.24.
Genes. 46.28.29.
Genes. 50 1.
Genes. 49.1.2. enz.
Genes. 50.1.2.3.
Genes. 50.15.
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Maer yder is beducht, dat Joseph nu ter tijt
Sal halen aen den dagh sijn langh-geleden spijt,
Dat Joseph haer gewelt, haer list, en snoode streken,
Van 's vaders macht bevrijt, aen hen sal komen wreken;
Maer neen, de stille ziel en haddet noyt gedacht,
Sijn leet is over-langh begraven in der nacht.
Hy spreeckt sijn broeders aen, hy troost haer droeve sinnen,
Hy toont dat hy sijn hert heeft leeren over-winnen,
Hy toont dat sijn gemoet besit een reynen geest:
Geen mensch en vrees' een mensch, die God van herten vreest.
Sijn woort dat is een wet: en al sijn gansche dagen
En weet noyt eenigh mensch van sijn bedrijf te klagen,
Aen wraeck wort niet gedacht. Een ieder is gerust,
En leeft sijn dagen af in enckel herten-lust.
Maer nae, te sijner tijt, de koningh is gestorven,
Van wien dat Israël sijn voorrecht hadt verworven,
En dat ook Joseph selfs uyt vleesch en werelt scheyt,
Doen werden al het volck veel lasten op-geleyt.
De weldaet, die het rijck door Joseph hadt genoten,
Is ieder een ontgaen en uit de sin geschoten1),
Is in een korten stont begraven in der nacht,
En om soo grooten Vorst en wert niet meer gedacht.
De gunst, waer by het volck aen iemant is verbonden,
Verdwijnt, men weet niet hoe, en al in korte stonden;
En daer en is geen dingh dat soo in haesten sterft,
Als weldaet die een Staet van eenigh mensch verwerft.
Soo haest als Abrams saet seer aen begon te wassen,
Soo vint den koningh goet op hen te laten passen,
Hy schickt hun dringers toe, die met een harden dwangh
Haer drijven tot het werck, geheele dagen langh.
Sy moeten herden steen en roode tichels backen,
Met sweet, en stage pijn, met duysent ongemacken;
En soo haer vol getal niet op en is gemaeckt,
't Is seker dat hun druck en harde straffe naeckt.
Maer hoe dat Israël wert felder aengedrongen,
En tot den harden dienst door enckel kracht gedwongen,
Hoe dat het vruchtbaer volck maer des te beter groeyt,
Gelijck een jeughdigh kruit, wanneer het wort gesnoeyt.
De prins dan, om het volck den aen-was te beletten,
Gaet in sijn wreet gemoet, en maeckt gestrenge wetten,
Hy wil dat over al het mannelick geslacht
Oock van den eersten dagh sal werden om-gebracht:
Hy wil dat over al te midden in het baren,
Al wat een man gelijckt sal in het duyster varen,
En dat een aerdigh kint sal werden uyt-geblust,
Oock eer het even selfs de moeder heeft gekust.
Soo haest het wreet bevel is uyt het hof gekomen,
Soo is gansch Israël met droefheyt in-genomen,
Een ieder heeft een schrick van soo een fel gebod,
En sucht in sijn gemoet, en vlucht tot sijnen God.
Hy die het al door-siet, die alles kan bemercken2),
De Vader sijnes volcks en hoeder sijner kercken,
Siet van den hemel af wat Israël geschiet,
En sent een deftigh man, een troost in haer verdriet:
1) Exod. 1.11.
2) Exod. 2.1.
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God heeft in desen noot hun Moses toe-gesonden3);
Maer siet, dien eygen tijt al weder nieuwe vonden!
Hy met sijn eygen volck vervalt in hoogh geschil,
Dewijl geen mensch en vat des Heeren rechten wil.
Juyst soo wanneer de son komt op der aerde schijnen,
En gaet dan menighmael al weder eens verdwijnen,
Vermits een swarte wolck op hare stralen drijft,
Soo datse sonder glans en in het duister blijft,
Soo gaet'et Israël. De man gingh henen dwalen4),
En schuylt een langen tijt in onbekende palen,
Tot God hem wederom als van den slaep verweckt,
En met sijn eygen hant tot in AEgypten treckt.
Daer komt hy wederom, en Aron daer beneven5),
Die hem tot sijn behulp als taelman is gegeven;
Maer schoon hy machtigh is, en groote saken doet,
Noch blijft des Heeren volck in druck en tegenspoet:
Want schoon AEgypten-lant lijt hondert vreemde plagen,
Ach! Jacob even selfs die heeft er in te dragen6);
Want als de wreede Vorst des Heeren straffe voelt,
Soo is 't dat hy aen hem sijn gramme sinnen koelt.
Hy laet in meerder ernst op hare sake mercken,
Hy drijftse felder aen, en doetse langer wercken,
Hy plaeghtse dagh aen dagh met soo een vinnigh hert,
Dat schier al wat'er is sijn leven moede wert.
Maer als de gansche schaer nu meynt verlost te wesen7),
Doen is'er boven al een swaren druck geresen;
Want Pharo treckt hen na met al sijn gansche macht,
Soo dat, eylaes! het volck als in den angst versmacht8):
Van voren is de zee, op beyde zijden bergen,
Van achter komt een heir hem slagh en oorlogh vergen,
En dreight het gansche rot als met een wisse doot,
Daer is gansch Israël als in den lesten noot.
Maer God, die sijnen troost veel dan eerst plagh te geven,
Als alle menschen hulp schijnt wegh te sijn gedreven,
Bestraft het woeste meyr, en siet, het water scheurt!
De vreught komt menighmael wanneer een yder treurt.
Het leger vont behulp, te midden in de baren,
Die nu aen Israel gelijck als mueren waren;
Maer als hen Pharo volght tot in het holste diep,
Doen sagh hy dat de zee sijn paerden over-liep,
Sijn wagens henen dreef. De frissche ruyters soncken9),
En oock de koninck selfs is in der haest verdroncken.
Daer leyt de groote macht geslingert aen de strant,
Door anders geen behulp als Godes rechterhant.
Daer juycht des Heeren volck, met groote vreught bevangen,
Daer hoort men anders niet als spel en lof-gesangen,
Daer singht de jonckheyt na het liedt van Mirriam,
Dat uyt een danckbaer hert tot in den hemel klam.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Exod. 2.1.
Exod. 3.1.
Exod. 4.15.
Exod. 5.7.
Exod. 14.5.
Exod. 14 10.
Exod. 15 1.
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Maer schier en is het heyr niet uytter see gekomen1),
Men heeft van stonden aen geen water meer vernomen,
Men vint geen klare beeck, geen aengenamen dranck,
Men vint nau eenigh vocht, geheele dagen lanck.
Of, schoon men water kreegh ontrent de suere beken,
Die uyt den wrangen gront van Mara komen leken,
Soo heeft'et doch een smaeck gelijck als enckel gal2);
Siet daer al wederom een droevigh ongeval.
Maer God die Jacob proeft, en niet en wil bederven,
Die laet het treurigh volck al weder troost verwerven;
De goede Moyses helpt, en maeckt een soeten stroom,
Alleen maer door behulp van eenen soeten boom;
En dit is nau geschiet, sy komen Moyses tergen,
Sy komen aen den man een vette tafel vergen3):
‘AEgypten, seyt het volck, dat was een vruchtbaer lant,
Daer in men visch en vleesch en alle lusten vant4);
AEgypten, schoon priëel, vol alderhande vruchten,
Wat gingh ons dwasen aen, van u te willen vluchten5)!
Ghy sijt een lustigh hof, en vette klaver-wey;
Maer siet in dit gewest en is maer enckel hey,
En niet als dorren halm. Ach, hadden wy gebleven
Daer wy in overvloet en vreughde mochten leven!
Het is voorwaer een dwaes die uyt sijn plaetse treet,
En kiest een ander lant eer hy een beter weet!’
Dus gaet het grilligh volck by wijlen gansche dagen,
Nu God om haer bejagh, dan haren leyder vragen.
Haer stemme wort verhoort, sy krijgen haren eysch,
De dau die geeft haer broot, den regen edel vleys:
Het man komt uyt de lucht, en over hun gesegen,
Tot in de bosschen selfs, en midden op de wegen6);
Het wiltbraet komt hun t'huis, en waer sich iemant set,
Daer vanght hy voor sijn deur de quackels sonder net.
Hier mocht een heyligh man, ten hemel opgetogen,
Gaen roepen tot den Heer uyt alle sijn vermogen,
En seggen (nademael sijn hert ten vollen merckt,
Hoe wonder Godes hant hier in geduerigh werckt):
‘O God! schoon ghy ons leyt door wonder dorre wegen,
Daer niet als enckel zant en klingen sijn gelegen;
Al moeten wy met angst en ongewapent gaen,
Daer staegh een machtigh heyr ons dreight te sullen slaen;
Al komt de woeste zee ons swacke sinnen tergen,
En steygert over-hoop gelijck de grootste bergen,
Al is 't dat ons vergift en slangen-swadder quelt,
En dat ons door het vyer het gansche lichaem swelt;
Wy sullen even-wel, wy konnen niet bederven,
Nadien wy's hemels broot door uwe gunst verwerven.
O, geeft ons, lieve God! uw woort, dat edel man,
Tot ons sal eygen sijn het hemels Canaän!’
Maer, wat is van de mensch? siet hoe de lieden woelen,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Exod. 15.23.
Exod. 15.25.
Exod. 16 3.
Num. 11.4.
Psalm 78 24.
Exod. 17.12.14.
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Sy konnen in het stof den hemel niet gevoelen.
Haer keel die is een wolf, haer lust een rechte vraet7),
Sy krijgen ja de walgh van enckel honigh-raet,
Van enckel hemels-broot; des Heeren rijcke gaven
En weten haren buyck, haer geesten niet te laven.
Dat vet AEgypten lant, die koren-rijcke gront,
Die speelt haer om het hert, en leyt haer in den mont;
Die doet hen even-staegh, als met geheele krachten,
Haer wenden van den Heer, en op haer lusten achten.
Soo qualick wil het vleesch hem voegen nae de baen
Die God, het eeuwigh licht, ons hier gelast te gaen.
Siet, stracks al weder dorst, oock in het lecker eten:
Sy hebben Godes heyl al wederom vergeten,
En noch terwijl het volck verwondert stont en keeck,
Siet, uyt een harde klip ontsprongh een gansche beeck8).
Hoe lieft God Jacobs volck! haer ovens sijn de wolcken,
De rotsen even-selfs haer koele water-kolcken,
Haer kelders voor den dranck, ten dienste van't gemeen,
Daer quam een machtigh vocht gebortelt uyt den steen,
Geschoten uyt een rots, het schijnt dat harde keyen
De lieden hulde doen, en al het leger vleyen;
In voegen, dat het vee met vollen monde dronck,
Terwijl het suyver nat als uyt de moeder spronck.
Maer schoon of Godes hant soo veel beroemde daden,
Vol krachten, hoogh beleyt, vol gunste, vol genaden,
Aen Jacob had getoont; eylaes! het grilligh rot
Dat maeckt een gulden kalf, en noemt'et haren God9)!
Waer heen ellendigh volck? waer sijt ghy doch geweken?
Van waer soo quaden slagh en soo verkeerde streken?
Waer is doch nu ter tijt, waer is des Heeren kerck?
Ghy laet den waren God, en viert uw handen-werck!
Daer komt de groote man van boven na beneden,
Daer komt hy van den bergh tot aen den leger treden,
Hy brenght de tafels met, als zegels van het bont10),
Die aen sijn lieftal volck de Schepper heeft gejont.
Hy siet de losse jeught daer in het groene danssen,
Hy siet het gulden kalf geciert met rose-kranssen,
Hy goyt de tafels wegh, eer hy die vorder droegh11),
Vermits een yver-vier hem in den boesem sloegh.
Daer leyt het wonder stuck, daer leyt'et heen gedreven,
Daer God met eygen hant sijn Wet heeft in geschreven;
Daer wort oock Aron selfs ten hardsten over-haelt,
Vermits hy met den hoop van God is af-gedwaelt.
Daer laet hy stracx het kalf tot stof en assche branden,
En 't wort tot menschen dranck, en al tot haerder schanden,
Als of hy seggen wou: dat ghy noemt uwen God,
Wort hier tot enckel dreck, en dat tot uwen spot!12)
Noch is'et niet genoegh: drie duysent kloeke mannen,
Die worden aengetast, en door het swaert verbannen,
Geslingert over-hoop. Siet, wat een droevigh werck13),
Siet, in hoe grooten druck vervalt de gansche kerck!
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Num. 11.6.
Exod. 18.3.4.5.
Exod. 32.4. Deut. 9.12.
Exod. 23.17.
Deut. 9.17.
Exod. 32.26.
Exod. 34.10.
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Noch laet de goede God sich wederom genaken,
En laet een nieu verbont en nieuwe tafels maken;
Hy troost het droevigh volck, en neemt het weder aen,
En stelt door Moyses vast hen by te sullen staen:
Te drijven uyt het lant de raeuwe Jebusijters,
Te jagen uyt haer erf de snoode Cananijters,
En menigh ander volck, mits dat sijn reyne Wet
Hun sy een stage peyl, en blijve vast geset.
De tijt doet haren gangh, de rappe jonge lieden1)
Die gaen in grooten ernst de vette kust bespieden,
En keeren weder t'huys, en weten tot den gront
Hoe dat het binnen 's lants, en op de grensen stont.
Sy brengen aen het volck soo gulle wijngaert-vruchten,
Dat onder haren last oock jonge mannen suchten,
De kloeckste van het heyr sijn besich met hun tween
Met éénen druyven-tack, met éénen tros alleen.
Sy brengen vijgen met en appels van granaten2),
Maer al dat aerdigh fruyt en mocht hun geensins baten,
Het gansche leger muyt, en 't heyr is op den loop,
Om wie hen tegen is te storten over-hoop.
Sy schricken voor het lant en al de vaste steden,
Sy vreesen voor het volck en hare grove leden,
En daer en komt niet eens, in haer verdraeyt gepeys,
Wat God al heeft gedaen op soo een lange reys.
En schoon of Caleb riep: ‘De steden sijn te winnen3),
Laet ons maer slechts het werck in Godes naem beginnen!’
Daer is geen lust eylaes! daer is geen seggen aen,
Men vint geen handen meer genegen om te slaen.
Men leydt hen na de doodt, gelijck de lieden meenen4),
Sy vallen Caleb aen, en goyen harde steenen;
De goede Josua en wert oock niet gespaert,
Maer is in dit gevaer door Godes hant bewaert.
Stracx wort'er op het heyr een vonnis uyt-gesproken,
Dat haren overmoet ten vollen heeft gebroken:
Wie meer als twintigh jaer van sijne dagen telt
Die sal tot enckel mis verteeren op het velt;
Die sal, dit was de vloeck, hier aen der heyden sterven,
En nu of nimmermeer den vetten gront verwerven;
De sone Nun alleen, en Caleb boven dien5),
Is by God toe-gestaen het lant te mogen sien.
Daer treuren over-luyt, daer weenen alle mannen,
Van hope nu berooft, en uyt het lant gebannen,
En stracx daer op soo volght èn pest èn harde strijt6),
En niet als staegh verderf, en niet als droeven tijt.
De stoute Korach muyt, en Dathan daer beneven7),
Door haet, door swarten nijt, door eersucht aengedreven,
Abiram komt'er by, en dringht geweldigh aen,
Sy willen priesters sijn, en voor den Heere staen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Num 14.35.
Num. 13.23.
Num. 14.6.
Num. 14 20.
Num. 14 32.
Num. 14.35.
Num. 16.5.
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Twee hondert vijftigh man, al luyden van vermogen,
Sijn tegen Godes erf geweldigh op-getogen;
Daer staet het gansche volck in wonder groot gevaer:
Maer 't wort in korten stont des Heeren macht gewaer.
Het aertrijck doet hem op tot aen de diepste gronden8),
En Korachs gansch gesin is in der haest verslonden,
Sijn huys leyt over-hoop, sijn tente neêr-gedruckt,
En hy wort in der haest in 't duyster wegh-geruckt.
Maer schoon of al het volck aensiet de sware plagen9),
Die Dathans grilligh rot gedwongen is te dragen,
't En wort noch even-wel niet buygh-saem in den geest,
Soo dat het even doen den Heere niet en vreest.
Het gaet op Moyses aen als met de gansche leden,
Het smaedt op sijn beleyt met onbeschofte reden,
Het seyt met vollen mont, dat hy, uyt wrangen aert,
Het zaet van Abraham in geenen deel en spaert.
God siet den handel aen met gramschap aen-gesteken,
En gaet door selsaem vier sijn dienaers onrecht wreken:
Daer rees een heete gloet die op het leger quam,
En in een korten stont veel duysent menschen nam.
God seyt hem boven dat: Ontreckt u van de scharen,
Ick wil aen desen hoop mijn krachten openbaren,
En plagen al het heyr met druck en ongeval,
Soo dat'er niet een mensch hun over-blijven sal
Maer Aron, op den raet door Moses hem gegeven10),
Heeft met een soeten reuck de plagen wegh-gedreven,
En God met een versoent. De kracht van haer gebedt
Die heeft het snel bederf en haestigh vyer belet.
Den brant is uyt-geblust. Daer komen blijde dagen11);
Want Arad wort gevelt, en sijne macht geslagen,
Het vruchtbaer Canaän, dat in het Zuyden lagh,
Is in der haest verheert, en schier met éénen slagh.
Daer treckt het leger op, maer t'wijl de lieden reysen,
En op haer eersten staet en op AEgypten peysen,
Beginnen nieu geklagh en reden sonder slot,
Sy grollen op een nieu, en morren tegen God:
‘Siet, wat een vreemt gewoel, en wat een selsaem leven12)!
Wy doen schier anders niet als gins en weder sweven,
Wy dolen even-staegh, al sijn wy bijster swack,
Wy spillen onse jeught, in druck en ongemack.
Siet, wat een slappe kost wy op den tocht gebruycken!
Wat kan een quackel sijn voor onse grage buycken!
Wat geeft men aen het volck het labbe-soete man,
Dat ons geen rechte kracht of herte geven kan!
O, die eens wederom AEgypten mocht betreden,
Om daer van edel graen eens broot te mogen kneden!
Dat heeft eerst kruymen in, en pit, en rechte keest,
En kan in volle maet verquicken onsen geest.
Het was een groot vermaeck aen onse jonge gasten,
Doen sy eens in het vet tot aen de kneuckels tasten,
En hadden vollen lust van schaep- en ossen-vleys,
En gaven even-staegh den buyck haer vollen eysch.

8)
9)
10)
11)
12)

Num. 16.31.
Num 16 41.
Num. 16.47.
Num. 21.4.
Num. 21.5.
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Waer is die goede tijt en alle vreught gevaren?
O dat wy noch een reys soo wel geseten waren!
Wel op dan, Abrams zaet! waer toe hier langh gedraelt?
't Is beter eens gekeert als even-staegh gedwaelt.’
God hoort den nortschen vrock, en sent haer heete slangen,
Die met een dichten krol haer om de leden hangen,
Die schieten haer vergif tot aen het innigh bloet,
Soo dat in korten stont de ziele ruymen moet:
Hier komt een herders kint getreden aen der heyden,
En gaet met bly gemoet sijn teere schapen weyden,
En t'wijl het uyt de borst een aerdigh deuntjen singht,
Soo voelt het dat een slangh hem om de leden springht.
Daer is een jeughdigh paer in stille vreught geseten,
En, eer het iemant weet, soo wort'er een gebeten.
Daer set een jonge maeght haer in het jeughdigh kruyt,
En waerse bloemen soeckt daer komt een adder uyt.
De vrijsters sijn gequetst, de vrouwen krijgen wonden
Of in haer sachte borst of aen haer teere monden,
En menigh wacker man ontfanght een felle beet,
Terwijl hy light en slaept, of aen sijn tafel eet.
Daer hoort men droef gekerm door al het leger rijsen,
Een ieder soeckt den Heer sijn smerten aen te wijsen;
En God verhoort het volck, en even metter daet,
Vertoont haer sijne gunst, en schaft haer goeden raet1):
Hy laet, in korten stont, de siecken troost genieten,
Hy laet aen sijnen knecht een slangh van koper gieten;
Die wert omhoogh gerecht te midden op het velt,
Ten goede van het volck dat gist van adders quelt.
En wie het dier besagh, hoe kranck hy mochte wesen,
Die was van sijn verdriet van stonden aen genesen;
Men nam geen menschen hulp, geen dranck of heylsaem kruyt,
De slangh maer eens gesien, die joegh het swadder uyt.
Wat dient'er meer verhaelt? geheele veertigh jaren
Sijn aen des Heeren volck met dolen wegh-gevaren,
En eer het oyt sijn erf ten vollen hebben kan,
Soo valt'er op den wegh ses hondert duysent man.
't Is gansch een nieu geslacht, seer weynigh uytgenomen,
Aen wien het is vergunt in Canaän te komen,
De reste die versmelt door veelderley verdriet,
Eer dat het immermeer het goede lant geniet.
De leyders even-selfs, die God hun had gegeven,
1) Num. 21.9.
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Sijn alle wech-geruckt, en op de reys gebleven:
De goede Mirriam, de priester Aron storf2),
Eer dat hy oyt een voet in Canaän verworf;
De groote Moses selfs, hoe seer hy heeft gebeden,
En mocht den vetten gront sijn leven noyt betreden,
Niet deelen aen het volck; hy kreegh een ander lot:
Hy leyt sijn leven af, en gaet tot sijnen God.
Maer wat geswinde pen sal na den eysch verhalen
Het lijden van de kerck, en haer geswinde qualen,
En wat een staegh verdriet, dat om haer heeft geswiert,
Terwijl des Heeren volck door Rechters is bestiert.

2) Num. 20.2.28. Deut. 34.5.
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Doorsiet het gansch beleyt: na weynigh blijde dagen
Soo rijsen over-handt al weder droeve slagen,
Al is 't somtijts eens rust, 't is voor een kleynen tijt,
Want stracks soo rijst'er twist en weder nieuwen strijt1):
Want na het grilligh volck van God is afgetreden,
Heeft Astarot geviert en Balam aen-gebeden,
Soo treft haer wederom des Heeren felle straf,
Die haer aen Midian als slaven over-gaf2).
O hart, o sondigh volck! o Godes diep ontfermen3)!
Hy laet het woeste lant al wederom beschermen:
Daer rijst een Samsom op, een Jepht', of Gideon,
Die jaeght de nevels wegh gelijck een helle son.
Dit is een vaste wet: de sonden met de plagen
Die gaen als over-hant, en op gesette dagen;
Als d'een haer loop begint, daer is geen twijffel aen,
De tweede komt'er by, en geeft haer op de baen.
Maer onder dit verdriet, en veelderhande plagen,
Daer mede Godes volck geduerigh is geslagen;
Soo heeft hy menighmael vernieut sijn heyligh bont,
By hem al vast geset oock eer de werelt stont.
't Is driemael hondert jaer dat Moses is verscheyden,
En dat den sone Nun het leger quam te leyden,
Siet, Eli recht het volck, een al te sachten man4),
Die in sijn eygen huys geen regel houden kan.
Gods offer wort besmet, sijn heylighdom geschonden5),
Soo buyten alle tucht, soo los en ongebonden
Is Elis stout gesin, maer siet een droeven slagh,
Gods yver roeyt het uyt, en al op eenen dagh6).
Maer, dat noch harder trest, het leger wort geslagen,
De Bont-kist even-selfs ten buyte wech-gedragen7),
Gestelt in Dagons huys, en alsse weder quam
Doen was het dat de dood veel duysent menschen nam.
Ontrent dien eygen tijt is Samuël gekomen8),
En door het gansche lant als rechter aengenomen,
Maer slechts voor sijnen tijt: want als hy wort bedaeght,
En hebben aen het volck sijn kinders niet behaeght.
Daer gingh doen Jacobs zaet sijn eerste stant verliesen9),
Het wil een hooger vorst, een eygen prins verkiesen,
Het wenscht te sijn bestiert door Koninghs edel bloet,
Gelijck het meeste volck door al de werelt doet.
En siet, op dit versoeck wort Saul uyt-gekoren10),
Maer heeft al wederom het rijck eer langh verloren,
Soo dat, oock eer hy sterft, tol vorst gezegent wert
De soon van Isaï, een man na Godes hert.
Maer ick en seyde niet, al had ick duysent tongen,
1) Jud. 2 11.
2) Jud. 6.1.
3) Jud. 12.
4) 1 Sam, 1.9.
5) 1 Sam. 1 12.
6) 1 Sam. 4.10.
7) 1 Sam. 6.19.
8) 1 Sam. 7.3.
9) 1 Sam. 4
10) 1 Sam 10.11. 1 Sam. 13.14. 1 Sam. 15.23. 1 Sam. 16.13. 1 Sam. 23.26
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Hoe dat de ware kerck in David is besprongen,
En wat sich over-al voor onheyl heeft vertoont,
Eer dat hy na den eysch ten vollen is gekroont.
Men sagh hem even-staegh aen alle kanten tergen,
Gelijck een vluchtich hert of velt-hoen op de bergen,
Maer echter heeft de man, als met een vollen lust,
Den Bruydegom gesien, en in den geest gekust11),
Den bruydegom omhelst, den bruydegom gesongen,
Doch meest als sijn gemoet in enghte was gedrongen;
Dan scheen het, dat de vorst tot in den hemel rees,
En schier als metter hant den grooten harder wees.
Maer nae dien vromen helt is Salomon gekomen12),
En heeft van al het rijck den scepter aen-genomen,
Een vorst van hoogen geest en wonder diep verstant,
Hoedanigh dat men noyt in menschen breyn en vant;
Die heeft in sijn gemoet, door heyligh vyer gedreven,
En met de gansche ziel tot sijnen God verheven,
Gesongen voor den Heer een hoogh, een wonder liet,
Daer in men sijne bruyt in haer gedaente siet.
Wel op, o vrienden, op! komt, brenght hier reyner ooren
Als die naer ydel jock en aertsche dingen hooren;
Komt, siet hier hoe de bruyt by wijlen is beducht,
En hoe haer brandigh hert in waren yver sucht;
En hoe de bruydegom met poosen is verborgen,
En hem niet vinden laet tot aen den lichten morgen;
En hoe de droeve bruyt dan hare klachten doet,
En hoe de bruydegom haer wederom begroet.
Wie geen liefde noch en voelt,
Liefde die den geest verweckt;
Maer noch in der aerden woelt,
En daer heen de sinnen streckt;
Wat is 't, schoon hy 't ooge went
Op dit hoogh, en heyligh liet?
Wie geen liefde noch en kent,
Die en kent haer tale niet.

11) Psalm 2.12. Psam 45.9.
12) 1 Kon. 14.9.
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Bruyloft-gedicht, op het geestelick houwelick, uyt het hooge-liedt.
ZY1): Mijn flauwe ziel verlanght om, door het jonstigh kussen
Van mijnen Bruydegom, haer brant te mogen blussen;
Ach! dat ick in den geest sijn liefde voelen mocht,
Soo had ick in der daet al wat ick immer socht.
Uw gunste, waerde vrient, gaet alle soet te boven
En wat'er immer wies in alle koninghs hoven;
Uw vrientschap overtreft den alder-besten wijn,
Die van een gulle ranck oyt kan gelesen sijn.
De reuck van uwe salf verquickt benaeude sinnen,
Soo dat u Sions volck en al haer dochters minnen,
Soo dat ghy aengesocht en hoogh gepresen wert
Van al die maeghden sijn, en van een suyver hert.
Och! wat ick bidden magh, wilt my tot uwaerts trecken,
Dat sal mijn trage ziel tot uwen dienst verwecken,
Dan sal ick veerdigh sijn, daer ghy in vrede rust,
En vinden even daer mijn vollen hertsenlust.
O troost van mijn gemoet, wilt ghy my slechts geleyden
Daer ghy voor uwe bruyt uw kamers doet bereyden,
Soo word' ick vry gestelt van druck en ongeval,
En wil oock uwen lof gaen melden over-al,
En wil oock uwen troost, die wy, met groot verlangen
Tot in het diepste mergh door uwen geest ontfangen,
Vertellen aen het volck, en brengen aen den dagh,
Waer uyt men uwe gunst en liefde kennen magh.
Hoort maeghden, die bewoont de gras-begaefde vlecken
Daer sich Jerusalem komt in de leeghte strecken,
Al ben ick swart bevleckt, gelijck ick heden toon,
Mijn wesen even-wel dat is inwendigh schoon.
Of ick een tente schijn van rauwe Kedarijten,
Noch is mijn helle glans als Salomons tapijten,
Al schijn ick wonder bruyn, ey segh, wat leyter aen,
Een heete sonne-schijn die heeftet my gedaen.
De kinders, die wel eer mijn moeder plagh te voeden,
Sijn tegen my gestoort, ick moest den wijngaert hoeden,
Die was my toe-vertrout en dier genoegh belast,
Ick hebber even-wel maer weynigh op gepast.
Doch ghy, mijn hertsen-troost, segh waer uw kudden weyden,
En waer ghy sult het vee ontrent den middagh leyden:
Waerom sal ick alleen mijn hutte neder-slaen,
En buyten uw bedrijf by loose vrienden gaen?
HY2): Indien ghy niet en weet, o schoonste van de wijven,
Waer dat ghy na den eysch uw kudden hebt te drijven,
Soo neemt het seker spoor van mijne schapen waer,
En weyt tot uw gemack uw teere geyten daer.
Vriendinne, wel te recht wert uwe glans geleken
Met Pharos ruytery, daervan de Vorsten spreken,
Of met het schoon caros, daer op de koningh rijt,
Hoedanigh noyt en was in al den ouden tijt.
Ick sie uw soet gelaet, uw roos-gelijcke wangen,
Geciert aen alle kant met wonder schoone spangen,
Met peerels boven dat, die met een rijcken glans
1) De kercke, de bruyt.
2) Christus, de bruydegom.
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Omvangen uwen hals, gelijck een stage krans.
Wy sullen t'sijner tijt vercieren uwe leden,
En toonen uwen glans in Sions hooge steden,
Wy sullen u versien met allerley cieraet,
Gelijck de frissche jeught op hooge feesten gaet.
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ZY: Terwijl de bruydegom aen tafel is geseten,
En siet daer met vermaeck sijn lieve vrienden eten,
Soo geeft mijn narden-salf een wonder soeten lucht,
Waer door de bange pijn uyt mijn gewrichten vlucht.
Gelijck de mirrhe werckt wanneer die is gebonden,
En in een dichten tros te samen op-gewonden,
En aen mijn borst geleyt, en my tot reucke dient,
Soo is aen mijn gemoet de gunst van mijnen vrient.
Sijn wesen is gelijck de gulle wijngaert-rancken,
Waerom dat Engeddi den Heere plagh te dancken,
Sijn wesen is gelijck als Cypris edel kruyt,
Het soetste dat men vint of aen der heyden spruyt.
HY: Koom hier, vriendinne, koom, en wilt uw schoonheyt toogen,
De stralen uws gesichts sijn enckel duyven oogen,
Haer glans is aengenaem, en wonder lief-getal,
Soo dat ick mijn vermaeck daer eeuwigh vinden sal.
ZY: Schoon sijt ghy weerde vrient, schoon sijt ghy mijn beminde,
De schoonste die ick weet of op der aerden vinde,
Schoon sijt ghy, weerde vrient, en uyttermaten soet,
Soo dat in u bestaet de lust van mijn gemoet.
Ons leger is geciert met alle groene kruyden,
Die aen ons reyne min een staege jeught beduyden,
Ons huys staet wonder vast met ceders op-gebout,
En onse galery van schoon cypressen hout.
HY: Ick ben een schoone roos, van Saron her-gekomen1),
Een luyster van den hof, een prinsse van de bloemen,
Een edel aert-gewas dat in de dalen groeyt,
En eeuwigh jeughdigh staet, en sonder eynde bloeyt.
En ghy, o weerde bruyt, een lely vergeleken,
Staet in een dorren gront, daer u de doorens steken;
Maer des al-niet-te-min uw glans sal niet vergaen,
Ghy blijfter ongeschent en vast ge wortelt staen.
ZY: Gelijck een schoonen boom, met vruchten over-laden,
Staet by het wilt gewas en aen de dorre paden,
Soo is mijn weerde vrient ontrent de steedtsche jeught,
Dies is sijn aerdigh loof mijn hertsens grootste vreught.
Sijn groen en geestigh blat is alle mijn vermaken,
Als mijn verdorde ziel sijn schaduw magh genaken;
De vrucht die van hem komt verweckt my in den mont
Een smaeck die soeter is als oyt mijn herte vont.
Hy gaet, uyt reyne gunst, my tot de plaets geleyden,
Daer ick, tot mijn vermaeck, de maeltijt sie bereyden;
Hier door ontfonckt mijn hert, en voelt een innigh vier,
En segh eens, waerom niet? de liefd' is sijn banier.
Wat ick u bidden magh, wilt my door wijn verquicken,
En laet my van den dorst in hitte niet versticken,
Bevochticht my de ziel met frisschen appel-dranck,
Ick ben tot aen het mergh, ick ben van liefde kranck.
Mijn vrient, die dit verneemt, en laet my niet verlegen,
Dies komt sijn slincker-hant om mijnen hals gesegen,
En sijnen rechter arm om-helst mijn teere borst,
Die met een staegen brant nae sijne liefde dorst.
Hoort, dochters, hoort een woort: Ick moet van u begeeren,
Jerusalemsche jeught, ick wil u gaen besweeren
By al het geestigh wilt, in dal of bosch gevoet,
1) Het 2 capittel.
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Dat ghy in dese vreught ons geen belet en doet;
Dat ghy het soet vermaeck van mijnen uyt-verkoren
Geen hinder aen en brenght, en niet en komt te storen.
Ach! laet hem nevens my, ach! laet hem doch gerust,
Tot dat het anders valt, of dat hem anders lust.
Maer siet, ick hoor een stem, ick hoor een stemme spreken,
Ick hoor een helle stem, die komt tot my geweken,
Een stem die my behaeght, een stem van mijnen vrient,
Een stem die my tot troost, en enckel segen dient.
Ick sie hem metter haest tot mijn vertreck genaken,
Ick sie hem grooten spoet en snelle gangen maken;
Hem kan geen steylen bergh, geen heuvel tegen-staen,
Hy kan door sijne kracht de rotsen over gaen.
Hy is gelijck een rhee, die, met geswinde sprongen,
Komt door het dichte loof gansch veerdigh in-gedrongen.
Geen ruyghte van het wout, geen haegh die hem belet,
Hy vint een open baen, waer hy de voeten set.
Hoewel hy menighmael noch verre schijnt te wesen,
Soo komt hy lijcke-wel gansch haestigh op-geresen,
Schoon ons een muur verscheyt, hy kijckt te venster uyt,
En hout een wacker oogh ontrent sijn lieve bruyt.
Hy opent-sijnen mont, hy spreeckt gewenschte reden,
Die gaen my tot het mergh en tot mijn diepste leden,
Hy seyt: ‘vriendinne komt, en voeght u nevens my,
En weest eens op het lest van alle kommer vry!
De winter is gegaen, en alle stuere vlagen
Sijn door een soeter lucht geworden schoone dagen,
De regen is voor-by: men siet het jeughdigh gras,
Men siet aen alle kant het aerdigh bloem-gewas.
Men hoort het bly gesangh, men hoort de vogels quelen,
Men siet de tortel-duyf ontrent haer gaeytjen spelen,
Men hoort geen droef geklagh, maer niet als enckel vreught,
Het schijnt dat al het wout ontspringht in nieuwe jeught:
Hier gaet de vijge-boom haer botten openbaren,
En toont een jonge vrucht daer noyt geen bloeisels waren;
Daer staet de wijngaert-ranck en maeckt een soete lucht,
En streelt den hovenier met hope van de vrucht.
Wel komt, mijn teere duyf, wilt u tot my begeven,
Ghy die eens in een rots gedwongen waert te leven,
Laet hooren uwe stem, en toont uw soet gelaet,
Ghy zijt aen mijn gemoet als enckel honigh-raet.’
Maer, onder dese vreught, behout my dit verlangen
Der vossen jongh gebroet in haesten op te vangen,
Het is een boos gespuys, en dat, tot onser spijt,
De wijngaert-rancken schent, en in de druyven bijt.
Ick ben aen mijnen vrient, en hy aen my gebonden,
Wy sijn te samen een tot aen de diepste gronden,
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Hy is aen mijn gemoet, en ick aen hem verpant,
En dus is tusschen ons een onverbroken bant.
Hy doet sijn kudde gaen in schoone lely-velden,
En drencktse, met vermaeck, die haer te voren quelden.
Siet, dus gaet hy te werck ontrent sijn lieven stal,
Tot ons een klaerder dagh eens over-komen sal.
Ick wil dan tot besluyt u dese bede vergen:
Koom, als een jonghe rhee, koom, huppelt op de bergen,
Koom neder, weerde vrient, koom met een rassen spoet,
En sijt tot aller tijt een troost in mijn gemoet.
Ick was, op mijn gemack, in 't bedde neer-gesegen1),
Ick was in 't sachte dons, tot mijn vermaeck, gelegen,
Daer heb ick grooten tijt by wijlen om-gebrocht,
En hebbe mijnen vrient in grooten angst gesocht.
Maer schoon ick my des wercx gingh dicmael onderwinden,
Hy, die mijn herte socht, en wasser niet te vinden,
Of ick met handen greep of met de voeten stiet,
'k En vant hem in het bed of in de kamer niet.
Dies gingh ick al het stuck wat naerder over-leggen,
Ick gingh tot mijn gemoet met grooten ijver seggen:
Verheft u, traegh gestel, begeeft u van het bedt,
En siet dat ghy met ernst op uwe plichten let.
Hier op heb ick terstont het sachte dons verlaten,
En gingh my door de stadt begeven op der straten;
Maer hoe ick soecken mocht, en waer ick immer quam,
Het was mijn ongeluck dat ick hem noyt vernam.
Maer siet, een wacker volck, dat in de lange nachten
Is door de stadt gewoon op yder huys te wachten,
Dat nam ick tot behulp, en dede mijn beklagh,
En vraegde, waer mijn vrient in 't duyster schuylen magh.
Maer nae dit ondersoeck, een kleynen tijt geleden,
En eer ick van de schaer ben verder af-getreden,
Soo vond' ick even hem die my verheugen doet,
Soo vond' ick mijn vermaeck, en troost van mijn gemoet.
Ick greep hem in den arm, ick leyd' hem van der straten,
Ick hield hem wonder vast, en woud' hem niet verlaten,
Ick bracht hem in het huys van die my heeft gebaert,
Daer wort hy t' mijner troost op heden noch bewaert.
Wat ick u bidden magh, o Syons reyne maeghden!
Hadt ghy oyt derenis met die van liefde klaeghden,
En breeckt doch ons vermaeck, en stoort ons vreugde niet,
Tot u de liefde selfs hier anders in gebiet.
HY: Maer wie doch magh het sijn, die met een vrolick wesen,
Die uyt de wildernis als roock is op-geresen,
Als roock van soete lucht? wie is de lieve bruyt,
Die geur en wasem geeft gelijck het beste kruyt?
Die niet als mirrh' en blaest, en doet om hooge rijsen
Een reuck, een wieroock-damp, van yder een te prijsen,
Een lucht die ons verquickt en beter segen brenght,
Als eenigh konstenaer, die goede reucken menght?
Maer siet des koninghs bed, dat hem sijn dienaers stelden,
Siet wapens om de koets, en even sestigh helden,
Die om sijn leger staen, en houden goede wacht
Voor al dat yemant vreest te midden in der nacht.
Siet daer een wacker heyr van onvertsaeghde knechten,
1) Het 3 Capittel.
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Die met de swarte macht en helsche spoken vechten,
Die met het quelligh vleesch, en haet, en wrange nijt,
Sijn staegh in ongemack, en eeuwigh in den strijt.
De vorst van Israël, van David her-gekomen,
Die heeft uyt Libanon het ceder-hout genomen,
Daer heeft men uyt gewrocht het schoonste ledekant,
Dat oyt naeu-keurigh oogh in Prinssen hoven vant:
De steylen van het werck, daer op het staet verheven,
Zijn uyt een wit metael na rechten eysch gedreven,
De vloer is enckel gout, en waer den hemel streckt,
Dat is met purper-root ten vollen over-deckt.
Maer niet en kan het werck soo reynen luyster geven,
Als doet het aerdigh tuygh door uwe jeught geweven,
O Davids schoone stadt! haer onbevleckte min
Dat is haer schoonste pant, en neemt den koningh in.
Nu, dochters Syons! komt, besiet hier uwen koningh,
Hoe cierlijck dat hy treet uyt sijn yvoren woningh;
Besiet voor alle dingh sijn edel hooft-cieraet,
Dat alle prinssen dracht in all's te boven gaet;
Dat heeft het deftigh wijf, sijn moeder, hem gegeven,
Als hy op sijnen troon met eere sat verheven,
Als hy door al het rijck sijn groote bruyloft hiel,
En in de vreugde swom als met de gansche ziel.
Schoon sijt ghy, lieve bruyt, schoon sijt ghy mijn vriendinne2),
Ghy draeght in uw gesicht een woonplaets voor de minne.
Uw oogh verquickt den geest van alle jonge mans,
Want noyt had duyven oogh soo aengenamen glans;
En of op Gilead veel jonge geyten weyden,
Die aen een klare beeck een harder komt geleyden,
En wast daer al het vee, ghy sijt het, weerde maeght!
Wiens hair en schoone verw aen my voor al behaeght.
Het sijn, in mijn gesicht, uw overschoone vlechten
Die my uw soete min in al de sinnen hechten;
Uw tanden wonder net, en in haer reken vol,
Sijn wit aen alle kant gelijck als reyne wol.
Uw lippen sijn geverwt gelijck als versche rosen,
Die van den koelen dau in vollen luister blosen,
Uw sprake, die gestaegh als door de rosen gaet,
Is soeter in den klanck als enckel honigh-raet.
Uw wangen aerdigh root, en jeughdigh boven maten,
Sijn als het edel vocht in appels van granaten,
Die maken des te meer uw schoonheyt openbaer,
Vermits die sijn omringht van uw gekrinckelt hair.
Uw hals en sijn gevolgh, van duysent uyt-gekoren,
Is recht en op-geciert, gelijck als Davids toren,
Daer hanght het wapen-tuygh van menigh edel helt,
Die voor des Heeren volck het lijf te pande stelt.

2) Het 4 Capittel.
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Hier dienen by gevoeght uw twee gelijcke borsten,
De vreught en herten-lust van alle jonge vorsten,
In 't aensien lief-getal gelijck een jonghe rhee,
En even sonder vleck als nieu gevallen snee.
Wel aen, ick ga besien de mirrh' en wierroock-bergen,
Tot dat de klare son den nacht sal komen tergen,
Tot dat de schaduw wijckt, en dat de lichten dagh
Door gansch het aertsche dal haer stralen senden magh.
Schoon zydy, lieve bruyt, schoon zydy mijn beminde,
Soo dat ick geen gebreck in al uw leden vinde,
Soo dat ick niet en sie, waer ick het ooge sla,
Dat u niet lief en is, en u niet wel en sta.
Ick sal van Libanon, ick sal u naerder leyden,
Tot in het vette gras en in de groene weyden,
Ghy sult van Hermon af of van Amana sien,
Wat in het lage dal voor wonder sal geschien.
Ghy sult den leopart, ghy sult de felle leeuwen,
En al het wout-gespuys onaerdigh hooren schreeuwen;
Maer, desen onverlet, Vriendinn'! ontstelt u niet,
't Is buyten uw gevaer dat ghy het onheyl siet.
Van dat mijn eerste gunst is over u gekomen,
Soo hebje, lieve bruyt! mijn sinnen in-genomen,
Ghy hebt door uw gesicht mijn herte wegh-geruckt,
En uw verkoren beelt dat stater in gedruckt.
Hoe schoon is uw gelaet! hoe soet en uyt-gelesen
Is, mijn gewenste bruyt! uw reyn en eerbaer wesen!
Daer is geen specery of geur van soete wijn,
Die met uw frissche jeught oyt kan geleken sijn.
De keest van honigh-raet besproeyt de reyne tippen
Van uwen rooden mout, en schoon-gebloosde lippen;
Uw kleet geeft soeter reuck en beter wasem uyt
Als Libanons gehucht, en al het edel kruyt.
Ghy sijt, o weerde maeght, te rechte vergeleken
Met stil en suyver nat van ongemeene beken,
Ghy sijt in mijn gepeys, en dat tot uwen lof,
Een wel bemuerden-tuyn, een toe-gesloten hof.
Uw raneken sijn gelijck een boomgaert van granaden,
Met wieroock over-al en nardus over-laden,
Verlustight boven dien, tot in het minste deel,
Met mirrhe, safferaen, en reucke van kaneel.
De kalmus waster by, en toont haer aller wegen,
En, waerom meer geseyt? ghy sijt ons enckel segen,
Ghy sijt ons reyn gewas, dat geur en krachten heest,
Waer door een bange ziel gesont en vrolick leeft.
Ghy, die, gelijck een dan, de kruyden komt besproeyen,
En als een Hemels-nat op dorre gronden vloeyen,
Daelt af van Libanon, maer des al niet-te-min
Soo drinckt het gansche lant uw rijcke beken in.
ZY: Wel op, ghy Noorden wint, met uwe stuere vlagen,
Wilt mist en vuylen damp van onsen boomgaert jagen,
Maeckt dat ons vuyl gewas niet al te ras en schiet;
Want dat en dient voor al de jonge planten niet.
Maer ghy ook, soete lucht, geresen uyt het Zuyden,
Koom sijgen over ons en onse teere kruyden,
Koom, lockt de bloemen uyt, en dat te rechter tijt,
Dewijl de koele Mey op uwe vleugels rijt.
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Dan sal mijn weerde vrient tot sijnen hof genaken,
En in dat schoon prieel sijn herte vrolick maken,
Dan sal hy, met vermaeck, genieten van de vrucht,
Die blos en rijpheyt krijght door uwe soete lucht.
HY: Ick ben van heden af in mijnen hof gekomen1),
Ick heb daer al-bereyts mijn soet vermaeck genomen,
Ick hebbe daer gepluckt, o suster lieve bruyt,
De mirrhe, mijn gewas, het puyck van edel kruyt.
Ick hebbe my gelaeft met enckel honigh-raten,
Met wijn en soeten most, bewaert in reyne vaten,
Met lieffelicke melck, gewonnen in het lant,
Daer in ick mijnen lust en soet vernoegen vant.
Wel aen dan, vrienden komt, en nut de milde gaven,
Die nu den heeten dorst en honger sullen laven,
Neemt voedsel, tot vermaeck en met een vrolick hert,
Tot u de geest verheught, en even droncken wert.
ZY: Ick lagh in mijn vertreck, de slaep had my bevangen,
En sweefde met gemack ontrent mijn bolle wangen;
Maer schoon sijn deusigh vocht mijn oogen over liep,
Noch voeld' ick dat mijn hert niet al ten vollen sliep.
En schoon ick lagh bedwelmt, en dat mijn sinnen maelden,
En, met den droom vervoert, in vreemde landen dwaelden,
Ick voelde lijcke-wel, dat ick in mijn verstant
Noch eenigh kleyn vernuft en gront van reden vant.
En t'wijl een sware damp my quam de sinnen stoppen,
Begon mijn weerde vrient aen mijn vertreck te kloppen:
‘Ach! seyd' hy, teere duyf, vriendinne, weerde bruyt!
Wat is 't dat ghy uw deur voor uwen hoeder sluyt?
Siet, wat een killigh vocht mijn leden heeft bevangen,
De wasem van der nacht die sweeft my om de wangen,
Mijn hair, met dicken mist en met den dan vervult,
Dat swiert my om het hooft, en oeffent mijn gedult.’
Ick, met dit soet gespreck in geenen deel bewogen,
Gingh seggen: ‘weerde vrient, mijn kleet is uyt-getogen,
Hoe kan ick, inder nacht en voor den dageraet,
Hoe kan ick wederom gaen nemen mijn gewaet?
Hoe kan ick nu ter tijt op uwe diensten passen?
Mijn leden sijn gekuyst, mijn voeten af-gewassen;
Hoe dient mijn suyver lijf nu vuyl te sijn gemaeckt?
Ey lieve, neemt gedult tot dat den dagh genaeckt.’
Mijn vrient pooght even-wel om in te sijn gelaten,
Maer liet ten lesten af, en gaf hem op de straten;
Daer vroegde mijn gemoet, daer sloegh mijn droeve siel,
Soo dat ick met den geest, in bange stuypen viel.
Doen rees ick uyt het bed, en heb mijn deur ontsloten,
Ick vont het yser-werck met edel nat begoten,

1) Het 5 Capittel
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En dat was even-selfs voor mij een gunstigh pant,
Gelaten aen het slot van mijn gemindens hant.
Maer als ick buyten quam, en hem daer meyn te vinden,
Vernam ick anders niet als lucht en schrale winden,
Eylaes! hy was gegaen, en ick en sagh hem niet,
Dies viel mijn treurigh hert al weder in verdriet.
Ach! wat ick soecken mocht, hem kon ick niet bekomen,
Dies wiert mijn treurigh hert met onlust in-genomen,
'k En vont geen rechten troost al waer ick henen liep,
'k En vont geen weder-spraeck, hoe-wel ick luyde riep.
En siet, terwijl ick dwael, de wachters, die my vonden
Verseerden my het lijf, en vry met diepe wonden,
Ja (dat my felder neep in al de sinnen gaf),
Sy namen my, eylaes! mijn reynen sluyer af.
Nu roep ick over-luyt: ‘o maeghden, soete dieren!
Wiens glans en reyne jeught Jerusalem vercieren,
Ick bid u wat ick magh, soo ghy mijn vrient ontmoet,
Dat ghy uyt mijnen naem hem dese bootschap doet:
Seght, dat ick sijnen troost niet langer weet te derven,
En dat om sijnent wil mijn ziele meynt te sterven;
Seght, dat ick legh en sucht geheele nachten lanck,
En, waerom meer geseyt? ick ben van liefde kranck.
MAEGHDEN: Wel, segh ons doch een reys, o schoonste van de maeghden
Die oyt door soet gelaet een edel vorst behaeghden,
Wat is uw vrient doch meer als eenigh ander mensch,
Dat ghy in hem besluyt uw vollen herten-wensch?
ZY: Vriendinnen, hoort een woort: dit is sijn eygen wesen:
Mijn vrient is wit en root, van duysent uyt-gelesen,
Sijn hooft dat is gekroont met glans van edel gout,
Dat aller maeghden oogh op sich getogen hout.
Sijn geest die is geciert met duysent schoone gaven,
Sijn hair dat is gekrult, en swart gelijck een raven,
Sijn oogh een duyven-oogh, en suyver boven dat,
Gelijck een schoonen steen in edel gout gevat;
Sijn wangen als een hof, gelegen in het Zuyden,
Beset met bloem gewas en ongemeene kruyden;
Sijn lippen als een roos, die op haer schoonste bloeyt,
En van een soeten dan en enckel mirrhe vloeyt;
Sijn handen wonder net gelijck als schoone ringen,
Het schoonste datter is in alle schoone dingen;
Sijn borst gelijck yvoor, soo wit men immer vont,
Sijn voet als marmer-steen, op enckel gout gegront.
Sijn wesen als een berg, met ceders over-wassen,
Die tot het rijck gebou van groote vorsten passen;
Sijn lippen wel bespraeckt, sijn tongh vol enckel lust Ach! buyten sijnen troost en vont ick nimmer rust.
Siet, daer is na den eysch mijn weerde vrient beschreven,
Daer is hy wonder net geschildert na het leven;
Ghy, let op mijn gespreck, want 't heeft een dieper gront,
Als ghy door uw vernuft ten eersten vatten kont.
MN: Waer is uw weerde vrient? waer heen is hy getogen1)?
Op dat wy t'uwen troost hem weder krijgen mogen.
O schoonste van de jeught, hy dient te sijn gesocht,
En heden op den dagh u weder toe-gebrocht.
ZY: Mijn vrient die is gegaen daer frissche bloemen spruyten,
1) Het 6 Capittel.
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En daer in vollen reuck de rosen haer ontsluyten;
Daer pluckt hy schoon gewas, en loof van edel kruyt,
En maeckter, t'onser vreught, een mirrhe-trosjen uyt.
Wel, vrijsters, hoort een woort: dit sijn mijn vaste gronden:
Ick ben aen mijnen vrient, en hy aen my gebonden,
Wy sijn in alle dingh, wy sijn te samen een,
En al wat yder heeft is onder ons gemeen.
HY: Ghy sijt, verkoren lief, in schoonheyt uyt-gelesen,
Gelijck als Thirsa was, of immer staet te wesen;
Ghy sijt vol hellen glans, en lustigh boven dat,
Gelijck Jerusalem de ver-beroemde stadt.
Ghy sijt, geduchte maeght! in uwe macht te schromen,
Als groote legers selfs, die na den vijant komen,
Of als een moedigh heyr, dat met sijn vendels bralt,
Wanneer het eenigh slot met krachten over-valt.
Vriendinne, laet den glans van uwe rijcke stralen,
Laet uw bevalligh oogh op uwen hoeder dalen;
Want dat ontsteeckt mijn hert tot aen mijn innigh bloet,
En roert mijn gansche ziel, dat ick u lieven moet.
Als ick mijn oogen keer ontrent uw schoone vlechten,
Soo voel ick mijn gemoet van haren glans bevechten;
Daer is in Gilead, daer is geen harders kint
Dat schoonder geytenhair in al de kudde vint.
Als ick uw tanden sie tot aen de diepste gronden,
Daer is geen reynder wol voor desen oyt gevonden,
Soo dat haer schoon yvoor, en sijn bevalligh wit,
Tot in het diepste mergh van mijn gedachten sit.
Uw wangen sijn geciert (wie kan hem des versaden?)
Met glans, en edel root, als appels van granaden;
Bysonder als het mes de vrucht in stucken snijt,
En datse wert gepluckt op haren rechten tijt.
Versamelt over hoop de sestigh koninginnen,
En by-wijfs thien-mael acht, geboren om te minnen,
En maeghden boven dien uyt gansch het aertsche dal,
Soo veel dat niet een mensch kan noemen haer getal.
Een heb ick even-wel, een heb ick uyt-gekoren,
En over langen tijt een dieren eedt gesworen,
Dat sy, en anders geen, bemint en lief-getal,
Dat sy mijn weerde bruyt voor eeuwigh wesen sal.
Dies sullen haer gewis de koninginnen prijsen,
En by-wijfs hulde doen en eere gaen bewijsen;
De maeghden boven al, de luyster van het hof,
Verheffen haren naem, en singen haren lof.
Wie is de reyne bruyt, die hier komt aen-getreden,
En als een dageraet vertoont haer reyne leden?
Wie is 't die hier verschijnt, gelijck een helle maen,
En komt gelijck de son in vollen luyster staen?
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Wie is 't die schrick verweckt gelijck de velt-banieren,
Die in het krijgs-gewoel ontrent de legers swieren?
Het is een weerde maeght, haer ouders eenigh kint,
Tot wiens begaefde jeught de koningh is gesint.
'k En was, o soete duyf, 'k en was niet wech-geweken,
Ick gingh my voor een tijt vermeyen aan de beken,
Ick gingh den noten-hof met yver oversien,
En hoe sijn teer gewas ten lesten sal gediên,
Ick sagh of op het velt de nieuwe vruchten groeyden,
En of de granadier in volle tacken bloeyden,
En of de wijngaert-ranck bequame loten droegh,
En of sijn gulle bloem op haren planter loegh.
Maer als ick geen gewas en vont na mijn behagen,
Soo heb ick mijne ziel gaen keeren na den wagen
Van mijn vrywilligh volck, en riep ten lesten uyt,
En riep, in grooten ernst, tot mijn geminde bruyt:
‘Keert, Sulamite keert, o bloeme van de vrouwen!
Het sal my wellust sijn uw wesen aen te schouwen;
Keert, soete tortel-duyf, het is my grooter vreught,
Als tot Mahanaim het reyen van de jeught.
Hoe sie ick, met vermaeck en uyt een diep verlangen1)
Uw voeten net geschoet, en uwe frissche gangen!
Hoe suyver is de riem gegort aen uwen rugh,
Een konstigh schakel-werck, en vry een meesterstuck!
Uw navel, even soo gelijck een ronden beker,
Die maeckt u lief-getal, en u mijn gunste seker;
Uw buyck als nieu gewas van edel korengraen,
Daer eenigh harders kint heeft rosen om-gedaen;
Uw borsten, lieve bruyt, die sijn gelijck als hinden,
Daer twee van eender dracht te samen sijn te vinden,
Uw hals een reyn kleynoot, het schoonste dat men siet,
Een toren van yvoor en is soo suyver niet!
Uw oogen hebben glans gelijck de water-stralen,
Die met een reynen stroom ontspringen in de dalen;
Uw neus is als het slot op Libanon gebout,
Een ciersel van den bergh en van het gansche wont!
Uw hooft is wonder net, geciert met rijcke kroonen,
Als Carmels hooghste deel sich is gewoon te toonen;
Het spanghsel, dat uw hair in reyne trossen bint,
Is enckel Vorsten dracht, het schoonste dat men vint!
Geen koningh soo vermaert, geen prinsse soo verheven,
Die sich aen uwe jeught niet is gesint te geven;
Geen machtigh werelt-vorst, die met een vaste trou
Sich niet uyt volle gunst aen u verbinden wou.
Hoe wel, geminde bruyt, voeght u het eerbaer wesen!
Uw jeught is als de palm in schoonheyt op-geresen;
Uw borst is even soo gelijck een druyven-tros,
Die nu geeft aen het oogh een aengename blos,
Die nu van rijpte swelt. Dies heb ick voor-genomen,
Tot u, om mijn vermaeck, tot u alleen te komen,
En dan sal my de geur van uwen boesem sijn
Gelijck als edel fruyt, en aengename wijn.
Uw soet bespraeckte mont die sal de zielen trecken,
Die is een edel tuygh om slapers op te wecken;
Soo dat een trage tongh, die als in banden lagh,
1) Het 7 Capittel.
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Een wonder diep geheym sal brengen aen den dagh.’
ZY: Ick hoor mijn hoeder toe, en hy is aller wegen,
Als uyt sijn gansche kracht, tot mijne jeught genegen.
Wel aen dan, mijn vermaeck, laet ons te velde gaen,
En in het groene wout ons hutten neder-slaen.
Laet ons in eenigh deel, ontrent de naeste vlecken,
Of in het lustigh velt ons bedde laten decken;
Laet ons na weynigh slaeps, en in den dageraet,
Gaen sien, hoe dat de bloem van onsen wijngaert staet.
Laet ons een snellen voet op al de landen setten,
En met een wacker oogh op al de boomen letten,
En hoe de granadier sijn gulle botten schiet,
En hoop tot nieu gewas en schoone vruchten biet.
Hier wil ick, weerdste pant, aen uwe min gedencken,
En met een open hert aen u mijn liefde schencken.
Ben ick in mijn vertreck of in het jeughdigh groen,
Ick bender slechts alleen om u vermaeck te doen.
De bloemen geven reuck, de nieuwe vruchten wassen,
En die ben ick gesint uw liefde toe te passen;
Wat ick van nieus bekoom, of eertijts heb gespaert,
Dat wort tot aller tijt voor u alleen bewaert.
Ach! mocht het een-mael sijn, dat ick u, lieve broeder2),
Sagh leggen aen de borst van mijn gewenste moeder;
Dan soud ick met vermaeck, en uyt mijn hertsen-gront
U grijpen in den arm, en kussen aen den mont.
Dan sou, wie mijnder spot, eens stille moeten swijgen,
En even met verdriet beschaemde wangen krijgen;
En al het schamper jock, dat ick heb uyt-gestaen,
Sou (my tot enckel vreught) ten eynde moeten gaen.
Maer u, gewenste vrient, u woud' ick binnen leyden,
En in mijn eygen hert een woningh toe-bereyden,
Om daer, tot mijn behout, door u te sijn verlicht,
Door u te sijn geleert, door u te sijn gesticht.
Dan sal ick soeten wijn op edel kruyt verlaten,
Dan sal ick aerdigh fruyt en appels van granaten
U brengen aen den dagh, in grooten overvloet,
Gelijck men op een feest aen goede vrienden doet.
Mijn vrient sal onder dies mijn teere jeught beschutten,
Want 't is sijn linckerhant die my komt onderstutten,
En 't is sijn rechter arm die my den hals om-vanght,
En met een vasten bant my aen de leden hanght.
HY: Jerusalemsche jeught, en Syons lieve maeghden!
Indien oyt reyne trou en vrientschap u behaeghden,
Wat ick u bidden magh, en stoort ons liefde niet,
Soo langh als ghy den lust van onse liefde siet.
Maer seght ons, wie het is die, met een deftigh wesen,
Komt uyt een woeste gront in eeren op-geresen,

2) Het 8 Capittel.
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Die op haer liefste steunt, en met een bly gelaet,
Tot trooft van haer gemoet, in hem versegelt staet?
ZY: Ick heb u op-geweckt, o prinsse van het leven,
Doen my een appel-boom tot lusten heeft gedreven.
Van daer ontstaet de gront van dat ghy zijt gebaert,
En hebt de smert gevoelt van onsen swacken aert.
HY: Vriendinne, lieve bruyt, van duysent uyt-gelesen,
Laet my aen uwen geest gelijck een zegel wesen,
Druckt my op uwen arm, als tot een gunstigh pant,
Van daer is 't dat de ziel in reyne liefde brant.
Al is de bleecke doot van wonder groote krachten,
De liefde niet-te-min die kan het spoock verachten,
Die vreest het monster niet, al isset wonder straf,
Sy is van hemels vyer, en past niet op het graf.
De loop en snel gedruys van groote water-beken,
En heeft niet machts genoegh, om haer gewelt te breken;
En offer groote schat te samen wort gebracht,
Ten is maer leure-werck, dat liefde niet en acht.
ZY: Maer by ons, nu ter tijdt, daer is een jonge suster,
Die maeckt ons even-staegh de sinnen ongeruster,
Sy is noch wonder teer, en even sonder borst,
Sy kan geen lieve vrucht bevrijden van den dorst.
Wat sullen wy bestaen, wanneer de dagen komen,
Dat sy tot echte vrou sal dienen aen-genomen?
Hoe sal de teere maeght hem werden toe-gebracht,
Die op haer gulle jeught met groot verlangen wacht?
HY: Vriendinne weest gerust, indiense wert bevonden
Een muer na rechten aert, en vast in hare gronden,
Indiense niet en wijckt soo wil ick na den eysch,
Uyt haer gaen rechten op een vorstelick paleys.
Wil sy haer als een deur aen mynen huyse toonen,
Ick sal met ceder-hout haer reyne posten kroonen;
Sy sal my lief-tal sijn, indien haer innigh hert,
Wanneer ick sta en klop, voor my ontsloten wert.
ZY: Ick ben aen mijnen vrient gelijck een muer gewerden,
Ick ben in sijne gunst en salder in volherden.
Mijn borsten sijn gelijck als torens wel gegront,
En al mijn troost bestaet alleen in sijn verbont.
Dies sal ick mijn vermaeck, mijn troost, en ruste vinden,
In al dat ick voortaen sal mogen onder-winden,
Alleen door uwe gunst, door uw genade, vrient!
Wat dat ick goets besit en heb ick niet verdient.
HY: De vorst van Israel, uyt Davids zaet geboren,
Heeft tot sijn wijngaert-bergh een edel lant gekoren,
Doch hy en bout het niet, maer treckter huere van,
En laet het gansch beleyt aen sijnen acker-man.
Mijn wijngaert is mijn erf, en staet tot mijner sorgen,
Van 's avonts even-selfs tot aen den lichten morgen;
Soo dient dan al de vrucht, die op den acker wast,
My t'huys te sijn gebracht en toe te sijn gepast.
Laet Salomon een deel van sijnen hof genieten,
En geeft hem van de vrucht, daer uyt de wijnen vlieten,
Maer brenght het vol gewas in mijn verheven sael;
Want die het al besorght behoortet al-te-mael.
Wel aen nu, lieve bruyt, die aen de groene boomen,
Die in den schoonen hof, en langs de klare stroomen
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Uw woon-plaets hebt geset, maeckt mijnen naem bekent
Aen die uw soeten aert en stemme sijn gewent.
ZY: Mijn eenigh toeverlaet, mijn hertsens soet verlangen,
En laet mijn bange ziel niet meer in twijffel hangen:
Komt snellijck nederwaerts gelijck een jonge ree,
Komt snellijck, weerde vrient, en voet het jeughdigh vee;
Komt snellijck nederwaerts in dese lage dalen,
Daer uw ellendigh volck, uw teere schapen dwalen;
Maeckt eens te lester tijt ons zielen onbeschroomt,
Komt, hoeder van den mensch! komt Heer en harder, koomt!
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Maer na dit bly gesangh verneemt men stuere vlagen,
Die Godes weerde bruyt al weder heeft te dragen,
De wijse dichter sterft. Het was een swanen-liet1),
Het leste dat het volck van sijnen mont geniet.
Het rijck dat wort verdeylt, en tien geheele stammen,
Die tegen Reboam in grooten haet vergrammen,
Onttrecken haer de macht van Davids edel zaet,
Soo dat het gansche lant in vreemde bochten staet2).
Wat is van aertsche macht, en groote koningrijcken!
Al wat oyt hooge wies dat moet ten lesten wijcken;
Hier onder is geen staet die eeuwigh dueren sal,
Naer hoogh te sijn geweest, soo komt een lagen val.
Jerobeam die weet, door list van slimme grepen,
Voor eerst het oorlogs-volck tot sijn bevel te slepen,
En heeft soo met beleyt, en door geduchte macht,
Meest al des Heeren volck tot hem alleen gebracht3).
Wat sijnder nader-hant wat sijnder felle slagen,
Door Israël gegaen, in Israël gedragen!
Dan midden in het rijck, dan weder buytens-lants,
Eylaes! een staegh verderf van alle jonge mans.
Maer als het meeste deel sich gaf tot vreemde Goden,
En liet het ongedaen al wat hun was geboden,
Soo wiert des Heeren volck met oorlogh onder-druckt,
Verwonnen, wegh gevoert, en uyt het lant geruckt;
Verstroyt, gelijck als kaf, in alle vreemde rijcken4),
Soo datse Jakobs erf in geenen deel gelijcken;
Maer God noch even-wel, in soo verbosten staet,
Heeft onder hen bewaert sijn uytverkoren zaet.
Doch of schoon Juda siet des Heeren sware plagen,
En wat een harde straf haer broeders moeten dragen,
Haer prinssen even-wel die gaen haer ouden gangh,
En dienen Astarot wel hondert jaren langh.
Dies is de groote vorst uyt Babylon gekomen5),
En heeft Jerusalem ten lesten in-genomen,
Den tempel af-gebrant, de priesters wegh-gevoert,
En al het gansche rijck tot aen den gront geroert6).
Des koninghs ongeluck en is niet uyt te spreken,
Sijn zaet wert om-gebracht, sijn oogen uyt-gesteken,
Het sweert gaet over-al, geen kint en wort gespaert,
Geen onderdom verschoont, geen teere maeght bewaert.
Van al den grooten schat, van al de gulde vaten,
En worter in de stadt niet eene meer gelaten;
't Is al tot buyt gemaeckt en uyt het lant gebracht,
Soo dat de gansche staet als in het leet versmacht.
Daer is in slaverny, met droefheyt, wegh-gevaren
Een tijt, een lange tijt, van tien-mael seven jaren,
Daer lijt het edel zaet meer als het lijden kan,
Daer is des Heeren volck een spot van alle man.
De Sienders onder dies, van God hun toe-gesonden,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1 Kon. 11.43.
1 Kon. 12.19.
1 Kon. 12.25.
2 Kon. 17.23.
2 Kon. 25.4.
Zedechias.
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Die spreken over-luyt, met onbeveynsde monden,
En seggen wat het volck en wat de priesters schort,
En waerom Godes hant soo felle plagen stort.
Doch schoon hun is vergunt den tempel op te bouwen,
Noch wort het deftigh werck door listen wederhouwen;
De schrick van Israël, den koningh in-geprent,
Maeckt dat hy van het volck sijn eerste gunste went.
Maer als de rechte tijt ten lesten is gekomen,
Heeft Esdras op een nieu de saken aen-genomen,
Die kreegh doen volle macht te treden in het werck,
En stracx, op Godes woort, sijn oock de swacke sterck.
Men vinter even-wel die, met verscheyde lagen,
De vaders even-staegh in haren bou vertragen,
Soo dat des Heeren volck, niet als in groot verdriet,
Den segen en de gunst van haren God geniet.
Maer schoon de groote stadt ten lesten is gesloten,
Noch wort doch al het werck met tranen over-goten;
De sake, na my dunckt, is weert te sijn verhaelt,
En met een ruymer pen te werden af-gemaelt:
Ten tijd' als Godes hant, op Israël gevallen,
De steden had ontbloot van haer verheve wallen,
En dat des Heeren volck, in Babylon gebracht,
Veel jaren achter een sijn weder-komste wacht;
Doen vingh de jonckheyt aen in echte sich te paren
Met vrouwen, die het zaet van Jacob niet en waren,
Met vrijsters uyt het lant, na yder was gesint,
En naer hy sijn partuer in die gewesten vint.
Maer als, na langh verdriet, de thien-mael seven jaren
Ten lesten door-gebracht en om-gekomen waren,
Sont God een deftigh helt7), die, met een grooten tocht,
Heeft Jacob op een nieu in Canaän gebrocht,
Heeft weder onder-staen den tempel op te bouwen,
Om Godes reynen dienst te mogen onder-houwen;
Soo dat het gansche volck ten vollen wert gewaer
Des Heeren nieuwe gunst en segen over haer.
Doch, eer schier Israël is in het lant geseten,
Soo wert van stonden aen van yder een geweten,
Hoe sich al menigh man hier in vergrepen heeft,
Dat hy in echte trou met vreemde wijven leeft;
Dat hy uyt Babylon, of uyt de naeste vlecken,
Heeft dochters van het lant tot hem bestaen te trecken,
En dat hy sonder schrick die met sich heeft gebracht,
En even in den vloeck des Heeren segen wacht.
De vorst hierom bedroeft, en in den geest verslagen,
Vreest weder op een nieu des Heeren sware plagen;
Hy biet de stammen op, hy stelt een vasten-dagh,
Op dat men uyt het volck het onheyl weeren magh.
Soo haest men dit begint, wat sijnder al gebreken!
Men vint oock priesters selfs uyt haren plicht geweken,
Men vinter menigh vorst die qualick is gepaert,
Vermits een heydens wijf hem kinders heeft gebaert.

7) Esdras.
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Siet, wat een swaer geval, en hoe verboste saken!
Hoe is soo vasten knoop in haesten los te maken?
Hoe kan soo naeuwen bant te niete zijn gedaen,
Daer twee van eenen sin vast in versegelt staen?
Maer, desen onverlet, men hoort de grootste lieden
Hier toe in vollen ernst haer gansche leden bieden,
Een yder sweert den Heer, dat hy het ongeval,
Soo veel als hem belanght, uyt Jacob weren sal.
Daer wort dan vast gestelt, dat geen uytheemsche wijven,
Geen kinders boven dien in Jakob sullen blijven,
Dat yder, dus getrout, is uyt den echten bant,
En los van sijn gemael, en in een vrijen stant1).
Dit wert van stonden aen, en met sijn volle leden
Verkondight in het lant en al de vaste steden,
Op dat van heden af een man of echte vrou,
Na luyd van dese wet, sijn dingen rechten sou.
Het was een harde slagh ontrent de swacke vrouwen,
Wie kan in dit geval haer tranen weder-houwen?
Eylaes! het treurigh volck dat leeft in groote pijn;
Maer daer was doen noch hoop hier van bevrijt te sijn.
Doch als de tijt genaeckt dat yder moet vertrecken,
Soo hoort men over al een grooten rou verwecken,
Daer reyst aen alle kant een wonder droef geschrey,
Van vrouwen onder een en kinders tusschen bey:
Hier komt een treurigh wijf tot haren man getreden,
En geeft een droeven sucht, en seyt haer leste reden;
Daer wert een jonge vrou ter poorten uyt-geleyt,
Die noch al watse magh, met soete woorden vleyt.
Een ander, tot de ziel met droefheyt over-goten,
Hout echter haren mont en haer gemoet gesloten
In droefheyt sonder stem, soo datse niet en weent,
Maer staet daer als een rots, en is gelijck versteent.
Een deel aen d'ander zy, met leet en spijt bevangen,
Treckt sich de vlechten uyt, bekrabbelt hare wangen,
En slaet sich op de borst, maer, des al niet-te-min,
Geen mensch treckt haerder aen, geen vrient en neemt haer in.
Daer sijnder even noch die luy en leelick krijten,
En, ick en weet niet wat, aen haren man verwijten,
Oock dat haer bey gelijck tot smaet en schade streckt,
En yder vogel singht na dat hy is gebeckt.
1) Siet Beza, op de gelegentheyt van dese scheydinge, in tract. de Divort. et Repud. Cypr. de
Sponsalib. cap. 13. § 77. num. 8.
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Een onder dit geval komt haren man genaken,
Met droefheyt in den geest en tranen op de kaken,
Sy komt uyt haer vertreck, en set haer nevens hem,
En treft hem aen de ziel met haer bedroefde stem:
‘Wat mach doch Israël en onse vorsten letten,
De vrouwen haerder jeught uyt haer bedrijf te setten?
En ghy, o weerde vrient, wat is 't dat u beweeght,
Dat ghy oock even-selfs soo vreemde sinnen kreeght?
Ick heb om uwentwil mijns vaders huys verlaten,
Soo dat my nu ter tijt mijn eygen vrienden haten;
Ick sagh, dat ghy tot my ten hooghsten waert gesint,
En ick heb wederom van herten u bemint.
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Ick hadde doen ter tijt wel elders konnen trouwen,
Ick wiert van al de jeught geduerigh onder-houwen:
Mijn schoonheyt, mijn geslacht, mijn onbevleckte glans,
Was lief en wel gewilt by alle jonge mans.
My quamen vryers voor van hoogen stam geboren,
Ghy bleeft noch even-wel mijn lief, mijn uytverkoren.
Ick ben ('t is u bekent) in trou met u gepaert,
Doen ghy een slecht gesel, en oock een ballingh waert.
't Heeft nu alreets geduert tot aen de twintigh jaren,
Dat ghy my hebt gesien veel soete kinders baren,
En, schoon ick dickmael was gansch dichte by de doot,
't En leet als geenen tijt, ick gingh al weder groot.
Ick heb dit huys gestijft met seven schoone zonen,
Die hier, tot ons vermaeck, in eendracht t'samen wonen,
Ick heb u noch verrijckt met dochters boven dien,
En schoonder, soo ick meyn, en hebje noyt gesien.
Maer boven dit geluck en rijcken kinderzegen,
Soo hebje machtigh goet door mijn beleyt gekregen;
Mijn raet, mijn trou-behulp, mijn spaer-kunst boven dat
Heeft ons in huys gebracht al vry een grooten schat.
Wanneer het qualick gingh, ghy hebt de stuere vlagen,
Door mijnen troost versterckt, te beter konnen dragen,
Ick gaf u goeden moet, al was het onheyl groot,
Ick was u over-al een steunsel in den noot.
Wy hebben vreught gehadt en dickmael blijde dagen,
En zijn dan over-hant eens weder hart geslagen;
Wy hebben soet en suer te samen uyt-gestaen,
Gelijck als in 't gemeen des werelts saken gaen.
Wy hebben in 't verdriet ons deure toe-gesloten,
En weder t'sijner tijt ons soete vreught genoten.
Wat van den Hemel quam, dat was voor ons gemeen,
En even dat verbint de zielen onder een.
Dit is van eersten af het leven dat wy leyden,
Waerom sal nu ter tijt ons soet geselschap scheyden?
Wy zijn van over-langh twee herten eens gesint,
Waerom doch haetje nu, dat ghy eens hebt bemint?
Den ouden dagh genaeckt, en die is vol gebreken,
Mijn schoonheyt is gegaen, daer van men plagh te spreken:
Mijn jeught, mijn frissche blom, mijn weerde maeghde-krans
Is lange sonder groen en buyten alle glans.
Ick heb u vrucht gebracht nu aen de twintigh jaren,
Soo dat mijn ingewant is moede van te baren,
Mijn boesem is verdrooght, mijn leden uyt-geput,
Waer toe, ellendigh wijf! ben ick op heden nut?
Waer sal ick henen gaen, word' ick van u verdreven?
Wat sal ick konnen doen? hoe sal ick konnen leven?
Ick ben van nu voortaen tot reysen niet bequaem,
Eylaes! een oude vrou is niemant aengenaem.
Heb ick my, t'uwer smaet, in lusten oyt verloopen,
Ick wil het metter doot van stonden aen bekoopen;
Ick wil, na uwe wet, my geven aen de pijn,
Ick wil oock even-selfs van u gesteenight zijn.
Of heb ick yet gedaen, dat eenigh quaet vermoeden,
Tot nadeel onser trou, in u heeft konnen voeden,
Soo brenght hier aen den dagh het droevigh aerden-vat,
En vult dit gansche lijf met vuyl en bitter nat.
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Ick wetet voor gewis, mijn buyck en sal niet swellen,
Geen zeer, geen etter-buyl en sal mijn leden quellen;
Ick sal, in voller eer en met een gaven schoot,
En vrou èn moeder zijn tot aen de bleecke doot.
Of heb ick, door gekijf en vinnigh tegen-spreken,
Of met een wrangh gebaer oyt tegen u gesteken,
Soo schrijft oock heden selfs een scheyt-brief t'mijner smaet,
En sent my buytens-lants, soo ver de sonne gaet.
Of is uw jeughdigh zaet in mijnen schoot bedorven,
Dat ghy niet vruchts genoegh van my en hebt verworven,
Soo kiest u by-wijfs uyt, soo veel het u gelust,
En, wat my des belanght, en weest niet ongerust:
Ick sal het niet alleen, met stillen mont, gehengen,
Maer sal al wat ick mach tot haer vernoegen brengen;
Ick sal noyt bange sien, noyt qualick zijn gesint,
Ja, wil een dienstmaeght zijn van die ghy meest bemint.
Maer, in het tegendeel, heb ick my soo gedragen,
Dat niemant stof en heeft van my te mogen klagen:
Heb ick u noyt geterght tot eenigh na-gepeys,
Maer deftigh in-getoomt de tochten van het vleys;
Heb ick, tot aller tijt en met de gansche leden,
Mijn aen-geboren aert, mijn lusten af-gesneden,
Heb ick, met alle kracht en met de gansche ziel,
Geduerigh na-getracht al wat u wel beviel;
Heb ick noch boven dat, geheele twintigh jaren,
Mijn lichaem uyt-geput met angstigh kinder-baren;
Gelijck ghy, weerde man, en God die 't al door-siet,
Weet dat al wat ick segh ten vollen is geschiet; Wel, seght dan nu een reys: waerom word ick verstooten,
En magh niet eene zijn van uwe bed-genooten?
Waerom word ick verjaeght, en dat tot mijner schant,
Gebannen uyt de stadt, gedreven uyt het lant?
Ick bid u, wat ick magh, wilt mijner doch erbermen,
En neyght een gunstigh oir tot mijn verdrietigh kermen!
Scheurt doch uw weder-helft niet van uw leden af,
Die by u wenscht te zijn tot in het duyster graf.
Och! na dat ick bemerck, ghy laet u niet bewegen,
Maer blijft tot mijn versoeck al even ongenegen;
Want schoon ick ben ontstelt, oock boven alle maet,
'k En hoor niet éénen sucht, die uyt uw lippen gaet.
Zijt ghy van Jacobs stam, van Israël geboren?
Zijt ghy dat heyligh volck uyt alle vleesch gekoren?
Zijt ghy dat edel bloet, dat God bysonder vreest?
Voelt ghy in uw gemoet de kracht van zijnen geest?
Neen, neen, ghy zijt veel eer uyt rotsen hergekomen,
En hebt uyt eenigh beest uw voedsel eerst genomen:
Een leeu, of ander dier van noch een felder aert,
Heeft u in 't nare wout of op een klip gebaert;
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Een beyr heeft u gewis haer borsten laten suygen,
Vermits uw nortsche kop sich niet en weet te buygen.
Waer heeft men oyt verstaen van soo een wreede daet,
Als hier in uwe stadt op heden omme-gaet?
Ick weet, ghy gront het werck op uwe strenge wetten,
En seght, dat sy van outs een vreemde trou beletten;
Maer laet doch eens het oogh van onse tijden gaen,
En let wat Israël voor desen heeft gedaen:
Siet Samson uwen helt, die, mits sijn groote krachten,
Sich dede, waer hy quam, gelijck een wonder achten;
Die op sijn stijven hals geheele poorten droegh,
En met een kake-been een ganschen leger sloegh;
Die Vorst, die groote man, heeft Philistijnsche vrouwen
Geduerig na-gejaeght en dickmael willen trouwen,
En niemant heeftet oyt gerekent t'sijner schant,
Oock schoon al was hy selfs een rechter in het lant.
Siet Salmon boven dien, uyt Juda voort-gekomen,
Die heeft uyt Jericho een wijf voor hem genomen,
Die gingh met Rahab aen een wettigh trou-verbont,
Schoon dat haer eere selfs al vry in twijffel stont.
Siet Boas, lieve vrient! een man van groot vermogen,
Die heeft uyt Moabs zaet sijn echte deel getogen,
En dit noch even-selfs met kennis van de wet,
En niemant van het volck en heeftet hem belet.
Siet voort de Prinssen aen, de wijste van den Lande,
Waer is oyt vreemde trou gestelt tot haerder schande?
Als maer een jonge vrou sich na behooren droegh,
Geen mensch die haer verliet of uyt den huyse joegh.
Is dit voor goet gekeurt, oock in uw eygen palen,
Doen niemant van het volck en scheen te konnen dwalen,
Vermits des Heeren woort, sijn reyn en heyligh bont,
Noch in sijn volle kracht aen u verzegelt stont;
Te meer, na mijn begrijp, soo magh het zijn geleden,
Na datje zijt verstroyt in alle vreemde steden,
Na datje zijt vervoert in menigh verre lant,
Daer niemant oyt een schijn van uwe wetten vant.
Maer daer is ruymer stof tot ons ellendigh klagen,
Wy zijn hier sonder troost en buyten alle magen;
Mocht naer uw strenge wet ons trouwe niet bestaen,
Waerom zijn wy geperst van huys te moeten gaen?
Waerom en zijn wy niet in Babylon gelaten,
Daer wy in ons gemack met eer en vrede saten?
Waerom met groot gevaer soo verre wegh-geleyt,
En waerom wort het lant ons heden op-geseyt?
O maeghden, wie ghy zijt, en alle jonge vrouwen,
En wilt geen vreemdelingh, geen ballingh immer trouwen,
Maer geeft u tot een man ten vollen u bekent,
En die tot uwen aert te voren is gewent.
Al wat van buyten komt heeft veeltijts quade kueren,
Die ghy, tot uw verdriet, ten lesten sult besueren.
Wilt ghy tot uwen troost een onverbroken bant,
En neemt geen vijsen kop uyt eenigh ander lant.
Maer hoe, ellendigh wijf! waer gaen uw losse sinnen?
Uw man is die hy plagh, hy sal hem laten winnen;
Hy is noyt wreet geweest, maer van een sachten aert,
Hy sal beleefder zijn, wanneer hy is bedaert.
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Hy sal na reden gaen, wie kan het anders peysen?
Hy sal my niet alleen in 't wilde laten reysen,
Hy sal noch heden doen, dat my ten besten dient;
Nu, wat ick bidden magh, bedaert u, weerde vrient!
Al ben ick nu ter tijt verandert door de jaren,
En dat mijn eerste glans is heden wech-gevaren,
Het is in uw vermaeck, in uwen dienst geschiet;
Versmaet te deser tijt mijn oude dagen niet!
Of, is mijn droevigh lot op heden soo gelegen,
Dat ick, ellendigh wijf, u niet en kan bewegen,
En dat al, wat ick oyt u soets heb aen-gebracht,
Is, als een lossen droom, verdwenen in der nacht; Siet dan uw kinders aen, die ick, als vaste banden
Van ons geluckigh huys, die ick, als lieve panden
Van ons gemeene trou en uw vermaert geslacht,
Met pijn en groot verdriet u hebbe voort-gebracht!
Waer sal ick, arrem wijf, en dit uw zaet te gader,
Gaen dolen sonder man, gaen dolen sonder vader,
Gaen dolen fonder hulp, in eenigh verre lant,
Niet slechts tot onsen druck, maer oock tot uwer schant?
Sal ick met desen hoop na Babel weder-keeren,
En van het moedigh volck my laten over-heeren?
Sal ick gedwongen zijn te gaen na mijn geslacht,
Dat ick om uwent wil voor desen heb veracht?
Ick weet eylaes! geen mensch en sal my daer ontfangen,
Al bid ick al het volck, met tranen op de wangen,
Ick weet, dat yder een is tegen my gekant,
Vermits ick u verkoos, u gaf mijn rechterhant,
U gaf mijn echte trou. Een yder is verbolgen,
Om dat ick haren raet doen niet en wilde volgen,
Om dat ick was gesint met u te zijn gepaert,
Een man van Godes volck, en niet van haren aert.
Wel sult ghy nu ter tijt my van u konnen jagen,
Die u mijn teere ziel, mijn jeught heb op-gedragen,
Die u, wanneer ick was een maeght, een frissche roos,
Die u tot mijnen troost, en tot mijn hoeder koos?
Ick heb, op uw versoeck, mijn ouders, vrienden, neven,
En al wat my vermaeck op aerde konde geven,
Ick heb om uwent wil veracht mijn Vaderlant,
En word ick nu vervreemt van uwe rechterhant?
Ach! schoon ick out en swack, tot ruste was genegen,
En niet en was belust tot onbekende wegen,
Noch heb ick even-wel, vermits het u beviel,
Na uwen sin gevoeght mijn onvermoeyde ziel.
Ghy hebt my doen verstaen (vermits de lange jaren
Van Jacobs ballinghschap nu om-gekomen waren,
En dat ghy wiert vermaent te keeren in het lant
Daer God al over langh uw Vaders had geplant)
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Ghy hebt my doen verstaen, dat Godes hooghsten segen,
Voor ons in Canaän, niet elders was gelegen;
Dat in die schoone kust een machtigh koren groeyt,
En dat het slechtste deel van enckel honigh vloeyt;
Dat ghy van stonden aen sout hebben groote staten,
Daer uyt ick by gevolgh sou trecken groote baten,
En luyster niet-te-min. Al wat de de man geschiet,
Daer is 't dat oock het wijf haer eere van geniet,
Ick hebbe my gevoeght en, na mijn swack vermogen,
Ben ick, met uw gevolgh, uyt Babylon getogen;
Ick kom hier op uw woort, en dat met groote pijn,
Waer heb ick nu verdient om wegh gejaeght te zijn?
Is dit het vruchtbaer lant, vol alderhande lusten,
Daer ick eens met gemack in soude mogen rusten?
Is dit de groote vreught, ons dickmael toe-geseyt,
Daer mede ghy weleer mijn sinnen hebt verleyt?
Zijn hier voor ons bereyt glans, eer, en hooge staten,
Daer op ick, slechte vrou! mijn vrienden heb verlaten?
Daer op ick ben verruckt, soo verre van de stad,
Daer ick mijn eygen huys en naeste magen had!
Eylaes, ellendigh volck! wy zijn geheel bedrogen,
Ach! dat'er was geseyt is al-te-mael gelogen;
Hier wast geen honigh-raet, maer niet als enckel gal.
Hier is geen soete vreught, maer druck en ongeval!
Wel, hebt ghy eenigh soet van mijne jeught ontsangen,
Hebt ghy oyt lust gehad in mijn gebloosde wangen;
Heb ick u oyt vermaeck of vrientschap aen-gedaen,
Siet nu in ware trou mijn swacke leden aen!
Siet op mijn droeven staet, en op uw kleyne dieren,
Die met een droef geschrey u om de leden swieren;
Siet op uw eygen beelt, dat hun is in-geprent,
Een teecken dat mijn eer van niemant is geschent;
Siet op uw eygen vleesch, de spruyten uwer lenden,
Kont ghy 't onnosel bloet in ballinghschap versenden?
Kont ghy dit kleyne rot, dat goet noch quaet en weet,
Doen lijden, dat noyt kint in onse dagen leet?
Wilt ghy mijn ouden romp by u niet meer gedoogen,
'k En soecke niet te zijn tot onlust uwer oogen:
Wijst my een hutjen aen, òf in het nare wout,
Of daer een rouwe knecht uw vette landen bout!
Ick ben de werelt sat, ick ben bereyt te schuylen
In holen sonder lucht, in onder-aertsche kuylen;
Ick ben bereyt te zijn daer noyt een blijden dagh,
Daer noyt de gulde son haer stralen schieten magh;
Ick sal daer met gedult de bleecke doot besueren,
Mijn tijt, hoe dat het ga, en kan niet lange dueren;
Ick voel den onder-ganck van mijnen swacken aert,
Om dat ick, t'uwer eer, soo dickmael heb gebaert.
En by den ouden last van altijt kint te dragen,
Komt noch de felle neep van dese nieuwe slagen;
Mijn ziele, gansch bedruckt in soo een diep gequel,
Sal haest een eynde sien van soo een kranck gestel.
Doch als ghy tijdingh krijght van mijn ellendigh sterven,
Laet my dan, magh het zijn, een kleyne gunst verwerven:
Snijt ons, soo 't u gevalt, uw vrientschap niet en af.
Maer gunt my slechts alleen gemeenschap in het graf!
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Wy hebben van der jeught, en vry niet weynigh jaren,
Te samen mogen zijn, te samen mogen paren;
Wy hadden disch en bed en alle dingh gemeen;
En laet doch na de doot mijn lichaem niet alleen!
Uw vaders, na den loop van dit ellendigh leven,
Die hebben even-staêgh haer wijven dat gegeven.
Het is een soete gunst, na veelderley verdriet,
Die, voor haer leste troost, een echte vrou geniet.
Laet mijnen dorren romp in uwen grave brengen,
En laet ons nietigh stof sich daer te samen mengen;
Soo word' ick in den kuyl beneffens u geleyt,
Dat my, door slim bedrijf, op aerden wort ontseyt.
Ick weet'et voor gewis, al ben ick schoon gestorven,
En dat mijn nietigh vleesch ten vollen is verdorven,
Dat ick noch even dan sal voelen groote vreught,
Als ghy oock na de doot tot my genaken meught.
Ick bidde tot besluyt - ick kan niet langer spreken,
Men hert versmelt in rou, mijn woorden blijven steken Ick bid: ontseght my niet, mijn heer en waerde vrient!
Dat u niet schaden kan, en my tot ruste dient.’
De man, op dit gespreck, die laet sijn oogen sijgen,
Men sagh hem menighmael een ander wesen krijgen:
Nu scheen hy kout te zijn dan weder eens verhit,
Hy gaf een diepen sucht, en sey ten lesten dit:
‘Ey, laet doch eenmael af, door uw verdrietigh spreken,
Aen my en u gelijck het innigh hert te breken.
Wat u, te deser tijt, of iemant hier geschiet,
En is van mijn beschick of van mijn voorstel niet.
Ick wou, indien ick mocht, in uw geselschap leven,
Soo langh de goede God ons tijt sou willen geven;
Maer dit gestrengh beleyt is niet aen menschen vast,
Het komt van hooger hant, en 't is van God belast.
't En raeckt u niet alleen; want alle vreemde wijven
Moet yder van hem doen, en uyt den huyse drijven;
Dat is een vast besluyt, daer niemant tegen kan;
Want al wat u gelijckt is heden sonder man.
De daet die wijst'et aen, het zijn gemeene plagen,
Die soo vry sachter zijn, en beter om te dragen;
't Is sonder mijn beleyt en buyten mijne schult;
Ghy daerom, weest getroost, en lijt'et met gedult!
Eylaes! de droeve vrou en kan geen troost verwerven,
Dies siet men op een nieu haer bleecken mont besterven,
Haer borst is sonder geest, haer ader sonder slagh,
Een yder siet haer aen als op haer lesten dagh.
Daer sijght sy in het zant, als van de doot bevangen,
Daer hanght het killigh sweet op haer gestreckte wangen;
Daer leytse sonder spraeck, en schoon men haer begiet,
Sy doet geen oogen op en rept de leden niet.
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Maer, desen onverlet, de stont die is gekomen,
De stont van haer vertreck; dies wortse wechgenomen,
En op een kar geleyt, en uyt de stadt gebracht;
En onder dit gewoel soo quam de swarte nacht.
Doch waer dit swacke rot ten lesten is gebleven,
En vint ick in het boeck des Heeren niet beschreven,
En daerom swijgh ick stil, schoon iemant meer begeert,
En segge maer alleen, dat my de vrouwe deert.
Doch hier verschijnt een man, door heyligh vier gedreven,
Die heeft een grooten helt met eygen naem beschreven,
Die heeft in ware daet sijn wesen voor-gestelt,
En op een vasten gront sijn weken af-getelt.
Die heeft van doen geseyt, dat Christus moeste sterven,
En even voor het volck het eeuwigh heyl verwerven;
Dat gansch Jerusalem moet komen tot een val,
En dat het offer-werck een eynde nemen sal.
God laet schier nimmermeer een harde slagh gebeuren,
Waer door van hooger hant de groote Rijcken scheuren,
Of hy sent aen het volck sijn boden voren uyt,
En maeckt hen openbaer van waer de plage spruyt.
O, goetheyt van den Heer! de stadt heest vaste mueren,
Maer echter moet het volck den harden slagh besueren;
Daer wort een stage krijgh aen alle kant gevoert,
En daerom wort het lant geduerigh om-geroert.
Daer is geen Konighs-naem in Juda meer te vinden,
Meest al wat machtigh was, dat ging het swaert verslinden;
En, desen onverlet, al is de vyant sterck,
Noch is'er eenigh heyl ontrent de ware kerck:
Te midden in den woel van duysent stuere baren,
Soo kan dat wacker oogh sijn kleyn getal bewaren;
Ten sluymert nimmermeer, maer hout geduerigh wacht,
En tegens slimme lift èn alle werelts macht.
Maer God heeft boven al de bruyt aen hem verbonden,
Als hy de bruydegom op aerden heeft gesonden,
Als hy sijn eygen soon liet nemen onsen aert,
En dat ter rechter stont een maget heeft gebaert.
't Is tijt, 't is heden tijt te komen tot de saken,
Waer af van over langh de groote vaders spraken:
De beelden zijn voor-by, hier komt de ware daet,
Hier komt, tot onsen troost, het edel vrouwen-zaet;
Hier komt dat noyt en was. O Godes uytverkoren!
Daelt neder, wonder kint, en wort in my geboren!
Ontbint mijn logge ziel van dit ellendigh vleys,
Ten eynd' ick uw geheym magh singen na den eys.
De beken van Parnas, en haer beroemde stroomen,
En zijn maer enckel waen, en niet als viese droomen;
Ghy schenckt ons heyligh vocht, dat uyt den Hemel vliet,
En suyvert ons gemoet van al dat werelt hiet.
Ghy, die een sondigh mensch de sinnen kont verlichten,
Stort geest in mijn gemoet en keest in mijn gedichten!
Ghy, maeckt dit killigh hert en dorre tongh bequaem,
Te melden uwen lof, te roemen uwen naem!
Een engel, af-gedaelt door onbekende wegen,
Quam naer het Joodsche lant ten lesten af-gesegen,
Quam tot een jonge maeght, den Heere toe-bereyt,
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En heeft haer over-luyt sijn bootschap aen-geseyt:
‘Vriendinne, weest gegroet! u is des Heeren zegen,
U is sijn rijcke gunst en eeuwigh heyl verkregen;
Want onder al het volck, dat naem van vrouwe draeght,
Zijt ghy, o reyne bloem! die Gode meest behaeght.
Ghy sult een wonder heyl aen alle menschen geven,
Die eertijts zijn geweest, die noch op aerde leven,
Of namaels staen te zijn hier in het aertsche dal;
Ghy zijt voor alle dingh den Heere lief-getal.’
Met dat de jonge maeght den Engel hoorde spreken,
Soo is haer eerste verw, haer schoone blos geweken,
Haer bloet is wegh-geruckt tot aen haer innigh hert,
Soo dat haer roode mont gelijck een lely wert.
Sy wist niet wie'er sprack, of wat hy wilde seggen,
Sy gaet het gansche stuck vry naerder over-leggen,
En t'wijl sy staet en weeght des Hemels diep beleyt,
Soo heeft den jongelingh haer weder dit geseyt:
‘Legt af den kouden anghst daer met ghy zijt bevangen,
En geeft den eersten glans aen uw verbleyckte wangen;
Ghy zijt het, waerde maeght! die, van den Geest vervult,
Het edel vrouwen-zaet ter werelt brengen sult.
Ghy staet bevrucht te zijn en sult een sone baren,
Beloost aen Godes volck nu menigh hondert jaren;
Ghy sult een wonder kint haest brengen aen den dagh,
Vry meerder als een Vorst op aerden wesen magh.
Dit sult ghy, waerde maeght, den naem van Jesus geven,
Die is hem over-langh van Gode toe-geschreven;
Hy sal een Koningh zijn van Jacobs edel zaet,
Een Koningh sonder tijt, een Koningh sonder maet.
Hy sal den hoogen roem van Godes sone dragen,
Soo dat van sijnen lof het aertrijck sal gewagen;
Doch hoort, hoe datje sult tot moeder zijn gemaeckt,
Schoon dat'er noyt een man uw leger heeft genaeckt:
Des Heeren wondre kracht, de keest van alle saken,
Die sal van heden af uw maeghdom vruchtbaer maken;
Het leven aller dingh, de dooder van den doot,
Sal door een stil geheym u sijgen in den schoot,
En suygen uwe borst. Wat kander niet geschieden,
Als God wil eenigh dingh uyt volle macht gebieden?
Geen schepsel in het lant, of 't hoort des Heeren stem,
En aller dingen aert moet buygen onder hem!’
De jongelingh besloot, en is van daer getogen,
En met een snelle swier ten Hemel op-gevlogen;
Sijn woort komt tot de daet: siet daer een teere maeght,
Die in haer reyne schoot den grooten Harder draeght.
Wat hoortmen van de vrucht? wat hoortmen groote dingen?
Een ongeboren kint, dat wort gevoelt te springen.
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Dat groet hem, eer het was, dat is in hem verblijf,
Vermits door hem verschijnt de langverwachte tijt.
Het was de droefste dagh, daer van de menschen weten,
Als Adam van het fruyt in Eden had gegeten;
Het was den blijtsten dagh, als Christus neder quam,
En uyt een ware maeght sijn vleesch en voetsel nam.
Het kint, het wonder kint, in doecken opgewonden,
Wort in een slechten stal van Harders uyt-gevonden,
Door harders eerst begroet te midden in der nacht,
Eer dat'er eenigh mensch aen desen harder dacht.
De Wijse niet-te-min, een verre wegh gekomen,
Die hebben in de lucht een Sterre waer-genomen,
Een sterre, die hun eerst de goede tijdingh seyt,
En die hun tot den stal als metter hant geleyt.
Wat moet dit kleyne kint een grooten Koningh wesen,
Om wien een nieuwe ster is in de lucht geresen!
Wat is het voor een Prins die ons den hemel sent,
Om wien een licht verschijnt by niemant oyt bekent!
Wat is sijn aen-begin van onbegrepe jaren,
Dat was al eer de son, en eer de sterren waren!
Hoe ver is 't boven ons en onsen swacken aert,
Dat langh in wesen was eer dat het was gebaert!
De geesten zijn verbaest, de werelt is verwondert,
Hy weent hier als een kint, die in den hemel dondert;
Hy geeft een droeve stem, gelijck als Moses plagh,
Doen hy als vondelingh ontrent den oever lagh.
Hy, die uyt bange schrick het leger dede beven,
Als God aen Israël sijn wetten dede geven,
Hy, die eens 's Hemels troon als met een spanne mat,
Is by een teere maeght in haren schoot gevat.
De Schepper van de ziel, de Vader van de geesten,
Die light hier by het vee en onder domme beesten,
En die aen Abrams zaet den Hemel schencken sal,
Die slaept hier in een kribb' en in een rauwen stal.
Hy, die ons vryheyt geeft, die leyt hier vast gebonden,
Hy, die het al vervult, in doecken op-gewonden,
Hy, die het al besit, oock dat noyt oogh en sagh,
En vint niet één vertreck daer in hy rusten magh.
Het is van ouden tijt een wonder stuck bevonden,
Dat gansch de werelt hanght als sonder vaste gronden,
En dat het grousaem diep, de son en bleeke maen,
Geduerigh haren loop als op een regel gaen.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Maer dat en kan voortaen by niemant selsaem hieten
(Schoon wy uyt dit beleyt vermaeck en troost genieten):
Al wat eens wonder scheen, en is geen wonder meer,
Een mensch baert haren God, een maget haren Heer.
O groot en diep geheym! o noyt begrepe saken!
Die geen vernuftigh breyn door reden kan genaken:
Men spreeckt als door een wolck, men spreeckt'er duyster van,
Vermits geen menschen hert de gronden peylen kan.
Kom, siet dit wonder stuck, al die op aerde leven,
Al die met reynen geeft tot Gode wort gedreven:
Kom, siet dit wonder aen, en dat met rijpen sin,
Kom, siet, het minste deel, dat heeft een wonder in!
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Een maeght die vruchtbaer is, een moeder noyt beslapen,
Een maeght, die moeder is van die haer heeft geschapen;
Een kint, wiens hooge macht tot aen den Hemel raeckt,
En dat oock even-selfs sijn moeder heeft gemaeckt!
Een moeder, die haer kint heeft dickmael aen-gebeden,
Eer sy het oyt ontsingh in hare teere leden;
Een kint, dat grooter is als oyt de grootste man
Te voren is geweest, of immer wesen kan!
Kom, siet de maget aen, die nu sal moeder hieten,
Om dat uyt haren schoot des Hemels schatten vlieten;
Kom, siet de moeder aen en wat haer is geschiet,
De vrucht by haer gebaert en let haer maeghdom niet.
O moeder, weest gegroet! Door u is ons geboren
Hy, die voor alle tijt voor Heylant is gekoren,
Voor Heylant is verwacht. O noyt bevleckte maeght,
Die Gode swanger zijt, en sonder schande draeght!
't Is vry een wonder stuck, en boven alle reden,
Dat ghy hadt binnen u des Heeren teere leden;
Doch dat is 't echter niet, dat u geluckigh maeckt,
Maer dat ghy sijnen geeft hebt in den geeft gesmaeckt.
Ghy droeght hem onder 't hert, die vreught is u verkregen,
Ghy droeght hem in het hert, dat is u meerder segen;
Ghy droeght hem als een mensch, maer kent hem als een God,
Het leste weerde maeght, dat is uw beste lot.
O moeder weest verblijt, uw vrucht sal nimmer sterven,
Uw vrucht sal aen het volck het eeuwigh heyl verwerven,
En God een offer zijn. O moeder, weest gegroet!
Die wat ons voeden kan aen uwen boesem voet.
Men heeft geen jonge maeght ter werelt oit vernomen,
Die op een beter voet tot baren is gekomen;
Men weet geen jonge vrou die banger heeft gesucht,
En slimmer is berooft van haer geminde vrucht.
O dagh! o grooten dagh! doen God is mensch geboren,
Doen God ons weder gaf, dat eertijts was verloren,
Dat eertijts was vermist. O dagh! o grooten dagh!
Dien Isac heeft gesien, oock doen hy niet en sagh.
Uw gunste, lieve God! die sal by ons volherden,
Vermits uw eeuwigh woort is heden vleesch gewerden;
De menscheyt is volmaeckt door uwe rechterhant,
De Godheyt niet-te-min die blijft in haren stant.
De mensch wort boven-al, de mensch die wort verheven,
Om dat het eeuwigh woort niet hoogh en is gebleven;
De mensch die wort verhooght tot vry een beter staet,
Te voren Adams volck, en nu des Heeren zaet.
God heeft den mensch gemaeckt na sijnen evenbeelde,
Wanneer hy door het woort de gansche werelt teelde;
Maer nu is 't dat de mensch een meerder gunste smaeckt,
Want God wort even selfs, dat hy eens heeft gemaeckt.
De dwaling is voorby, de leugen wegh-genomen,
De klaerheyt ons vertoont, de waerheyt in-gekomen,
De nacht die is vergaen, het licht schijnt over-al,
De mensch is vry gemaeckt voor eeuwigh ongeval.
Hy, die geen lichaem had, ontfanght ons swacke leden,
Hy, die nu mensche wort, is God van eeuwigheden;
Die niet en wort gesien, niet aen en wort getast,
Die is nu aen het vleesch en aen het lichaem vast.
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De doot die is gedoot, om dat het eeuwigh leven
De menschen is gejont, en in den soon gegeven.
De reden van den mensch die staet op heden stil,
Nu God, gelijck een mensch, by menschen wonen wil.
O wonder! Godes Soon te hebben tot een broeder,
En tot een vasten troost, en tot een waren hoeder,
En tot een trouwen vrient, ja tot een echte man,
Soo dat de bleke doot hier tegens niet en kan.
O 's hemels diep geheym! o schat van eeuwigheden!
Die noyt en is gevat door gronden van de reden.
O hooghste zielen-troost! o diepste herten-wensch!
God in het vleesch gesien, als sone van den mensch!
Den achtsten dagh verscheen, men gingh het kint besnijden,
En schoon al isset reyn, het moet de pijne lijden;
En of het noyt den geest tot heerschen heeft geneyght,
Noch wort het des beticht, en met de doot gedreyght.
Noch wort de wrede Vorst met yver-sucht bewogen,
En voelt door soeten anghst sijn hersens om-getogen:
Hy meynt, dat hem het rijck in twijffel wort gestelt,
Indien hy niet en doot den nieu geboren helt.
Daer wort de kinder-moort in haesten aen-gevangen,
Daer sagh men al het volck met tranen op de wangen,
Daer wort de moeder bangh tot in haer diepste ziel,
Om dat haer kleyne jeught het sweert ten proye viel.
Daer komt een machtigh heyr ter poorten in-gevallen,
En sent in grooten haest sijn wachten op de wallen,
Sijn ruyters in de stadt. Siet daer een droeven tijt!
Geen moeder is gerust, geen kint en is bevrijt:
Hier wil een jonge vrou het stuck met bidden rechten,
Daer woet een harder aert, en stelt haer om te vechten,
En ginder isser een die biet de ruyters gelt,
En acht dit beter vont als datse vinnigh schelt;
Maer efter sonder baet. Hier komter een getreden,
Die deckt haer teer gewas, en biet haer eygen leden;
En ginder leyter een en kust haer doode vrucht,
En neyght haer met den mont ontrent sijn lesten sucht.
Een ander, gansch verschrickt van dit verdrietigh stroopen,
Is met een snelle vlucht ter poorten uyt-geloopen,
En gaf haer in het wout, en schoon sy bijster vreest,
Sy vint gedweger aert oock by een vinnigh beest.
Maer Rachel, gansch ontset om dit ellendigh moorden,
Valt op den Koningh uyt, met ongebonde woorden;
Sy wil geen leven meer, sy wenscht te zijn gedoot,
Sy toont een aerdigh kint, vermoort in haren schoot:
‘O tyger! seyt het wijf, mocht ick ontrent u komen,
U ware voor gewis het leven af-genomen;
Geen tant en sou voor u, geen nagel zijn gespaert,
Ick spoogh u in het licht, ick vloogh u in den baert,
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Ick viel u op het lijf, ick scheurd' uw bolle wangen,
Ick bleef in uw gesicht met al de vingers hangen,
Ick dede wat ick mocht, tot wraeck van onse smert,
En, soo ick maer en kon, ick beet u in het hert!
Wat heeft mijn kint gedaen, een vreught van alle menschen?
Het schoonste dat ick weet, of dat men konde wenschen?
Eylaes! 't onnoosel lam, dat gaf een soeten lagh,
Juyst doen het op het sweert en op den moorder sagh!
Ick wasser in verheught, en hadde moet gekregen,
My docht het soet gelaet, dat sou den beul bewegen;
Maer neen, het was gemist, mijn hoop was enckel waen,
Ach! eer dat ick het sagh, soo was de steeck gegaen.
Daer leghje nu vermoort, mijn troost en uytverkoren!
Ach! waert ghy noyt geweest, of waer ick noyt geboren!
Daer leghje nu verrast, en in uw bloet gesmoort,
Mijn soet, mijn eenigh schaep, daer legje nu vermoort;
Daer leghje sonder stem, uw bloet vloeyt op de straten,
En ick ellendigh wijf ben eenigh hier gelaten.
Wat kan ick anders doen, als op mijn borsten slaen?
Maer niemant, hoe ick sucht, en treckt sich mijner aen.
Ach! waerom is het sweert niet dieper in-gesteken?
Soo haddet van gelijck mijn herte mogen breken,
Soo haddet, nevens u, mijn leven uyt-gestort,
En met den eygen steeck mijn bange pijn gekort.
Nu moet ick alle tijt, nu moet ick eeuwigh treuren,
Om dat ick even selfs dit hebbe sien gebeuren.
Al mochte nu mijn tijt tot hondert jaren gaen,
Noch sal het droef gesicht in my versegelt staen.
Dies ben ick gansch beducht (moest ick eens weder baren)
Dat ick, vermits het leet my heden weder-varen,
Dat ick een bloedigh kint sou brengen aen den dagh,
En even soo gestelt gelijck ick heden sagh.
O bloet-hont, wieje zijt, ick houdet voor een wonder,
Dat God niet af en komt, of sent een fellen donder,
Of dat het aertrijck selfs den mont niet op en doet,
En slockt u, booswicht! op, tot in den helschen gloet.
Ellendigh Bethlehem! ach, had ick noyt gedragen,
Soo had ick niet gesmaeckt van uwe sware plagen.
O Syons lieve jeught, blijft liever ongepaert!
Ons Vorst en is niet weert, dat yemant kinders baert.
Wat valt den Koningh in, sijn ongetoomde benden,
Wat gaet den moorder aen, sijn rackers hier te schenden?
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Wie heeft de dweepery hem in de kop geprent?
Wat vreest hy voor een kint, dat geen bedrog en kent?
Ach! die soo wijt gebiet, dien alle menschen vieren,
En kan sijn wreeden aert, sijn herte niet bestieren;
Sijn eersucht voert hem wegh, en maeckt hem dus verbaest,
Soo dat hy sonder slot, en gansch uyt-sinnigh raest.
Maer 't is om niet gewoelt, het kint is wegh-genomen,
Dat hem de vreese maeckt, hy kan het niet bekomen;
Het is van hier verreyst, het is in Godes hant,
En 't heeft tot sijn verblijf het vet AEgyptenlant;
En 't sal eens Konigh zijn, een Koningh aller volcken,
En plegen hooge macht tot boven in de wolcken.
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Dan sal Herodes selfs als schuldigh moeten staen,
En lyden daer de straf van dat hier is gedaen.
Maer ghy, o kleyne jeught, die heden zijt gestorven,
Hebt in dit heyligh kint een eeuwigh heyl verworven.
Dat was van outs voor-seyt, en 't moest alsoo geschiên,
Men moest dit bloedigh werck in onse vlecken sien.
Het treurigh Bethlehem, en Rachel moeste klagen,
En, om Herodes waen, soo wreeden moort verdragen,
En siet, nu is de tijt tot deser stont vervult;
Wel, laet ons dit gewelt dan lyden met gedult!
Noyt mensch en wasset quaet, yet quaets te moeten lijden,
Maer quaet is 't quaet te doen, dat noodigh is te mijden;
Ach! ons is nu ter tijt het lyden op-geleyt,
Soo dient dan onse geest daer toe te zijn bereyt.
Dat van den Hemel komt moet yder leeren dragen,
Wat Gode wel bevalt, dat moet den mensch behagen.
Het is tot alle vleesch van alle tijt geseyt:
Wie streeft die wort geruckt, wie gaet die wort geleyt.
Ghy zijt, o kleyne jeught! des Heeren bloet-getuygen,
En sult een hemels-nat uyt sijne volheyt suygen;
Ghy hebt tot uwen loon het eeuwigh Paradijs,
En wort al daer gevoet met ongemeene spijs.
Maer wy, ellendigh volck, wy zijn verlaten moeders,
Ons Koningh is een beul, wy sweven sonder hoeders,
Wy leven in de doot en in gestage pijn;
O Jesu, Godes soon, wilt ons genadigh zijn!’
De tijt doet haren loop: Herodes is gestorven,
En heeft een duyster graf voor sijn paleys verworven.
Hy blies in bangheyt uyt sijn ongerusten geest;
De doot die doet hem aen, dat hy van Jesus vreest.
Een ander kreegh het rijck. Dit konde Joseph weten,
Al is hy met de maeght in Rama niet geseten;
Hy treckt uyt Pharos rijck, en komt te Nazareth,
En heeft op Gods bevel sijn woningh daer geset.
Het kint, dat sijn beroep nu aen begon te bieden,
Begaf hem van der jeught ontrent de wijste lieden;
Daer isset dat het spreeckt, en groote dingen leert,
Soo dat geheel het volck tot hem de sinnen keert.
Hy, wiens gesicht alleen de Cherubynen wenschen,
Wort even-staêgh gesien ontrent de swacke menschen;
Hy is des werelts heyl en ware medecijn,
Men vint hem even-staêgh daer siecke lieden zijn.
Wel op nu, logge ziel! laet ons wat hooger sweven,
Laet ons den Heylant sien in sijn gesegent leven;
't Is niet als enckel goet, oock van der jonckheyt aen,
Wat door hem is geseyt, en van hem is gedaen.
Hy nam de gronden wegh van alderley gebreken:
Een doove kreegh gehoor, een stomme leerde spreken,
Een blinde wert verlicht, en, wasser yemant manck,
Die gingh, op sijn bevel, en kreegh een vasten ganck.
En waer door helsche macht de bange lieden suchten,
Daer moet het vuyl gespoock, en al de nickers vluchten;
En waer hy slechts een hant aen yemant komt te slaen,
Daer jaeght hy uyt het breyn de vlagen van de Maen.
Niet een soo vreemden quael, die niet en wert verdreven;
De krancken zijn gesont, de doode menschen leven,
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Het lichaem nu ontzielt, en in het graf gestreckt,
Dat wort door hem alleen met woorden op-geweckt.
Wanneer het hem gevalt, het, zijn hem lichte saken,
Van water uyt de beeck een hupsen wijn te maken;
En menigh duysent man, door weynigh broots gespijst,
Geeft oorsaeck, dat het volck den grooten Schepper prijst.
Hy weet den hollen stroom, hy weet de felle winden,
Hy weet de gramme zee met woorden in te binden:
Hy breydelt haer gewelt, hy toomt het grousaem diep,
En houtet in den bant, dat hy te voren schiep.
Maer schoon hy veel genaeckt ontrent de swacke menschen,
Die uyt een bangh gemoet gesonde leden wenschen,
Noch heelt hy boven al de qualen van den geeft,
En voet door sijnen troost de droeve zielen meest.
Sijn leere die betuyght van waer hy is gesproten,
En wat hy van den Heer voor gaven heeft genoten.
Het zy dat hy begint, of wel sijn reden sluyt,
Hy wijst sijn oorspronck aen en druckt den Hemel uyt.
Hy leert, met sachten geest, een harden aert verschoonen,
Sijn vyant gunste doen, sijn haters liefde toonen;
Indien men wert vervolght, te leven in gedult,
Indien men wert gedoot, te lyden sonder schult;
Door sucht van felle wraeck noyt aen te zijn gedreven,
Geen quaet om quaet te doen, of quaet voor quaet te geven.
God bidden als het volck met vollen monde schelt,
En dien oock gunstigh zijn van wie men is gequelt;
Te decken sijnen disch, niet voor de rijcke lieden,
Maer hun, die noyt haer gunst u weder konnen bieden.
Te soecken by den Heer een onbegrepen schat,
Die noyt geen roest verdorf, en noyt geen mott'en at.
Sich met geen aertsche sorgh in sijn gemoet te quellen,
Maer sijn benaude ziel in God gerust te stellen.
Te waken even staêgh hier in het aertsche-dal,
Tot God te sijner tijt eens ruste geven sal.
Het lit dat hinder doet in haesten af te snyden,
Dat is: geen lief gebreck in onsen geest te lyden.
Sijn licht te laten sien gelijck een sonne-schijn,
En alle vlijt te doen, om God gelijck te zijn.
Hy leert, dat echte trou moet vast en seker blijven,
Oock dat men met het oogh kan over-spel bedrijven.
Dat treuren saligh is, en droefheyt vreughde baert,
En dat een reyne ziel na haren Schepper aert.
Dat selden die in bloet of rijckdom is verheven,
Het rijck, dat eeuwigh duert, van Gode wert gegeven.
Dat een, die in het vleesch sijn volle lusten siet,
Schier noyt na desen tijt de ware vreught geniet.
Dat God dient in den geest te werden aen-gebeden,
Niet juyst op dese plaets, of op gesette steden.
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Dat God ons hairen telt, ons droeve smerten siet,
Dat God van boven sent al wat den mensch geschiet.
Dat God te sijner tijt de dooden sal verwecken,
En uyt de woeste zee en uytter aerde trecken;
En datter is een plaets daer niemant oyt en trout,
En daer men even-wel gestage bruyloft hout.
Doch schoon het suyver lam is goedigh sonder ende,
Noch is gelijck-wel sijn leven maer ellende;
Van sijn beginsel af, tot aen sijn lesten dagh,
Genoot hy noyt geval, dat blijtschap heeten magh:
Ontrent sijn eerste jeught quam hem de Duyvel tergen,
En door een slim bedrogh verkeerde rancken vergen;
Maer, of hy schoon verwon den prinsse van de nacht,
Stracx wert hem nieu verdriet by menschen aengebracht:
Siet, hoe op hem gestaêgh de felle tongen schieten,
Hy moet een lasteraer, hy moet verleyder hieten,
Hy wort veel aengesien als buyten sijn verstant,
Of die met nieuwe leer beroert het Joodsche lant.
Men vonter even-staêgh die hem noch harder quelden,
En voor een rechten vraet, of voor een suyper schelden.
Ja siet, men vont het volck soo buyten spoor geleyt,
Dat Godes eygen soon een Duyvel wort geseyt.
In 't korte, waer het oogh van yemant wort geslagen,
Daer moet hy bitter leet en sware lasten dragen,
Dorst, kommer, hongers-noot, en alderley verdriet,
En wat men voor gequel hier op der aerden siet.
Noch is het niet genoegh. De vuyle laster-monden
Die wenschen boven al hem vast te sien gebonden;
Sy plegen onder een geduerigh boosen raet,
En komen op het lest van woorden tot de daet:
Hy was in seker hof, waer dichte boomen groeyden,
En daer, gelijck een stroom, sijn bange tranen vloeyden.
Het duyster van het loof, dat past een droeve ziel,
Op dat sy haren druck te beter onder-hiel.
Na dat hy sijn gebed met droefheyt heeft gesproken,
En dat hem bloedigh sweet is krachtigh uyt-gebroken,
Soo komt daer Judas aen, en, door een loosen vont,
Begroet hy sijnen Heer, en kust hem aen den mont.
Maer t'wijl hy besich is ontrent sijn reyne wangen,
Soo wort dien eygen stont des werelts heyl gevangen,
Geknevelt, wegh-geruckt, en, even met gewelt,
Al eer de Sonne rijst, den Priester voor gestelt.
Daer gaetet selsaem toe. Men hoorter veel getuygen,
Die, na de rechter wil, haer loose reden buygen.
Daer draeght hem Godes Soon, juyft op den eygen voet
Gelijck een tanger schaep ontrent den scheerder doet.
Maer siet God even hier sijn wonder openbaren;
Want als de boose Geest, tot Judas in-gevaren,
Hem tot verraet bewoogh, soo dat sijn dwase ziel
Van haren Schepper weeck, en tot den Duyvel viel,
Doen brack dit eygen werck de listen van der slangen,
De grijper wiert gevat, de vanger is gevangen,
Hy, die een ziele meynt te brengen in het net,
Heeft al wat zielen heeft in beter stant geset.
De vyant van den mensch, de geesten van der hellen,
Genegen uytter aert om ons te mogen quellen,
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Die baenden als den wegh, en leggen als den gront,
Waer door het sondigh volck den hoogsten segen vont.
Hier op vlucht sijn gevolgh. De harder is geslagen;
De kudde wert verstroyt. In alle stuere vlagen
Tijt vrientschap op de vlucht. Het werter duyster nacht
Daer voorspoet, daer geluck niet, als te voren, lacht.
Geen mensch is by den Heer van die hem eerst beminden,
Sijn eygen maeghschap selfs en isser niet te vinden.
Wie komt hem tot behulp? Eylaes! men vinter geen,
Hy treet in dit gevaer de bange pers alleen.
De lieve jongelingh, vervult met hoogen segen,
Die in des Heeren schoot soo dickmael had gelegen,
Treet sijnen Meester na, doch met een tragen voet,
Gelijck het veeltijts gaet, wanneer men lijden moet.
En Cephas, die alleen niet scheen te willen beven,
Schoon hem de swarte macht en al de nickers dreven,
Die komt van achter aen, en doet hem als geley,
Maer laet, uyt enckel vrees, een ruymte tusschen bey.
De reste was gegaen. De schaer door hem genesen,
En is niet meer belust by hem te mogen wesen.
Eylaes! hy staet alleen, en vint niet eenen vrient,
En daer is niet een mensch die hem tot voor-spraeck dient.
Het recht gaet buyten recht, en tegen alle reden,
De waerheyt lijt gewelt, en onschult wort bestreden,
En eenvout wort beschimpt. De slaven sonder eer,
Die trotsen haren God, en aller dingen Heer.
De rackers, schendigh volck, en schuym van alle boeven,
Bestaen, uyt enckel spot, sijn hoogen geest te proeven.
Sy blinden hem het oogh, en, met een slim bedrijf,
Soo slaet het vuyl gespuys op sijn gesegent lijf.
En stracx, op yder slagh, soo gaeter yemant vragen,
Wie dat hem heeft geraeckt of met de vuyst geslagen?
't Is over al gewelt. Een Overpriesters knecht
Pleeght moetwil over hem te midden in het recht.
Maer niet alleen het rot van dese rouwe gasten
Is besich Godes Soon in smaetheyt aen te tasten;
Pilatus, soo het scheen, af-keerigh van de wraeck,
Sont hem den Koningh toe, alleen tot sijn vermaeck.
Daer wort het Lam bespot, en wederom gesonden,
Maer suyver niet-te-min en buyten schult bevonden.
Dies keert hy daer hy was, gekleet in wit gewaet,
En toont, oock even soo, een onbevleckten staet.
Maer wat is van het volck! hy die, een wijl geleden,
Quam in de blijde stadt, gelijck een Vorst, gereden,
Een Vorst, een deftigh helt, die van den vyant koomt,
En door het gansche lant verwinnaer wert genoemt,
Die acht men nu ter tijt onweert te mogen leven,
Die wert nu van den beul met slagen aen-gedreven,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

358
Die wert nu door het kruys ellendigh onder-druckt,
En tot een wreede doot met schande wegh-geruckt.
Hy die wel eer, verselt van hondert duysent menschen,
Hoort sich aen alle kant geluck en segen wenschen,
Die gaet nu sonder hulp, bespot, gestraemt, bebloet,
Met toe-roep, dat hy flucx als booswicht hangen moet.
Hy, voor wien al het volck haer kleeders onlanghs spreyde,
En op het lastbaer dier, of op de wegen leyde,
Siet nu sijn kleet gedeylt en, door het wreede rot
Gehangen aen den steen, gewonnen door het lot.
Hy, die men voor een tijt als Koningh wilde kroonen,
Om sijn verheven geest en deught te mogen loonen,
Dien perst men nu een krans van doornen in het hooft,
En doet hèm moorders pijn, die noyt en heeft gerooft.
Daer is geen deel te sien van al sijn gansche leden,
Daer met bescheyden pijn niet op en wort gestreden:
Sijn hooft gebuylt, door-boort, geslagen met een riet,
Soo dat aen alle kant het bloet daer henen schiet;
Sijn rugge door-geploeght met diep gestraemde wonden,
Sijn mont vol enckel gal, sijn oogen toe-gebonden,
Sijn wangen vuyl begaet, sijn handen vast geboeyt,
Sijn ooren door geroep en leugen-tael vermoeyt;
Sijn hair door bloedigh sweet in eenen klomp gebacken,
Sijn hals, te seer beswaert, doet hem ter neder sacken.
Sijn geest in diepen anghst, vry meer als eenigh man
Voor desen heeft gevoelt, of immer lijden kan.
Ontwaeckt hier, mijn gemoet! en set eens uyt de sinnen
Al wat het ydel vleys op aerde kan beminnen,
Versamelt uw vernuft, uw breyn, en gansche kracht,
En al wat binnen u den grooten harder wacht.
Laet hier uw diepste mergh met aendacht over wercken,
Om, na den rechten eysch, dit schou-spel aen te mercken;
Siet uwen Schepper aen, en wat hy voor u lijt,
En leght het aen uw hert, en dat voor alle tijt.
O mensch, aensiet den mensch! Hy staet hier vast gebonden,
Die ons uyt liefde slaeckt de banden van de sonden;
Hy staet hier gansch mismaeckt, hy staet geheel bevleckt,
Die Gode wel behaeght, en onse schande deckt.
O mensch, aensiet den mensch! Hy staet met naeckte leden,
Die ons uyt gunste schenckt een kleet van eeuwigheden;
Hy staet hier over-stort met druck en ongeval,
Die eens te rechter tijt ons Trooster wesen sal.
O mensch, aensiet den mensch! Die eens sal rechter wesen
Als al wat mensch geleeck sal komen op-geresen,
Die is hier voor het recht, maer tegen recht, gestelt,
En lijt dat over hem een vonnis wort gevelt.
O mensch, aensiet den mensch! Die, uyt sijn throon gekomen,
Ten goeden van den mensch het vleesch heeft aengenomen,
Gevoelt ons swacken aert, maer leyt hem weder af,
En wert gelijck een mensch gedoken in het graf.
O mensch, aensiet den mensch! aensiet, met droeve herten,
Den man vol enckel leet, den man van alle smerten!
Ey! denckt eens wat een brant de sonde wesen moet,
Die niet en wort geblust als in des Heeren bloet.
Maer Christus gaet ter doot, en moet sijn kruyce dragen
En mits hem 't lijf beswijckt, soo krijght hy felle slagen;
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Hy is door al het leet tot aen de doot gebracht,
En noch wert hy geplaeght, om sijn vervallen kracht.
Hoe dickmael heeft de geest, een langen tijt voor desen,
De menschen Godes wil in beelden aen-gewesen!
Hoe dickmael is het lam als in een schim gesien,
Eer God in ware daet de sake liet geschiên!
De soon aen Abraham ten lesten noch geboren,
In wien God aen het volck den segen had gesworen,
Die gingh eens op een bergh, en droegh het offer-hout
Hem tot sijn doot bereyt, en op het lijf gestout.
Maer hier komt nu ter tijt de ware soon getreden,
En torst het droevigh hout op sijn vermoeyde leden;
Hier is nu Isaäc als in den lesten noot,
Hier treet hy na den bergh, om daer te zijn gedoot:
Hier is het heyligh lam, dat Paschen dede slachten,
Hier is het Hemels-broot, dat alle zielen wachten.
Hier is de ware rots, geslagen met den staf,
Die veerdigh open brack, en suyver water gaf.
Hier is de druyven-tros, die, tusschen twee gedragen,
Was, aen den ouden tijt en aen de nieuwe dagen,
Een af-beelt van de kerck. Het was een deftigh pant,
Waer aen men kennen mocht het langh beloofde lant.
De gulle wijngaert-ranck, vervult met enckel segen,
Heeft Christus af-gebeelt, tot ons behout genegen;
Hy was van alle tijt, hy was in Godes raet;
Hy was, eer hy ons was het edel vrouwen-zaet.
Die voor-gingh is het volck, van Abraham gesproten,
Dat uyt den druyven-tack sijn voetsel heeft genoten;
Die na-quam is de kerck, die in den vollen tijt
Sich in den Middelaer ten hooghsten heeft verblijt:
't En is van heden niet, dat Christus is geboren,
God heeft hem voor den tijt als bruydegom gekoren;
Want eer het water liep, en eer het aertrijck stont,
Soo was in hem gevest het eeuwigh trou-verbont.
Maer als het vinnigh rot ten lesten is gekomen,
Daer veel het schuldigh volck het leven wert genomen,
Wort hem het lijf gevelt, en aen het kruys gehecht,
Genagelt, vast gemaeckt, en in de lucht gerecht.
Siet daer de ware slangh die menschen kan genesen,
Van wiens verheven beelt in Mose wert gelesen.
Al schiet den ouden draeck in ons sijn hels fenijn,
Hier is het tegen-gif en ware medecijn.
Siet daer het suyver lam, en beke vol genade,
Siet daer het hoogste goet, gerekent by de quade,
Siet 's Hemels schoonste licht van alle glans berooft,
Siet hier is nu geschiet, dat noyt en is gelooft.
Ach! wat een hels bedrijf! Men gaet daer henen stellen
Twee moorders, grousaem volck, als hem tot met-gesellen
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Daer hanght hy tusschen bey, daer lijt het suyver lam,
Dat ons tot enckel vreught hier in de werelt quam.
Hy die noyt over-last aen yemant heeft bedreven,
Maer leyde voor het volck de gronden van het leven,
Des Heeren soetste vreught, sijn onbegrepen woort,
Dat wort hier, by gevolgh, beticht van wreede moort.
Maer schoon hy is gedoemt, en aen het hout gehangen,
Hy nam des niet-te-min de vangenis gevangen;
En schoon een wreeden beul hem in de leden stack,
Noch was't, dat hy de macht van Hel en Duyvel brack.
Al leet hy voor den mensch, ten heeft hem niet verdroten:
Want hy vergoot sijn bloet voor die sijn bloet vergoten.
Hy bad wanneer hy leet, en bad oock voor het rot,
Dat in het lijden selfs sijn lijden heeft bespot.
God is bespout, beschimpt, gemartelt van de slagen,
De Godheyt even-wel en heeft geen leet gedragen;
Die stont een weynigh stil, maer hielt haer eerste kracht,
En heeft hem op-geweckt en in het licht gebracht.
't Is waer, dat hy, bedroeft en anghstigh boven maten,
Riep tot sijn Vader uyt: Waerom ben ick verlaten?
Hy droegh dien eygen stont, in sijn benaut gepeys,
De broosheyt van den mensch, de swackheyt van het vleys,
Maer keert doch eens het oir tot sijn verheven reden:
‘Ghy sult benevens my het Paradijs betreden
Noch heden even-selfs, en desen eygen dagh;’
En segh, of eenigh Vorst het woort bereycken magh.
Waer heefter oyt een mensch op dese wijs gesproken,
De Duyvels ingetoomt, den as-gront op-gebroken?
Waer heefter oyt een Prins soo hoogen daet bestaen,
En aen een moorder selfs den Hemel op-gedaen?
God heeft in dit beleyt de menschen willen toonen,
Dat hy, uyt enckel gunst, de sonde wil verschoonen,
Dat hy, uyt eygen aert, geen sondaer oyt en haet,
Of in sijn droef bederf of in den doot en laet.
Wel aen dan, sondigh mensch, kom veerdigh aen-getreden,
Kom, siet hier Godes soon met uyt-gestreckte leden,
Kom, siet hier uwen God, die voor uw sonden sterf,
Die u den Hemel schenckt, en eeuwigh heyl verwerf.
Al wat hy als een mensch op aerden heeft geleden,
Dat wil hy aen den mensch in volle maet besteden.
God is met ons ons versoent, men wort het hier gewaer,
Hy gunt den Hemel selfs oock aen een moordenaer.
Geen mensch en wort voortaen door offer van de rammen,
Geen sonden voor den Heer gesuyvert door de vlammen.
Daer is een ander vyer, en vry een reynder bloet,
Dat aen het sondigh volck den Hemel open doet.
De Priester is het woort, sijn lichaem d'offerhande,
Daer op, te sijner tijt, des Heeren tooren brande;
Den outaer is het kruys, sijn vleesch het offer-werck,
Waer door hem God versoent met sijn geminde kerck.
Pilatus even-selfs die kan het ons betuygen,
Dat onder sijne macht de grootste machten buygen,
Hy gaf aen al het volck een klaer en vast bescheyt,
Dat Christus weerdigh was een Vorst te zijn geseyt.
God heeftet soo gewilt, en aen de Vorst geboden,
Dat hy den Heere schreef een Koningh van de Joden;
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En schoon hy wiert versocht hier anders in te gaen,
Noch bleef hy vast geset, en liet het op-schrift staen.
Gods Soon heeft onder dies den lesten snick gegeven,
En blies den asem uyt van dit ellendigh leven.
Men sagh tot in den doot de kracht van sijn gedult,
En dit besloot het werck: nu is het al vervult.
Maer als des Heeren geest sijn vryheyt had verworven,
Soo bleeck het metter daet wie datter was gestorven.
Het schijnt dat alle dingh, dat yder schepsel sucht,
En tegen sijnen loop, en uyt sijn plaetse vlucht.
De groote werelt-kloot die wort geheel bewogen,
Het licht aen alle kant met duyster over-togen,
De sonne treckt haer in, en toont geen stralen meer,
Om niet te moeten sien de doot van sijnen Heer.
De steenen zijn beroert, de selle rotsen splijten,
Het schijnt dat sy den mensch sijn harden aert verwijten,
En, dat te geener tijt voor desen is gebeurt,
De tempel wort ontset, en sijnen voor-hanck scheurt.
De graven even-selfs, daer in de dooden lagen,
En konden, als het bleeck, den grouwel niet verdragen,
Sy doen haer kamers op, en brengen aen den dagh,
Een aert van beter volck, dat in het duyster lagh.
Wat mocht de sware poel, wat Hel of Duyvel peysen,
Als hy de dooden sagh uyt hare wooningh reysen,
Als hy van een die sterft vernam een hooger macht,
Als oyt een levend' mensch in wesen heeft gebracht?
Gewis het nietigh stof, op desen tijt verresen,
Dat heeft sijn hooge macht ten vollen aen-gewesen,
Dat heeft genoegh betuyght, en openbaer geseyt,
Dat hy de bleecke doot in banden heeft geleyt.1)
De schepsels al gelijck tot haren Vorst genegen,
Die siet men treurigh zijn, die siet men haer bewegen;
Alleen de domme mensch die scheen te zijn verblijt
Vermits sijn Schepper sterft, en sijn vertrooster lijt.
Een hopman daer ontrent, een leyder van de bende,
Hoe-wel hy doen ter tijt den Heere niet en kende,
Wort op dit vreemt gesicht geweldigh om-geroert,
En met een grooten schrick als buyten hem gevoert.
De vrees die perst hem af een onverwachte reden:
‘'t Is (seyt hy) Godes soon die hier is overleden;
Hoe kan het anders zijn? de werelt staet en drilt,
Onseker offe staen, dan ofse vallen wilt.
De son is wegh-geruckt en uyt de lucht gedreven,
Onwilligh aen het volck sijn licht voortaen te geven,
Dat edel schepsel treurt en doet een rou-kleet aen,
Vermits den hooghsten Vorst wort smaetheyt aen-gedaen,

1) Hy heeft de doot te mete gemaeckt, ende het leven in 't licht gebracht. 2 Tim. 1.10.
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De klippen zijn verbaest, en al de rotsen scheuren,
En, dat noyt eenigh mensch op aerden sagh gebeuren,
De steenen zijn ontset en maken groot geschal;
Het schijnt dat al het lant een afgront worden sal.
Maer (dat te swaerder anghst verweckt in onse leden)
De nacht, die ons verschrickt, is buyten alle reden.
Daer is geen doffe maen, die, tusschen ons gesicht,
Belet de gulde son van haer bescheyden licht.
't En komt niet van den tijt, of door verdwaelde sterren,
Dat wy te deser stont den hemel sien verwerren;
Men siet in alle dingh een ongewonen strijt,
Vermits het leven sterft, en dat de Schepper lijt.
Daer heeft noyt eenigh mensch den swarten poel betreden,
Daer is noyt machtigh Vorst op aerde overleden,
Wiens doot en onder-gangh de werelt heeft betreurt,
Gelijck voor ons gesicht op heden is gebeurt.
Soo haest als dese mensch is uytter tijt gescheyden,
Sien wy sich alle dingh tot droefheyt toe-bereyden,
Soo dat ons desen gront dient vast te zijn geleyt,
Dat God op heden sterft, en uyt de werelt scheyt.’
Doch schoon een rauw soldaet sijn herte voelt bewegen,
Noch is het Joodsche volck den waren harder tegen.
Den raet gaet vreemt te werck, ja schijnt als steke-blint,
Schoon dat men metter daet de waerheyt onder-vint.
Maer wat een selsaem dingh! hem wort een wacht gegeven
Die alle schepsels wacht die op der aerden leven;
Doch wat vermagh een wacht van tien of twintigh man,
Daer al het hels gespuys niet tegen op en kan?
Schoon dat een donder-slagh, met groote macht gedreven,
De stoutste van den hoop van angste dede beven,
Schoon dat een Engel quam gesegen uyt de lucht,
En joegh, door helschen glans, de wachters op de vlucht,
Schoon dat het lichaem selfs (nu stanck gelooft te wesen)
Quam uyt het duyster graf geweldigh op-geresen,
En schoon het menigh mensch, oock op den klaren dagh
En voelde metter hant, en metten oogen sagh,
Ja, schoon hy, met een wolck ten hemel op-genomen,
Sit in des hemels throon van waer hy is gekomen,
En dat het over al ten vollen is betuygt,
Dat onder sijne macht èn doot èn helle buyght;
Noch worter van den raet aen yder een bevolen,
Te seggen, dat het lijf by nachte was gestolen.
O blintheyt van den mensch, die sijnen Hoeder siet,
En laet noch even-wel sijn oude rancken niet!
't Is maer een kleyn getal, dat God heeft uyt-gekoren
Tot sijn bescheyden volck, om niet te zijn verloren;
't Is God, 't is God alleen die in den mensche werckt,
Dat hy des Heeren gunst en sijn ellende merckt.
Soo ghy dan middel soeckt, om niet te zijn bedrogen,
Hy is de waerheyt selfs, die noyt en heeft gelogen.
Soo ghy niet dolen wilt, hy is de rechte baen,
Die leert ons uyt het vleys, en na den Hemel gaen.
Soo ghy de doot ontsiet, hy is het eeuwigh leven,
Die ons tot seker heyl de Vader heeft gegeven,
De Vader heeft bereyt, de Vader heeft gejont,
En in hem vast gestelt het eeuwigh trou-verbont.
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Hoe wonder, lieve God! hoe vreemt zijn uwe wegen:
Te midden uyt het kruys ontstaet ons hooghsten segen.
Een neder-slachtigh hert, een geest van sachten aert,
Is die u meest bevalt, en met den hemel paert.
Uw soon, het suyver Lam die kan het ons betuygen,
Men sagh hem staêgh den geest in ootmoet neder-buygen,
Men sagh hem sonder pracht, en efter niet-te-min
Men sagh'er majesteyt, en glans, en luyster in.
Een laegh en stil gemoet, een reyn en sedigh wesen,
Dat heeft in hem gewoont, en was van hem gepresen;
Al wat gemeenschap had met pracht en sotten waen,
Daer gingh sijn reyne ziel geduerigh tegen aen.
En desen onverlet, in sijn vernedert leven,
Zijn teyckens even-staêgh van hooge macht gegeven.
Al waer hy sonder eer en als versteken lagh,
Daer was het dat men glans en helle stralen sagh.
Sijn moeder is een maeght, niet achtbaer by de menschen,
Niet hoogh in haer bedrijf, gelijck de lieden wenschen;
Sy woont besijden af, en in een slechte vleck,
Een engel even-wel besoeckt het kleyn vertreek:
Een engel spreeckt haer aen, en komt de maeget groeten,
En seyt dat haren naem de menschen vieren moeten,
En seyt dat sy in haer een kint ontfangen sal,
Wiens lof en hoogen roem sal klincken over-al.
Doen hem sijn moeder droegh, men kan geen vader wysen,
En Joseph voelt een wrock in sijn gedachten rysen;
Hy sagh in droefheyt aen dat uytverkoren pant,
En dacht om harentwil te reysen uyt het lant.
Maer God belet sijn vlucht, en liet hem openbaren,
Wat aen de jonge maeght van God is weder-varen,
En siet, een heyligh kint, dat in het duyster lagh,
Dat kint, het suyver lam, eer het sijn moeder sagh,
Dat hiet hem wellekom, en, schoon het is gebonden,
Noch heeft het even-wel een middel uyt-gevonden,
Om bly te mogen zijn. O, wat een wonder dingh!
Het huppelt eer het stont of oyt op aerden gingh.
't Is maer een slechte stal, daer in hy was geboren,
Die plaets was even-wel van hooger hant gekoren.
Daer quam een nieuwe Ster, om sijnent wil gemaeckt,
Die met een rijcken glans het schamel huys genaeckt,
En leyt de wijsen daer, die brengen offerhande
Van gout en edel kruyt, gewas van haren lande;
En uyt den Hemel selfs daer quam een reyne schaer,
Die maeckt des Heeren wil de menschen openbaer.
Den achtsten dagh verschijnt, het kint dat wort besneden,
En voelt gestrenge pijn ontrent sijn teere leden;
Maer t'wijl hem dit gebeurt, soo leert een heyligh man,
Dat hy een sondigh hert alleen besnijden kan.
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Gods Soon die wert gedoopt, en als het sou geschieden,
Soo wort aen hem gedaen, gelijck aen slechte lieden;
Maer des al niet-te-min, daer quam een helle stem,
Daer quam een reyne duyf gesegen over hem.
God sprack tot al het volck, schoon hem geen menschen sagen:
‘Siet daer mijn lieven Soon, mijn lust en wel-behagen!’
Beschout hier, sondigh volck! een lam van reynen aert;
Terwijl een mensch hem wast, heeft God hem reyn verklaert.
Sijn jeught is sonder glans, en gansche dertigh jaren
Zijn hem, als onbekent, in stilte wegh gevaren.
Sijn vader scheen een man die met den hamer wrocht,
En hy, die sijn behulp oock tot den handel brocht.
Noch kan hy lijcke-wel, oock in sijn kintsche dagen,
De leeraers even-selfs met reden onder-vragen;
Te midden in de kerck daer klinckt sijn helle stem,
En menigh deftigh man verwondert over hem.
Eer hy sijn ampt begint, komt hem de Duyvel quellen,
En gaet hem op een bergh of op den tempel stellen,
Als machtigh over hem, maer, naer een korten tijt,
Soo blijft de swarte macht verwonnen in den strijt.
De geesten, Godes heir, die komen neder-dalen,
Verlaten even-selfs des hemels reyne salen,
En staen tot sijnen dienst, soo dat een yder siet,
Wat eer hem even-staêgh de groote schepper biet.
Al die van sijn gevolgh zijn maer geringe lieden,
Maer konnen duyvels selfs door sijne macht gebieden,
Zijn visschers voor een deel, maer vissen door het woort,
En hebben even-staêgh de netten over boort.
Hy geeft de machten eer en wil hun tol betalen,
Maer laetse van de strant en uyt de stroomen halen;
Het ongestuymigh meyr, dat alle dingh verslint,
Daer isset dat hy gelt, en cijns tot schattingh vint.
Hy geeft den Heer sijn recht, maer boven alle machten,
Soo doet hy watter leeft op sijn geboden wachten;
En schoon een tollenaer van hem de schattingh haelt,
Al wat hy geven moet, dat heeft een visch betaelt.
Hy leeft gelijck een mensch, hy laet hem dickmael nooden,
Maer die sijn honger laeft verweckt hy van den dooden.
Als hy ter bruyloft gaet, hoe veel der gasten zijn,
Noch isser nimmermeer gebreck aen goeden wijn.
Wanneer sijn tijt genaeckt, om aen het kruys te sterven,
Hy wil geen langer dagh, geen vryen hals verwerven;
Al riet hem sijn gevolgh te blijven uyt den noot,
Hy geeft hem lijcke-wel gewilligh aen de doot.
Een van sijn eygen volck, gedreven van den quaden,
Bestont een schendigh stuck, en gaet sijn Heer verraden;
Maer hy ontdeckt de list, en watter is ontrent,
En toont dat hy den boef tot in de nieren kent.
Hy wort op Judas kus van rackers aen-gegrepen,
Om hem naer Annas huys in 't duyster wegh te slepen;
Maer hy toont metter daet, indien hy maer en wou,
Dat hy flucx al het rot ter hellen drijven sou.
Ten lesten, Christus sterft, maer Son en Mane treuren,
En gansch het aertrijck beeft, en schijnt te willen scheuren;
Doch t'wijl hy wort beweent, soo blijckt het dat hy leeft;
Soo dat hy met sijn doot den doot verwonnen heeft.
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O wonderbaer geheym! wie haddet konnen wenschen,
Dat God sich inder tijt sou voegen by de menschen;
Sou komen in het vleesch, en worden dat wy zijn,
En lijden aen het kruys een noyt geleden pijn;
Sou even sijnen geest den Vader over-geven,
Op dat wy sondigh volck voor eeuwigh souden leven;
Sou dalen in het graf, en, tot sijn hooghsten lof,
Sich wreken aen de doot, en rijsen uyt het stof;
Sou tot den vader gaen, en uyt de werelt scheyden,
En voor sijn lieve bruyt een plaetse toe-bereyden;
Sou houden eeuwigh feest in Godes hooge zael:
O wonders, yder deel! o wonders, al-te-mael!
Op, op hier, swack gemoet! Laet ons in volle leden,
Laet ons gaen over-sien door oogen van de reden,
Hoe na de vaste trou, in Eden eens gemaeckt,
Tot onsen Vrede-vorst en sijne bruyt genaeckt.
Laet ons, na rechten eysch, eens naerder over-mercken
Des Heeren diep beleyt in dese wonder-wercken.
Laet ons in stilheyt sien, hoe Godes heyligh bont,
Oock eer het hier begon, by hem versegelt stont.
De wegh tot onsen val, en tot het eeuwigh leven,
Door God ons in den soon, uyt enckel jonst, gegeven,
Heeft wonder veel gemeens, soo dat het is te sien,
Dat niemant by geval hier yet en siet geschiên:
't Is in een hof gebeurt, dat Adam ons de gronden
Tot onheyl heeft geleyt, dat Adam eerst de sonden
Door lust heeft uyt-gewracht, dat Adam was geseyt,
Wat hem en sijn gemael voor straf is op-geleyt;
Dat uyt den hemel selfs een engel is gekomen,
Die hem sijn blijden stant heeft veerdigh af-genomen,
Die met een vinnigh sweert hem uyt den hove dreef,
Soo dat het schoon prieëel voor hem gesloten bleef.
't Is in een hof gebeurt, dat Christus is bevangen
Met droefheyt in den geeft, met duysent herte-prangen;
Dat Christus voor den Heer ootmoedigh neder-seegh,
En van sijn Vader-gunst gewisse teeckens kreegh;
Dat even uyt de lucht een engel is gesonden,
Een engel is gesien, een engel is gevonden,
Een engel, tot behulp van sijn vermoeyde kracht,
Die hem gewissen troost van Gode neder bracht.
Maer weeght het onderscheyt: Wat Adam had bedorven
Heeft Christus wederom, tot onsen troost, verworven;
En even op de wijs, dat eerst de mensche viel,
Soo quammer weder heyl voor sijn benaeude ziel.
Als Eva met de slangh alleen bestont te spreken,
Soo is des Heeren gunst van haer en ons geweken;
Maer als een reyne maeght den goeden engel sprack,
Verscheen hy, die de slangh den kop in stucken brack.
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Als Eva door het ooft haer sinnen liet verleyden,
Doen is de soete vreught van alle vleesch gescheyden;
Maer als een beter maeght is suyver van de lust,
Soo is ons herten leet ten vollen uyt-geblust.
Als Adam wil een God of Gods-gelijcke schijnen,
Al wat hy goets besat dat gingh in haeft verdwijnen;
Maer door een sedigh hert, een laegh en stil gemoet,
Heeft ons het lam herstelt tot in het hooghste goet.
Als Adam wert versocht, de strijt is naeu begonnen,
Eylaes! het kranck gestel, dat is terstont verwonnen;
Maer Godes soon beproeft, oock uyt dien eygen gront,
Verwint den helschen draeck, en sijn doortrapten mont.
Als Adam heeft het oir aen quaden raet gegeven,
Soo wort hy met verdriet uyt Eden wegh-gedreven;
Maer Christus, over-al gehoorsaem tot de doot,
Bereyt een eeuwigh feest voor sijne bed-genoot.
Door lusten tot het fruyt, en onvoorsichtigh mallen,
Is Adam in den doot en wy door hem gevallen;
Maer Christus, die het vleesch en wel-lust heeft veracht,
Heeft sijn geminde bruyt het leven aen-gebracht.
Door hooghmoet viel de mensch, in lusten aen-gesteken,
En is soo van den Heer, sijn hooghste goet, geweken;
Door ootmoet won het lam, en door sijn bange pijn
Is 't dat wy, nietigh vleesch, met God vereenight zijn.
Door wel-lust van den mensch, soo is het bont gebroken
En tegen alle vleesch een vonnis uyt-gesproken;
Door lijden van het lam, door bloet, en fellen strijt
Is sijn geminde bruyt van alle druck bevrijt.
Door hout heeft d'oude slangh de menschen eerst bedrogen,
En van het stuck geleyt, en in de doot getogen;
Door hout is 't dat ons God den segen weder geeft:
Door hout verviel de mensch, door hout is 't dat hy leeft.
Het is een oude wet, den echten man gegeven,
Sijn ouders af te gaen, en met het wijf te leven,
Sijn goet, uyt rechte gunst, te brengen in 't gemeen,
En, met een woort geseyt, met haer te worden een.
Hier op heeft oock het lam ten vollen acht genomen,
En is uyt sijnen throon van Gode neer-gekomen,
Heeft in het vleesch gewoont, den hemel laten staen
En om der menschen wil sijn Vader af-gegaen.
Noch heeft hy boven dat, die hem voor ouders waren
Hier even in het vleesch al mede laten varen;
Hy lietse bey gelijck vertrecken uyt de stadt,
Terwijl hy in de kerck, en by de leeraers sat.
Siet, dus heeft Godes soon, met wonder groot verlangen,
Als met een stagen arm, sijn lieve bruyt om-vangen;
Soo dat hy met sijn doot, die echte lieden scheyt,
Sijn liefd' en ware gunst niet af en heeft geleyt.
Al wat ter werelt trout is los en ongebonden,
Als eene van de twee ter aerden is gesonden;
Maer Godes trou-verbont bequam eerst volle kracht,
Als Godes eygen soon ten grave wiert gebracht.
Treet verder, mijn vernuft! hier is al meer te vinden,
Dat u aen onsen God in liefde kan verbinden;
Ey! wat ick bidden magh, en scheyt niet uyt het werck,
Als met een volle smaeck, en naer een diep gemerck.
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Doen eerst het echte bed in Adam is begonnen,
Soo lagh hy van den slaep, als van den doot, verwonnen,
Sijn been wert hem ontdaen, sijn vleesch dat wert gewont,
Eer hy sijn lieve bruyt aen hem versegelt vont.
De stoffe tot het wijf is uyt den man genomen,
En siet, op dese wijs is Eva voort-gekomen;
God haddet konnen doen, schoon Adam had gewaeckt,
Maer neen, het leven selfs is uyt de doot gemaeckt.
Juyst op gelijcken voet is Godes heyl verworven,
Als Christus voor den mensch op aerden is gestorven;
Sijn lichaem diep gewont gaf uyt-ganck aen de ziel,
Terwijl hem uyt de borst het bloedigh water viel.
Een slaep, ja dootstuyp selfs, heeft hem den geeft bevangen,
Doen hy was op-gerecht, en aen het kruys gehangen;
En van het suyver bloet, dat uyt sijn leden quam,
Soo was 't dat sijne bruyt haer kracht en voetsel nam.
Het was een engen bant, die God heeft uytgevonden,
Waer door het eerste paer te samen was gebonden,
Het was een vaster knoop, als in het aertsche dal,
Of heden is bekent, of immer wesen sal:
De man, die mocht te recht sijn Eva suster noemen,
Vermits sy bey gelijck van eenen vader roemen;
Sy was noch boven dien aen hem een echte vrou,
Aen hem, door Godes hant, versegelt in de trou.
Hy mocht haer niet-te-min sijn eigen dochter hieten,
Mits sy van hem door God haer wesen quam genieten.
Sie daer een grooten bant: Sy twee en zijn maer een,
Zijn vleesch van eygen vleesch, en been van eygen been;
Daer is maer een verschil: de man heeft vaster leden,
Is vaster in het breyn, en vaster in de reden,
Vermits hy is de man, en sy van swacken aert;
Siet, hoe dit eerste volck te samen is gepaert.
Gaet nu eens, weerde ziel! in stilheyt over-wegen,
Hoe dat het met den Heer in desen is gelegen:
Hy is nu door het vleesch een broeder van de mensch,
En 't was sijns vaders wil, en sijn volkomen wensch.
Hy is het eeuwigh woort, den gront van alle saken,
Van datter is geweest, en datter is te maken;
Hy vader van de mensch, en, tot een vaster werck,
Hy man, en eenigh hooft van sijn geminde kerck.
Hy is, met eygen wil, uyt sijnen throon gekomen,
En nam ons wesen aen, de sonden uyt-genomen;
Siet daer, tot onsen troost, het eenigh onderscheyt,
Dat God heeft tusschen ons en tusschen hem geleyt.
O bant die noyt en breeckt1), die noyt en wert ontbonden,
Daer nimmer onlust rijst, of scheitbrief wert gesonden,

1) Nescit haec conjunctio divortium. Ego, inquit, do us vitam aeternam, et nemo rapiet eas de
manu mea. Joh. 10.
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Daer staêgh de lieve bruyt een volle gunst geniet,
En nimmer weduw-vrou, en noyt verlaten hiet.
Hier kan geen aertsche trou by werden vergeleken,
Want die is in der daet een winckel van gebreken;
Maer God is één met ons, en waerom dan getreurt?
Hy voelt bet even-selfs al wat sijn bruyt gebeurt.
Daer is in dit verbont gemeenschap aller saken,
Die sonder onderscheyt de twee geliefde raken;
Hy seyt met vollen mont, hy seyt de werelt aen:
Wat ghy de mijne doet, dat wort aen my gedaen.
Door-siet des Heeren boeck, ghy sult geduerigh vinden,
Hoe na sich Godes soon met ons heeft willen binden:
Al wat de kunste voeght, al wat te samen wast,
Dat wort sijn heiligh bont geduerigh toe-gepast.
Gaet, draeyt voor eerst het oogh op dese wonder-reden:
Het woort noemt sich het hooft, en ons sijn eygen leden.
Siet, wat een diepe gunst? wat eyster yemant meer?
Siet daer een Christen mensch, één lichaem met den Heer!
Hoort yemant van een boom, van loof of tacken spreken,
Het lam en Godes kerck die worter by geleken;
En wieder recht verstaet hoe dat men boomen int,
Die leert hoe diep het woort ons swacken aert bemint.
De mensch heeft Godes soon met stagen lof te dancken,
Hy is de wijngaert-stock, en wy de teere rancken;
Hy is die ons verquickt met sap en groeysaem vocht,
En treckt een teere schoot tot boven in de locht.
Sweeft yemant met den geeft op vastgebonde mueren,
Die, onder een verheelt, veel hondert jaren dueren;
Oock daer in schuylt een beelt van Godes vaste trou:
De Soon die noemt hem selfs een hoecksteen van 't gebou.
Of soo der yemant tracht, om recht te mogen weten,
Hoe dat de saken gaen, wanneer de menschen eten,
En hoe het geen men nut vereenight met het lijf,
Dit leert oock even daer den gront van dit bedrijf.
Het lam, om sijn verbont ons krachtigh aen te wijsen,
Heeft met sijn eygen vleysch de sijne willen spijsen,
Om soo te doen verstaen, dat ons het innigh hert,
Dat ja, de gansche mensch met hem vereenight wert.
Verlosser, zijt gedanckt. De doot die is gestorven,
Ghy hebt door uwe pijn ons eeuwigh heyl verworven,
Ons van den vloeck bevrijt. Jehova, weeft gegroet!
Dat ons den segen bracht, dat is uw suyver bloet.
Ghy hebt een stage smert op aerde willen lyden,
Ghy hebt geen wrange smaet of schande willen myden,
Op dat in ons de doot, en alderhande pijn,
Om uw vervloeckte doot, gesegent mochte zijn.
Ick ben, o lieve God! vry meer aen u verbonden,
Vermits ghy my genaest van al mijn droeve sonden,
Als dat uw hooge macht my ziel en lichaem schiep,
En in het leven bracht, en in de werelt riep.
Ick wert uw schepsel, Heer! (des moet ghy zijn gepresen)
Doen ick was enckel niet, en sonder eenigh wesen;
Maer my is hooger gunst door uwen geest geschiet,
Doen ick vernietight was, en min als enckel niet.
Ghy hebt my, door één woort, bekleet met dese leden,
En in mijn borst geleyt de gronden van de reden;
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Maer dat mijn weerde ziel is van de doot verlost,
Dat heeft u bange pijn, en 's herten bloet gekost.
Doen ghy mijn lichaem schiept, wert ick aen my gegeven,
Maer doen ghy my genaest, ben ick in u gebleven.
Doen ick ontfangen wert, verkreegh ick vleys en bloet;
Maer, doen ghy my ontfinght, een onbegrepen goet.
O duysent duysentmael, en duysent daer en boven,
Ghy zijt met hooger eer van alle vleesch te loven,
Dat ghy uyt enckel gunst, ons dorre zielen laeft,
Dan of ghy aen den mensch een gansche werelt gaeft.
Uw gaven, door het volck genoten op der aerden,
Die waren sonder vrucht, of van geringer waerden,
Indien ghy boven al ons niet en had gejont
Dat hooghste ziel vermaeck, het eeuwigh trou-verbont.
O Lam, o Godes soon, en God van eeuwigheden!
Die soo verheven gunst liet dalen hier beneden,
Versegelt dit geheym aen ons verslagen geest,
Die staêgh der slangen list en quade driften vreest.
Laet ons tot in het mergh uw vader-gunst gevoelen,
Als tegen ons gemoet de quade tochten woelen,
Als ons de werelt terght, de Duyvel stricken leyt,
Doch meest als ons de ziel uyt dese leden scheyt.
Ghy hebt met u het vleys ten hemel op-genomen,
Om ons oock in het vleys aldaer te laten komen.
Mijn lichaem! weest gerust, en troost u met gedult,
Nadien ghy in het graf niet eeuwigh blyven sult.
Ghy hebt, onnoosel lam! eens tranen willen gieten,
En liet het droevigh nat op uwe wangen vlieten,
Doen uw geminde vrient lagh in het duyster graf,
En als een diepe neep in uwe ziele gaf.
Hier uyt besloot het volck (en vry niet sonder reden),
Dat ghy hem liefde droeght, en dat in volle leden.
Want als een deftigh man bedroefde tranen weent,
Soo wort in sijn gemoet de liefde recht gemeent;
Maer nu hebt ghy voor ons uw herten-bloet vergoten,
En 't is gelijck een stroom uyt uwe borst geschoten.
O, wat is dat een gunst, die ghy de menschen toont,
Die van soo wreden doot u niet en hebt verschoont!
Daer was noyt bruydegom op aerden oyt te vinden,
Die met soo diepen sucht sijn herte quam te binden
Aen sijn verkoren lief, als God, ons hoogste goet,
Aen sijn geminde kerck, aen onse zielen doet:
Hy sweeft staêgh over haer met wonder groot verlangen,
Gelijck een jongelingh, met soete min bevangen;
Geen stont, geen oogen-blick van al den ganschen dagh,
Dat hy van haer vertreckt of elders wesen magh.
Schoon sy by wijlen valt, hy kanse niet verlaten,
Schoon sy van hem verdwaelt, hy wilse nimmer haten,
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Hy dult haer swacken aert, hy draeght haer swaren last,
Hy blijft aen haer gemoet met stale ketens vast.
En of sy menighmael verlaet sijn reyne wegen,
Noch is hy lijckewel tot hare gunst genegen,
Hy roert haer in den geest, hy klopt haer aen de borst,
Tot sy eens wederom na haren Schepper dorst.
De ziel oock wederom en neemt geen vergenoegen,
En kan tot geen vermaeck haer droeve sinnen voegen,
En vint geen rechte vreught in al des werelts lust,
Tot sy, met God versoent, in haren Schepper rust.
Schoon datter eenigh mensch ter eeren wort verheven,
En dat hem machtigh goet en schatten zijn gegeven,
Schoon hy een lantschap bout, oock met sijn eygen ploegh,
Ten doet noch even-wel de ziele niet genoegh.
Schoon datter yemant heerst tot 's werelts laeste palen,
Soo dat in sijn bevangh de gansche sinnen dwalen,
De ziel gelijcke-wel en vint haer niet versaet,
Tot sy met volle drift tot haren schepper gaet.
Gelijck het zee-compas geduerigh plagh te sweven,
En aen het vluchtigh stael geen rust en wert gegeven,
Tot dat het regel-recht sijn lieve sterre siet,
En uyt haer schoonen glans als vollen lust geniet;
Soo staet het met de ziel: sy drilt van alle winden,
En weet geen vasten troost op aerden oyt te vinden,
Tot sy die groote ster, dat hoogh en heyligh licht,
Krijght binnen haer gemoet en onder haer gesicht.
Een, die sich in de trou genegen is te geven,
Wort tot sijn echte deel om eenigh goet gedreven,
Of om een wacker oogh, òf om een rooden mont,
Of om een bly gelaet, dat heusch en geestigh stont;
Maer ghy, o suyver lam! komt uwe bruyt genaken
Niet om haer schoonheyts wil, maer om haer schoon te maken,
En ('t geen noch vreemder is) dat haer vercieren moet,
Is uw verbleyckte mont, en uw vergoten bloet.
Uw leden, suyver lam! verwont in alle deelen,
Zijn aen uw weerde bruyt gelijck als hals-juweelen;
Uit uw mismaeckt gelaet ontluyckt haer schoone glans,
En uw bebloede kroon, dat is haer maeghde-krans.
Een bruyt van onsen aert, die siet met groot verlangen
Een frisschen jongelingh, en sijn gebloosde wangen;
Daer is haer staêgh gepeys, haer gansche ziel ontrent,
Daer is dat sich haer oogh geduerigh henen went;
Maer uw verkoren bruyt, die gaet haer ziel besteden
Aen uw gebroken lijf, en uw gewonde leden,
Aen uw gestraemden rugh, en door-gesteken borst;
Daer lest sy haren brant, en laefter haren dorst.
Sy denckt meest alle tijt, hoe vast hy was gebonden;
Sy wast haer in uw bloet, door-wandelt uwe wonden,
Sy blijft in dit gepeyns tot midden in der nacht,
Vermits haer vierigh hert van daer gesontheyt wacht.
Als Christus was genoot daer twee gelieven trouden,
En door den echten bant tot eene worden souden,
Doen heeft hy killigh vocht, dat in de beken vloeyt,
Gemaeckt tot edel nat, dat aen den wijngaert groeyt.
Dat wert daer in de feest in volle maet geschoncken,
Ontfangen met vermaeck, en vrolick uyt-gedroncken,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Soo dat men stracx verneemt een ongewone vreught;
Want uyt den wijn ontstaet een drift van nieuwe jeught.
Wat sal des hemels Vorst na desen eens bedencken,
Wat voor een diep vermaeck aen sijn geminde schencken,
Als hy sijn eygen feest hier namaels vieren sal,
En roepen over-hoop geheel het aertsche dal!
Als sijn gewenste bruyt, ter eeren op-genomen,
Sal voor hem sonder vleck en sonder rimpel komen,
Sal brengen voor den Heer een vrolick aen-gesicht,
Geciert met enckel glans, en met een eeuwigh licht!
Dan sal ons beste deel in haeste weder-komen,
En keeren in het huys, daer uyt sy was genomen,
En 't vleys, dat eertijts was een smisse van de pijn,
Sal dan gansch buyten leet en sonder smerte zijn.
De vrienden, door de doot soo langen tijt gescheyden,
Die sullen onder een, en met hen lieve beyden,
Dan paren op een nieu, en leven sonder strijt,
En niet gelijck het gingh in haer bedroefden tijt.
O, met hoe soeten lust en wat een diep verlangen,
Sal dan het nieu gebou sijn ouden gast ontsangen!
Al wat hun van het vleys en van de werelt heught,
Sal hun maer stoffe zijn tot lust van nieuwe jeught.
Dan sal ons beste deel, de wel-bedachte reden,
Noyt door een dom gewoel haer palen over-treden,
Noyt met het reyn vernuft haer stellen in verschil;
Want daer en sal geen lust meer strijden met den wil.
Ontsluyt u, mijn gemoet! op soo gewenste saken,
Op dat ick eenighsins dit heyl vermagh te smaken;
Ick bidde, pooght een woort te brengen aen den dagh
Dat ons in dit geheym wat dieper leyden magh:
Wel, peyst dat eenigh mensch sijn woningh siet verbranden
En doolt dan langen tijt in ver-gelegen landen,
Met droefheyt over-stort, met kommer aen-gedaen,
Vermits sijn beste pant tot asschen is vergaen;
Peyst vorder dat hy komt, nu moede van te dwalen,
En vint hem wederom in sijn bekende palen,
En vint sijn vorigh huys, dat plat ter aerde lagh,
Nu weder nieu gebout, oo konstigh als het magh:
De salen op een ry geciert in alle deelen,
De kamers vol tapijt, de koffers vol juweelen,
Den huysraet wonder net, den hof van nieu beplant;
In 't korte, gansch het werck verset in beter stant.
Peyst, hoe dat hem de geest in vreughde sal ontluycken,
Als hy sijn out vertreck eens weder sal gebruycken,
Niet als het eertijts was versoncken in het stof,
Maer soo het heden is, gelijck een Prinssen hof.
Siet, dus (na mijn begrijp) sal haer de ziel bewegen,
Als sy vernemen sal des Heeren milden segen.
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Ontrent haer ouden romp, nu weder nieu gemaeckt,
Daer van sy noyt de lust voor desen had gesmaeckt.
Noch wil ick boven al de ziele vergelijcken
Met yemant, die verreyst in verre Koninghrijcken,
(Of daer het edel gout in volle luyster straelt,
Of daer men diamant of rijcke peerels haelt),
En als hy dan een schat van alle moye dingen,
Van ketens, edel tuygh, van wonder schoone ringen,
Te samen heeft gebracht, en keert dan wederom,
Soo is hy over-al de vrienden welle-kom.
Sijn wijf, in droeve sorgh en sonder goet gelaten,
Om-vanght hem met den arm te midden op der straten,
Sy vint haer geest verbaest van soo een rijcken glans,
En noemt hem even-staêgh een peerel van de mans.
Haer kleet, te voren schrael, dat wort haer uytgetogen,
En sy wort op-geciert als lieden van vermogen,
En waer men door het huys het ooge maer en slaet,
Daer vint men over-al de kamers vol cieraet.
Het lijf noem ick het wijf: Hoe sal het stof verquicken!
Hoe sal het sijnen stant in ander wesen schicken,
Wanneer het innigh deel eens weder-keeren sal,
Verciert met enckel glans en buyten ongeval!
Mijn tonge stamert wat in dese groote saken,
Maer kan den rechten gront in geenen deel genaken;
Ick suchte, lieve God! en vry met ongedult,
Tot ghy ons dit geheym eens kondigh maken sult.
O wonder diepe vreught, by niemant af-gemeten,
Als ons inwendigh deel, van God alleen beseten,
Sal vry zijn van het vleysch en wat het vleys versint,
Sal vry zijn van het stof en wat het stof bemint!

O Jesu, ware born van alderhande lusten,
Oock voor de doode selfs die in der aerden rusten,
Wanneer komt eens de tijt, dat u dit wonder Al
Als Koningh hulde doen, als Rechter eeren sal?
Ghy komt, gewis ghy komt; daer zijn gesette stonden,
Waer aen van alle tijt de werelt is gebonden,
De werelt neemt een end, en watter werelt hiet
Buyght onder Godes hant en onder uw gebiet.
Daer sal een hel trompet door al den Hemel klincken,
En doen aen alle pracht den hooghmoet neder-sincken,
En doen het nietigh vleys verrijsen uyt het graf,
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En al wat aen de worm eens aes en voedsel gaf.
Waer is, o bleecke doot, uw felle strael gebleven?
Het graf sal open gaen, het stof sal weder leven,
En noyt en wasser mensch soo ver tot niet verrot,
Of hy sal weder zijn, en kennen sijnen God.
Siet, hier is nu het dal vervult met dorre beenen1),
Gansch eygen aen de doot, gelijck de spotters meenen;
Maer neen, al schijntet stof, des efter niet-te-min
Daer komt een versche kracht, een nieu bewegen in.

1) Daer van de propheet Ezechiel spreeckt cap. 37.
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Daer komt een snelle wint van boven af-gedreven,
Die buldert op het velt, en doet de rompen leven,
Daer komt een jeughdigh vleesch gesegen om het been,
En schakelt op een nieu de leden over een.
De zee met haer gevolgh die sal haer dooden geven,
En setten op het droogh die in het water bleven:
Wat oyt een groote visch of ander dier verslont,
Dat sal de jongste dagh hun rucken uyt de mont.
Al wat'er oyt vergingh ontrent de dorre stranden,
Of lagh gelijck als mis op wey of koren-landen;
Al wat'er is verteert door middel van het vier,
Of bloedigh voetsel gaf aen eenigh selsaem dier:
Al wat het stof besat sal uyt den grave stijgen,
En wat'er ziel ontsingh, sal weder adem krijgen,
Sal groenen op een nieu, gelijck als jeughdigh gras,
En komen in den stant gelijck het eertijts was.
De gansche werelt-kloot die sal bestaen te baren,
En brengen aen den dagh al wat eens menschen waren.
Hoe selsaem wilt'er gaen, als gansch het aertsche dal,
Juyst als een swanger wijf, sich open geven sal!
Gelijck ons nietigh vleys, ontrent de leste stonden,
Wanneer het lichaem staet om haest te zijn ontbonden,
Sent teyckens van de doot, al eer het herte sluyt,
Sent boden, soo het schijnt, en posten voren uyt;
(Het oogh sackt in het hooft, en wort allencxen duyster,
De roode lippen bleyck, de wangen sonder luyster,
De mont vol onguer schuym, de keel vol heesch gesucht,
Tot dat de bange ziel ten lesten henen vlucht);
Soo wil 't hier namaels gaen, wanneer de tijden naken,
Dat God sal alle glans tot stof en assche maken1);
Dan sal men in de lucht, en even boven dien
Veel wonders in de zee en op der aerden sien.
De son, het machtigh vat, en haer vergulde stralen
Die sullen bloedigh zijn, en sonder regel dwalen.
De maen sal met een sack betrecken haer gesicht,
En toonen aen het volck een wesen sonder licht.
Het gansche nacht-cieraet, de glinster-rijcke sterren,
Die sullen duyster zijn, en onder een verwerren,
En, t'wijl het anghstigh volck uyt banger herten sucht,
Versmelten als een was, en sijgen uyt de lucht.
De winden, aen-gevoert door felle donder-slagen,
Die sullen enckel schrick door al de werelt dragen.
De zee, in haren loop verlaten van de maen,
Sal met een vreemt gedruys de steyle klippen slaen.
De vasten omme-gangh van dagen, maenden, jaren,
En sal geen winter meer, geen somer openbaren.
Het zy men vreughde schept, of sware smerten lijt,
Het sal geduerigh zijn, en buyten alle tijt.
De rotsen even-selfs en hoogh verheven wallen,
Die sullen over-hoop, en plat ter aerden vallen,
En al wat machtigh scheen, of diep gewortelt stont,
Sal los en vluchtigh zijn, en sweven sonder gront.
De stonden van den tijt, die wy te voren sagen,
Die worden over-al geheeten Menschen-dagen;
Maer een die komen sal, die is des Heeren dagh,
1) Matth. 24.10. Marc. 16.24. Luc. 21.25. Esa. 13.10. Ezech. 32.7
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Die geen ellendigh mensch voor sijne keuren magh.
Daer sal een hel trompet door al de werelt klincken,
En doen aen alle vleesch den hooghmoet nedersincken,
Daer sal een stemme gaen door gansch het aertsche dal,
Die in de graven selfs een yder hooren sal:
‘Rijst op ghy dooden, rijst, en hoort het oordeel vellen,
Dat u sal in de pijn of in de vreughde stellen;
De Rechter is bereyt, de tijt die is vervult
Dat ghy verdiende straf of loon ontfangen sult!’
Hier op sal Godes soon, de Rechter aller volcken,
Met glans en groote kracht verschijnen in de wolcken,
En sitten in het recht, en brengen aen den dagh,
Wat oyt verholen was, en in het duyster lagh.
Dan sal hy al het leet van sijn geminde wreken,
Dan sal hy alle macht en alle pracht verbreken:
De doot, het bleecke spoock, verselt met nare pijn,
Die sal in desen strijt de leste vyant zijn.
Dan sal een groote schaer, die niet en is te tellen,
Dan sal een machtigh heyr sich voor den Rechter stellen,
De meester met de knecht, de ridder met den graef,
De bouwer met den heer, de Koningh met den slaef.
Dan sal sich alle vleesch voor sijnen Schepper setten,
Om daer gekeurt te zijn na Godes hooge wetten;
Om daer met eeuwigh heyl door hem te zijn gekroont,
Of anders, na den eysch, van hem te zijn geloont.
Daer sal het wacker oogh, dat noyt en heeft geslagen,
Gaen scheyden over-al de bocken uyt de schapen,
Gaen letten wie een wolf, en wie een harder was,
En wie de schapen at, en wie het vee genas.
Al watter is bedacht, of in der daet bedreven,
Dat is in sijnen boeck ten naeusten op-geschreven;
Al wat in yder mensch ontrent den boesem woelt,
Dat wort in dit gericht als metter hant gevoelt:
Hier baet geen slim bedrijf, geen veynsen, geen ontkennen,
Gelijck sich menighmael de lieden hier gewennen;
Al stamert schoon de tongh, al swijght de bleecke mont,
De geest die doet hem op tot aen sijn diepste gront.
Kom, denckt nu, lieve ziel! wat is het eeuwigh leven,
Dat God uyt enckel gunst sijn kinders heeft te geven?
Wat is het bruylofts-feest, dat God heeft toe-geseyt,
Dat God sijn weerde bruyt voor eeuwigh heeft bereyt?
Het is een stage vreught, een volheyt aller lusten,
Het is een diep vermaeck, daer in de zielen rusten,
Het is een helder licht, een blijde sonne-schijn,
Gesontheyt sonder leet, en blijtschap sonder pijn,
En leven sonder doot, en heden sonder morgen,
En eere sonder haet, en weelde sonder forgen,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

367
En vrede sonder twist, en welstant sonder nijt,
En liefde sonder vrees, en wesen sonder tijt.
Het is een eeuwigh feest, dat niemant kan beschrijven,
Daer noyt een droef geval de vreughde kan verdrijven,
Een onbegrepen heyl, daer in het ooge dwaelt,
En dat in 's menschen hert noyt af en is gedaelt.
Geluckigh is de ziel, die eenmael sal genieten
De beken van geluck, die in den Hemel vlieten!
Geluckigh is de mensch die, van den doot bevrijt,
Sijn God en eeuwigh heyl sal loven alle tijt!
O dagh, o grooten dagh! beginsel van het leven!
Wanneer ons lastigh kley sal in der hooghten sweven,
Wanneer de bleecke doot sal vluchten uyt het velt,
Uyt vreese van te sien den onverwonnen helt.
O dagh, o grooten dagh! als wy, met reyne leden,
Den Heere sullen sien, en voor den Schepper treden!
Als dit ellendigh vleys, bevrijt van ongeval,
Voor eeuwigh sijnen God ter eere leven sal!
O dagh, o grooten dagh, met blijtschap over-goten!
Wiens smaeck noyt menschen hert voor desen heeft genoten,
Noyt oogh en heeft gesien! O dagh, o grooten dagh!
De grootste dieder oyt op aerde dalen magh.
O bruyloft, hooghste vreught! o wensch van alle dingen!
Ick hoore (na my dunckt) den grooten Koningh singen,
Ick hoore Davids harp, ick hoore soet geluyt,
Ter eere van het lam en sijn geminde bruyt.
O Vorst, o schoonste Vorst! uyt menschen zaet gesproten,
Met Godes eeuwigh heyl en segen overgoten,
Gekroont in volle maet met hoogh-verheven eer,
Niet heden slechts alleen, maer staêgh en immermeer!
Ghy sult ons laten sien de volheyt uwer feesten,
En sult dan zijn de geest van ons vernieude geesten,
De ziel van onse ziel, het al in yder mensch,
Ons wesen, ons vermaeck, ons vollen herten-wensch.
Gelijck een vluchtigh hert, aen alle kant gedreven,
Dat in de bossen selfs geen rust en wert gegeven,
Een dorren adem blaest uyt sijn verhitte borst,
En soeckt een koele beeck voor sijn benauden dorst;
Soo is 't dat mijn gemoet en al de sinnen hijgen,
En met een bange sucht tot in den Hemel stijgen,
Naer u, o ware born, o reyne water-beeck!
In wien ick even-staêgh mijn droeve sinnen breeck.
Op op, o deftigh helt! onwinbaer in het strijden,
Gort nu te deser uyr het sweert aen uwer zijden,
Het sweert, het machtigh sweert, het Koninghlick cieraet,
Een teycken aen het volck van uwen hoogen staet.
Gebruyckt van heden af de krachten uwer ermen,
En wilt het suyver recht en ware trou beschermen,
Op dat, door uw belcyt, ten lesten magh geschiên,
Dat noyt en is gedaen, en nimmer is gesien.
Uw pijlen zijn gescherpt en na den eysch geslepen,
De vyant dient bestoockt en aen te zijn gegrepen;
Al wie dat uwe macht sal willen tegen-staen,
Die sal uw rechterhant geheel te morsel slaen.
Uw throon, o machtigh Vorst! die sal bestendigh blijven,
Vry langer als het swerck sal om den Hemel drijven.
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't Is billick uytter aert wat uwe macht gebiet,
Soo dat het slim bedrogh voor uwen schepter vliet.
Ghy hebt het recht bemint, de reyne trou gepresen,
Maer haet in tegen-deel het boos en schendigh wesen;
Dies heeft u God gesalft, en meerder eer gejont,
Als yemant die sich oyt in aerd' of Hemel vont.
Uw kleet, wanneer ghy komt ontrent de jonge luyden,
Is niet als enckel myrrh' en reuck van soete kruyden;
Soo dat het gansche lant van uwen segen weet,
Als ghy in volle glans uyt uwe kamer treet.
Siet, onder uw gevolgh zijn dochters aen te schouwen,
In hoogheyt voort-gebracht en boven alle vrouwen;
Die staen tot uwen dienst, met groote vlijt, bereyt,
Verwondert in den glans van uwe majesteit.
Maer t'uwer rechterhant komt haer de bruyt vertoonen,
Die ghy tot uw gemael hebt een-mael willen kroonen
Met reyn met edel gout, dat al de werelt acht,
Om dattet over zee van Ophir is gebracht.
Wel aen nu, schoone maeght! uw staet die sal vergrooten,
Vergeet uws vaders huys, en uwe lants-genooten,
En hanght den Koningh aen, soo wil de grootste Vorst
U prenten als een beelt op sijn genegen borst,
Soo wil het machtigh volck van Tyrus u gedencken,
En uyt haer rijcke kust met edel tuygh beschencken,
Tot ciersel uwer jeught, en, met een blijden sin,
U hulde komen doen gelijck een Koningin;
Ghy zijt, verkoren pant, in schoonheyt uyt-gelesen,
En heerlijck in gelaet, en deftigh in het wesen,
En wonder net geciert tot uwe bruylofs-feest,
Maer des al niet-te-min noch schoonder in den geest.
Men gaet u, weerde bruyt, den Koningh toe-bereyden,
En al het maeghde-rot, dat komt u daer geleyden;
Dat komt met groote vreught, betreet het machtigh hof,
En queelt een nieu gesangh, gedicht tot uwen lof.
Prinssesse, weest gegroet! uw tacken sullen bloeyen,
En uyt uw reyne stam daer sullen Vorsten groeyen.
Vriendinne, schept een moet! De vrucht van uwen schoot
Sal buygen onder haer de krachten van de doot.
Godinne, weest verheught! men sal in alle velden,
Men sal tot allen tijt van uwen segen melden,
En daer en is geen mensch in gansch het aertsche dal,
Die niet met stagen lof uw naem verheffen sal.
O dag, o grooten dagh! wilt in der haest verschijnen,
Op dat door uwe glans de sonde magh verdwijnen,
Op dat het nietigh vleesch, dat in den grave lagh,
Met onvermoeyden vlijt den Schepper loven magh.
Dan sal de ware kerck in voller maten leeren,
Hoe sy den levens-vorst moet prijsen, dancken, eeren,
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Hoe dat een reyne ziel in haren God verblijt,
En hoe men Heyligh! roept, en dat voor alle tijt.
Dan sal aen Godes volck, aen Godes lieve scharen,
Het nieu Jerusalem sijn luyster openbaren;
Dan sal het open doen sijn ongemeten schat,
By geen vernuftigh breyn te voren oyt gevat.
Dan sal des Heeren licht in volle stralen schijnen,
En al wat grousaem is, van stonden aen verdwijnen.
Geen helle diamant of ander tchoon juweel,
En toont in sijnen glans het alderminste deel.
Wat is doch, weerde ziel, de luyster deses werelts?
De poorten van de stadt die zijn van reyne perels,
En yder isser een. (Denckt wat het wesen moet,
Daer God op dese wijs het stuck ons open doet!)
Haer gronden zijn Saphir, Thopaes, en Amathisten,
Daer in het aertsche dal noyt menschen af en wisten;
Haer straten enckel gout, gelijck gesuyvert glas,
Dat niemant heeft gesien, oock noyt te voren was,
En schoon of in de stadt geen tempel is te wijsen,
Men hoorter even-wel den schepper eeuwigh prijsen,
Het lam dat leert het volck, en God die is de kerck,
God is haer eeuwigh heyl, haer eenigh oogh-gemerck;
God sal het bruylofs-kleet aen hare leden passen,
En van haer aengesicht de droeve tranen wassen,
God sal met hemels dau, vol kracht en rechte keest
Haer laven aen de ziel, en drencken aen den geest.
Hier schiet geen heete son de kracht van hare stralen,
Hier laet geen koude maen haer dampen neder dalen,
Hier wort geen licht gebruyckt, als in het aertsche dal,
Haer fackel is het lam, en God verlichtet al.
De nacht en haer gevolgh, bekleet met duysterheden,
En worter niet gesien, en worter niet geleden,
Wat vuyl of grousaem is, en heefter geenen kans,
Hier woont een suyver licht, en niet als enckel glans.
Hier komt een reyne lucht met helle stralen schijnen,
Het oud' en is niet meer, het eerste moet verdwijnen,
Hier sal een nieuwe lucht, een ander werelt zijn,
Gesuyvert van verdriet en alle droeve pijn.
Hier sal het ooge sien wat al de sinnen wenschen,
Want God sal even-selfs hem voegen by de menschen
En woonen by het volck. O, noyt begrepen saeck!
O, waer de Schepper is, daer is alleen vermaeck!
Hier komt een reyne beeck van Gode neder dalen,
Die spreyt haer in de stadt en al de naeste palen,
Die voet in haren gront des levens schoonen boom,
Een ciersel van den hof en van den rijeken stroom;
Hier is geen reden meer om eenigh leet te suchten,
Een yder nieuwe maent, die geeft hier nieuwe vruchten.
Het blat is even-selfs gansch heylsaem aen den mensch,
En schenckt voor droeve pijn geluck en herten-wensch.
Hier is een reyn vermaeck, en staêgh een lustigh wesen,
Hier aller vreughden keest, die zielen kan genesen,
Hier is het hooghste goet, hier is gestage rust,
Hier is volkomen troost en aller harten lust;
Hier is het rechte mergh van Godes hooge wercken,
Die geen vernuftigh hooft op aerde konde mercken;
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Hier is de rappe ziel in haer volkomen kracht,
En weet in volle maet, dat noyt en is gedacht;
Hier siet men in het diep, dat noyt en is gemeten,
Hier leert men uyt de daet, dat noyt en is geweten,
Hier wortet op-gedaen, dat noyt en is gekent,
En daer noyt edel breyn sijn spits en heeft gewent;
Hier siet men met bescheyt de gronden van der eerden,
De maen en haer gespan, de gulde sonne-peerden,
Hier siet men wat de lucht en wat de zee beroert,
En wat dit wonder rat geduerigh omme-voert.
Hier kan een rappe ziel ten vollen onder-vinden
Het woon-huys van de snee en van de koude winden,
En hoe dat in de lucht den blicxem wert gebaert,
En hoe het selsaem vyer in tacken neder-vaert;
Waer uyt den hagel rijst, en hoe den koelen regen
Komt uyt een dicke wolck van boven af-gesegen,
En waer de dageraet haer versche rosen pluckt,
En hoe de swarte nacht haer weder onder-druckt.
En waerom meer geseyt? De Schepper aller saken,
Sal ons te sijner tijt den Hemel kondigh maken,
Sal door sijn hellen glans verklaren ons gesicht,
En storten in de ziel een onbegrepen licht.
Hou stil, o swacke pen! en laet de reste blijven,
In u en is geen kracht van dit geheym te schrijven;
Stelt al het verder uyt tot eens het wonder al
Hier namaels sich ontdoen en open geven sal.
Hoe snelt my nu de geest om God te mogen naken!
Om God te mogen sien, en God te mogen smaken!
O God! ghy zijt alleen de troost van mijn gemoet,
Mijn hoop, mijn toeverlaet, mijn schat en hooghste goet,
Mijn diepsten herten-wensch. Wanneer doch sal het wesen
Dat ghy, uyt enckel gunst, mijn qualen sult genesen?
My roepen uyt het vleys, my stellen in den geest,
My brengen daer geen doot of hel en wort gevreest?
Gunt my doch, lieve God! dat ick u mach genieten,
Soo kan geen tegenspoet, geen pijne my verdrieten,
Soo kan geen aertsche vreught verrucken mijn gemoet
Om dat mijn innigh hert van elders wort gevoet.
Komt, woont in dese ziel, soo wil ick geensins vragen,
Naer al dat yemant plagh op aerde na te jagen,
Naer yet dat oyt een helt of machtigh Koningh wan,
Ja, wat den Hemel selfs voor segen hebben kan.
In God is alle vreught ter volheyt op-gesloten,
Wie heeft'er buyten hem oyt recht vermaeck genoten?
Wie is 't, die sonder Godt oyt eenigh dingh ontfingh?
Geeft u aen my, o Heer, en neemt my alle dingh!
Komt, oeffent dit gemoet: Sent rijckdom, neemtse wede
Maeckt sieck, of maeckt gesont, verheft, of stort my nede
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Ick sta voor u bereyt: maer als ghy komen sult,
Soo geeft my doch een hert gewapent met gedult.
En ghy, o suyver lam! die neder zijt gekomen,
Ons banden hebt geslaeckt, ons smerte wegh-genomen,
In wiens verkoren schoot de vader heeft geleyt
Al wat voor uwe kerck door hem is toe-bereyt;
Ghy hebt mijn boosen aert en mijn verdiende plagen
In uw gesegent lijf, in uwen geest gedragen,
Ghy hebt des Heeren wraeck, tot in den diepsten gront,
Ghy hebt in u gevoelt, dat my te lijden stont.
O soen voor onse schult, en oorspronck van het leven!
Wat sal ick immermeer u weder konnen geven?
Wat sal mijn sondigh hert oyt brengen aen den dagh
Dat u in eenigh deel ten goede dienen magh?
Eylacen, niet een sier! Wy zijn onnutte knechten,
Die niet tot uwen dienst en weten uyt te rechten,
Wy zijn maer enckel stof, en bijster aerts gesint,
Soo dat men niet als vleesch in onse sinnen vint.
En des al niet-te-min, soo wil ick mijn gedachten,
Mijn hert, en innigh mergh, mijn ziel en gansche krachten,
Gaen schicken t'uwer eer, en singen uwen lof,
Tot my de bleecke doot sal leggen in het stof.
'k En dien u, lieve God, niet als uw schepsel soude,
Niet als het my betaemt, of als ick heden woude,
Ick wilde beter doen, indien ick maer en kon,
En dat een hooger geest mijn swackheyt over-won.
O ghy, die mijn gemoet het willen hebt gegeven,
Maeckt dat ick tot de daet magh worden aen-gedreven,
Magh worden opgebeurt, door uw verheven kracht,
Waer op mijn innigh mergh met groot verlangen wacht.
Komt ghy als bruydegom met onse ziele paren,
En wilt daer uwe kracht en segen openbaren!
Kom, druckt ons in den geest, dat reyn en hemels-beelt,
Dat ons, na lange pijn, den nieuwen mensche teelt.
Ontsluyt het innigh mergh van uwe beste schatten,
Die noyt, na rechten eysch, ons aertsche sinnen vatten;
Wort een met onse ziel, omhelst uw lieve kerck,
En opent uwe bruyt, dat hooghse wonder-werck,
Den boesem uwer gunst, de keest van alle saken,
Die ons ellendigh volck alleen kan saligh maken,
Die ons den geest verquickt, ons drenckt met reynen wijn,
En schenckt ons 's Hemels vreught daer wy op aerde zijn.
Ghy kent mijn kranck gestel, het schepsel uwer handen,
Ghy kent mijn swacken aert en mijn bedroefde banden,
Ghy weet, dat ick alleen maer stof en asch en ben,
En dat ick, ydel mensch, uw wegen niet en ken.
Verlicht mijn doffen geest, en suyvert mijn gedachten,
En geeft dat ick voortaen de werelt kan verachten;
Geeft dat ick anders doe, als ick te voren plagh,
En even in het stof den Hemel voelen magh.
Wilt uyt dit tranen dal dit nietigh schepsel halen,
En laet het in het graf met vrede neder-dalen.
Hy heeft genoegh geleeft die ghy de gunste biet,
Dat hy tot sijnen troost den hooghsten Trooster siet;
Dat hy omhelsen magh den Heylant aller volcken,
Om namaels hem te sien hier boven in de wolcken;
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Dat hy den helt beschout, die met een volle kracht
Heeft onder sijn gebiet den prinsse van de nacht.
Ghy hebt met diep beleyt, en met een groot vermogen,
Ghy hebt met huyt en vleysch mijn beenen overtogen,
Mijn ingewant bekleet, mijn leden overdeckt,
En banden over-al en aders uyt-gestreckt.
Ghy hebt mijn aert gekent, oock eer ick was begonnen,
Ghy hebt mijn weecke stof als kase laten ronnen;
Ghy hebt door enckel gunst mijn leden uyt-gewracht,
En, doen het u beviel, getogen uyt de nacht.
Ghy hebt my vrouwen melck en voedsel laten smaken,
En sult in korten tijt my weder aerde maken.
Ick ben een dorren halm, een damp, een ydel kaf,
Ick helle langen tijt, ick sijge naer het graf.
Ick ben een nietigh dingh nu dichte by 't verrotten,
Ick ben gelijck een kleet bevochten van de motten;
Ick snelle na den kuyl, en na de leste reys,
En ga met grooten haest den wegh van alle vleys.
Maer schoon ick dit gevoel, waerom sal ick vertsagen?
Waerom mijn anghstigh hert hier over-leggen knagen?
Ick wetet voor gewis, dat mijn verlosser leeft,
En dat hy volle macht van alle zielen heeft.
Ick wetet voor gewis, hy sal mijn stof verwecken,
En met haer eygen huyt mijn leden over-trecken;
Ick weet, hy sal het rif, dat in het duyster lagh,
Eens stellen in het licht en brengen aen den dagh.
Ick weet my sal geen doot of Duyvel weder-houwen
Van God, mijn eenigh heyl, met oogen aen te schouwen.
Ick weet ick sal hem sien oock in dit eygen vleys,
En 't is my in den geest een wonder soet gepeys.
En vreest niet weerde ziel, wel haest te zijn ontbonden,
Ghy sult dan zijn bevrijt van alle snoode sonden,
Van 's Duyvels slim bedrogh, van al sijn wreet gewelt,
Van al wat oyt den mensch hier op der aerden quelt.
Ghy sult in tegendeel den Schepper aller dingen,
Ghy sult des Heeren lof voor eeuwigh mogen singen,
Ghy sult voor oogen sien een onbegrepen schat,
By geen vernuftigh breyn op aerden oyt gevat.
Gods soon is even selfs een offer voor de sonden,
Die heeft de swarte macht voor eeuwigh in-gebonden;
De gramschap is gestilt, het onrecht is gerecht,
Het hant-schrift is te niet, en aen het kruys gehecht;
De schult is afgedaen, de schande wegh-genomen,
De nacht die is voorby, het licht is in-gekomen,
De straffer is gestraft, de dwinger over-heert,
De droefheyt is in vreught, de smaet in lof verkeert.
De wan-hoop is vertroost, de wraeck die is gewroken,
De stricken zijn verstrickt, de banden af-gebroken,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

370
De swackheyt is gesterckt, de felheyt is versacht,
Daer is een helle glans geresen in de nacht.
De tweedracht is versoent, het onheyl is genesen,
En al wat eertijts was, dat heeft een ander wesen,
En, met een woort geseyt, de dooder is gedoot,
En 't aertrijck wort gespijst met enckel Hemels-broot.
Wel aen nu, ware troost van alle bange zielen,
Die sonder uw behulp de doot ten proye vielen,
Ontsondight my den geest, en suyvert dit gemoet,
Door uw gewonde borst, en uw vergoten bloet!
Vergunt aen uwen knecht gemeenschap uwer gaven,
En wilt met Hemels dau mijn dortigh herte laven!
Weest in dit woeste meyr mijn ancker in de noot,
Mijn blijtschap in verdriet, mijn leven in de doot!
Mensliever, sondaers-troost, perstreder, segenvechter,
Zielheelder, maeghde-kint, hertskenner, wereltsrechter,
Doots-dooder, vrouwen-zaet, vrymaker, zielen-rust,
Soen-offer, God-met-ons, Hel-stoorder, Hemels-lust,
Geest-storter, werelts-licht, voorbidder, wetsvervulder,
Kruysdrager, Al-in-al, doorbreker, smaetheytsdulder,
Hoeck-steen, genaden-stoel, dal-lely, Hemels-broot,
Eerts-priester, levens-boom, Gods eeuwigh-tijt-genoot,
Israëls ware Vorst, en toevlucht aller menschen,
Die meer in u begrijpt als alle zielen wenschen,
Begin van alle dingh, en eynde van 't gebod,
God-mensch tot onsen troost, en aller menschen God;
Kracht, helt, raet, Vrede-vorst, Verlosser uwer kercken!
Wilt door een reynen geest in ons geduerigh wercken!
Maeckt, als de doot genaeckt, ons' herten onbeschroomt;
O Engel des Verbonts, o Heere Jesu, koomt!
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Ouderdom en buyten-leven, op Sorghvliet.
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Aen den goetgunstigen leser.
Vermits in 't navolgende werck verscheyde saken van bysondere stoffen worden
verhandelt, veel slaende op het Buyten-leven, doch meest op het beleyt van den
Ouderdom, en hoe dat gedeelte des levens best dient aengeleyt en overgebracht, soo
wert hier tot voorbericht UE. te gemoete gevoert een kort begrijp van de bysonderste
materiën, in 't volgende werck begrepen. Langer voor-reden vint ick onnoodigh hier
te gebruycken. Ick heb onlancx by een Engelsch schrijver gelesen, dat seker
Ambassadeur van den Koninck van Groot-Britagne (by den Turckschen Keyser
verblijf houdende) tot lof van de Engelsche musijcq soo vele hadde geseyt, dat hy
den Grooten Heer eyndelijck soo verre hadde gebracht, dat de selve genegentheyt
scheen te hebben, om de langh-gepresen musicanten met stemmen te hooren singen,
en met instrumenten te hooren spelen; het welck den gemelten Ambassadeur vry
geen kleyne moeyte en tijt hadde gekost, vermits de Turcken (seyt de schrijver) uytter
aert van sangh, geklanck, en diergelijcke vermakelijckheden weynigh wercx maken.
De welgedachte Afgesanter dan, ter gesetter tijt en plaetse met sijn musicijns zijnde
gekomen, en den hoogh-gedachten Keyser zijnde geseten, omme de langh-verwachte
vermakelijckheyt aen te hooren, begonnen de voornoemde musicanten haer
speeltuigen nau-keurlijck te stellen, om de toonen van de selve poinctuëlijck over
een te brengen; het welcke wat geduert hebbende, opgemelten Grooten Heer (voor
een tijt niet als trim-tram hoorende) verloor niet alleen sijn gedult, maer oock al den
lust die hy scheen te hebben tot het voorsz. werck, en daer op gemelijck wordende,
is opgeresen en haestelijck uyt de sael, met al sijn gevolgh, niet wel gesint zijnde,
vertrocken, latende den Engelsman met alle de fanfaren van de voorsz. sijne
musicanten alleen sitten, die daerom met beschaemtheyt genootsaeckt waren van
daer op te kramen, en onverrichter saken naer huys te keeren. Ick dan, om mijn
Sorgh-vliet en Buyte-leven in gelijcke ongelegentheit niet te doen vervallen, snijde
hier alle langer voor-reden af, stellende den gunstigen Leser vry, sich van het volgende
kort begrijp te dienen, ofte oock sulcx na te laten, na des selfs welgevallen.
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d'Inleydinge van 't werck begint met een aenspraeck tot den ouderdom, en
overlegginge hoe de selve best dient beleyt, met byvoeginge van een gebed tot
God ten selven eynde dienende.
Onderlinge afscheyt van den tijt en den ouden mensch, vertoont met een plaet.
Bysondere plichten van een out en jongh mensch kortelijck aengewesen.
Hoe een out man sijn leven behoort lief te hebben, te weten: als een kreupel sijn
krucken doet.
De doot niet te vreesen, en redenen waerom.
Dat selfs de menschen somwijl vermaeck nemen in menschen te sien sterven,
en verhael van Roomsche amphitheatren.
D'Engelsche natie uyt den aert kloeckmoedigh in 't sterven, met aenwijsinge
van exempelen daer toe dienende.
Dat veel Heydenen kloeckmoedigh zijn gestorven tot opweckinge van de
Christenen.
Afsterven van sonden, goede aenleydingh tot een blymoedigh sterven.
Tijt tusschen 't gevoel van de werelt en de stilheyt van het graf, voor goet
geoordeelt.
Een sonderlinge geschiedenisse van een staetsuchtigh Romeyn, uyt Seneca.
Geen soldaet sonder kennisse van sijn Velt-heer sijn wachtplaets te mogen
verlaten, op een Christens sterven gepast.
Ledigheyt voor oude luyden geensins dienstigh te wesen.
Genegentheyt van den schrijver tot het Buyten-leven, en segen van het selve
als 't wel aengeleyt wort.
Vrede met God een vreetsaem leven te maken.
Wat het hooghste goet der Christenen zy.
Voorrecht van een recht Christen in alle ongelegentheyt.
Ontheyt en weerdigheyt van den lantbouw, ja God selfs d'eerste planter te zijn
geweest.
De grootste, van de werelt hebben lust gehad tot den lantbouw.
Den Hemel by de wilde menschen afgebeelt by een wel-gebonden hof.
d'Edelste Romeynen eertijts boeren geweest te zijn, d'oude patriarchen, de
Koningh Salomon, ja de Heere Christus selfs, loffelijck van den lanthouw
gevoelt.
Een tusschen-val van een geleert student schamperlijck door een boer
deurgestreecken.
Bedaeghde luyden nut te zijn met aerde kennis te maken.
Redenen waerom Sorgh-vliet in een schrale gront leggende, tot sijn Buyten
leven verkoren, en middel om geluckigh in zandige landen te planten.
Vergelijckinge van de vruchten die in Hollant worden gewonnen, met de
gewassen van andere warmer landen, en Godes zegen en wonderbare wijsheyt
daer in aengemerckt.
Verhael van de vruchten, gemacken, en vermakelijckheden in 't Buyten-leven
van Sorgh-vliet.
Eygen gewassen aengenaem.
Grofte in Sorgh-vliet, bestaende uyt menighte van vreemde zee-gewassen, en
watersprongen daer ontrent.
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Bedenckingen op seker hals-cieraet, wesende een zeegewas te Scheveninge op
strant gevonden, en by die gelegentheyt in bedencken genomen, of'er schepsels
in de zee zijn, kunst en verstant gebruyckende.
Beschrijvinge van de huyshoudinge en republijcke van de byen in Sorgh-vliet.
De stadt Tambi van hare belegeringe door byen ontset.
Bedenckinge waerom dat de Koninck Salomon sijnen luyaert, om berichtinge,
tot de mieren en niet tot de byen en sont.
Aenspraeck tot den wandelaer in Sorgh-vliet, en bedenckinge op den innerlijcken
aert van boom-gewassen.
Lijster- en sneppe-vangh, en diergelijcke vermakelijckheyt in Sorgh-vliet.
Buyten-leven gewillige armoede by d'oude genoemt, en waerom.
Aenspraeck en dancksegginge tot God by gelegentheyt van 't velt-cieraet.
Sorgen van aertsche dingen in 't Buyten-leven af te schaffen.
Geen penne of pinceel machtigh te zijn uyt te drucken het velt-cieraet, en
bemerckingen van Gods wonder-wercken die daer in te vinden zijn.
Sonderlinge bedenckinge, rijsende uyt het gesichte van de omliggende
lants-douwen, zee, duynen, hemel, enz. die gesien konnen werden van de heuvels
in Sorgh-vliet.
Vermakelijckheyt rijsende uyt het gesichte van 't velt-cieraet, soeter geoordeelt
als de grootste feesten van de prachtighste Romeynen.
Of het wel by seker Philosooph wort gemeynt, dat men van boomen en aert
gewassen niet leven en kan.
Verscheyden leer-stucken getrocken uyt den aert van boom-gewassen.
Doots gedachtenisse oock genomen te konnen werden selfs uyt een schoonen
hof.
Niet te grooten genegentheyt echter op te nemen tot planten, noch daer aen te
seer te hangen, en de gelegentheyt van Absalon daer op gepast.
Bloey tijt, het beste vermaeck in hoven, en goede bedenckinge daer uyt te
trecken.
Verhael van den korten ondergangh van de voornaemste plantagiën en hoven
van de oude en nieuwe werelt.
Voor alle boomen, den boom des levens te soecken best te zijn.
Beesten selfs, door vreese des doots, haer quade parten na te laten.
Sonderlinge en verscheyde vreemde manieren van sterven van veel groote
personagiën.
Aenmerckinge dat den schrijver van sesthien kinderen alleen doen was
overgebleven.
Verhael hoe den schrijver driederhande tanden in sijn mont heeft bekomen.
Groote veranderinge noch onlanghs in de werelt voorgevallen, en goede
bedenckinge daer uyt getogen.
Dat de jonckheyt de pols van de werelt, niet recht en voelt, maer in plaetse van
dien 's werelts arm-ringh betast, en dit met een plate uytgedruckt.
Gelegentheyt van Jonas in den walvisch, vergeleken met het reysen van
onbedachte jongelingen, en 's menschen wandel in de werelt.
Overgangh van den lantbouw tot het beleyt van ouderdom, en lichter te zijn wel
te schrijven als wel te leven.
Gelijckenisse genomen van den verloren soon tot rechte bekentenisse van sonden.
Danckbare aensprake tot God.
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Tijt van den mensch tot tseventigh of tachtigh jaer, maer weinigh die daer toe
komen.
Na den Koningh David, geen Koningh in Israel tot 70 jaer gekomen te zijn.
Aensprake tot God, tot goede uytkomste van hoogen ouderdom.
Dieet, of goede maniere van leven voor bedaeghde luyden.
Hoe de doot haer moort-priem af te nemen is.
Geen boetveerdigheyt uytgestelt te moeten worden, en gelijckenisse daer op
passende.
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Beleyt om den ganschen dagh wel te doen.
Gelijckenisse van op een bed met rosen lange te moeten liggen.
Alle herts-tochten voor oude luyden te vermijden.
Middel om ongeluckige saken ten besten te duyden.
Hebbende als niet hebbende, den besten troost in wereltsche ongelegentheyt.
Voorspoet dickmaels een voor-spoock van grooten tegenspoet.
Groot geluck gebracht tot uytmuntend' ongeluck.
Exempel van Nebucadnesar op 't voorgaende passende.
Diergelijck exempel van Abdonibeseck.
Wat de gront van rechte vrolijckheyt is.
In het treurhuys te gaen ons beste leerschool.
Middel van troost tegen laster monden.
Verscheyden middel om een gerusten ouderdom te hebben.
Hoe langer beraet, hoe slimmer quaet.
Verhael van verscheyden middelen om gerust in sijn oude dagen te mogen leven.
Tegenspoet hoe ten besten te duyden en mijden, met exempelen daer toe.
Gebed in nieuwe voorvallen te gebruycken.
Soberheyt bedaeghde luyden aengepresen.
Bedenckinge op erf-sieckten, dat is: qualen diemen van sijn ouders wort geseyt
te bekomen.
Afmaninge voor bedaeghde lieden, tegen gierigheyt en geltsucht.
Wel veel goets aen den armen te doen, doch met onderscheyt.
Bedenckinge, of ouders hare kinders haer goet dienen over te setten voor haer
overlijden
Troost-reden tegen af-sterven van kinderen, vrienden, enz.
Saken die eygentlijck by oude luyden dienen gepleeght.
Geluck en vermaeck, dat den schrijver meent te vinden in 't Buyten-leven
Middelen tot voorbereydinge van de doot.
Te wege te brengen, als men sterft, niet te doen te hebben als sterven.
Bedenckinge op 't gesichte van een stervenden mensche.
De verrijsenis der gestorvenen geeft troost voor de gene die sterven.
Gebed voor den stervenden mensche en 't besluyt van 't werck.
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Lof van Sorgh-vliet.
Ydelheyt der ydelheden
Op de werelt is het al,
Dat'er was, en is noch heden,
En hier namaels wesen sal.
O, vermaerde menschen-kind'ren!
Hoe draeft ghy hier soo verwoet,
Om u selven te verhind'ren
Van het eenigh eeuwigh goet!
Waer toe dient dit noestigh woelen?
Wat is doch uw oogemerck?
't Raeckt geen wit, en mist de doelen;
En 't is al verloren werck.
Prinssen, die daer, hoogh verheven,
Over zee en lant gebiet,
Wat kan u de staet-sucht geven,
Anders als gestaêgh verdriet?
't Veel en brenght u geen genoegen;
Trachtend' al na meer en meer;
Hooghmoet doet uw herten wroegen,
Tot ghy selfs eens stort ter neêr.
Vorsten, die het al doet beven,
Hoe ghy hier geduchter leeft,
Des t'onveylder is uw leven,
En ghy selfs meer vreest en beeft.
Wat betrout ghy op trauwanten,
Die ronts-om uw leger staen?
Sorgh en schrick, aen alle kanten,
Doen u steets den oorlogh aen.
Mannen, die het lant en steden,
Door uw hoogh gesagh, bestiert;
't Zijn de grootste ydelheden,
Die de meeste glans verciert.
's Morgens, na een weynigh slapen,
Klopt'er yemant, ghy moet voor;
Wie het is, 't zijn al uw schapen,
Die ghy neygen moet het oor.
's Middaghs, als ghy, om te eeten,
Nu van 't jock wat schijnt verlost,
Nauw'lijcx aen den dis geseten,
Krijght ghy weêrom post op post.
's Avondts, als ghy soeckt te rusten,
Door uw sorgen afgeslooft,
Dan zijt ghy noch vol onlusten,
Die u spelen door het hooft.
Heeft'er yemant wat gesproken,
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Dat u raeckten op het zeer,
Staet-sucht seght: dat dient gewroken,
Anders achtmen u niet meer.
Is'er ergens eenigh voordeel,
Daer gaet uw gepeyns op aen,
Daer op scherpt ghy dan uw oordeel,
Tot dat ghy weer op moet staen.
Yd'le menschen! arme slaven,
Tot het woelen soo belust!
Verr' verseylt van reê en haven,
Daer de ziel op ancker rust.
Soo de drift van uw gedachten,
U maer soo veel kalmte geeft,
Neemt dit weerde boeck in achten;
Leert, hoe datm' op Sorgh-vliet leeft.
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Siet, wat CATS u komt aenbieden,
Hoogh, maer noyt genoegh ge-eert,
Die u, hoe men sorgh moet vlieden,
Door sijn pen en voorbeelt leert.
Hy, die onlancx d'hooghste zuylen
Steunde van het vaderlant,
Gingh het al voor Sorgh-vliet ruylen,
Om te rusten hier in 't zant.
Leert soo uyt de werelt scheyden,
Als ghy hebt voldaen uw plicht;
Leert uw ziel tot God bereyden,
En uw doot-kist self oock sticht.
Leert in tijts uw staet-sucht toomen,
En begeven u na huys,
Eer ghy selfs wert voor-gekomen,
En uw kussen licht krijght t'huys.
'Daert uw onbedaerde sinnen,
Door uw meer als rijp vernuft,
Eer ghy niet weet wat beginnen,
Als het breyn heel is versuft.
Soo ghy, door de vloet en buyen,
Zijt gedreven om de Noort,
Went uw schip weêr na het Zuyen,
Daer de sorgh waeckt voor de poort.
Hier, hier is de rechte reede,
Daer ghy 't ancker werpen moet;
Hier is rust en soete vreede
Voor een afgeslooft gemoet.
Soo uw hert, door sorgh verslonden,
Soeckt een goede meesters raet;
Hier zijn kruyden voor uw wonden;
Hier is heylsaem Mithridaet.
O! wat is hier menigh banckje,
Daer wie oyt geseten heeft,
Vrolijck uyt riep: ‘Heer, ick danckje,
Dat ghy dese rust my geeft!’
O! wat zijn hier stille wegen,
Daer een op getogen hert
Voelt een innerlijck bewegen,
En tot God getrocken wert!
't Zy in 't hout, op duyn, of velden,
Slaet ghy op 't gewas uw oogh;
Siet het al sijn Schepper melden;
Alles steeckt het hooft om hoogh.
Vint ghy onder 't dicht gewemel
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Van den elsch een bloemtje staen,
't Wast te steylder na den Hemel,
En wijst u sijn yver aen.
Wilt ghy wijs zijn, grijse luyden,
Komt, begeeft u op het lant;
Leert hier van de stomme kruyden,
Daer is wijsheyt in geplant.
't Kleynste wietsel aen de beken
Heeft sijn sonderlinge kracht,
En sal wonderen uytspreken
Van Gods onbegrepen macht.
Hier is oeffeningh voor zeden,
Hier is voetsel voor 't verstant,
Hier is stoffe voor de reden,
Midden in het gulle zant.
d'Alderwijste zy getuygen,
Die 'er oyt op aerden was,
Hy, die wijsheyt wist te suygen
Uyt het ongeachtste gras.
Wel geluckig, die sijn acker
Met de ploegh en egge keert,
En van binnen even wacker,
Uyt sijn hert de sorgen weert.
Wegh dan, werelts ydelheden!
Sorgh-vliet is de rechte school,
Daer ick wil mijn tijt besteden,
En veel liever eensaem dool.
Als ick hier alleen magh wesen,
Ben ick alderminst alleen,
Om dat wonderboeck te lesen
Van Gods schepsels, een voor een.
Hoe gesegent is de mensche,
Die sijn selven soo besit!
Die in stilte leeft na wensche,
En Gods wil hout voor sijn wit.
Die toont, dat hy is geboren,
Om te dienen sijnen God,
En gelooft te zijn verkoren
Tot een onverderflijck lot.
Die God bidt met reyne handen,
't Avonts spaed' en 's morgens vroegh,
Die niet hout als sond' voor schanden
En sijn erfdeel voor genoegh.
Die geen baet soeckt onrechtveerdigh,
Noyt op woecker neemt of geeft,
Aen den armen altijts veerdigh
Meê te deelen wat hy heeft.
Die niet gulsigh is noch gierigh,
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By een vrient of voor een gast;
In 't beroep niet al te vierigh,
Maer wel op den handel past.
Die sijn tochten toomt en kluystert,
En sijn lusten staêgh in-bint,
Die na roem noch smaet en luystert,
Maer sich selven overwint.
Die bereyt is om te sterven,
Om de doot noyt wenscht, noch vrees
Die, om d'eeuwigheyt te erven,
Werckt geduerigh in den geest.
Die de werelt heeft verlaten,
En van nu af boven sweeft;
Hoe geluckigh uyttermaten
Is den mensch, die hier soo leeft!
Dit heeft Sorgh-vliet my doen leeren
En die Sorgh-vliet heeft gesticht,
Daerom sal mijn ziel hem eeren,
Wijl ick schep dit Hemels licht.
Als ick denck om Chelsy's Hoven,
Aen den rijcken Teems geplant,
Hoe soud' ick u gunst niet loven,
Weerden heer, geducht gesant?
Die my, door de Noortsche golven,
Gints en weder hebt geleyt,
En voor onbekende wolven
Hebt beschut door uw beleyt.
Ach! hoe soet is my 't herdencken!
Trots al onlust en gekijf:
Trots al dat my socht te krencken,
Onder 't sware staets-bedrijf.
't Quade heeft den tijt gesleten,
En de leugentael ontbloot,
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't Goede kan ick niet vergeten,
Dat ick kreegh uyt uwen schoot.
'k Weet, hoe dat ghy duysent werven
Na dit Sorgh-vliet hebt gehaeckt,
Om uw doot-kist, voor het sterven,
Door uw pen te sien volmaeckt.
God, verhoorend' 't vierigh smeken,
Heeft u van dat pack bevrijt;
En gaf dat, na dertigh weken,
Ghy hier uw selfs eygen zijt,
Hier bestaet ghy t' overpeynsen
Al het noestigh stee-bedrijf;
En bekent nu, sonder veynsen,
Dat het al niet heeft om 't lijf.
Liever soeckt ghy 't boomtjens-tellen,
Nemend' op uw eygen werck;
En doet door uw vonnis vellen
Menigh wraggel-eyck en berck.
's Winters gaet ghy selver snoeyen,
Met het bijltjen in de vuyst,
Of het uytschot vaeck uyt-roeyen,
Dat wel elders dient gehuyst.
Saligh! die uw eygen boomen
Soo bestraft, beheert, besnoeyt;
En van binnen, sonder schromen,
Uyt uw boesem 't onkruyt roeyt!
Noyt doorkruyst ghy 't velt of dreven,
Of ghy hebt daer yets gemerckt,
Dat u nut of troost kan geven,
En u innerlijck versterckt.
Noyt gaet ghy soo sorghloos dwalen,
Of krijght yetwes in 't gesicht,
Om uw Sorgh-vliet af te malen,
Door een honigh-soet gedicht.
Even als het neerstigh bietje
Vlieght door bloem en keuken-hof,
Hommelend' een vrolijck lietje,
Tot het vint sijn honigh-stof.
Daer me'e keert het na sijn dackje,
Met het kleyn, maer soet gewin,
En ontladen van sijn packje
Draeft al weder uyt en in.
't Bietjen heeft u dit doen mercken,
Altijts wat te brengen meê
Daerom letj' op al sijn wercken,
En versmaet oock niet sijn mee.
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Is 't dan wonder, dat uw dichten
Vloeyen, als den honingh doet?
Laet vry Y en Amstel swichten,
Ghy menght ons het nut en soet.
Maer waer was ick daer vervlogen,
Met het bietjen buyten West?
't Swermen had my schier bedrogen,
'k Dael weêrom na uw gewest.
Hier vind' ick u met een boeckje,
Onder 't klater-loof-geruys;
Of met Kempis in een hoeckje,
Overdenckend' Christi-kruys.
‘Wat kan my de werelt deeren,
Roept ghy, als ick dit versta?
Laet vry 't onderst' opwaerts keeren,
Als ick 't Lam mach volgen na.’
's Morgens gaet ghy na de linde;
‘Ach! hoe soet is 't! seght ghy, hier,
Dat ick my soo wel hier vinde,
Brandend' door een innigh vier!’
Fluyt'er dan een nachtegaeltje
Met het kriecken van den dagh,
't Leert u door sijn schater-taeltje,
God te prijsen wat men magh.
Dan begint ghy God te singen,
Die het velt soo rijck bekleet:
En aen dese schrale klingen
Soo veel cierlijck loof besteet.
Hier uyt gaet ghy dan beseffen,
Hoe veel meer het Hemel-rijck
Sal in schoonheyt overtreffen
Al, wat hier wast uyt het slijck!
Heeft God soo veel kostlijckheden,
Voor ons lichaem, hier verstreckt;
Wat sal hy dan niet besteden,
Als de ziel sal zijn verweckt!
Opgetogen door den yver,
Daelt ghy na de rosen-kant,
Die sich spieg'len in de vyver,
En bedriegen oogh en hant.
‘Soo is 't, denckt ghy, met de menschen,
Meest genegen tot den schijn;
Die daer leven meer van wenschen,
Als van 't geen sy machtigh zijn.’
Gaende langhs het bloeme-streeckje,
Daer het water kunstigh speelt,
Komt ghy eyntlijck aen het beeckje,
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Dat al ruysselende queelt.
't Vlietigh beeckje doet u peynsen,
Datm' in 't goet niet stil magh staen,
Datmen noyt te rugh moet deynsen,
Maer tot beter voorwaerts gaen.
'k Voel mijn swacke wiecken swichten,
'k Voel de vlucht is over 't hooghst',
Weerde Cats, wilt my verlichten;
't Is uw eygen werck en ooghst.
Hoe soud' ick het al uytleggen,
Dat het sin-rijck Sorgh-vliet teelt!
Yder plantjen heeft sijn seggen,
Yder bloemtj' een sinne-beelt.
'k Bid verlof, vermaerde Stichter
Van dit aertsche zielen-hof,
Dat ick, al t'onweerde dichter,
Heb verkleynt uw weerd' en lof.
Doch wie is'er oyt gevonden,
Soo uytnemende bespraeckt,
Die uw deughden sou volkonden,
Of in 't minst uw weerde naeckt?
Hoe soud' dit u oock behagen,
Die de needrigheyt bemint,
En verwaentheyts yd'le vlagen
Minder acht als enckel wint?
'k Sal mijn woorden dan besluyten,
Met een dienstelijck versoeck,
Dat 't verlangen my doet uyten,
Na uw langh verlanghde boeck:
Siet, uw hoogh-geklomme jaren,
Maken 't levens-draetje kort;
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Siet, hoe Eurus Sorgh-vliet's blaren
Weer en weer ter nederstort.
Spaert de doot noch mens noch boomen,
Ah! hoe ras sal 't zijn gedaen,
Als die uur sal zijn gekomen,
Ghy met Sorgh-vliet sult vergaen.
Wilt ons dan een asbeelt geven
Van u selven en uw hof,
Dat van eeuw tot eeuw mach leven,
Tot de werelt valt in stof:
Dat uw Sorgh-vliet magh doen bloeyen,
In onsterffelijcke jeught,
En uw dreven dicht begroeyen,
Tot een schole van de deught.
Dat heel Nederlant mach loven,
En al waer men boecken prent,
Dat uw zeden-rijcke hoven,
Duuren tot des werelts end.
I.V. VLIET.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

379

J. Cats Ouderdom en buyten-leven.
Eerste deel, behelsende een inleydingh tot beyde.
1 Thessalon. 4.10.11. WY VERMANEN U DAT GHY ERNSTELIJCK
POOGET, OM IN STILHEYT TE LEVEN, ENDE HET UWE TE DOEN.
Dewijl de blonde jeught van my is afgeweken,
Soo dien ick, grijse Tijt, met u voortaen te spreken:
Wy moeten onder een gaen leggen in beraet,
Wat dat'er alderbest voor oude luyden staet.
Een die nu wort gewaer, dat hem de rimpels ploegen,
En magh niet meer bestaen, dat hem sou qualijck voegen;
't Is maer een slecht bewijs van iemants oude dagh,
Dat hy nu t'sestigh jaer of hooger tellen magh.
Daer moet een beter lof bedaeghde lieden kroonen,
Als dats' een witten baert aen al de werelt toonen:
Hier past een stil gemoet van alle tochten vry,
Want als de grijsheyt komt, soo dient'er wijsheyt by1).
Almachtigh Opper-vorst, uyt wiens oneyndigh wesen,
De keest van alle dingh is eertijts opgeresen,
Voor wien de woeste Zee, en Aerd', en Hemel juyght,
En dit geweldigh Al ootmoedigh nederbuyght,
Tot u is mijn gebedt: Ick hebbe lange jaren,
Een ongestuymigh meyr geduerigh omgevaren;
Ick hebbe mogen sien, hoe dat hier yder leeft,
En wat de werelt is, en wat de werelt geeft.
Ick hebbe mogen sien, hoe wijse lieden mallen,
Hoe rijcken t'ondergaen, hoe Prinssen neder-vallen,
En hoe een aerde kint, geresen uyt het stof,
Besit een machtigh rijck, en hout een prachtigh hof.
Nu zijn door uwe gunst mijn jaren hoogh gekomen,
En ick heb in den geest wat anders voorgenomen,
Dies valt mijn hooghste sorgh ontrent den oude dagh,
En hoe ick wel getroost van hier verhuysen magh.
Geen wijsheyt, die alleen ons tot gemeene saken
Kan deftigh, afgerecht, en wel doorkneden maken,
Maer wijsheyt die ons baert gerustheyt in den geest,
Soo datmen God alleen, en anders niet en vreest.
Dit is een deftigh woort: Geen mensch en is te prijsen,
Die met de tijt alleen sijn jaren kan bewijsen;
Daer hoort wat anders toe, dees spreucke noem ick eêl:
Niet dat veel is, is wel; maer dat wel is, is veel.
Maer om ons ooghgemerck hier in te mogen treffen,
Soo laet ons nu den geest tot onsen God verheffen;
Want sonder dat behulp al wat den mensch begint,
En is maer ydel werck, en niet als schraele wint:
Ghy hebt my, lieve God, dus lange willen sparen,
Oock metter hant geleyt uyt veelderley gevaren;
Ghy hebt mijn troost geweest, ghy hebt mijn swacke ziel
Geduerigh opgerecht, oock doese nederviel:
Nu is mijns herten wensch, gewoel en groote staten,
En wat het vleesch behaeght, als tijdigh, na te laten;
1) Sapere istac aetate oportet qui sunt capite candido. Plautus Most.
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Dies wil ick maer alleen verheffen mijn gemoet
Tot u, o groote God, mijn hooghst en eenigh goet.
Wilt nu doch uwen Geest, in dit mijn Buyten-leven,
Aen mijn ootmoedigh hert tot troost en leytsman geven,
Op dat ick, in het velt en in het jeughdigh groen,
Magh uwen Naem alleen èn eer èn hulde doen:
Geeft dat ick vinden magh in boomen, planten, kruyden,
Dat niemant oyt en vont ontrent de groote luyden;
Besit mijn hert alleen, hier in dit eensaem dal,
Want als ick u geniet, o God! soo heb ick 't al.
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Laet ons nu wederom tot ons beginsel keeren,
En sien, wat ons de tijt en hooge jaren leeren;
Laet ons, met stillen geest, den tragen ouderdom
Gaen treden in 't gemoet, en heeten willekom.
Ick heb een kleyn vertreck hier binnen laten bouwen,
Daer ga ick menighmael mijn sinnen onderhouwen;
De gront van dit gesticht, dat is een dicken boom,
Hier sit ick menighmael als in een soeten droom.
Ick heb een sinnebeeld hier boven laten trecken,
Dat nut en dienstigh is mijn sinnen op te wecken:
De tijt scheyt van my af, nadien hy elders gaet,
En dit is 't kort gedicht, dat aen de kanten staet:

Geswinde Tijt, beminde vrient!
Ghy hebt my nu vry langh gedient,
Dus sie ick datje van my scheyt,
Of nu tot reysen u bereyt;
Wel, ick en doe u geen belet,
Dat ghy van hier uw voeten set,
Dies neemt vry elders uwen ganck.
Mijn God! ick geef u grooten danck,
Dat ghy my dese plaetse gaeft,
En daer mijn dorre Ziele laeft,
Mijn sinnen van de werelt treckt,
Dat my tot rust en vrede streckt.
Ghy hebt my langh veel goets gedaen,
Laet my, uw knecht, in vrede gaen;
Maer eer ick neyge tot het graf,
Soo neemt my doch mijn sonden af,
Ja, wascht my in des Heeren bloet,
Soo reys ick met een bly gemoet.
Een jonghman heeft te sien, hoe wel te mogen leven,
Een out man, hoe hy God sijn geest sal weder geven.
Een jonghman beelt hem in een tijt van menigh jaer,
Een out man dient het oogh te keeren na de baer.
Een jonghman heeft vermaeck in veel te mogen reysen,
Een out man dient voor al op sijn vertreck te peysen.
Een jonghman viert de schoot, en geeft hem van de reê,
Een out man kiest de strant, als moede van de zee.
Mijn hert heeft nu geklopt tot in de t'sestigh jaren,
En siet, die lange tijt is veerdigh heen gevaren.
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De jeught is maer een damp, een bloem, een spichtigh gras,
En ick nu maer een schim van dat ick eertijts was.
Het woelen overhant, en dan een weynigh rusten,
Het meerendeel verdriet, en dan eens korte lusten,
Die hebben my gebracht daer-ick op heden ben,
Waer van ick menighmael geen voetstap meer en ken;
Schoon ick te bedde lag, en dat mijn oogen sliepen,
Noch vont ick dat gestaêgh mijn snelle dagen liepen;
En of ick menighmael niet goets en had gedaen,
Dat stuck was evenwel mijn leven afgegaen.
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Schoon ick in stilheyt sat, noch ben ick wegh getogen,
Schoon ick niet voort en gingh, mijn jeught is heen gevlogen;
Nu ben ick als een mensch, die, in een stillen droom,
Is in een ander lant gedreven met den stroom.
Wie sich tot reysen geeft, dien schijnen alle wegen,
Als buyten oogh bereyck en bijster ver gelegen;
Maer als de lange reys ten eynde wert gebracht,
Dan is het ver-gesicht verdwenen in de nacht.
Wanneer men in de jeught gedenckt aen oude dagen,
Dan vint men langer rack, als schier de sinnen dragen;
Maer als het leven gaet tot aen de t'sestigh jaer,
Dan wort men (soo het schijnt) als geenen tijt gewaer.
't Is al te niet gegaen en als een roock verdwenen,
Dat aen het jeughdigh oogh oneyndigh heeft geschenen.
De tijt bekruypt de mensch, oock eer het yemant peyst1),
Soo dat men na het graf als ongevoeligh reyst.
Soo haest als yemant leeft, begint hy oock te sterven,
En hy en kan voortaen geen stilstant meer verwerven.
Het jaer doet sijnen loop, en met den snellen tijt
Soo wort men ongemerckt het vluchtigh leven quijt.
Het licht dat gister was, is van ons wegh-genomen,
En 't licht dat heden schijnt, sal haest ten eynde komen.
De mensch gaet na de kuyl, al schijnt hy buyten noot,
En 't leven even selfs is maer een stage doot.
Soo haest als eenigh kint op aerden is geboren,
Soo rekent eenigh deel van sijnen tijt verloren.
Ja t'wijl ick dit beschrijf, en op dit eygen woort,
Soo vlucht ons snelle tijt, en schiet geduerigh voort.
Wy gaen ten ondergangh, en met ons alle dingen,
Juyst op gelijcken voet, als ons vaders gingen.
Geen vleesch blijft in den staet, gelijck het eertijts was.
Want 's menschen levens-rat, dat loopt geweldigh ras.
Geen snick en gaet voorby of doet ons eenigh hinder,
En t'wijl men grooter wort, soo wort het leven minder.
Ey, let eens wat de mensch ontrent sijn tijt vermagh,
Wy deelen met de doot oock desen eygen dagh.
Mijn oogen, lieve ziel! ons nut om veel te lesen,
Die sullen haest gestopt, of holle putten wesen.
Mijn hant, die nu een veers, of grooter dingen schrijft,
Staet van de koude doot wel haest te zijn verstijft.
Mijn tongh, nu langh gehoort te midden in de Staten,
Sal liggen sonder stem, als van den geest verlaten.
Mijn borst, ons groot verwulff, daer nu mijn herte klopt,
Sal liggen als een romp, met aerde toegestopt.
Siet, mits ick was gebaert en in het licht gekomen,
Was ick stracx out genoegh om wegh te zijn genomen,
Nu is mijn tijt gegaen tot soo een ouden dagh,
Dat mijn bouvalligh huys niet lange staen en magh.
Wat dient hier meer geseyt, of veel te zijn geschreven:
Wy leyden van der jeught een los en vluchtigh leven.
Van my die heden schrijft, van die mijn schriften leest,
Staet haest te zijn geseyt: die luyden zijn geweest!
Het is dan meer als tijt ons dagen op te tellen,
En als een vasten peyl in ons gemoet te stellen,
Dat wy zijn uytgeleeft, en dat een kleyn geval
1) Obrepit non intellecta senectus.
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Dit swack en nietigh lijf in stof ontbinden sal.
Ick ben 't u schuldigh, Heer! en wil dit ydel leven,
Aen u, met grooten danck en willigh, overgeven.
En my en is hier toe geen plaets of tijt geleyt,
Dies moet ick tot de reys geduerigh zijn bereyt.
Soo haest ghy maer en seght: keert weder, swacke menschen!
Soo moet een yder gaen, schoon die het anders wenschen.
't Is seker, alle vleesch is voor u nietigh gras,
En wort, op uw bevel, gelijck het eertijts was.
Daer is een seker perck om alle vleesch getogen,
En over dat te gaen en heeft'et geen vermogen.
En daerom gaet'et vast, dat yeders levens-draet
(Als buyten onsen reyck) by God versegelt staet.
Wel scheyt dan, weerde ziel! van dit ellendigh leven,
Als sachtjens wegh geleyt, en niet als uytgedreven.
Doet als een eerlijck man, die van de tafel gaet
Niet vol, maer sonder dorst, niet sat, edoch versaet.
En opdat u de doot reys-veerdigh mochte vinden,
Als God te sijner tijt uw leden sal ontbinden,
Soo lieft uw leven niet, als op den eygen voet,
Gelijck een kreupel mensch sijn houte krucken doet.
Wie swack van beenen is, bemint sijn houte krucken,
Ja, draeghtse metter hant, gelijck als weerde stucken,
Doch 't waer hem echter lief, indien 'er yemant quam,
Die van hem sijn gebreck, en oock de krucken nam.
Draeght u hier even soo, en om gelijcke reden,
En maeckt dit eygen werck een deel van uw gebeden.
Denckt, denckt, geminde ziel! ja, denckt tot aller tijt
En om het vale paert èn die het paert berijt2).
't Is immers sonder vrucht, het graf te willen schromen,
De doot heeft over langh de werelt in-genomen
Schier even met de mensch; siet daer een stale wet,
Nu van soo langen tijt op aerden vast geset.
De doot sweeft over-al en treft aen allen zijden,
En daerom met gedult van yeder een te lijden:
Geen Prins en wert verschoont, geen hooge macht gespaert,
Hoe wijs, hoe rijck, hoe groot, hoe edel, hoe vermaert.
Al is'er yemant sterck, met haer is niet te vechten;
Al is'er yemant kloeck, met haer is niet te rechten;
Al is'er yemant snel, wat baet'et of hy vliet?
Al is'er yemant rijck, sijn gelt en gelt'er niet.
Al is'er yemant schoon, sy laet haer niet bekoren;
Hoe wel dat yemant spreeckt, sijn reden is verloren;
Hoe soet oock yemant dicht, hoe net sijn penne schrijft,
De meester doet de reys, of schoon de kunste blijft.
Dit weet men overal; wy sien het menigh werven,
Dat menschen vrolijck zijn, oock als de menschen sterven;

2) Apoc. 6.7.3. En ick sagh, ende siet een vael paert, ende die daer op sat sijn naem was de
doot, enz.
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Out Rome nam vermaeck, en vry geen kleyne vreught,
Te kanten tegen een de stoutste van de jeught.
Wie daer genegen was een schouspel aen te rechten,
Koos rappe gasten uyt, om doot te mogen vechten;
Daer liep dan yeder toe, als tot een vrolijck feest,
En sagh het droevigh spel oock met een blijden geest1).
Dit gingh noch hooger op: men socht de minste dwergen,
Die moesten haers gelijck met bloote degens tergen:
En als het kleyne rot malkander nedersloegh,
Soo was'et dat het volck met vollen monde loegh.
Noch was'et niet genoegh, men sagh'er jonge vrouwen2),
Die werden tot het werck geduerigh onderhouwen;
En, dat noch vreemder is, de schoonste die men vont,
Die werden daer ontzielt, of totter doot gewont.
Men heeft door menschen breyn haer tafels sien besprengen,
En met vergoten bloet haer besten wijn vermengen:
En onder dit gewoel soo gingh het glaesjen om,
En daer op heet de waert sijn gasten wellekom.
Ja 't schijnt, dat Godes volck oock hierin vont behagen,
Mits veel oock met vermaeck dien eygen handel sagen.
Siet, Abner gaf de loos, en 't scheen maer enckel spel3),
Doch yeder wert gevelt, en oock sijn metgesel.
Maer laet u boven dat tot onse tijden leyden,
En leest van Engelant, hoe dat de lieden scheyden;
Let hoe haer wesen staet, oock in den lesten noot,
Schoon yemant met de bijl of koorde wert gedoot;
Sy spreken even dan, of sy wat reysen wouden,
En na een korten tijt dan weder komen souden,

Sy leggen sonder schrick haer willigh op den block,
En gaen in all's te werck al waer 'et enckel jock.
Sy spreecken tot het volck en tot haer beste vrienden,
Die haer wel eer tot vreught of soet geselschap dienden,

1) Lipsius saturn. Sermon. lib. 2. cap. 4.
2) Camerarius medit. Hist. part. 3. cap. 79. etc. Lips d. loco.
3) Siet Samuel 2.2.15. En Abner seyde tot Joab: Laet sich nu de jongens opmaken en voor ons
aengesichte spelen; en Joab seyde, laetse sich opmaken. Doe maeckten sich op en gingen
over in getale twael van Benjamin, te weten, voor Isboseth Sauli soon, en twaelf van Davids
knechten, en den eenen greep den anderen by den kop, en stiet sijn swaert in de sijde des
anderen, en sy vielen te samen.
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En al met soo een stem en soo een bly gelaet4),
Gelijck men na de mart, of elders henen gaet.
Ghy die het noyt en saeght, gaet, leest haer jongste boecken,
Het kan u voordeel doen en na den geest verkloecken:
Men siet se met gedult, en met een stil gemoet,
Daer scheyden uyt het vleesch en van een machtigh goet.
Men siet daer edel volck, ja Ridders, Vorsten, Graven,
Betoonen groot gedult, en ongemeene gaven,
Ontrent haer lesten stont, soo dat geen heyligh man
Of gansch vernieude ziel hem beter quijten kan.
Maer let op Hollant selfs, en hoe veel duysent menschen
Dat heden op den dagh geen vreê, maer oorlogh wenschen;

4) Siet hier op The severall speeches of Duke Hamilton, Earle of Chambridges, Henry, Earle
of Hollant, and Arthur, lord Capel; gedruckt Anno 1650 in Londen.
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En of al schoon de krijgh veel menschen vleys verteert,
Noch wort dat bloedigh werck schier over-al begeert.
Wie sal het machtigh volck, wie sal de menschen tellen,
Die onse krijgh alleen eens sagh ter neder vellen?
Let, wat'er in het velt of elders is geschiet,
Voorwaer mijn cijffer-kunst en gaet soo verre niet:
Oostende ruckte wegh tot hondert duysent zielen,
En meer noch als de helft, die al ter neder vielen,
Eer sich die kleyne stadt ten lesten overgaf,
Soo datse maer en scheen gelijck een enckel graf.
De doot is anders niet, als ons te sien ontbonden
Van al dat voetsel geest, ten dienste van de sonden.
De doot is anders niet, als, uyt een holle zee,
Te zeylen voor de wint tot aen een stille reê,
De doot is anders niet als, naer een quelligh leven,
Den Hemel en het stof haer eygen deel te geven.
De doot is anders niet, als na een korte pijn,
Niet langer aen de doot, of aen het vleesch te zijn.
De doot is anders niet, als uyt den mont te blasen
Al wat ons overbleef van aertsche vyse vasen,
Van al dat vleesch geleeck; de doot is anders niet,
Als ingangh tot de vreught, en eynde van verdriet.
Wel eer nam ick vermaeck, om uyt verscheyde boecken,
Den loop van d'oude tijt te mogen onderfoecken,
En hoe men vrede maeckt, of hoe men oorlogh voert,
En hoe een machtigh Vorst op sijn gebueren loert;
Maer nu is 't mijn vermaeck (en vry al menighwerven)
Te letten waer ick kan, hoe groote luyden sterven:
Niet groot om haren staet of om haer machtigh goet,
Maer om haer vryen geest en haer beset gemoet.
Hier sie ick dan met ernst, hoe dat de lieden spraken,
Wanneer de bleecke doot haer leger quam genaken;
En of den lesten stuyp haer swaer of bitter viel,
Dan ofse sonder schrick verhuysen met de ziel.
Als ick dan menschen vint, die, met bedaerde sinnen,
Haer van geen bleecken angst en laten overwinnen,
Maer scheyden uyt het vleesch, gelijck een reyser doet,
Die na sijn vaderlant uyt vremde landen spoet;
Dan ben ick ongesint, om dat hier menighwerven,
Veel menschen met verdriet, ja gansch onwilligh', sterven;
Ja, voor mijn eygen selfs soo sta ick vry beschaemt,
Om dat ick niet en ben gelijck het my betaemt.
Ick sta geheel verbaest en weet niet wat te dincken,
Als ick sie Socrates vergistigh water drincken:
Als ick sie Canius, nu dichte by de doot,
Sich dragen even soo, als waer hy buyten noot:
Als ick sie Seneca sich tot de doot bereyden,
En Cato sonder schrick uyt vleesch en werelt scheyden:
Als ick sie Regulus gespijkert in de ton,
En hoe hy met gedult de pijne dragen kon.
Hoe, sal dit Heydens volck sich bly ter doot begeven,
Dat noyt en heeft gekent de gronden van het leven?
Dat noyt en heeft geleert, wat na het aertsche dal,
De ziele van den mensch òf is òf worden sal?
En sal een Christen selfs tot in den geest verschricken,
Als maer de bleecke doot op hem bestaet te micken?
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Sal iemant voor het graf sich geven op de vlucht,
En noyt sijn eynde sien, als met een swaer gesucht?
Neen, neen, oock Heydensvolck, dat kon een Christen stichten,
En geven ons een les ontrent de leste plichten;
Want als dit iemant doet die Christum niet en weet,
Wat sal de mensche doen, die aen sijn tafel eet,
Die hel en hemel kent, en wat'er sal geschieden,
Als dit geweldigh Al sal voor den Schepper vlieden?
O God! bestiert mijn hert, dat noyt een Heydens man,
My vaerdigh tot de doot of beter maken kan!
Wel op, mijn weerde ziel! wilt u geen vrees gewennen,
Maer leert het duyster graf tot in den gronde kennen;
En om u met vermaeck te geven naer het graf,
Soo legt het ydel vleesch en al de sonden af!
Ey, gaet van heden af, en vrijt u van de sonden,
Dan sal in uw gemoet geen vreese zijn gevonden;
Want dat men voor de doot verschrickt of schromigh wert,
Dat komt uyt wan-geloof, of uyt een sondigh hert.
Een onverwachten gast en hebje niet te schromen,
Als staêgh op uwen disch veel goede schotels komen;
Een onverwachte doot en maeckt hèm niet vertsaeght,
Die staêgh een goet gewis in sijnen boesem draeght.
Het was een deftigh woort, dat God tot Moyses seyde,
Als hy des Heeren volck naar Canaän geleyde:
‘Gaet, neemt in met gewelt het lant van Midian,
En laet'er niet een wijf, oock niet een eenigh man;
En als dat onguur volck ter neder is geslagen,
Ghy, scheyt dan uyt het vleesch en eyndight uwe dagen;
Want als dat noodigh werck sal wesen afgedaen,
Dan sultge wel getroost tot uwe vaders gaen.’
Het Midiaensche volck, dat noem ick boose sonden,
Die ons òf aen het vleesch òf aen de wrerelt bonden:
Die moeten met gewelt, en met geheele macht,
Eer datmen henen reyst, te niete zijn gebracht.
Sou ick dan, eensaem mensch en nu van oude dagen,
Verschricken voor de doot, of my van haer beklagen?
Neen; 'k hoef voor 't graf geen troost, 't en is geen ongeval,
De doot is 't even selfs die my haest troosten sal.
Hier dient alleen besorght, dat wy ons wel bereyden,
Om recht met God versoent van hier te mogen scheyden;
Want als dit naer den eysch sal wesen uytgewracht,
Dan is het bleecke spoock een hommel sonder macht.
Wel siet dan, lieve ziel! op uw bedrijf te letten,
Om op een vasten gront uw voet mogen setten.
Wanneer het lijf verswackt, het oogh sijn glans verliest,
Dan is het dat de geest de beste wegen kiest.
Siet, dat de wasdom Gods in u magh hooger rijsen,
Nadien ons jaren gaen en ons ten grave wijsen.
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Wat dient op uwen gangh of ondergangh gepast,
Als maer het innigh deel geduerigh hooger wast.
't Is langh genoegh gewoelt in dese losse droomen,
't Is langh genoegh gezeylt op dese woeste stroomen,
't Is langh genoegh gedwaelt in dese wildernis,
Ey! geeft u naer de plaets, daer rust in volheyt is.
Maer tusschen het gewoel, daer alderhande saken
Ons wispelturigh hert geduerigh gaende maken,
En tusschen 't stille graf en wat daer henen leyt,
Behoort een tijt te zijn, die ons van d'aerde scheyt;
Daer moet een tusschen-wijl in alle dingen wesen,
En dat kan yder mensch oock uyt den Hemel lesen:
Siet, eer de Somer brant, soo komt de koele Mey,
En stroyt'er blomgewas en groente tusschen bey;
Eer dat de Winter ruyscht, en sent gestrenge dagen,
Soo geeft den natten Herfst haer losse regen-vlagen;
Eer dat de gulde Son haer vollen glants ontsluyt,
Soo komt den dageraet, en rijt als voren uyt.
Het ampt, by my bekleet, is vol gestage sorgen,
Vol aenspraecx, vol gewoel, oock in den vroegen morgen,
Soo dat men naeu een uur, oock van een langen dagh,
Tot noodigh overlegh, sijn eygen wesen magh.
Een die langh heeft geleeft, en dat in groote staten,
Dient vóór sijn lesten stont van eersucht af te laten;
't Is nut het oogh te slaen ontrent sijn lesten dagh,
Op dat men wel gerust van hier verhuysen magh.
Maer daer is seker volck genegen om te woelen,
Dat is in dit geval gansch anders van gevoelen,
't En leyt met vryen wil noyt groote staten af,
Maer wou haer gansch bedrijf wel dragen in het graf.
Hier schiet my in den sin, dat ick eens heb gelesen1),
En 't is niet onbequaem om hier verhaelt te wesen:
Een man van hoogh gesagh bekleed' een grooten staet,
En sat te Romen selfs te midden in den raet;
En schoon hy was verswackt en van seer hooge jaren,
Noch was hy niet gesint het ampt te laten varen:
Al was 't van groot beslagh, en van geen kleynen last,
Noch bleef hy aen het jock met al de leden vast.
De Keyser droegh hem gunst en wou de man verlichten,
Hy steld' hem daerom vry van alle sware plichten,
En gaf hem dus verlof: ‘Turani, lieve vrient!
Ghy hebt den Roomschen staet en my genoegh gedient,
Ontslaet u van het pack. 't En kan niet zijn mispresen,
Vermits soo bijster hoogh uw jaren zijn geresen.
Gaet, leeft op uw gemack, nadien ghy rusten meught,
En laet van nu voortaen het woelen aen de jeught.
Al wie tot sestigh jaer op aerden is gelaten,
Stelt ons de Roomsche wet ontlast van alle staten;
En in een ander rijck, na tienmael seven jaer,
Is yeder, of hy doot en al begraven waer.
Ick wil u nu voortaen met geenen staet belasten,
Eet, drinckt, leeft voor u self, en noot geduerigh gasten,
Ontfronst uw aengesicht en toont een bly gelaet,
Dat sal u beter zijn, als sitten in den raet;
Een ampt en is maer ramp voor hoogh geklommen jaren,
1) Seneca in tractat. de brevitate vitae in fine.
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't Is voor u meer als tijt het pack te laten varen.
Ick wensch u veel gelucx, vermits uw ouden dagh
Nu, buyten alle sorgh, in stilte leven magh.’
Soo haest als dese stem was in de lucht geresen,
Het scheen een donderslagh aen desen man te wesen.
Hy stont gelijck verbaest, sijn gansche lichaem beeft,
Soo dat sijn koude tongh hem aen de lippen kleeft.
Wat doet hy? flucx naer huys, hy laet een baer bereyden,
En krijght'er huylers by die om de doot-kist schreyden.
Hy leyt sich in de kist ten vollen uytgestreckt,
En met een swarte sprey geheelijck overdeckt.
Hy laet hem menighmael door sael en kamers dragen,
En doet sijn rasse doot van yder een beklagen.
Hier quam een taelman by, die, met een droeve stem,
Een deftigh lijck-geschrey quam maken over hem.
Hy kon oock met een glimp het selsaem schouspel drijven,
Want hy liet op de baer met swarte letters schrijven:
Wie aen den Roomschen staet geen dienst meer doen en kan,
Die is een doode romp, en overleden man.
Dit wert van stonden aen van yeder een geweten,
En van de snelle faem te Romen uytgekreten;
Een yeder lacht'er om, en d'een en d'ander vraeght,
Waerom een man die leeft, als doode wert beklaeght?
De Keyser, mits hy hoort met desen handel gecken,
Sey stracx: ick weet terstont den dooden op te wecken;
Hy laet een grooten brief, gesegelt als het dient,
Flucx dragen naer het huys van sijn geminde vrient.
Het was een parcquement met gulden inck geschreven,
Daerin een nieuwen staet den dooden wert gegeven;
Oock wert sijn voorigh ampt hem weder toegebrocht,
En 't scheen dat op een nieuw de Keyser hem versocht.
De dood', op dit verhael, die is terstont verresen,
Hy liet den gulden brief wel driemael overlesen;
En daer op naer het Hof; hy gaf den Keyser danck,
En hielt hem aen het ampt sijn levendagen lanck.
Turani, lieve vrient, gaet ghy den Keyser dancken?
Eerst vry, nu weder slaef, dit zijn my vreemde rancken,
My dunckt, dat ghy en ick niet eens en zijn gesint;
Want ick schep groote vreught, daerin ghy droefheyt vint.
Ick hebbe (na my dunckt) het leven recht verworven,
Daerom ghy waert een lijck of scheent te zijn gestorven.
Wel dit ga soo het magh, voor my ick dancke God,
Dat ick hier eensaem leef en buyten hoogh gebod.
Doch mijt u, lieve ziel (wat u mach overkomen),
Te wenschen om de doot, of voor de doot te schromen:
Want of men hier geniet geluck of ongeval,
De tijt dient afgewacht, dat God ons roepen sal.
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Na wensch of eygen sin te leven of te sterven,
En kan ons grilligh hooft van Gode niet verwerven.
Een yder, wie het zy, is dan eerst uytgeleeft,
Als God voor hem geen werck op aerden meer en heeft;
Wien is'et niet bekent, dat ons ellendigh leven,
Gelijck een stage krijgh, by d'Ouden is beschreven?
En dat een Christen-mensch gelijckt een recht soldaet,
Of die de ronde doet òf op de schilt-wacht staet?
Nu magh geen krijghsman oyt van sijne wachtplaets wijcken,
Of hem moet van den wil van sijnen veltheer blijcken:
Want soo hy sonder last sich elders henen went,
Soo blijckt'et dat hy noch sijn plichten niet en kent.
Maer als men nu met ernst sijn herte wil bereyden,
Om met een stil gemoet van hier te mogen scheyden,
Wat is dan best gedaen, dat oude lieden past?
Ick bid u, lieve ziel, set dit op heden vast:
Sal een die jaren heeft in ledigheyt verroesten,
Of by een laeuwen heert gedurigh sitten hoesten,
En zijn voor al het huys gelijck een stage last,
Oock by de vrienden selfs noyt aengename gast?
O geensins! niet te doen, dat baert ongure nachten,
En nare dweepery, en sware nagedachten.
Wie niet gansch doff en is, en kan niet ledigh zijn,
Als in een soeten slaep, of na de leste pijn.
Ick wil, hoe dat'et gaet, geen man van oude dagen
Gaen stellen buyten werck, en uyt de werelt jagen,
Of maken tot een steen, die in de modder leyt,
Gelijck de wijste Vorst van sijnen luyaert seyt.
O neen, die metter tijt de werelt is ontwassen,
En kan geen doffen geest of ledigh wesen passen:
Want een die op den wegh van niet te doen geraeckt,
Is eygen aen de doot, oock eer de doot genaeckt.
Ghy dwaelt dan, sooje meent dat onse leste dagen
Zijn, als in volle maet, de luyheyt op te dragen,
En dat den ouden mensch niet anders staet te doen,
Als 's winters aen den heert, en somers in het groen1).
't Is waer, geminde ziel, een yeder kan het mercken,
Dat al wat met gewoel of kracht is uyt te wercken,
Geen oude lieden dient; maer als men wijsheyt pleeght,
Dan vint men, dat het werck van grijse koppen weeght.
Een die geen macht en heeft in al de gansche leden,
1) Nihil magis cavendum est senectuti, quam si langori se desidiaeque dedat. Cic. lib. 1. Offic.
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Kan dickmael voordeel doen door middel van de reden;
Sijn wesen, sijn bescheyt, ja sijn beset gelaet,
Brenght somtijts iet te weegh, dat lant en luyden baet.
Een man die jaren heeft kan somtijts meer bedrijven,
Als kracht en dom gewoel van seven jonge lijven:
Want dat het wijste volck voor groote dingen acht,
Wort veeltijts uytgewrocht door luyden sonder kracht:
Een stierman sit en kijckt, terwijl de rappe gasten
Zijn besich aen de pomp, of klimmen in de masten;
Maer schoon hy ledigh schijnt, hy stiert het vluchtigh schip,
En van een driftigh zant èn van een harde klip.
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Wat leest men over-al van wijtberoemde lieden,
Die in haer laetste tijt het lant ten besten rieden;
Ja, hebben door beleyt oock jonge lieden kracht
Geslagen, wegh gejaeght, of onder haer gebracht.
Een man die sijnen naem geleent heeft van de boonen1),
En kon het Roomsche rijck naer weerde noyt beloonen;
Den fellen Hanibal verwon hy sonder slagh,
Door kunste van de tijt en van den ouden dagh.
Camillus had alreê de tachtigh jaer begonnen,
Als hy de Fransche macht heeft deftigh overwonnen;
Dies quam hy zegen-rijck gereden in de stadt,
Vereert met grooten lof en ongemeene schat.
Schoon Massinissa quam tot acht-en-tachtigh jaren,
Noch woud' hy nimmermeer sijn oude leden sparen,
Hy was staêgh aen het werck, Carthago weet'er van,
En heeft de macht gevoelt van soo een deftigh man.
Gaet over tot het volk, tot boecken meer genegen
Als tot een rappe lans, of tot een stalen degen;
Want dat toont menighmael, hoe dat den ouden dagh
Tot saken is bequaem, en lasten dragen magh.
Schoon Plato was gegaen tot in de tachtigh jaren,
Noch leerd' hy niet-te-min al die ontrent hem waren,
Hy bracht doen aen den dagh, dat noch de werelt leest,
Al is'et duysent jaer en duysent jaer geweest.
De brave Sophocles en liet niet af te schrijven,
Oock doen hy niet en stont op aerde langh te blijven,
En schoon hy met den geest tot swackheyt was gebracht,
Sijn penne lijckewel en was niet sonder kracht.
Temistocles, gegaen tot hondert seven jaren,
Was om den swarten poel met haesten in te varen,
Maer als de ziele stont om nu van hem te gaen,
Soo sprack hy voor het lest aldus de Goden aen:
‘Moet ick nu aen het graf dit lichaem overgeven,
Juyst als ick dienen sou om naer den eysch te leven?
Ey, geeft den ouden mensch al vry wat ruyme tijt,
Of maeckt den jongen hoop haer malle grillen quijt!’
Hy nam, na dit gespreck, sijn afscheyt van de vrienden,
Die-hem òf tot behulp òf soet geselschap dienden,
En toonden metter daet, en met een vollen mont,
Dat hem het oordeel vast en onverhindert stont.
Schoon yemant is verswackt of in het bed gelegen,
Hy kan noch deftigh werck en groote dingen plegen;
En schoon hem 't gansche lijf met kranckheyt is vervult,
Noch wert hy menighmael een spiegel van gedult.
Soo kan dan oock een mensch, hoewel van oude dagen,
Yet nemen by der hant, en nutte lasten dragen;
Ick raed' hem lijckewel, te wesen vergenoeght
Met yet dat zedigh is, en oude jaren voeght.
Al moet hy los gewoel van jonge lieden schouwen,
Hy magh noch eenigh deel van jonge lieden houwen,
Hoe wel hy niet en speelt, of niet en gaet te gast,
Noch is'er soet bedrijf, dat grijse baerden past.
Voor my, 'k en wil geen vreught, die wettigh is, verwerpen,
Maer wil oock door den tijt mijn sinnen leeren scherpen;
'k En wil niet quelligh zijn, om eenigh aertsch geval,
1) Fabius Maximus.
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Dat my tot oeffeningh van Gode komen sal;
'k En wil niet zijn besorght om eer of goet te winnen,
'k En wil geen noest bejagh op aerde meer beginnen;
'k En wil in mijn gemoet geen ongetoomde drift,
Wat oude lieden doen, dient fijn te zijn gesist.
Maer sal ick, tot vermaeck, met kaert of teerlingh spelen?
Neen, neen, die boecken heeft, en kan geen tijt vervelen;
Maer boecken evenwel zijn dienstigh aldermeest
Tot innigh na-gepeys, en voor een stillen geest.
Het lijf dient oock besorght, nadien wy 't ommedragen,
Soo langh het wesen moet, en Gode sal behagen;
Ghy neemt dan yet ter hant, ontrent den ouden dagh,
Dat aen den ganschen mensch ten goeden dienen magh.
Weest besigh met'et lijf, en oeffent oock de sinnen,
Soo doende kan de mensch veel driften overwinnen:
Maer in een ledigh hert, daer wascht ongure lust,
En 't is de rechte peul daer op de Duyvel rust.
Mijn tijt is nu gegaen tot in de t'sestigh jaren,
Onseker of my God sal langer willen sparen:
Maer ick ben, Gode lof, op heden noch gesont,
Het schijnt dat my noch tijt op aerden wert gejont.
Ick, oock van langerhant tot planten wel genegen,
Heb des (al ben ick out) een nieuwen lust gekregen,
En daerom vint ick goet te krijgen eenigh lant,
Om (my tot oeffeningh) oock nu te zijn beplant.
En schoon ick desen bouw van nieu gepoote struycken,
Of niet voltrecken mocht òf weynigh sal gebruycken,
Dat acht ick even wel voor my geen ongeval,
Ick kenne wacker volck, dat na my komen sal.
Mijn dochters bey gelijck, die hebben my gegeven
Plantsoenen uyt haer bed, die na my sullen leven;
Dier zijn nu schier een heyr, al zijnse niet getrout,
Een lantschap, niet bevolckt, kon door haer zijn gebout.
Ick sie van heden af tot veertien jonge spruyten,
Die na my desen Hof als eygen mogen sluyten.
Ick sie, met groot vermaeck, een nieu ontloken jeught,
En keestigh boom-gewas, dat is haer groote vreught.
Dit is des werelts loop: wy bouwen, spitten, delven,
Meest tot eens anders nut, niet voor ons eygen selven.
Gaet, planters, maeckt een bergh, een bosch, of lustigh dal,
Uw vlijt is voor een volck, dat namaels komen sal.
De werelt wort te recht met boomen vergeleken,
Daer rijst haest nieu gewas, als 't oud' is afgesteken;
Men siet'et alle daegh, het loof dat heden spruyt,
Jaeght, na een korten tijt, de dorre bladers uyt.
Maer wat, na mijn vertreck, hier over sal geschieden,
Of wie een gunstigh oogh hier toe sal willen bieden,
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Dat staet in Godes hant, tot Hem is mijn gebet,
Dat Hy my in het werck, en uyt de werelt set!
Geluckigh is de mensch, en schier gelijck de Goden,
Die uyt een vryen geest de werelt is ontvloden;
Die om geen doot en wenscht, de doot oock niet en schroomt,
Getroost in sijnen God, wat hem oock overkoomt;
Die om geen hooger staet sich is gewoon te quellen,
Maer in een kleyn beslagh hem kan te vrede stellen,
Die, boven rijck-gewaet en gulde vaten, acht
Een bedde sonder sorgh, een tafel sonder pracht.
Die, van geen hope meer of bleecken ancxt gedreven,
Let hoe hy sijnen geesst aen God sal overgeven.
Die geen krakeel en heeft, maer bout een vreetsaem dal,
Tot hy eens wel getroost van hier verhuysen sal.
O, hadt ick dat geluck, om soo te mogen leven,
Wat sou ick voor een danck aen God mijn Schepper geven!
Voorwaer, 'k en wou niet staen in plaetse van een Prins;
Wat is doch 's werelts pracht? een hant-vol schrale wints.
Het is geen kleyn vermaeck, te sitten met een boeckje,
Ontrent een groene laen, of in een eensaem hoeckje,
Te lesen eenigh werck, dat ons de ziele sticht,
Of God een offer doen, met eenigh soet gedicht.
Dit zou het leven zijn, dat ick my zoù verkiesen,
Ick wou mijn eygen selfs met soo te doen verliesen;
Ja, wensch alsoo te zijn, tot aen mijn leste reys,
Om, eer de doot genaeckt, te scheyden uyt'et vleys.
Het is van outs gemerckt, dat even dorre luyden
Noch vinden haer vermaeck ontrent de groene kruyden,
Ontrent een keestigh hout, dat in de velden groeyt,
Of in het bly gewas, dat in de tuynen bloeyt,
Een acker, niet te groot, naer eysch te laten bouwen,
Een hof tot ons gerief te laten onderhouwen.
Een tuyn daer in het moes voor onse keucken wast,
Is ja een soet bedrijf, dat oude lieden past.
Wel, ziel, na dat ick merck, ghy zout u licht begeven
Tot hoven buyten 't hof, en tot een ander leven;
Maer hoort, wat hier op loopt: ick acht uw voorstel goet,
Soo ghy het met bescheyt, en na den regel doet.
Ick weet dat boom-gewas, en alle groene struycken,
Zijn goet en wonder nut voor diese wel gebruycken;
Want die het velt-cieraet met rechte sinnen vat,
Vint God in yeder kruyt, ja schier in yeder blat.
Maer soo in 't tegendeel hier yemant komt te mallen,
Die sal'er in gevaer en vreemde stuypen vallen;
Want als het ooge speelt ontrent het jeughdigh groen,
Hier is vry stofs genoegh om quaet te konnen doen.
Daer zijn aen alle kant veel dingen aen te wijsen,
Die in haer eygen selfs zijn weerdigh om te prijsen;
Te weten, als men blijft ontrent de rechte maet,
Maer 't kan al hinder doen, indien men anders gaet:
Het vyer is wonder nut tot veelderhande dingen,
Indien men is gemeynt sijn krachten in te dwingen,
Maer soo men 't element niet in den bant en hout,
Het baert een wis verderf, oock aen het groenste wout.
De tonge wort genaemt het beste van de leden,
Indien men haer gebruyck ten goeden wil besteden:
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Maer soo het mont-raveel gaet weyden sonder toom,
Soo vloeyt'er onheyl uyt, als met een volle stroom.
Een mes en sijn gebruyck is noodigh voor de menschen,
Men kan geen nutter tuygh voor ons behoeften wenschen;
Maer soo een onverlaet dat krijght in sijn gewelt,
De beste lijt gevaer om haest te zijn gevelt.
Ick segh oock even hier, dat boomen, dreven, hagen,
Zijn goet in haer gebruyck, maer weder slimme lagen:
Hoe dickmael is 't gebeurt, dat in het jeughdigh kruyt,
Een maeght tot vrouwe wert, oock eerse was de bruyt.
Oock in het Paradijs vernam men boose slangen,
En 't is u wel bekent hoe Eva wert gevangen.
Ghy, die in 't groene treet, staet vry op uw verset,
En siet, dat ghy met ernst op al uw sinnen let.
Wel, vrienden, wieje zijt, die hier komt ingetreden,
En brenght niet anders met als tucht en reyne zeden;
En wilje na den geest bevrijt zijn voor gequel,
Vermijt te dichten groen, en al te gullen spel.
Wie suyver blijven wil, die moet de sinnen scheyden;
Van al dat tot de lust de tochten kan geleyden,
De jeught en 't weligh groen, dat lockt geweldigh aen,
En daerom is het nut met aendacht hier te gaen.
Maer wortje, lieve ziel! als na het velt gedreven,
Om datje ruste soeckt ontrent het buyten-leven,
Soo hoort een korte les, en siet'er na te doen,
Soo mooghje recht vermaeck genieten in het groen.
Maeckt uw bysonder werck, om God voor al te soecken,
Hebt weynigh onderwints, maer veel geleerde boecken.
Treckt u geen werelt aen, of wat men elders doet,
Maer bout tot aller tijt den hof van uw gemoet.
Soo ghy dus gaet te werck, het sal ons vergenoegen,
Maer wilt dan noch een woort tot uwe plichten voegen:
Wat ghy oyt neemt ter hant, hebt God tot uw begin,
Dat sal u dienstigh zijn, en oock het huysgesin.
Met dat de vroege son komt over u geresen,
Soo doet Gods heyligh woort voor al den huyse lesen,
En vraeght dan yeder af, het zy dan jongh of out,
Wat dat hy heeft gemerckt, dat hem de ziele bout;
Terstont na dese plicht, soo buyght de gansche leden,
En offert onsen God met ootmoet uw gebeden;
En als den avont valt, soo doet het eygen werck,
En bout soo binnens huys gelijck een kleyne kerck.
Terwijl de maeltijt duert, soo laet gedichten lesen,
Of yet dat aengenaem aen gast of vrient kan wesen.
Het zy dat hier ontrent of elders ommegaet,
Dat sal recht stoffe zijn tot vreught en soete praet.
Soo doende sal de kost niet slechts het lichaem spijsen,
Maer daer sal oock vermaeck tot in de ziele rijsen;
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Het is van outs geseyt: het is de beste feest,
Die wel doet aen het lijf, maer beter aen den geest.
Maer onder dit beslagh, wilt hier des Heeren wercken
Aendachtigh oversien, ootmoedigh overmercken;
Hier is de rechte plaets om, met een diepe sucht,
Te rijsen uyt het stof tot boven in de lucht;
Te dancken uwen God voor soo veel soete dingen,
Die uyt sijn milde gunst, als uyt een ader, springen;
Te drijven uyt den geest al wat het vleesch gebiet,
Tot dat ons innigh deel den Hemel open siet.
Ey! rent hier uyt het stof met ongemeene paerden,
En sticht in uw gemoet een Hemel op der aerden;
Verdrijft uyt uwen geest al wat naar sonden smaeckt,
Tot datje met de ziel tot uwen God genaeckt.
Want sooje niet en soeckt als wellust hier te vinden,
't Is dwaesheyt. Aertsch vermaeck is losser dan de winden.
Hout seker, dat geen mensch oyt waer genoegen heeft,
Als die met sijnen God in rechte vrede leeft:
Maer soo men uyt het stof sijn herte wil verheffen,
't Is wijsheyt. Weerde ziel, ghy sult uw voorstel treffen.
Hout seker, dat hy staêgh in soet genoegen leeft,
Die vrede na den geest met sijnen Schepper heeft.
Daer wort geen recht vermaeck, geen ware lust genoten,
Daer God vergeten wert, en Christus uytgesloten.
O God, o Godes Soon! als ghy'er niet en zijt,
Soo is'et eeuwigh nacht, en niet als droeve tijt.
Men kan niet vrolick zijn, als met een eerlick leven,
Dat heeft een Heyden1) selfs met goeden inckt geschreven,
En heeft'er by gevoeght: dat, ja een deughtsaem man,
Oock midden in den druck vermaeck genieten kan.
Wel, om dan, lieve ziel! hier toe te mogen raken,
Soo dienje na den geest geduerigh op te waken;
Dus, wilje vreughde sien en schouwen ziel gequel,
Stelt eerst het binne-werck van uwe sinnen wel.
Siet, als een medicijn ontrent de buyten leden
Een plaester leggen wil, hy doet niet sonder reden,
Hy suyvert eerst de maegh, en wat'er is vervuylt,
En brenght in goeden stant al wat'er binnen schuylt.
En eer dat hy het lijf met voetsel wil verstercken,
Laet hy op 't ingewant gesonde drancken wercken;
Want is de maegh beset met slijm of vuyle gal,
Soo dient de spijs alleen tot meerder ongeval2).
Ghy, pleeght dan goeden raet. Wie laet hem niet geseggen,
Die meynt na rechten eysch sijn dingen aen te leggen?
Dus sooje vreughde soeckt daer schoon geboomte groeyt,
Besnijt voor eerst uw hert, eer ghy de boomen snoeyt;
En eerje besich zijt uw lant te doen bedelven,
Soo spit uw binnen-gront, dat is: uw eygen selven.
Oock eer een wilde stam door enten beter wert,
Gaet, betert boven al uw woest en ydel hert.
Breeckt niet uw lant alleen, maer breeckt uw aertsche leden,
Snijt alle tochten af, of buyghtse naer de reden;
Wie anders van 't gewoel en na de stilte vliet,
Die vlucht wel voor de sorgh, maer hy ontvluchtse niet.
1) Seneca.
2) Hippocretes.
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Een hart, met vinnigh stael getroffen in de lenden,
(Of 't hem wel met de vlucht wil elders henen wenden)
Wort uyt de daet gewaer, dat al het schoon gesicht
Sijn wonde niet en heelt, sijn pijne niet verlicht;
Waer dat het schaduw soeckt of waer het komt getreden,
De gront van sijn verdriet die steeckt hem in de leden;
't Gebruyck van groen poley, dat waer hem best geweest.
Dat is een edel kruyt, dat herten-leet geneest.
Dit kruyt had wis de schicht hem uyt de borst gedreven,
En dan had 't aerdigh groen hem vreughde konnen geven;
Maer nu het op sijn hulp niet recht en heeft gelet,
Soo draeght'et over-al een bloedigh wesen met3).
Ghy, eerje buyten gaet, soeckt veerdigh af te leggen,
Al waer uw wijste tocht yet tegen heeft te seggen,
Doet binnen eerst uw werck, en, tot een vast besluyt,
Soo jaeght verkeerde waen, en vuyle driften uyt!
Siet al wat sonde smaeckt uyt uwen sin te stellen,
Laet u geen overmoet, geen nijt, of eersucht quellen;
En kent niet eenen mensch, die ghy niet goets en wilt,
En maeckt, dat uw gemoet ten vollen zy gestilt;
Doch siet voor alle dingh uw sinnen soo te schicken,
Dat u de bleecke doot niet meer en kan verschricken;
Want soo u desen schroom oock hier gevangen hout,
Ghy sult verdrietigh zijn, oock in het lustigh wout.
Zijt ghy van binnen dorr', hoe konnen groene dreven,
Of kruyt, of blom-gewas, u lust of vreughde geven?
Ghy sult swaermoedigh zijn, oock schoon ghy dickmael zijt
In eenigh lustigh velt, oock in den soetsten tijt.
Ghy sult noyt quelligh leet ten vollen konnen vlieden,
Indienje niet met ernst uw tochten kont gebieden;
Geen blom of schoon gewas, en watje planten meught,
En brenght u sonder dat vermaeck of rechte vreught;
Maer hebje vast gestelt de werelt af te sweeren,
En wat het vleesch gebiet uyt uwen geest te weeren,
Ja, staêgh tot uwen God te senden uw gemoet,
Soo schat ick in der daet het buytenleven soet.
Gerustheyt naer het vleesch, of in gemeene saken,
Die huys, of huysgesin, of winst en voorspoet raken,
Is niet als waterverw, daer moet wat anders zijn,
Dat in der daet ons helpt, en niet in loosen schijn.
Al wat de werelt geeft, en zijn maer losse kueren,
Want vreughde sonder God en kan niet lange dueren.
Dus, alsje wellust soeckt, of na genuchte jaeght,
Soo let, of uw bedrijf den Heere wel behaeght.
Het is een schoone les, en nut tot goede dagen:
Geen dingen aen te gaen, of God voor eerst te vragen,
En of het dienstigh is, en of het magh bestaen,
En des al niet-te-min, hoe dat het dient gedaen.

3) In culpa est animus, qui se non effugit usquam.
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De ruste van den geest is hier in niet gelegen,
Dat yemant groot beslagh of rijckdom heeft gekregen,
Of dat hy buyten sorgh, en sonder yet te doen,
Magh rijden in de stadt, of leggen in het groen:
Maer die met God versoent, en suyver van gedachten,
Kan eere, rijckdom, pracht, en aertsche vreught verachten,
Die smaeckt na rechten eysch de ruste van den geest,
En voelt in sijn gemoet het eeuwigh bruylofts-feest.
Het lustigh boom-gewas, en alle groene struycken,
Die mooghje naer den eysch ten vollen wel gebruycken.
Ick weet dat menigh Helt een wel-beplanten gront,
Ontrent sijn ouden dagh, bequaem en dienstigh vont;
Ick segge niet-te-min, dat onder groene linden
Geen lust of recht vermaeck, geen rust en is te vinden;
Wacht dat van uw gewas, of van uw planten niet,
Ick weet tot uw gebruyck een beter Sorregh-vliet.
Leent my een gunstigh oor, ick stel my om te schrijven,
Hoe ghy de bange sorgh uyt u sult mogen drijven;
Hoe ghy tot aller tijt, met onversaeghden geest,
Sult wesen buyten ancxt, en leven onbevreest.
De luyden, die weleer de naem van wijse droegen,
Die sochten even staêgh het ware vergenoegen,
Dat is het hoogste goet; doch waer in het bestont,
Dat sweeft noch in de lucht, en op een lossen gront.
Doch sooder yemant vraeght, waer ick het meyn te vinden,
Ick sal dat schoon juweel niet aen de werelt binden:
Een hert met God versoent in Christi suyver bloet,
Dat voelt de ware vreught, en smaeckt het hooghste goet.
Daer light, naer mijn begrijp, de rechte troost verborgen,
En 't is de rechte salf voor alle bange sorgen;
En om tot dit geluck te komen metter daet,
En soeckt geen vreemt beslagh, maer doet na desen raet:
Siet, datje van den Heer dit eenmael moocht verwerven,
Dat, eer de doot genaeckt, uw sonden mogen sterven.
Klimt staêgh tot uwen God, bekent Hem uwe schult,
En toont, dat ghy voortaen u beter hebben sult:
Waer sich yet soets ontdeckt in boom of wijngaert-rancken,
Neemt oorsaeck over-al om Hem te mogen dancken;
Een recht vernieude ziel heeft oorsaeck over-al,
Sy voelt een diep vermaeck oock in het ongeval.
Al valt ons menigh dingh, ja vleesch en werelt tegen,
Al schijnt'et, wat men doet, als buyten allen zegen,
Noch vint de ziele troost, een gantsch ellendigh mensch
Noemt God dan boven al sijn lust en herten-wensch;
Wort yemant aen het lijf, ja door de gansche leden,
Met qualen overstort, met ongemack bestreden,
Hy wort in swackheyt sterck; want als het lichaem sucht,
Soo stijght het innigh deel tot boven in de lucht.
Indien hy wort beticht, en buyten schult gevangen,
Hy sal niet al te seer om los te zijn verlangen,
Is 't wonder? In der nacht, oock in een duyster kot,
Daer siet men menighmael, daer hoort men sijnen Godt.
Indien 'er blicxem valt, en dat den Hemel dondert,
Hy wort des niet bevreest, verslagen, of verwondert,
Maer spreeckt in sijn gemoet: ick hoor mijns Vaders stem,
Mijn ziel en schrickte niet, al stont ick nevens Hem.
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Indien hy wort verjaeght, of uyt het lant gebannen,
Gelijck'et wel gebeurt, oock aen de vroomste mannen;
Hy seyt: 't is geen verlies, al waer ick henen ga,
Daer blijf ick evenwel den hemel even na.
Indien hy wort vervloeckt, wat schimp kan hem bewegen?
Hy schelt niet wederom, maer spreeckt noch enckel zegen.
Hy weet, dat hy gestaêgh veel smaetheyt lijden moet,
Al eer hy stijgen kan tot God, sijn hooghste goet.
Indien hem droefheyt perst, en dat de bange nachten
Hem drucken op het breyn, met sware na-gedachten,
Ja, dat hy van de doot ten lesten wort geraeckt,
Die pijn is hem een troost, mits sijn verlossingh naeckt.
Wil hy den jonghsten dagh en 't oordeel overmercken,
Noch voelt hy sijnen geest in dat gepeys verstercken,
Dies spreeckt hy sonder schrick: wat vrees ick helsche pijn,
Mijn outste broeder selfs die sal mijn rechter zijn.
Indien'er iemant seyt: de werelt sal verbranden,
En ghy, en wat'er is gemaeckt door menschen handen;
Hy antwoort: geen verdriet, want die geswinde vlam
Sal my zijn als de koets, die om Elias quam.
Hoe swaer sijn ongemack, sijn droeve qualen wegen,
Sijn tranen acht hy niet als voor een soeten regen;
En, waerom meer geseyt? Die God van herten meent,
Voelt troost oock als hy sucht, en blijtschap als hy weent;
Ja, schoon den hemel viel, en gansch het aertrijck scheurde,
Den afgront vlammen spoogh, en al de werelt treurde,
Noch voelt hy lijckewel geen anghstigh ziel-verdriet,
Want hy past op de doot, of hel, of Duyvel niet.
Wel, denck op desen gront uw saken aen te leggen,
Soo meyn ick niet een woort hier tegen oyt te seggen,
Want hebje plantens sin, en dàt op desen voet,
Soo houw ick uw ontwerp in volle leden goet.
Nu maeckt dan uwen geest noyt vasten troost te geven,
Tot ghy gekomen zijt tot soo gewenschten leven,
Dat is, tot u de geest gewis en seker maeckt,
Dat u na desen tijt een beter leven naeckt.
Op, op hier, waerde ziel! my dunckt ick sie de kusten,
Daer ghy, na dit gewoel, sult eeuwigh mogen rusten;
Ick sie het vaderlant, gelijck een schipper doet,
Die tot een haven naeckt, maer noch al roeyen moet.
Stelt vast, van heden af uw feylen af te leggen,
En aen het ydel vleesch uw vrientschap op te seggen,
Ja, bid staêgh uwen God alsoo te mogen doen,
Dat sal uw dorren tijt vernieuwen in het groen.
Soo ghy, aldus gesint, doorwandelt uwe dreven,
Het sal u soet vermaeck aen lijf en ziele geven.
Veel van het wijste volck die hebben soo gedaen,
Oock als tot aen het graf haer leven was gegaen.
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J. Cats Ouderdom en buyten-leven.
Tweede deel, behelsende een beschrijvingh van het buyten-leven.
De lantbouw nam begin soo haest daer menschen waren,
Geen ambacht, nu gepleeght, en telt soo lange jaren.
De lust-hof was een werck, dat Godes eygen hant
Had cierlijck toebereyt, en wonderlijck geplant.
God, liever van den mensch, en wist geen beter saken,
Waer door hy 't eerste paer geluckigh soude maken,
Als dat hy Eden schiep, en, met'et lustigh velt,
Heeft hy dien eygen tijt den lantbouw ingestelt.
Het was een soet bedrijf, dat Adam was gegeven,
Op dat hy met vermaeck den Heere mochte leven;
Want eer dat Eva viel, en eer de sonde quam,
Soo was 't dat d'eerste mensch dit leven ondernam,
Een leven ingevoert ten goede van de menschen,
Men kan tot heden toe geen beter leven wenschen1):
En siet, waer is het rijck, dat hadde konnen staen,
't En waer het lant-bedrijf en planten had gedaen?
Hier uyt komt ons de stof, daer van wy schepen bouwen,
Waer door men over-al kan vrientschap onderhouwen,
Waer door men over zee kan sonder bruggen gaen
Tot in het Mooren-lant, of tot den Indiaen.
Hier uyt komt ons de stof tot alle groote wercken,
Voor Prinssen hoogh-gebou, voor God verheve kercken,
Oock huysen voor het volck van alderhande slagh,
Daer in men strenge kouw en hitte schouwen magh.
Hier uyt komt ons de stof om vyer te mogen stoken,
Om allerley geback, en spijs te mogen koken,
Om allerley metael te smelten als het was,
En uyt verachte stof te maken suyver glas.
Wat sou een machtigh perck, of velt, of lantschap wesen,
Indien 'er uyt den gront geen boom en quam geresen?
Waer sou een herders kint, waer sou 't aemechtigh schaep
Sich decken voor de son, en geven aen de slaep?
Waer sou de bocxvoet Pan en al de dieren springen?
Waer sou de nachtegael met haer geselschap singen?
Waer sou het kraembed zijn, daer menigh vogel broet,
Daer menigh ander wilt sijn teere jongen voet?
Wie sou de medicijn verstrecken nutte kruyden,
Tot sonderlingh behulp van alle siecke luyden?
Wie sou de jeught versien van aerdigh bloem-gewas,
Dat eerst het rouwe volck maer aen der heyden las?
Wie bracht op onsen disch soo veelderhande vruchten,
Waer voor de massepein en suycker moeten vluchten?
Maer noch is dit geback oock aen het planten vast,
Dewijl het beste stof aen riet of boomen wast2)
Wie soud' het lant versien van alderhande koren,
En wat'er door kunst is voormaels uyt geboren,
Te weten machtigh bier? Waer sou'er eenigh vat
Ons schencken hupschen wijn, dat wonderbare nat?
Maer boven alle dingh wil ick de planters dancken
Van seker stil vertreck, gemaeckt van seven plancken,
1) Verhael van de gemacken uyt den lantbouw en plantagie voortkomende.
2) Te weten: amandelen, suycker en roosewater.
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Een rust-plaets voor de mensch, als hem de doot ontbint;
Het lest', en evenwel het beste-datmen vint.
Men siet noch onder dies, hoe God het planten eerde,
Als in de wildernis sijn machtigh heyr verkeerde,
Hy gaf een doornen stock, die versche blommen droegh,
En alle tegen-spraeck en nijt van Aron joegh;
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En waer oyt Moses prijst de langh-beloofde kusten,
Daer Gods verkoren volck ten lesten soude rusten,
Hy seyt niet: 't is een lant daer tin, of yser wast,
Of daer men naer het gout in diepe kuylen tast;
Hy seyt niet: 't is een lant daer harten, reên, en hinden,
Daer stoffe voor de jacht, en wiltbraet is te vinden;
Hy seyt: het is een lant daer most en oly groeyt,
En dat van enckel melck en honigh overvloeyt.
Dat is geseyt: een gront, daer lant-bouw is te plegen,
En dat wort daer gestelt als voor een hoogen zegen;
Doch 't wort niet slechts alleen op ééne plaets geseyt,
Het wort ons menighmael al breeder uytgebreyt.
Want als dit eygen volck gingh dwalen in den velde,
Daer niemant boom-gewas in lange maenden telde,
En dat'er veertigh jaer en meer ten eynde quam,
Eer Jacobs machtigh heyr van all's besittingh nam;
Doen kon'er aen het volck geen onheyl meer verdrieten,
Als datmen uyt het velt geen vrucht en mocht genieten,
Al gaf den Hemel mann', noch scheen het hen verlies,
Te missen 't lecker moes, dat in Egypten wies;
Maer als'er hier en daer maer weynigh boomen stonden,
Die op de lange reys by wijlen zijn gevonden,
Dan was een ieder bly en Moses ongequelt,
Soo wonder aengenaem was doen een lustigh velt.
Het stont hen beter aen in slaverny te leven,
En tot een harden dienst te worden aengedreven,
Als vry te mogen zijn, en lijden het verlies
Van 't jeughdigh moes-gewas, dat in Egypten wies.
Maer 't is niet slechts geweest, doen eerst de luyden reysden,
Dat zy veel aen het moes en op den lantbou peysden,
Maer even als haer staet ten vollen was geset,
Is oock by Vorsten selfs op dit bedrijf gelet.
Hoewel dat Absalon, geleert in hoofsche grepen,
Was besich om het rijck tot hem te mogen slepen,
Noch leefd' hy lijckewel gelijck een rechten boer,
Want 't was sijn hooghste feest, wanneer men schapen schoer.
Schoon Joab was een helt tot oorlogh gansch genegen,
Noch liet de Velt-heer niet het lant-bedrijf te plegen.
Sijn koren afgebrant, dat maeckt hem bijster gram,
Soo dat hy tegen danck uyt sijnen huyse quam.
Siet, Nabal, machtigh rijck, besat een boere woningh,
Sijn weduw lijckewel die kreegh dien grooten Koningh;
En Job, een deftigh Vorst, na ick het stuck bemerck,
Die had sijn gansch bedrijf alleen in boere werck:
Maer waerom meer geseyt? de tijt sal ons ontbreken,
Als ick na vollen eysch hier van sou willen spreken,
't Gaet vast, dat machtigh volck, van alderhande slagh,
Een sonderling vermaeck in desen handel sagh:
Maer na den eersten tijt, soo heeft het acker-bouwen
Noch vry een lange tijt de werelt onderhouwen,
De wijste van het volck, de beste van het lant,
Die hebben 't velt bezaeyt, of bosschen aengeplant.
Het was een groot vermaeck te leven in den velde,
Eer gelt-sucht eenigh mensch, of lust tot eere quelde:
Maer na dit vuyl gebroet der menschen hert besat,
Doen is men uyt het lant geweken na de stadt.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Wie in sijn geurigh breyn gevoelde snege sinnen,
Die spande sijn vernuft om veel te mogen winnen,
Of wenscht op hooger trap van eer te mogen staen,
Of met een machtigh Prins te mogen ommegaen.
Daer gingh de rappe jeught besoecken vreemde palen,
En wou een rijck gewas, of gout uyt Ophir halen.
Een yeder was geneyght te varen over zee,
Of naer een rieckend' lant, of naer een gulde reê.
Van doen af heeft het wout, geboomte, kruyden, koren,
Al vry het beste deel van haren glans verloren:
Want doen het plomste volck alleen het velt behiel,
Doen was 't dat over-al de bouw-kunst nederviel.
Dies vont men in het lant wel onvermoeyde leden,
Maer weynigh na den eysch geoeffent in de reden:
Soo datmen 't voor een kluts, of voor een plompaert schreef,
Die noch ontrent de ploegh of in de velden bleef;
Maer daer zijn naderhant noch mannen opgekomen,
Die hebben wederom het bouwen ondernomen,
Niet uyt den slechten hoop, maer uyt den hoogen staet,
Ja, dickmaels (als men leest) te midden uyt den raet.
Men vint'et over-al, dat planten, zaeyen, bouwen,
Wert voor een deftigh werck te Romen onderhouwen.
Ja, dat men even daer heeft wetten in-gestelt,
Tot regels voor de ploegh, en van het open velt.
Want als een sloffen boer sijn landen qualijck ploeghde,
Sijn wijngaert niet bewrocht, of na den regel voeghde,
Of dat hy ledigh gingh ontrent den rijpen oest,
Soo stont'er boete toe, die hy betalen moest.
't En was oock niemant schant, al gingh een ridder slapen
Ontrent het jonge vee, of midden in de schapen.
Ick sie, hoe Boas selfs, die rijck en machtigh was,
Gingh rusten in de schuur ontrent een koren-tas.
Wat vorder. Als ick lees de nieuwgeschreven boecken,
Van die het dierbaer gout in verre landen soecken;
Dan sie ick, dat men volck in vreemde kusten vint,
Die, in wat eeuwigh is, zijn uytermaten blint:
Daer zijnder over al die sekerlijck gelooven,
Dat ons de bleecke doot van alles sal berooven,
En dat wie in het graf hier eenmael nedersijght,
Of nu of nimmermeer een beter wesen krijght.
Men vint'er wederom die wetten aen te wijsen,
Dat wie, op aerde sterft, eens weder sal verrijsen;
En dat een yeder mensch, geresen uyt het graf,
Ontfanght, na sijn bedrijf, of loon of harde straf:
En onder dit verhael, soo heb ick noch gelesen,
Dat wie na desen tijt sal goet bevonden wesen,
Sal eeuwigh vrolijck zijn, en dàt met grooten lof,
In eenigh lustigh perck of welbeplanten hof.
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Een hof, waer in gestaêgh de boomen sullen bloeyen,
En des al niet-te-min gestage fruyten groeyen.
Een hof, daer aerdigh kruyt fal wesen over-al,
En daer noyt dorren halm het oogh bedroeven sal.
Een hof, daer even staêgh de vogels sullen singen,
Daer met een suyver nat de beecken sullen springen.
Een hof, daer menigh dier sal heulen met den mensch,
En dienen al het volck tot vollen herten-wensch.
Hier op soo roep ick uyt: die van geen hemel weten,
Die hebben met een hof den hemel afgemeten;
Des is hier ons besluyt: dat, waermen menschen vint,
De beste van het volck tot hoven is gesint.
Nu blijckt uyt dit verhael, dat oock de wilde menschen
Begrijpen in een hof al watse konnen wenschen;
En dat een schoon plantsoen, oock in een rauwe kust,
By yeder wert gestelt, als voor haer meeste lust.
Een, die de Roomsche tael ten hooghsten heeft verheven,
En netst daer in geseyt, en eerst daer in geschreven1),
Vint geen bequamer werck, dat oude jaren voeght,
Dan als men buyten sorgh sijn eygen landen ploeght.
Hy prijst een stil vertreck, een wooningh buyten Roomen,
Hy prijst den wijngaert-queeck, en 't enten van de boomen,
Hy prijst al wat de ploegh of lantbouw raken magh,
En dat wel aldermeest ontrent den ouden dagh.
Maer dit is niet alleen van Romen afgekomen,
Veel oock van onsen tijt die hebben 't waergenomen:
Niet slechts om van 't gewoel hier door te zijn bevrijt,
Maer om met stillen geest te scheyden uyter tijt.
Ick heb eens over langh een soete spreuck gelesen,
Die vint ick recht bequaem om hier verhaelt te wesen:
Een man van hoogen staet, geroemt in 's Keysers Hof,
Hadt lust in lant-bedrijf, en gaf'et desen lof2):
Indien 'er eenigh soet hier in dit ydel leven,
Door Godes milde gunst, aen yemant wort gegeven,
Het is een streke lants, beplant en wel gebout,
En dan een soeten vrient, daer op men sich betrout.
't Is waer, hoogh-achtbaer man! ghy waert hier toe-genegen,
Maer uwen soeten wensch en hebje noyt verkregen;
Ghy waert langh by den Turck, als Keyserlijck Gesant,
Maer saeght noyt wederom uw lieftal Vaderlant.
Het was een rouwen hoop in dienste van de Francen,
Die heeft in u misbruyckt het voor-recht van de lancen;
Hier uyt ontstont een koorts, en die was lijdigh groot,
Want na een heeten brant, soo quam de koude doot.
O fy, dien rauwen hoop! wat mochtje gaen beginnen,
Een man die quam verselt met al de Sangh-Godinnen,
Een man van soeten aert, die niet als recht en socht,
Die hebj' als in den krijgh met onrecht omgebrocht.
Maer Busbeeck, ghy alleen en hebt dat niet geschreven,
Veel grooten nevens u, die hebben 't oock gedreven;
Een ridder3) heeft wel eer, ter eeren van het velt,
Dit veersjen uytgebracht, en op sijn graf gestelt
1) Cicero in Catone Majore.
2) Busbeecq. Legatus Caesar Vid Camerar Medit. Hist. Cent. 3. Cap. 9.
3) Similius.
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Hier binnen ruster een, die God heeft willen sparen,
Dat hy in wesen bleef een tijt van lange jaren;
Maer, soo men onder dies de waerheyt plaetse geest,
Die niet als seven jaer op aerden heeft geleeft.
Maer wat is dit geseyt? sal yemant mogen seggen,
't Is noodigh 't graf-gedicht wat nader uyt te leggen,
Wel vrienden, zijt gerust, ick wil het heden doen
Ter eeren van het velt, en van het edel groen.
De velt-heer hier gemelt, die hadde lange jaren
Des werelts hollen stroom èn op èn af-gevaren;
Maer hielt'et voor gewoel, of ick en weet niet wat,
Als dat den rechten aert van leven niet en hadt.
Maer doen hy was bedaeght, begon hy eerst te bouwen,
En gingh hem, buyten 't Hof, in hoven onderhouwen,
Dit was sijn diepste vreught, ja 't gingh hem aen de ziel,
Soo dat hy desen tijt alleen voor leven hiel.
De geesten boven al, genegen om te dichten,
Die wenschen haer verblijf in 't wout te mogen stichten,
Die wouden (mocht'et zijn) haer beste saken doen,
Niet in een rijck gebouw, maer in het jeughdigh groen.
Niet eene van den hoop die ick oyt heb gelesen,
Of hebben 't open velt met vollen mont gepresen.
't Is seker dat de geest hier vryer sprongen doet,
Dan als men in de stadt besloten blijven moet.
De bedden in den hof, beplant met groene kruyden,
Zijn bedden tot de rust van afgesloofde luyden;
Want die in sijn beroep de sinnen heeft vermoeyt,
Wort fris, indien hy komt daer boom of hage bloeyt.
Geen hof behoort te zijn een graf van luye menschen,
Want hier in is te sien, dat wyse luyden wenschen.
De lucht oock even selfs, die uyt de groente rijst,
Geeft voetsel, dat ons ziel oock sonder eten spijst.
Hier rijst de geest om hoogh, en geeft hem tot gedachten,
Waer door hy menigh leet en onlust kan versachten,
En als het lustigh velt door koude wert ontbloot,
Dan treckt hy wapens aen, oock voor de bleecke doot.
Maer ick ben onder dies hier niet gesint te roemen,
Van selsaem aertgewas, en diergekochte bloemen;
Mijn tuyn is tot gebruick, en tot een soet vermaeck,
Daer is 't dat ick de wensch van mijn begeerte staeck.
Ick ben soo blom-sot niet, dat ick sou willen treuren,
Als my een ongeluck hier over mocht gebeuren.
Ick ben niet ongesint, schoon dat'er yet vergaet,
Ick weet dat al het wout op losse gronden staet.
Het is van outs gemerckt, dat veel geleerde luyden
Vernamen soet vermaeck ontrent de groene kruyden,
Een boeck-kas op een hoef, dat is een lustigh dingh,
Geen peerel voeght soo wel oock in een gouden ringh.
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Nu door het velt te gaen, dan weder in de boecken,
Den aert van alle dingh te mogen ondersoecken,
En God daer in te sien; - is dat geen soet vermaeck,
Soo is, na mijn begrijp, de werelt sonder smaeck.
Veel Prinssen die wel eer op gulde koetsen reden,
En quamen zegenrijck te Romen in-getreden,
Verlieten menighmael haer hoogh verheven stant,
En namen buyten sorgh haer wooningh op het lant;
Verlieten alle pracht, en, sonder lijf-trawanten,
Vermaeckten haren geest met yet te mogen planten,
Met al wat bouwen hiet, en wat een huysman doet,
En werden boeren selfs, hoewel van edel bloet1).
Den grooten Africaen2), vermaert aen alle zijden,
Soo om sijn reynen aert, als sijn geluckigh strijden,
Verliet sijn hoogh bedrijf en sijn verheven eer,
En hielt van 't platte lant en groene velden meer.
Hy woond' op seker hoef, daer vont hy groot vermaken,
En wou noyt groote stadt, ja Romen niet genaken,
Soo dat in ellef jaer hy noyt van daer en quam,
Tot dat de bleecke doot hem uyt het leven nam.
En Cato3), nauw gegaen tot vijf-en-vijftigh jaren,
Heeft sijn verheven staet gewilligh laten varen,
Hy koos een stuckje lants, dat hem sijn voetsel gaf,
En 't wert hem naderhant een onbekommert graf.
Set hier een Keyser by4), die liet het prachtigh Romen,
En vont een dieper lust ontrent de groene bomen,
En als hy wiert versocht te keeren tot de kroon,
Soo koos hy 't platte lant voor soo een hoogen troon.
De groote Cincinnaet, oock tot het wout genegen5),
Gingh ploegen op het velt, en acht'et grooten zegen,
En schoon hy naderhant in hoogheyt wort gestelt,
Naer uytgercchte saeck, soo keerd' hy naer het velt.
Lucullus liet den krijgh6), en gingh een rust-plaets soecken,
Wel buyten in het groen, doch midden in de boecken,
Nu was hy op het lant, dan weder aen de zee,
Doch vont sijn meeste lust ontrent het jonge vee.

1) Prinsselijcke en doorluchtige mannen, die in den lant-bouw hun vermaeck namen:
2) Scipio Africanus, 52 jaer out, verliet Romen, en gingh op een lant-huys by 't dorp Linternum,
tusschen Pusel en Capua, en in elf jaren, die hy daer woonde, quam hy niet eens in de voorsz.
stadt, oock niet selfs binnen Romen.
3) Marcus Cato, out 55 jaren, scheyde uyt de regeeringh, en met een uyt Romen, nam sijn
woonplaets op een lant-huys buyten Picenio, en leefde daer sijn overige jaren, daer hem ter
eere op een tijt wert bevonden geschreven te zijn Foelix Cato, solus scis vivere.
4) De Keyser Drocletianus het Keyser-rijck 18 jaren beheerst hebbende, vertrock op sijn lant,
is twee jaren daer geweest, en by den Raet van Romen versocht zijnde het Keyser-rijck weder
aen te nemen, sloegh 't duydelijck af, en volherde in sijn aengenomen buyten-leven.
5) Cincinnatus, van de ploegh gehaelt en Dictator gemaeckt, en het Roomsche rijck in ruste
gebracht hebbende, gaf hy de heerschappye weder over, en keerde van nieus tot zijn vorigen
lantbouw.
6) Luc. Lucullus, 16 jaren van wegen 't Roomsche rijck tegen de Parthers geoorloght hebbende,
verkoos een eensaem leven op een huys buyten Napels, daer hy noch 18 jaren leefde, sonder
sich met saken van State meer te moeyen.
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Set Sylla by den hoop7), want na veel groote daden,
Soo kond' hy sijn gemoet te Romen niet versaden,
Hy koos een kleyn gehucht te Kumes op het velt,
En heeft daer als een pael van sijn bedrijf gestelt.
Roept hier een Velt-heer toe8), die Romen heeft verlaten,
Als hater van de pracht, en alle groote staten;
Want als hy fruyten at, en rauwe knollen briet,
Dan gaf hy om den glans van goude vaten niet.
Siet noch een deftigh man9) die Crassus plagh te raden,
Nu van de Roomsche pracht ten vollen overladen,
Nam oorlof van de Vorst, en gaf hem naer het velt,
En wenschte met het hof niet meer te zijn gequelt.
De wijse Seneca10), uyt wiens geleerde boecken
Een Christen even self weet voordeel op te soecken,
Gingh om sijn ouden dagh sich huysen op het lant,
Vermits hy in de stad sijn ruste niet en vant.
De groote Keyser selfs, een Prins van onse landen11),
Die heeft hem los gemaeckt van alle werelts banden,
Van al wat eersucht smaeckt; hy gaf hem op het velt,
En heeft daer buyten pracht sijn woningh vast gestelt:
Hy was naeuw vijftigh jaer, wanneer hy heeft verlaten
Sijn macht, sijn heerschappy, en wijtberoemde staten,
En schoon hy sonder volck, en dickmael eensaem stont,
Het was een schoonen hof, daer hy vernoegen vont.
Hy, die in haer gelit de legers eertijts stelde,
En steden overwon, en heyren in den velde,
Die plantte boom-gewas op haer bescheyden maet,
En bleef tot dat hy storf in die gerusten staet.
Siet, dus plagh d'oude tijt den ploegh en spae te cieren
Met zegenrijck gewaet, ja kranssen van laurieren,
Dat is by ons geseyt: de grootste van het lant,
Die namen ('s werelts sat) den lantbou by der hant.
Maer waerom veel geseyt van wijtberoemde mannen,
Die uyt een hoogen staet vrywilligh zijn gebannen,
En die volmaeckter lust ontfingen in het groen,
Als Vorsten in de pracht van haer paleysen doen.
Siet, God, dien hoogsten Geest, gelijck men vint beschreven,
Heeft eerst den gront geleyt van wel geplante dreven,
Van alle groen gewas, van kruyt en jeughdigh rijs,
En daer uyt is ontstaen het aertsche paradijs.
Met ootmoet magh men God den eersten planter noemen,
En daer van magh het velt, en alle planters roemen,
Want eer dat hem de mensch in sonden had ontgaen,
Soo wiert hem tot vermaeck de lust-hof opgedaen.

7) Corn. Sylla, d'opperste macht en 't hoogste gebiet van 't Roomsche rijck eenigen tijt beseten
hebbende, begaf sich te Kumes op sijn eygen lant, tot verwondering van die sijn voorigh
leven gekent hadden.
8) Cunus.
9) De plulosooph Alexandrius, achtien jaren gebruyckt geweest by den vermaerden Marcus
Crassus, als raet, begaf hem tot het buyten-leven, willende niet alleen het hof verlaten, maer
oock vergeten.
10) Seneca.
11) Keyser Karel de vijfde.
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God gaf oock naderhant groot voor-recht aen het planten
Door Moysis wijs beleyt en Aron, sijn gesanten:
Een wijngaert, opgequeeckt tot aen sijn eerste groen,
Gaf vrydom in den krijgh, geen tocht te moeten doen.
Maer die geen bouw-man was (al scheen hy schoon verbolgen)
Die moeste buytens-huys den wreeden oorlogh volgen,
Daer in het tegendeel een planter neder-sat,
En van sijn vygeboom en van sijn druyven at.
En als Gods machtigh heyr gingh eenigh slot beleggen,
Soo liet men voor een wet door al het leger seggen,
Dat niemant van het volck, oock op een groote straf,
Mocht vellen eenigh hout, dat nutte fruyten gaf.
Maer God heeft niet alleen het planten hoogh verheven.
En groot vermaeck gestelt ontrent het buyten-leven,
Siet, Abraham de Vorst, een man van God bemint,
Was gansch tot lant-bedrijf, en tot het velt gesint1):
Men siet dat over-al sijn woon-plaets wort gevonden,
In eenigh lustigh wout, daer schoone bosschen stonden;
Noch vint ick boven dien, hoe dat hy naderhant
Een groote streecke lants met eycken heeft beplant.
De Vorst was even doen tot hondert jaer gekomen,
Als hy tot sijn vermaeck dien bouw heeft ondernomen;
En lieve, waerom niet? sijn nieu geplanten hof
Gaf hem een soet vermaeck, en aen den Schepper lof.
Want hem is tijt vergunt om God te mogen loven,
Van tienmael seven jaer, en vijve daer-en-boven,
En doen noch heeft de man een jonger wijf getrout,
Misschien van nieus verquickt door 't nieugeplante wout.
Maer of wel Abraham, ontrent sijn groene dreven,
Geduerigh was gewoon tot God te zijn verheven,
Het is van Isaäck hem deftigh nagedaen,
Wanneer hy sich vertrat ontrent sijn groene laen:
Hy gingh in 't lustigh velt, daer 't hert den Schepper eerde,
Als hy de schoone maeght tot sijne bruyt begeerde,
Die wiert hem toegeschickt, en even t'huys gebracht,
Als hy trat op het gras, en aen den Hemel dacht.
Maer Abrahams vermaeck ontrent de groene dreven,
Dat heeft in hem geduert oock na dit ydel leven,
Want als hem Sara stierf, het was een lustigh graf,
Dat hy doen aen het lijck van sijn geminde gaf.
Het was een streke lants van Ephron afgekomen,
Daer hy te sijner tijt sijn rust-plaets heeft genomen;
Die, als Rebecca stierf, en Isaeck haren vrient,
Oock Lea naderhant, en Jacob heeft gedient.
Ten tijt als Godes volck sijn vyant sou bevechten,
Het mocht een grooten bergh, een rots en heuvel slechten,
Het mocht een hoogh paleys, als 't in de wege stont,
Verlagen na den eysch, of leggen op den gront.
Het mocht oock dammen slaen te midden door de stroomen,
Maer daer en mocht geen bijl oyt komen aen de boomen;
Want als het vruchtbaer hout bequame vruchten gaf,
Soo bleef' er yeder mensch en al de legers af.
Siet, God heeft volle gunst aen planters willen toonen,
Nadien hy 't boom-gewas van yeder liet verschoonen:
1) Gen. 13.18. Gen. 22.23. vid. Gallicum Textum sive versionem ubi de Querceto Gen. 21.33.
Perck.
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Soo weert was doen het fruyt; wel plant, geminde! plant,
De boomgaerts zijn bevrijt door Godes eygen hant.
Siet noch de wijste Vorst, die oyt een rijck bestierde,
Siet, hoe hy sijn paleys met groene dreven cierde2),
Sijn heerlijck timmerwerck en heeft hem niet vernoeght,
Maer heeft'er boom-gewas, en kruyden by-gevoeght.
Ja, die voornaemste Prins was soo geneyght te planten,
Dat hy het staêgh bewees bynaest aen alle kanten;
Want daer geen hof en was, of lant, of open velt,
Daer heeft hy beelden selfs van boomen in-gestelt.
In Godes eygen huys door al de gouden zalen,
Daer heeft hy blom-gewas, en boomen laten malen,
Dat wonderlijck gebouw, daer God in wiert geviert,
Dat acht hy alderbest aldus te zijn geciert.
De geestelijcke bruyt (om haer tot vreught te trecken)
Wort tot een hof genoot en buyten-steetsche vlecken;
En in het heiligh liet, dat van haer wort gequeelt3),
Daer wort den hemel selfs door hoven afgebeelt:
‘Kom siet, vriendinne! siet, of ons granaden groeyen,
Of onse wijngaert-ranck en mirrhe-planten bloeyen,
En of de vijgeboom sijn teere botten schiet,
En of de safferaen ons nieuwe vruchten biet.
Laet ons, in 't groene wout of aen de klare beken,
Van ons gemeene vreught en reyne liefde spreken!’
Soo roept de bruydegom, soo queelt de lieve bruyt,
En 't komt staêgh op een hof en groene velden uyt.
Wat segh ick? Christus selfs, Gods beelt en eygen wesen,
Heeft 't lant en lant-bedrijf geduerigh hoogh gepresen.
Wat heeft hy niet ontleent van kruyt en boom-gewas,
Als hy het sondigh volck van hare quael genas?
Wat heeft hy menighmael, in sijn gesegent spreken4),
Den Schepper aller dingh met planters vergeleken,
Hem met den wijnstock selfs! door boomen, bloem, en kruyt,
Soo beelt hy diep geheym, en 's Hemels wonders uyt,
Heeft hy niet aen het wout een grooten lof gegeven,
Ja, boven peerels selfs in volle daet verheven?
Als hy een lely stelt vry hooger in cieraet,
Als Salomons gesmy, en Konicklijck gewaet?
Oock als hy sich bestont te geven tot gebeden,
Soo quam hy in 't gemeen in seker hof getreden5).
Ja, doe hy nu de doot als voor sijn oogen sagh,
Het groen Getsemané, dat hoorde sijn geklagh;
Dat voelde bloedigh sweet van hem ter neder sincken,
Dat hoorde sijn gebedt tot in den hemel klincken,

2)
3)
4)
5)

Salomon.
Siet het Hooge-liet Salomons Cap. 4. 8. 7. 11. en meest over al.
Joh. 15.1.2.
Matth. 26.36. Marc. 14.32. Luc. 22.29. Joh. 18.1.
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En na dat hy den geest sijn Vader weder gaf,
Soo diend' hem oock een Hof tot sijn kortwijligh graf.
Gods soon wild' in een hof als doot begraven wesen,
Gods soon is in een hof met zegen opgeresen,
En wat tot onsen troost kan werden overdacht,
Is in een groenen hof ten vollen uytgewracht.
't Is in een hof geweest daer d'eerste menschen vielen,
En uyt een hof ontstont de troost van onse zielen1);
Des werelts eerste vreught, dat was een lustigh hof,
En op dien eygen voet doo laetse weder of.
De mensch heeft in een hof sijn eersten gront genomen,
En van dien eersten mensch is alle vleesch gekomen.
't En is dan geensins vreemt, dat schier een yder mensch,
Vint in een lustigh hof vermaeck en herten wensch.
Een woort nu tot vermaeck. De lantbou is geklommen
Tot in den hooghsten top, de ploegh bestaet te rommen,
En trotst de boecken selfs; wel, hoort een boere slagh,
Die by een hoofschen treck wel plaetse nemen magh:
Een seker vreemt student die quam uyt hooge scholen,
En gingh een wijle tijts in dese landen dolen,
Maer daer is een gebreck, dat hem te bijster quelt,
Dit heet in onse tael een beurse sonder gelt;
Als hem dan eenigh dingh by wijlen quam t' ontbreken,
Soo was hy wel gewoon den huysman aen te spreken;
Die met geen wissel-brief of gelt is onderstut,
Dien is die weerde deught, de schaemte, weynigh nut.
Eens, als hy moede was, en honger hadt gekregen,
Soo gingh hy naer een hoef, ontrent de wegh gelegen,

Daer klopt hy aen de deur, en spreeckt den meester aen,
En heeft een heus gespreck op dese wijs gedaen:
‘Goe lantman, naer ick sie, ghy zijt hier wel geseten,
Ick wou, soo 't u belieft, hier wel een weynigh eten,
Ick kome nu ter tijt al vry wat ver gegaen,
En heb te deser uur noch geen ontbijt gedaen.
Ick ben wel eere weert, ja aller menschen gunsten,
Vermits ick meester ben van seven vrye kunsten;
Daer heb ick goet bewijs en schoone brieven van,
Ick bidt, en acht my niet als voor een deftigh man;
Maer doet uw keucken op, of deckt voor my de tafel,
En langht my daer een struyf of diep-geruyte wasel,
1) Siet in 't eerste van Genesis, en in de laetste capittelen van de Apocal.
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Of wel een eyer-koeck, of yet van uw geback,
Dat is u kleyn verlies, en my een groot gemack.’
Hy gaf noch hooger op van wonder veel te weten,
Het scheen dat hy alleen maer letters hadt gegeten.
De lantman (na hy sich een weynigh hadt bedacht)
Heeft dus sijn stil gepeyns met woorden uytgebracht:
‘Ghy zijt een, na ick hoor, van dese groote klercken,
Maer ick heb met de spa van jonghs geleert te wercken,
Of met een fluexse vorck, of met een rauwe ploegh,
En siet, dit boeren-tuygh, dat geeft my broots genoegh.
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Wat is van uw bedrijf, veel-weters, kunste-vinders!
één kunst geeft my de kost, met wijf en seven kinders;
En ghy, die kunsten weet tot seven in 't getal,
Klaeght ghy, een eenigh mensch, van noot en ongeval!
Ba, dat is slordigh werck, kê, laet uw kunsten varen,
Ick sal u mijne kunst gewilligh openbaren;
Kom, doet gelijck als ick, slaet handen aen de ploegh,
Broot-bidden van een boer en is niet eers genoegh.’
De quant die was verstelt van soo een bitsigh spreken,
Het speet hem van een boer te werden deurgestreken.
Wat zou de boeckman doen? hy gingh maer druypen heen,
Gelijck een vryer doet, die loopt een blauwe scheen.
Noch seyt hy binnens monts: wat is van onse koecken,
Als wy, eylaes! de kost met bidden moeten soecken!
Een boer is naeu een mensch, hy gaet met beesten om,
En wie geen beest en is, is hem niet wellekom.
Al quam Homerus selfs met al de negen Muysen,
Indien hy niet en had, hy moest gewis verhuysen.
Het gelt is nu de loos, geleertheyt, sonder dat,
En gelt niet op het lant, en minder in de stadt.
Die uyt de scholen komt, en meent een helt te wesen,
Om dat hy van der jeught veel boecken heeft gelesen,
Die voet hem menighmael alleen met enckel waen,
Een boeckman, sonder meer, die is'er qualijck aen.
Wat my hier in belanght, ick noem het groot vernoegen,
De boecken met den bouw by een te konnen voegen;
Leest, wat een machtigh goet, dat Thales eertijts won,
Om dat hy tot het velt geleertheyt voegen kon.
Wel, daer van nu genoegh, het zijn bequame saken,
Ontrent den ouden dagh met aerde kennis maken,
Want mits ons nietigh vleesch haest aerde worden moet,
Soo dient de kley gestreelt en 't stof te zijn gegroet.
Ick wil dan nu voortaen tot aerde my gewennen,
Met aerde besich zijn, en aerde leeren kennen:
't Is aerde, die het vee en alle dieren voet,
't Is aerd' aen wien de mensch tot voetsel worden moet.
Uyt aerde quam ick voort, van aerde moet ick leven,
Aen aerde moet ick haest dit lichaem wedergeven.
Het is een oude wet, en blijft oock heden staen:
Wat voormaels aerde was, dat moet in d'aerde gaen.
Ick heb op desen gront een hoeckje lants bekomen1),
En my tot oeffeningh het planten aengenomen,
En schoon het zandigh is, als midden in den duyn,
Soo worden evenwel de witte klingen bruyn.
Ick was van overlangh tot planten wel genegen,
Dies koos ick dese plaets, als by den Haegh gelegen,
En schoon my weynigh tijts by wijlen overschiet,
Ick maeck de maeltijt kort, en soo verlet ick niet.
Ick ga na dat het valt, en oeffen hier de leden,
En kom dan wederom tot mijn beroep getreden,
De wegh is niet te ver, en 't gaen valt my niet suur,
Dies ben ick in den raet op mijn bescheyden uur.
Het is geen kleyn vermaeck, wanneer men dorre zanden,
Door middel van de kunst, verkeert in nutte landen;
Ick doe met dese gront, als ick van herten wensch,
1) Anno 1643.
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Dat God soo wilde doen met my ellendigh mensch.
Ick ben, eylaes! onnut om vrucht te konnen dragen,
Maer 't sal eens beter zijn, als 't Gode sal behagen.
De gront die ick hier bouw, is meest al mager zant,
Maer valt'er zegen toe, soo wort'et vruchtbaer lant.
Men graeft hier even staêgh, het mocht aen yemant schijnen,
Dat wy hier besich zijn met onder-aertsche mijnen,
Daer in men yser soeckt, of ander rijck metael,
En 't is maer swarte stof, die ick van onder hael.
Vraeght yemant, hoe het quam, dat ick bestont te tuynen,
Niet in een vette gront, maer in de schrale duynen;
Ick heb daer van alree ten deele wat geseyt,
Maer hoort noch boven dat de gront van mijn beleyt:
Ick was van over langh genegen om te dijcken,
En als men dan de zee gedwongen hadt te wijcken,
En dat'er op een plaets voor 't bouwhuys wert gelet,
Soo wert'et (na beraet) in 't slechtste lant geset;
De reden is bekent aen die het ambacht weten,
En die en heb ick noch op heden niet vergeten;
Nu dit 's een oude spreuck, die vast en seker is:
De voetstap van den Heer is verr' het beste mis.
Een staets-man seyd' eens wel: wie steden willen bouwen,
Die raet ick dese les te willen onderhouwen:
Ghy, die het stuck begint, en neemt geen vruchtbaer lant,
Maer liever enckel hey, of eenigh mager zant.
Want sooje vette gront hier toe bestaet te kiesen,
Soo sal uw burgery een groote deught verliesen,
Te weten: stage vlijt; want dorr' en schrale gront,
Die is èn voor de ziel èn voor het lijf gesont.
Daer kan men evenstaêgh de lieden besigh houwen,
En 't is de rechte voet om ledigheyt te schouwen;
De daet die wijst'et uyt, dat in een vetten oest
Gemeenelijck het volck in ledigheyt verroest.
Goet lant broet slim gespuys, dit heeft men ondervonden,
Al waer men steden vint, gebout in vette gronden;
Dit heeft al menigh helt voor desen wel geproest,
En 't heeft in sijnen tijt oock Hannibal bedroeft.
Een woort noch voor dit zant. Ick kan hier afgunst myden,
Want soo een slecht bedrijf en kan geen mensch benyden;
Had ick een machtigh huys of prachtigh slot gekocht,
't Had my òf wrangen haet òf onlust toegebrocht.
Een boose tongh misschien die hadt my na gegeven,
Dat ick door mijnen staet in rijckdom was verheven;
Nu ben ick, Gode lof! van nijt en opspraeck vry,
En ben noch evenwel met dese klingen bly.
De plaets en haer gevolgh, daer in ick ben geweken,
Is maer een hoopjen zants, met meyen nu besteken,
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Al wat hier lustigh schijnt, is Godes eygen gunst,
En 't is'er toegebracht door middel van de kunst.
De wijse Xenophon nam soo een groot vermaken,
Om van een schralen hoeck een lustigh velt te maken,
Dat hy sijn vrienden riet te koopen mager zant,
Om van de slechte stof te maken vruchtbaer lant,
En, na verrichter saeck, daer veerdigh af te scheyden,
En weder op een nieuw een ander toe-bereyden,
En staêgh al wederom te doen gelijcke saeck,
Om dickwils op een nieuw te hebben dat vermaeck.
Daer zijn geen landen quaet, tot aen de slechte moeren,
Maer daer zijn over-al òf quaed' òf slechte boeren.
Dit is van outs geseyt: ten schort niet aen het lant,
Maer 't hapert aen de man, vermits sijn onverstant.
De bouwers die wy nu den naem van boeren geven,
Zijn in het bouw-geheym al dickmael onbedreven,
Sy doen meest haer bedrijf juyst op dien eygen voet,
Gelijck een meule-peert een stage ronde doet.
Al zijnse tot de ploegh en op het lant geboren,
Men vintse na een eeuw niet wijser dan te voren;
Maer heden gaet de kunst al verder alsse plagh,
Men siet al menighmael, dat niemant oyt en sagh.
De werelt wert vergroot met uytgestreckte palen,
Het lant dat wert geteelt, de meyren uytgemalen,
En menigh ander werck wert heden uytgewracht,
Daerop den ouden tijt noyt eens en heest gedacht1).
Prins HENDRICK, zijnd' een Vorst tot planten seer genegen,
Quam dickmael hier besien des Heeren goeden zegen,
Sijn Hoogheyt was verstelt, als hy bywijlen vont,
Dat gul en weligh hout hier op gewassen stont.
Ick seyd' hem: ‘machtigh Vorst! ghy koopt verscheyde landen,
En dat tot hoogen prijs; Ey, krijght maer dorre zanden,
En maeckse tot een bosch, en, uyt verachte stof,
Verheft een schoon priëel of wel een lustigh hof.
Dat is recht Prinssen werck, en 't sal oock Hollant baten,
En ghy staet hoogen lof hier over na te laten;
Want als Uw Hoogheyt doet, dat ick nu heb bestaen,
Het sal door uw beleyt al vry wat hooger gaen.
Dat ick hier heb begost, is naer mijn kleyn vermogen,
Het staet aen uwe macht om hoogh te zijn getogen,
Oock is'et wel te doen, wy hebben nu den vont,
Om van een vluchtigh zant te maken vaster gront.
Indien'er veel als ick tot desen handel gingen,
En maeckten vruchtbaer lant van ongebaende klingen,
Het sou niet dienstigh zijn slechts voor een mensch alleen,
Maer 't zou aen 't vaderlant oock baten in 't gemeen.’
Als yemant gorssen dijckt, zee-driftigh van te vooren,
En brenghtse tot de dracht van zaet of edel kooren,
Dat is een nut bedrijf, dat yeder welbehaeght,
1) Certe quidem ipse orbis in promptu est cultior de die et instructior pristino. Omnia jam pervia,
omnia nota, omnia negotiosa, solitudines famosas retro sundi amoenissimi obliterarunt, silvas
arva domuerunt, feras pecora fugarunt. Arenae seruntur, saxa panguntur, paludes eliquantur,
tantae urbes nunc, quantae casae quondam; jam nec insulae: horrent, nec scopuli terrent,
ubique domus, ubique populus, ubique respublica, ubique vita, summum testimonium
frequentiae humanae. Onerosi fumus mundo, vix nobis elementa sufficiunt et necessitates
artiores et querela apud omnes dum jam nos natura non sustinet.
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Om dat een zoute gront nu soete vruchten draeght.
't En is geen minder lust, wanneer men dorre zanden
Brenght uyt haer schralen aert tot segen-rijcke landen,
Om dat men fruyten pluckt, daer niet te voren wies
Als moes of dorren helm, of maer een slechte bies.
Had ick mijn tuyn gevest in kley of vette gronden,
Men hadde noyt misschien een kijcker hier gevonden;
Maer als ick in den duyn dit proef-stuck ondernam,
Soo was'er nieusgier volck, dat hier geduerigh quam.
Waer yemant in den Haegh van buyten was gekomen,
En wert daer onderricht, wat ick hadt ondernomen,
Die kreegh dan lust te sien, wat ick beginnen mocht,
En hoe ick met 'et zant en dorre klingen vocht.
Hier viel dan sprake van na yeders vergenoegen,
Niet weynigh die aldus met desen handel loegen:
Sal hier een lust-hof zijn in soo een dorstigh velt?
Ey lieve, denckt'et niet, het is verloren gelt.
Wacht hier geen nut gewas, van appels, peeren, druyven,
Een kleyne wint alleen die sal het doen verstuyven;
Daer steeckt in desen bouw niet anders als verlies,
Of maer ondeugent kruyt, gelijck 'er eertijts wies.
In al den ouden tijt en vont men noyt vernoegen
Te zaeyen in den duyn, of zanden om te ploegen;
Maer heden op den dagh soo kan men laten sien,
Dat eertijts was gemeent, 't en konde niet geschiên.
Dus gingh men dickmaels aen. Maer alsse weder quamen,
Die over desen bouw het spotten ondernamen,
Soo prees men ons bedrijf, als met een vollen mont,
Om dat men in den duyn èn bosch èn fruyten vont.
Wel soo nu yemant vraeght, hoe dat men lichte klingen
Kan brengen tot den dracht van soo veel nutte dingen,
En hoe men edel fruyt kan trecken uyt het zant,
Dat hier voor desen lagh gelijck een dorre strant; Leent my een gunstigh oor, ick wil het openbaren,
't Is mijn gewoonte niet voor vrienden broot te sparen:
De kunst hier in gebruyckt en is niet al te groot,
De stof ons aldernutst is bagger uyt de sloot,
En die, met zant vermenght en onder een geslagen,
Maeckt dorre klingen nut om hout te konnen dragen.
Hier plant ick boomen in van alderhande slagh,
En proeve wat de grondt van desen aert vermagh.
Maer bagger uyt een sloot, daernevens boomen wassen,
Is boven alle mis de boomen toe te passen;
Want 't loof dat neder zijght, is op den gront verrot,
Rijst op te sijner tijt, en schiet een machtigh lot.
Dat noyt te voren was, tot vet te konnen maken,
En is geen menschen werck, maer Goddelijcke saken;
Oock yet dat wesen heest tot niet te doen vergaen,
En is tot heden toe by niemant oyt gedaen;
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En daerom gaet'et vast, oock kan 't de daet bewijsen,
Dat neder is gedaelt, dat moet eens weder rijsen;
Al is'et enckel stof, en als te niet gegaen,
Het krijght al weder kracht om op te mogen staen.
Het gansche wesen sucht, als met een groot verlangen,
Tot dat'et beter stant ten lesten sal ontfangen,
Te weten, op den dagh als God het wonder Al
Ontbinden, en van nieus in wesen brengen sal.
Nu, wie van lichten duyn wil maken nutte landen,
Die ga met onderscheyt ontrent de schrale zanden,
Wat grof is of te scherp of vuylen roest gelijck,
Brenght dat niet in een tuyn, maer in een buyten-dijck;
Want die hier anders doet, heeft moeyt en kost verloren,
Vermits het niet en deught tot hout of eenigh koren;
Maer zant, wit sijn en sacht, en na den eysch bereyt,
Geeft vruchten, als het wort met reden aengeleyt.
Het ander evenwel wert metter tijt gewonnen,
Door regen, soete lucht, en krachten van der sonnen.
En 't zant aldus gemeuckt, draeght noch ten lesten hout,
En dus soo maeckt de tijt van duyn een lustigh wout.
Siet daer een nutte vont, waer door men schrale zanden
Verandert door de kunst in zegen-rijcke landen.
Wat mis niet uyt en recht, kan kunst en bagger doen,
Die maken metter tijt versenghde klingen groen.
Het noodigh huys-besorgh, door gunst van onse Staten,
Van Leydens hooge school was doen aen ons gelaten,
Dies wert mijn tuyn versien van alderhande zaet,
Dat menigh selsaem kruyt daer jaerlijcx achterlaet.
Dit zaeyd' ick over-al op kanten, hoecken, wegen,
Of op een steylen dijck, na dat het was gelegen,
En daerom vint men hier al menigh vreemt gewas,
Dat in voorleden tijt hier niemant oyt en las;
Maer ick gingh naderhant noch vorder my bemoeyen,
Op dat het uytheemsch kruyt bysonder mochte groeyen,
Dies koos ick tot het werck een goet en aerdigh lant,
Daer kruyt van desen aert bysonder is geplant.
Maer laet ons verder gaen, en treden in de dreven,
Die ons tot soet vermaeck van Gode zijn gegeven,
Laet ons wat nader sien, wat in ons Vaderlant
Vermagh de schrale duyn, en dat vermenghde zant;
De groote Mantuaen verhaelt ons schoone dingen
Van sijn geluckigh lant; hy kent geen dorre klingen,
Hy wil geen moeyte doen, om van een mager zant
Te maken nutten gront, daer in men boomen plant.
Hy vreest geen harde lucht, geen vorst, of sture winden,
En hoeft oock voor den storm sijn boomen niet te binden;
Hy past niet op de mist, of dampen van de zee,
Maer sit gerust en queelt ontrent het jonge vee,
Soo vruchtbaer, dat'et draeght en jongen komt te geven,
Tot tweemael in het jaer: oock vint ick noch geschreven,
Hoe daer het boomgewas tot tweemael lustigh bloeyt,
En tweemael in het jaer van vruchten overvloeyt,
En daer op roept men uyt: dat zijn gewenste panden;
Waer blijft uw' Hollant nu, met al ons naeste landen?
Ey, treckt uw zeylen op, en komt in dese kust,
Daer vint men beter lucht, en vollen herten-lust!
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Maer wilt, Tuscaense vrient! u niet te seer behagen,
Om dat uw boom-gewas daer is gewoon te dragen
Tot tweemael in het jaer, en dat het vruchten sent,
Schier elders niet gesien, en hier meest onbekent.
Veracht ons Hollant niet: wy hebben schoone koeyen,
Daer uyt dat soete-melck, en room, en boter vloeyen,
Niet tweemael op het jaer, maer tweemael op een dagh,
Daer uyt men voor de mensch goet suyvel trecken magh;
Dit wert aen alle kant met schepen uytgesonden,
Oock die in ouden tijt geen mensch en heeft gevonden,
Soo dat de milde God ons niet en heeft misdeelt.
Of wel een heete son de verre landen streelt,
God geeft niet alle dingh aen alderhande landen,
Hier vruchtbaer aert-gewas, en ginder rijcke stranden;
Daer is geen Koninghrijck, dat alle vruchten baert,
Een yeder lant-begrijp, dat heeft sijn eygen aert.
Hier is geen dadel-boom, geen peper, geen olyven,
Hier kan geen jambolijn des winters overblyven,
Hier is geen schoon akant, dat schier gedurigh bloeyt,
Hier is geen jangomas, dat elders weligh groeyt;
Hier is geen tamerind, geen boomen overladen
Met soeten citeroen, of appels van Granaden,
Hier is geen suiker-riet, geen rieckend' ananas,
Hier is geen cocus-noot, dat wonderbaer gewas;
Maer schoon hier niet en zijn dees wijtberoemde vruchten,
Oock is'er niet een beest daer voor men hoeft te vluchten.
Hier is geen kout senijn, of heeten schorpioen,
Men kan oock sonder ancxt hier rusten in het groen.
Ey, wie sal naer een kust van heeter aert verlangen,
Daer hitte moeder is van alderhande slangen?
Wat is daer vreemt gespuys, dat vee en menschen schaet,
Soo dat'er niemant vry in velt of bosschen gaet!
Veel slangen hebben macht om kinders in te slocken,
Oock wel een jarigh lam, ja somtijts groote bocken;
Men heeft'er ja gekent, wel hondert voeten langh,
Die hielden menigh dorp, ja steden onder dwangh.
d'Een quetst ons met de steert, en d'ander met de tanden,
Een derde doet een mensch door quijl of spousel branden,
Een vierde schiet vergif, gelijck een felle schicht,
En doot een wacker man alleen door haer gesicht.
Van al dit vreemt fenijn heeft niemant hier te schromen,
Schoon wy ontrent den duyn, of in de bossen komen.
Heeft dan ons vaderlant soo rare vruchten niet,
Wy zijn van slangen vry, en al wat swadder schiet.
Hier woedt geen wreede wolf ontrent de teere schapen,
Het vee magh sonder schrick, en onbekommert slapen.
Is hier geen rijcke vliet, gelijck de groote Nijl,
Men vint'er wederom geen wreeden crocodijl.
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Doch is'er eenigh mensch met lusten ingenomen,
Om soo een dier te sien oock sonder yet te schromen,
Die soeck' ontrent den braem of in het groene lis,
En grijpe maer alleen een kleynen hagedis:
Want soo men sijn vernuft hier over wil besteden,
Men vint een crocodijl in dese kleyne leden;
Dit wort ons soo betuyght by menigh deftigh man,
Die met een vol bescheyt hier van getuygen kan.
God heeft het Al verdeelt in veelderhande stucken,
En wat voor yeder was, dat moet een yeder plucken:
Hier is een stuck geplaetst ontrent de water-kant,
Een ander aen een bergh of op een hooger lant.
Een ander leyt gestreckt daer groote beecken loopen.
Een ander daer om gelt het water is te koopen.
Een ander daer de son met heete stralen brant.
Een ander daer de snee bedeckt het beste lant.
Een ander daer gestaêgh gesonde kruyden bloeyen.
Een ander daer vergif en boose distels groeyen.
Een ander daer het hout een stage schaduw biet.
Een ander daer men noyt een groenen tack en siet.
Een ander daer het velt vol zegen wert bevonden.
Een ander dat bestaet in hey en schrale gronden.
Een ander daer men vleysch met volle monden eet.
Een ander daer men noyt geniet een soeten beet.
Al brenght men eenigh mensch van dorr' in vette kusten,
Noch sal hy lijckewel aldaer niet konnen rusten;
Het vaderlant is soet, al waer'et maer een hol
Of van een grauw konijn, of van een swarte mol.
God heeft op dese wijs een middel uytgevonden,
Waer door dit machtigh Al te samen is gebonden.
Wat hier de werelt feylt, dat geeft een ander lant,
En dat maeckt over-al een vast-gevlochten bant.
Siet daer het wijs beleyt van dat oneyndigh wesen,
Wiens onbegrepen Geest is overal te lesen.
Geen lant en is soo goet, dat alle dingen geeft,
Geen lant en is soo quaet, dat niet wat goets en heeft.
Geen soo onguere kust, of daer is yet te vinden,
Waer door dat onder een de menschen zijn te binden.
Al is het lantschap dor, ja niet als enckel hey,
Noch wil een vogel zijn, daer hy quam uyt het ey.
Dit is, door Godes hant, als in den mensch geschreven,
En 't is tot heden toe op desen voet gebleven.
Siet daer een diep geheym, een onverbroken tou,
Op dat'er sonder volck geen lantschap wesen zou.
Maer wy, God zy gelooft! en hebben niet te klagen,
Noch van dat ons het vee, noch dat de boomen dragen,
Gebreeckt ons soeter lucht, of heeter sonne-schijn,
Wy hebben vry genoegh om wel te mogen zijn.
Danckt vry den grooten God, o vrye Nederlanden!
Van sijn gestreckte gunst, en uwe rijcke stranden;
Wat na of verre wast, of uytter aerde groeyt,
Dat komt u metter zee ter haven ingevloeyt1).
God is gelijck de son, die duysent gulde stralen
1) 't Verhael der wonderen, die God Almachtigh aen Hollant verleent, staet mede in 't
Houwelijck, in 't gedeelte van de Vrouwe, daer de leser sich mee dienen kan, tot meerder
danckfegginge van den goedertieren God.
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Laet van den Hemel af op uwe steden dalen;
Wat oyt aen boomen hingh, of op de velden stont,
Dat komt, door Godes hant, u vallen in den mont;
Men wint hier in het lant geen most of rijpe wijnen,
Gelijck men elders doet, daer heeter stralen schijnen;
En des al niet-te-min, soo heeft uw gansche kust
Van mosten wils genoegh, van wijnen volle lust;
Al wat de Neckar geeft, al wat de France dalen,
Al wat Madera sent, het speelt in uwe schalen.
Al waer in eenigh lant een rijpe druyve berst,
Daer wert tot uw behoeft' een zegen uytgeperst;
Men packt in uw bevangh geen blaeuwe tonne-vijgen,
Sy komen evenwel op uwe tafel zijgen.
God heeft de Spangaert selfs als in de borst geprent,
Dat hy na dit gewest de beste fruyten sent.
Wat lijt'er menigh volck des somers heete vlagen,
Om aen dit verre lant sijn vruchten op te dragen!
Hier is geen suycker-riet, dat in de dalen wast,
En noch wert hier de jeught met suycker overlast.
Het Indisch rijck-gewas, de peper, foely, noten,
Wort hier, gelijck het graen, op solders uytgegoten;
Men pluckt hier geen caneel, geen ander edel kruyt,
Wy deelen 't evenwel met gansche schepen uyt.
Of China maer alleen en backt de porceleynen,
En boutse menigh jaer, gelijck de lieden meynen;
Men vint hier onderwijl de sijnste lijckewel,
Of by een schippers-wijf òf by een bootsgesel.
Al zijn in dese kust geen onder-aertsche slaven,
Die koper, yser, stael in diepe kuylen graven;
Soo woont doch hier het volck, dat groote stucken giet,
En met een hol metael door harde mueren schiet.
Al zijn hier in het wout geen steyle boom-gewassen,
Die tot een hooge mast op groote schepen passen,
Noch zijn hier evenwel meer zeylen op de reê,
Als oyt een machtigh Vorst hadt op de ruyme zee.
't Is maer een kluyte lants, dat hier de lieden banen,
Noch zijn de solders vol, en buygen van de granen.
Men vint hier in het lant maer weynigh eygen wol,
Van lakens evenwel zijn alle winckels vol.
Geen dier van ons gewas en draeght'er schoone vellen,
Wie kan noch evenwel hier al de bonten tellen?
Hier is geen rijcke worm, die ons de zijde spint,
En waer is 't dat men meer fluweel en zijde vint?
Wie kent'er eenigh gout in onse kust gewassen,
Noch vint men even hier veel duysent rijcke kassen.
Men graeft tot heden toe geen tin in dit gewest,
Noch blinckt'et evenwel in dese landen best.
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Het schijnt, dat hier het lant sal in het water sincken,
En niemant evenwel en wil'er water drincken;
Het water is te schrael, te killigh op de borst,
Hier wort'et koren dranck, het graen is voor den dorst.
Bedenckt dit, Hollants volck! en weeght'et in 't bysonder,
Al wat uw lant besit, dat is een eygen wonder;
In alle rijck gewas zijn uwe velden schrael,
Ghy noch, die niet en hebt, geniet'et al-te-mael!
Al wat de werelt vanght, dat valt in onse fuycken,
Geeft maer, o goede God! dat wy het wel gebruycken,
Geeft ons een danckbaer hert, een ingebonden geeft,
Die uwe gunste lieft, en uwe straffe vreest! Nu laet ons wederom tot onse klingen keeren,
En oock om dese gunst den milden Schepper eeren;
Men vint in onsen tuyn al mede sijn vermaeck,
Of in een schoone vrucht, of in haer goede smaeck.
God heeft nu dit ons werck soo verre laten komen,
Dat kruyt en boom-gewas het zant heeft in-genomen,
Niet slechts van wilden aert, maer dat oock fruyten voet,
Soo dat men menighmael de tacken stutten moet.
Ick vind' hier appels in, ick vind' hier schoone peeren,
En wat de grage jeught van pruymen magh begeeren.
Den pers en abricock, oock kerssen veelderley,
Die root en eetbaer zijn oock in de groene Mey.
Indien'er eenigh ooft magh hier of elders wesen,
Dat boven mijn gewas van yemant wort gepresen,
Daer tael ick veerdigh na, en krijgh'er enten van,
En voed' yets beters aen, soo veel ick immer kan.
Oock poogh ick onder dies met zaeyen hout te winnen,
Hoe wel men seggen magh: wat gaet de man beginnen?
Een boom die uyt het zaet sijn wesen krijgen moet,
Is niet voor hem die zaeyt, maer voor een ander goet;
De zaeyer sal gewis al stof en aerde wesen,
Eer dat'er uyt'et stof een boompje komt geresen;
Dit is van outs geseyt, en des al niet-te-min,
Ick plege desen bouw, en doe het met gewin.
Maer schoon een langhsaem hout komt rijsen uyt de zaden,
Het zaeyen evenwel en is niet ongeraden,
Ick segge tot my selfs: al ben ick heden out,
Daer is oock soet vermaeck in onvolwassen hout.
't Is lustigh aen te sien, dat uyt de rauwe kluyten,
Als uyt eens moeders schoot, veel jonge planten spruyten,
Ja, groenen op het velt en schieten in de lucht,
En geven soet vermaeck, en hope tot de vrucht.
Hoe, zijnder niet genoegh die jonge kinders telen,
Schoon hun maer staet te sien hoe jonge kinders spelen?
En is 't niet aen de mensch een aengename vreught,
Een aerdigh kint te sien oock vóór sijn rijpe jeught?
Al wat hier yemant doet met ploegen, spitten, delven,
Moet vry wat verder gaen, als voor sijn eygen selven;
Wie prijst'er oyt een mensch, die oude bosschen velt,
En weder in de plaets geen jonge planten stelt?
Het ongeboren volck, dat naer ons staet te komen,
Behoort oock heden selfs in acht te zijn genomen:
Want hadden over langh ons ouders niet geplant,
Wat sou doch Hollant zijn, als veen en ydel zant?
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Een, dien het vrucht-gebruyck van bosschen is gegeven,
Sent staêgh een wacker oogh ontrent de groene dreven.
En waerder yet versterft of uyt begint te gaen,
Daer moet haest wederom een nieu geboomte staen.
God heeft de mensch vergunt 't geniet van alle boomen,
Die wassen op het hoogh, of aen de lage stroomen,
Maer die hier niet en doet als slechts voor sijn gebruyck,
Die leeft niet voor den staet, maer voor sijn eygen buyck.
Ick wil dan niet alleen op eygen voordeel letten,
Maer poogen desen bouw' al wijder uyt te setten1);
Ick zaeye niet alleen, maer poote boven dat,
En 't wort in korten tijt een onverwachte schat.
Het soogen onder dies, en wil ick niet verswijmen,
Dat kan het boom-gewas gelijck te samen lijmen,
En 't is een nutte vont, die vast en seker gaet,
Indien men na den eysch den suyger gade slaet.
Doch 't enten met den bot, is even hier te wenschen,
Maer 't enten met den bot, en wil geen botte menschen:
Hier dient een wacker oogh, en nette vingers toe,
Men doet een wonder-stuck, en niemant weet'er hoe.
Maer 't is geen hout alleen, dat ons hier kan vermaken,
De soetheyt van het velt, die geeft verscheyde saken2):
Wat is'er tijt-gewin, dat ick hier binnen raep,
En dat mijn loggen geest kan houden uyt den slaep!
Men siet hier rappen visch in suyver water spelen,
Men hoort aen alle kant verscheyde vogels quelen.
Men hoort'er boven al de fiere nachtegael,
Staêgh met een nieu begin en met een ander tael.
Ick heb hier uyt de beeck by-wijlen visch gegeten,
Wiens aengename smaeck ick niet en kan vergeten;
Vermits ontrent de jeught, in eenigh ander lant,
Ick nimmer dat vermaeck ontrent de spijse vant.
Lucullus lecker-tant, die schiep een groot vermaken
In kostelijcke spijs, en alle vreemde smaken,
In wilt-braet dier gekocht, en al het beste vee,
In vissen opgebracht, oock uyt de verste zee.
Noch kan ick evenwel in my niet laten komen,
Dat hy met dàt vermaeck sijn maeltijt heeft genomen,
Als ick hier dickmael doe in eenigh kleyn koquet,
Dat my van onsen bouw' is op den disch geset.
Siet, hoe de groote God kan alle saken voegen!
Oock in een kleyn beslagh is dickmael groot vernoegen;
En, met een woort geseyt, als God vernoegen geeft,
Soo is een yeder wel, die veel of weynigh heeft.
Men siet ontrent de werf het tam gedierte springen,
Men siet'er jongh patrijs te midden op de klingen,

1) Van boomen te winnen met zaeyen, enten, soogen met den bot, enz.
2) Vermaeck dat in Sorgh-vliet te vinden is.
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Men siet'er eenden gaen, gesonden uyt Brazijl,
En gansen hoogh geneust gekomen uyt de Nijl.
Men siet'er heuvels staen, en weder lage dalen,
Men siet'er slinger-werck, daer in de sinnen dwalen;
Men vint'er soet bedrogh, een dool-hof voor de jeught,
Want in het doolen self daer is haer meeste vreught.
Een beeckjen uyt den duyn, dat komt hier neder-dalen,
En gaet om onse werf en deur de klingen dwalen,
Dit geeft ons beter nat, als wel of dieper put,
En 't is oock boven al aen siecke luyden nut;
Men siet'et menighmael, dat met geheele kruycken,
Het vocht van onse beeck de Meesters hier gebruycken;
Vermits het suyver nat, gezegen door het zant,
Is dienstigh tegen koorts en ongemeene brant.
Wy doen oock menighmael het beeckjen hooger rijsen,
Om in het naeste rack ons visch te mogen spijsen,
Maer dit wel aldermeest, wanneer de somer koomt,
En dat men ongemack van groote drooghte schroomt.
Maer schoon ons kleyne vliet komt sachtjens henen schieten,
Noch kan men veel gemacx van haren stroom genieten,
De geur die uyt haer rijst is voor de boomen goet,
En al het naeste kruyt, dat wort'er af gevoet.
Hier om seyt d'oude spreuck: hy wast gelijck de boomen,
Geplant in hare jeught ontrent de water-stroomen.
Een kundigh hovenier of geestigh planter prijst
Die lucht, die uyt het vocht van versche beken rijst.
Noch kan ick het gemack niet laten aen te raken,
Dat ons de beke doet ontrent de keucken-saken,
Siet, als men haringh weyckt, of vleys, of abberdaen,
Die wort dan in een korf of ander vat gedaen,
Dit hanghtmen in de beeck, die loopt geduerigh henen,
En al het ziltigh vocht, dat is terstont verdwenen:
Dies schoon men niet gestaêgh hier water op en giet,
De kock, al is hy slof, versuymt het weycken niet.
De beeck die doet haer werck, oock sonder menschen handen,
En 't water is gesont, gesuyvert door de zanden;
Oock zijn hier vissen in, maer die zijn niet te groot,
Doch beter in de smaeck, als in een boere-sloot.
Het is een oude spreuck, die niet en plagh te missen:
In waters niet te groot, daer vanghtmen kleyne vissen;
Maer in het tegendeel is menighmael gebeurt,
Dat al te grooten vanghst het net in stucken scheurt.
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En waerom meer geseyt, hier kan een yder drincken,
En niemant heeft'er noot om oyt te moeten sincken;
Al wie met kleyn beslagh en weynigh is gepast,
Die is in dit gewest een aengename gast.
De vruchten die men siet op eygen landen groeyen,
En sal geen billick mensch met ondanck oyt verfoeyen;
Neemt yet van uwen queeck of vrucht van eygen lant,
Een druyf schijnt een patrijs, een hoentjen een faisant.
Een haes door eygen vlijt, een knijntjen hier gevangen,
Bekomt men met geneught, en eet men met verlangen.
Een kiecken hier gekipt, een ey uyt eygen nest,
Dat smaeckt meest over-al de menschen alderbest.
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De Mede, van de biên oock onlancx voortgekomen,
Wort voor Canary-wijn niet selden aengenomen.
My dunckt, dat eenigh moes hier vry al beter smaeckt,
Als dat een France kock met groote kosten maeckt.
Laet yemant van de knechts een bos van elsetacken
Hier brengen aen den heert, en op den vuure smacken,
Ick wordt al rasser warm, al is de winter kout,
Als door een heete vlam van eenigh dierbaer hout.
't Is zegen, sonder kost te vinden sijn vernoegen,
En naer een kleyn beslagh sijn hert te konnen voegen,
Het wel-zijn van de mensch is niet in over-vloet:
Een stil en danckbaer hert maeckt rauwe boonen soet.
Naer ick het stuck bemerck, verscheydentheyt van saken
Dat geeft aen onsen geest een wonder soet vermaken;
En waer is 't, dat men niet verscheyde dingen mint,
Als daer men wortels, zaet, kruyt, fruyt, en bloemen vint.
En hier in is gestaegh veranderingh te vinden,
Of door een harder lucht òf door bequamer winden,
Soo dat men menighmael verneemt op éénen dagh,
Dat noyt een ander mensch voor desen elders sagh.
Al wat de Lente-tijt in bloemen komt vertoonen,
Dat sal den gullen Oest met rijpe vruchten kroonen;
Dan maeckt den natten Herfst in haesten sich gereet,
Om aen het lijf te doen het dorre Winter-kleet.
Wat zijnder onder dies voor dingen in te mercken,
Daer op, tot Godes eer, ons beste sinnen wercken!
Een jaer, dat Godt my nu in dese plaetse geeft,
Is meer als al de tijt die ick oyt heb geleeft.
Noch magh hy, dien het lust, de sinnen hier vermeyen
Ontrent een rou gebou van duysent vreemde keyen,
Van selsaem steen-gewas, geboren uytter zee,
Of by het naeste dorp òf uyt een verder reê;
Hier onder sijn gewrocht verscheyde water-slecken,
Geschildert om het lijf met ongewoone plecken,
En binnen schoon vernist, gelijck als suyver glas,
Ja, dickmaels of de schors een reyne peerel was.
Niet dat met groote kost, tot yders vergenoegen,
Ick al' dit zee-gewas te samen dede voegen;
Neen, dat en doe ick niet, maer laet'et prinssen doen,
Want voor een kleyne voet en dient noit groote schoen.
Ick hebbe maer alleen, naer mijn geringh vermogen,
Een romp, van binnen hol, met keyen overtogen,
En daer sijn horens by van seer verscheyden aert,
Of die een harde rots, of die het water baert.
Hier sijn noch ingewrocht veel ongemeene schelpen,
Die oock een stille ziel ten goede konnen helpen,
Om door een hoogh gepeys, en met een snelle vlucht,
Te sweven uyt het stof tot boven in de lucht.
Nu 't is een mengel-werck uyt veelderhande volcken,
Geboren in den schoot van grondeloose kolcken,
Of daer de Winter heerst, of daer de Sonne brandt,
En staet nu als een rots hier in het vaderlandt,
Ter eeren, hooghste God! van uwe wonder-wercken,
Die in het selsaem tuygh een yeder kan bemercken;
Een stuck dat met beleyt uw groote wijsheyt schiep,
Of op een hooge klip, of in een grousaem diep.
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Wie kan het anders sijn, die soo geringe dieren
Soo keurlijck heeft bekleedt, soo deftigh konnen cieren?
Wie, die haer binnen-zael soo kunstigh heeft bereyt,
En dese water-verw' soo krachtigh aengeleyt?
Ick heb eens op een strant een selsaem tuygh gevonden,
Terwijl wy daer ontrent met soet geselschap stonden:
Het was een hals-cieraet, soo wel by een gebrocht,
Als of 't een juwelier ten vollen had gewrocht.
Een stuck by een gevoeght uyt vreemde zee-gewassen,
Bequaem in volle daedt een juffer toe te passen,
Tot ciersel van den hals; de schakels waren net,
En op gelijcke maet, en naer de kunst geset.
Een jonck en titsigh dier, dat vryers wil behagen,
En kan geen moyer tuygh ontrent de leden dragen,
Soo toyigh stont het werck; de grootste van de Staet
Die quamen om te sien het aerdigh hals-cieraet.
En na het yeder een ten vollen had bekeken,
Begon men wonder vremt van dit juweel te spreken:
Wie dat ontrent de strant, of in het grousaem diep,
Soo netten ciersel wrocht en moye dingen schiep?
Of in het stuere meyr Syrenen sijn te vinden,
Die menschen door gesangh, ja schepen konnen binden;
Of dat'er Tritons sijn, of ander geurigh volck,
Dat innerlijck bewoont den ongemeten kolck?
Of dat m'er Nimphen vint, of gladde Meere-minnen,
Die wonen in het diep, en onder 't water spinnen?
Maer dit slaet meest het volck als fabels in de wint,
Hoewel men wonder veel hier van geschreven vint:
Ick sie dat d'oude tijt Neriden heeft beschreven,
Als monsters van de zee die in het water leven,
Misschien al wat te ruym, en met een stout bedrijf,
Maer dit is echter waer, dat ick op heden schrijf;
En acht'et niet te vremt dat ghy ons hoort verhalen1):
Men hout, dat in de zee en haer verglaesde zalen,
Al vry wat selsaems schuylt, ja dat het vochtigh rijck
By wijlen schepsels toont die vrouwen sijn gelijck;
Dan of dit menschen sijn, of schepsels op haer selven,
Dat is een diepe put, en hier niet op te delven.
En 't is bedenckens waert, of oock des Heeren bloet,
Aen maecksels visch-gelijck ten goede dienen moet.

1) Vide Bartas, en la 5 semaine vers la fin; pag. 234. Plinius lib. 9. c. 1 & lib. 10 c. 41. Multa
de talibus praefatur veram esse putat eorum opinionem, ut quidquid nascitur in parte naturae
ulla & in mari esse. Quand aux poissons qui ont semblance de hommes & femmes, Tritons,
Nereides, Syrenes, Moines, Evesques marins; vid Pierre Messie part. 1. c. 21. Rhamuse au
Tome 1 des navigations. Olaus magnus lib. 12 c. 1. Alex. ab Alexand. 1 3 dierum Genial
cap. 8. P. Gilles en l'histoire des animaux. L. Vives lib. 2 de la verité de la foy Chreft. Fulgos.
1. 1. c. 6. Bonfin en sa 1 Decade l. 8. au Theatre des villes en la description de Haerlem, daer
men leest: dat in den jare 1403 is gevischt in 't Haerlemmer meer of Purmer een zee-wijf,
die in de stad gebracht zijnde wiert gekleet, at broot, melck, en andere spijse, leerde spinnen,
was haer vrouwe onderdanigh, &c. Siet meer van dese stoffe by de voorfz. Schrijvers.
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Doch sooder uyt het diep oyt vrouwe komt geresen,
Soo moet'er voor gewis oock vrouwen-ciersel wesen:
Want daer en is geen plaets daer vrou of vrijster leeft,
Die niet een net juweel voor vrou of vrijster heeft.
Maer dit wert vast gestelt en wijse schrijvers meenen,
Dat in de woeste zee oock wassen rijcke steenen,
Ja, dat de peerel self, door ongemeene list,
Wort uyt den grondt gehaelt, of uyt het diep gevist.
Ghy dan, en wilt'et niet voor losse grillen tellen,
Dat wy van onse zee u dit voor oogen stellen:
De strant van Schevelingh, die gaf my dit juweel,
En heden op den dagh is hier noch eenigh deel.
Meer van het woeste meyr en meen ick niet te seggen,
Ick laet hem dien het lust dit nader overleggen;
Ghy, die naauwkeurigh sijt van diergelijcke stof,
Leest schrijvers van de zee, en laet ons desen hof.
Hier schuylt doch echter yet om geesten op te wecken,
En, door een diep gepeys, de sinnen op te trecken
Tot God den Schepper selfs; sijn hand is over-al,
Wie is't die naer den eysch sijn wonders melden sal?
Maer keert u, mijn vernuft! tot onfe groene dalen,
Het selsaem zee-geheym en is niet af te malen,
Vermits ick mijn begrijp, of wel mijn teere pen,
Tot al dat geurigh tuygh niet stijf genoegh en ken.
Ontrent mijn holle rots is water opgedrongen,
Dat bortelt uyt den gront met hoogh-gedreven sprongen,
Soo dat een grilligh dier hier dickmael wert verkoelt,
Wanneer het onverwacht een strael van onder voelt.
Te midden op den top van deese rouwe woningh,
Daer sit een selsaem beelt gelijck een water-koningh,
Sijn rijck-staf is een vorck, sijn kroon een geurigh dingh,
Dat eertijts in Brazijl ontrent de rotsen hingh.
Het kleet, by ons geschickt hem best te mogen passen,
Dat is een mengelingh van hondert zee-gewassen,
Van ruyghte die het strant in verre kusten geeft,
Of yet dat aen een bergh of harde rotsen kleeft.
Maer schoon het selsaem beelt, dat ick heb laten bouwen,
Is rauw in sijn gewaet, en vremt om aen te schouwen,
Oock stuer in sijn gesicht en uyttermaten straf,
En steeckt een scepter op gelijck Neptunus staf; Ick sie noch evenwel hier op de vogels springen,
Het minste van den hoop bestaet'er op te singen,
Bestaet'er op te doen dat niet en dient geseyt,
Soo dat de dwingelandt by niemandt wordt gevleyt.
Ick sie geen kleyne vinck, geen swaluw' oyt te sparen
Den rauw beschubden gast, die 't hier al sou bewaren;
Is dit niet klaer geseyt: een beelt is enckel waen,
Men dient'er geen ontsach, of eere toe te staen?
Ick had in dit gebouw eens vogels laten stellen,
De macke tortel-duyf en hare met-gesellen,
Oock meesen veelderley, die leefden onder een,
En maeckten soet gewoel in desen hollen steen.
Ick sagh het met vermaeck, dat haers-gelijcke dieren
Daer quamen door de lucht en om de rotse swieren;
Sy wouden, soo my docht, ten minsten na den schijn,
Niet langer in het groen maer opgesloten sijn.
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Maer al het ander rot, dat binnen was gevangen,
Dat socht de vrye lucht, als met een groot verlangen.
Dus gaet'et in't gemeen, oock buyten onse koy:
Dat aen den eenen walght, dat hiet den ander moy.
Het paert, indien het mocht, het woude packen dragen,
En ezels sijn geneyght te rennen met een wagen;
Een die geen wijf en heeft, die wenscht te sijn getrout,
En die'er een beslaept die vint dat hem berout.
De gansche werelt deur, daer vint men kleyn vernoegen,
't En zy men na den eysch de sinnen weet te voegen;
Ick bid' u, lieve ziel! sijt datje wesen meught,
Of anders is uw staet een leven sonder vreught.
Ick had eens op een tijt veel schoon gepluymde vogels
Bekomen uyt'et wout, maer niet door harde kogels,
Het rot was by mijn volck gevangen met'et net,
En 't wiert my t'huys gebracht en in de rots gezet;
Nu had ick dese koy soo bondigh laten maken,
Dat geen ongalijck dier daer in en kon geraken;
Daer was een trali om, gebreyt van koper-draet,
Wel dicht in een gevoeght, en op de rechte maet.
Het kleyn gedierte songh, en leyd' een vrolijck leven,
Want haer wiert aes genoegh en suyver nat gegeven:
Maer siet, dit bly gesangh en heeft niet langh geduert,
Het soet wort menighmael met enckel leet besuert.
Een slimmen Armelijn die was'er in gewrongen,
En eer het yemant wist hy quam er in gesprongen;
Daer gingh'et selsaem toe: eylaes! op eene nacht,
Soo wort de schoone vlucht ellendigh omgebracht:
Daer lagh de soete kneu, daer was de lust benomen,
Die van Canariën tot ons was afgekomen;
Daer lagh de groeningh doodt, daer was'et soo gestelt,
Gelijck als in den krijgh een leger is gevelt;
Hier lagh een hooft, een poot, en elders gansche beenen,
Geslingert in het stof, of op de rauwe steenen,
En ginder lagh een lijf gewentelt in het bloet,
Dat met een kleyn gewoel sijn leste sprongen doet.
Mijn hovenier verstelt, om soo verboste saken,
Was uyttermaten gram, onseker wat te maken;
't Is waer hy vingh het beest, en dat in korten tijt,
Maer wy sijn ons vermaeck en al de sangers quijt.
Men had aen dit gebou gedaen al wat men mochte,
De steenen wel gevoeght, het koper wel gevlochte;
Maer siet, een kleyne spleet was oorsaeck van het leet,
Het dier quam deur een gat bijna geen vinger breet.
Ick leerd' uyt dat geval, dat menschelijcke saken
Niet seker tegen leet, niet bundigh sijn te maken:
Set vry uw dingen vast, ach! des al niet-te-min,
Daer komt een ongeval, een plaegh of onheyl in.
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Wie't leet hanght over't hooft, daer baet geen anghstigh suchten,
Hy kan het niet ontgaen, hy mach het niet ontvluchten.
Ja, t'wijl hy, soo hem dunckt, ontwijckt het ongeluck,
Soo valt hy menighmael te midden in den druck.
Ey, laet ons, wat'er komt van onverwachte slagen,
In stilheyt, met gedult, en willigh leeren dragen.
Al wat ons wort gedaen, oock van een oilyck beest,
Dat kan ons dienstigh sijn ten nutte van den geest.
Wie kan tot ons vermaeck soo goede dingen brengen,
Daer niet een quade slagh haer onder komt te mengen?
De plaets by ons bewoont, die is het tranen-dal,
Daer noyt volmaeckte vreught of ruste wesen sal.
Laet ons dan, lieve ziel! niet hier de sinnen hechten,
Daer jammer en verdriet geduerigh ons bevechten;
Maer laet ons innigh hert, en al ons krachten gaen
En boven alle vleesch èn hooger als de maen.
Want als God onsen geest dus hooge sal verheffen,
Soo kan ons geen verdriet of quade slagen treffen;
Ey, laet dan aen het vleesch niet binden uw gemoet,
Maer laet ons besigh sijn ontrent ons hooghste goet!
Maeckt ons, o lieve God! maeckt ons hier toe genegen,
Want oock een goet gepeys dat komt van uwen zegen;
Of soo by ons yet soet op aerde wort gesien,
Laet dat niet ons tot lust, maer t'uwer eer geschiên!
Schoon dat ons vogel-koy nu deerlijck is verbeten,
Wy moeten evenwel het droevigh leet vergeten;
Treft ons het ongemack met druck of tegenspoet,
Hier is al weder iet dat maeckt het bitter soet.
't Is vry geen kleyn vermaeck ontrent het buyten-leven,
Te sien hoe uyt een korf veel kleyne dieren sweven1);
Hoe dat haer huysbedrijf, ja schier haer gansche staet,
Veel menschen in beleyt al ver te boven gaet.
Sy weten naer den eysch haer mackers aen te leyden,
En konnen over-al haer plichten onderscheyden:
Daer is een wacker volck, dat voor den koningh staet,
En dient hem evenstaegh als voor geheymen Raet:
Een deel belet den wint, en stopt de koude gaten.
Een deel dat sneger is, versegelt alle vaten.
Een deel is by de deur, dat stage schiltwacht hout;
Een ander deel ontlast die komen uyt het wout.
Een deel plach verschen dauw en water aen te dragen,
Een deel is afgericht den hommel uyt te jagen,
Een deel besteet sijn tijt ontrent het vruchtbaer saet;
Maer 't netste deel bestiert den puren honighraet.
Niet een van al den hoop en mach'er ledigh blijven,
Want yeder is geneyght de luyaerts uyt te drijven.
Siet daer een huysgesin, dat (soo'er wort geseyt)
Met oordeel wordt bestiert en na de kunst beleyt.
Is 't niet een selsaem dingh, dat sy in 't duyster wercken,
En maken evenwel soo wonder nette percken,
Soo wel in een gevoeght en op de rechte maet,
Soo dat'er niet en is dat uyt den regel gaet.
Voorwaer, ick sta verbaest, dat soo geringe wormen
Soo schoonen meester-stuck voltrecken sonder vormen;
Waer is de konstenaer, waer is een geestigh man,
1) Bedenckinghe op de wonderbare huyshoudinghe van de Bien.
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Die op gelijcken voet het was bereyden kan?
Waer is een Alchimist, waer al de gauste luyden,
Die soo een edel vocht kan locken uyt de kruyden,
Kan suygen honig-raet, als uyt een suycker-riet,
En schenden evenwel de teere blommen niet?
Dit is een diep geheym, en voor de mensch verholen,
Dat vliegjens, noyt geleert in wijtberoemde scholen,
Soo nutte saken doen! dies leer ick van de biên,
Dat God aen kleyn' ontdeckt, dat groote niet en sien.
Het is bedenckens waert, dat soo geringe dieren
Van spijse voorraet doen, vry beter als de mieren:
By hun wort niet alleen de winter-kost gesocht,
Maer even voor den mensch oock honigh ingebrocht,
En was noch boven dien; daer uyt bestaen de vaten,
Gekuypt op haren disch, niet weynigh t'onser baten.
Hier komt de Mede by, die ons den honigh geeft,
Waer van men over-al gemack en voordeel heeft:
Dit vocht heeft sijn gebruyck ontrent verswackte luyden,
Om dat sijn oorsprongh rijst uyt veel gesonde kruyden;
Het was is nut tot salf en menigh ander werck,
En dient oock menighmael tot lichten in de kerck.
Soo dient dan onse bie, haer doen en suynigh leven,
Om aen 't onachtsaem volck een spoor te mogen geven.
Sy passen op haer werck met soo een stage vlijt,
Dat niet verloren gaet van haer bequamen tijt.
Ick heb'et menighmael met aendacht staen bekijcken,
Dat, als'er regen valt, sy wat ter zijden wijcken,
Maer nauw en schiet de son haer stralen weder uyt,
Of 't Bietj' is uyt de korf, en op het edel kruyt.
Geen schipper os pyloot sijn vaster in het peylen,
Wanneerse door de zee naer verre landen zeylen,
Als dit vernuftigh dier op alle bakens let,
Al-eer het sijnen loop naer vreemde velden set:
Het vlieght eerst om en om, besichtight alle saken,
En neemt sijn ooghgemerck op tuynen, boomen, staken,
En wat hem eenighsins voor peylen dienen mocht,
En, alles wel bemerckt, dan stijght'et in de locht;
En als het weder keert uyt ver-gelegen dalen,
't En sal van sijnen korf in 't minste niet verdwalen:
Het sijght ter rechter tijt, en uytermaten ras,
Als of'et by hem droegh een kunstigh zee-compas.
't Is groot vermaeck te sien, wanneer haer oude benden
Een afgesette swerm van haer na buyten senden;
Want als een kleyn gesin nu wort een groot getal,
Dan soeckt het in der haest voor hem een ruymer stal.
En 't is beschouwens waert, wanneerse gaen vertrecken,
En met een dichten swerm een dicken tack bedecken,
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Of hangen aen een boom, gelijck een druyven-tros,
Tot dat'er iemant komt, en maeckt de bende los.
Geeft haer een versche korf, sy weder na de kruyden,
En huysen even soo als nieuw-getroude luyden;
Sy gaen met vlijt te werck, en van een kleyn begin
Ontstaet'er wederom een machtigh huysgesin.
Wanneer in eenigh hoeck de koningh is gestorven,
Dan schijnt de gansche kors tot in de gront bedorven,
Want stracks soo staet haer werck aen alle kanten stil,
En 't rijck dat wort bestiert, gelijck een yeder wil.
Daer wort niet uytgerecht, de beste vliegers rusten,
En niemant doet'er meer als dat hem mach gelusten;
Geen bie is in het velt, geen om of aen het kruyt,
Sy blijven in de koy, en niemant wilder uyt.
Men kan uyt dit bedrijf met volle sinnen lesen,
Dat waer men welstant soeckt, een hooft behoort te wesen;
Waer geen ontsach en is, of niemant toe en siet,
Daer wort in korten tijt van groote dingen niet.
Al die naauwkeurig sijn, en met de bie verkeeren,
Die konnen uyt haer werck veel nutte dingen leeren,
Ick had'et noyt geloost, had ick het niet gesien,
Al wat'er eertijts is geschreven van de bien.
Niet een in al het wout, van tam of wilde dieren,
Dat overheden kent of machten weet te vieren.
't Is maer de bie alleen, die haer een koningh kiest.
Ja, vecht om sijnent wil tot sy het lijf verliest.
Sy weten na de kunst een veltslagh aen te rechten,
Gelijck als tegen een de groote prinssen vechten;
Men hoort een snar geluyt in bey de legers gaen,
Gelijck in onse krijgh trompet of trommels slaen.
Sy kanten tegen een, en niemant wilder wijcken,
Schoon dat'er duysent valt, of in den slagh beswijeken.
Maer dit, indien men wil, en duert geen langen tijt,
Een handt vol stof alleen, dat scheyt den fellen strijt.
Doch als een vreemden swerm sijn nabuer wil berooven,
Dan rijst'er meer gewoels, als iemant sou gelooven:
Sy vechten om den buyt met soo een fellen moet.
Gelijck een dapper helt voor wijf en kinders doet.
Sy weten wie te slaen, en wie te moeten wijcken,
Hoewel men 't gansche rot malkander siet gelijcken,
Ick heb'et ja gesien, dat na een harden slagh
Een gansch ontelbaer heyr ter aerden neder lagh.
Al komt er twee of meer op ééne blom te sitten,
Men sietse noyt in twist haer tegen een verhitten.
Een yder vordert werck, waer hy sich neder set,
Maer doet (hoe dat'et gaet) sijn macker geen belet.
Is eenigh beesje nat, of heeft het vuyle plecken,
Een dat gesonder is, dat komt den siecken lecken;
Lijdt iemant hongers-noot, een die het beter gaet,
Die biedt hem heylsaem was of soeten honighraet.
Maer wie den luyaert speelt, of maer en soeckt te schuymen,
Die moet het byen-hoek, en alle kamers ruymen.
Want schoon de gansche korf met honigh is gevult,
Den luyen bedelaer en wort'er noyt gedult.
Een moeder van het huys die kan hier leeren sparen,
En goeden voorraet doen van alle nutte waren;
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Ja, siet hier dat bancket, of ander lecker goet,
Niet ongesloten dient, of open blijven moet.
Hier leert een jongh scholier niet ledigh henen loopen,
Maer met een stage vlijt sijn uren uyt te koopen,
Te lesen menigh boeck, en dan met onderscheyt
Te kiesen, wat de geest met oordeel heeft geseyt.
Hier leert een ondersaet sijn overheyt te vieren,
Een prinsse sijnen staet en eygen huys bestieren;
Hier leert een Christenmensch sijn naesten by te staen,
En met een heusch beleyt by menschen ommegaen.
Wat dient hier langh verhael? men kan genoegh bemercken,
Dat in het byen-hock sijn groote wonder-wercken.
Men vint al menigh rijck, dat op soo goeden wet
Niet uyt en is gewrocht, niet vast en is geset.
Daer is een deftigh man, een van de grootste luyden,
Die wat geschapen is, ten goeden weet te duyden1),
Die seght: dat uyt een vliegh, en meer noch uyt de bien,
Soo wel als in de son, Gods wijsheyt is te sien.
Een spreuck die selsaem luyt, wat kan hier iemant seggen,
Of hy moet eerst het werck met reden overleggen?
De sonne met een vliegh! voor my, ick swijge stil,
En laet hier yeder toe gevoelen dat hy wil.
Doch God toont sijn beleyt wel in de kleyne dingen:
De teere nachtegael kan luydt en aerdigh singen;
De perel heeft een glans soo reyn en wonder net,
Dat oock de grootste key wort achter haer geset.
Siet al de vruchten aen, die op den velde groenen,
Een peper heeft meer in als manden vol pompoenen;
En, tot een kort besluyt, de bie toont meerder geest,
Als wel den ezel doet, of eenigh grooter beest.
Een bie heeft grooter kunst als hondert Alchimisten,
Want sy doet selsaem werck, daer van noyt menschen wisten.
Sy vlieght op blom-gewas en al het beste kruyt,
En treckt'er over-al de fijnste geesten uyt.
Doch waer het beesje sweeft, of is gewoon te komen,
Geen kracht wert oyt het kruyt of bloemen afgenomen,
't En doet noch aen de mensch, noch aen het vee belet,
De koeyen geven melck, de schapen werden vet.
Maer als een Alchimist de kruyden wil gebruycken,
Daer vint men naderhant alleen maer dorre struycken;
Ja, waer de konstenaer sijn besten handel drijft,
't Is niet als enckel draf al wat'er overblijft.
Maer schoon uyt eenigh kruyt de byen honigh garen,
De bloemen blijven fris, als sy te voren waren,
Haer glans is niet verwelckt, haer bloeysel onbesmet,
En wat haer cierlijck was, dat blijft al even net.

1) Vide D. Gerard. Vossium de Gentilium Theol. l. 4 cap. 64 &c.
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Hier moet ick onder dies niet laten aen te roeren,
Dat byen helden sijn, en oorlogh konnen voeren,
En dat niet dan alleen (als dickmaels is gesien)
Als byen met gewelt haer kanten tegen bien;
Sy konnen boven dat (wie kan het wonder swijgen?)
Sy konnen als het dient met groote legers krijgen;
Sy konnen ruyters selfs, gewapent tot den tant,
Of jagen uyt het velt òf leggen in het zant.
De trotse Portugees die kan het ons getuygen1):
Hy moest sijn stegen hals voor dese vliegen buygen.
Hy lagh eens vast geset te Tambi voor de stadt,
Die hy (gelijck het scheen) door hooghmoedt al besat.
Hy deedt een machtigh heyr tot aen de wal genaken,
En trachtte met gewelt om in de stadt te raken;
Maer al het binnen volck hiel sich geduerigh stil,
Soo dat hy niet en wist wat dat het seggen wil;
Uit Xiantische rijck, en al de naeste vlecken,
Daer weet de snege bie veel honighs uyt te trecken.
Dies was'er niet een huys in al de groote stadt,
Dat niet een groot beslagh van hupse byen hadt.
Maer hoort een nieuwen voet, hoe dese lieden vochten:
De stallen voor de bien van mosch en stroo gevlochten,
Die wierden daer gebracht, en vry een groot getal
Ter zijden aen de poort of boven op de wal.
En als de Portugees was veerdigh om te stormen,
Soo rees'er groot gewoel by dese kleyne wormen;
Want als'er eenigh rot den aenslagh ondernam,
Soo was 't dat flucx een korf van boven neder quam;
Die op de mueren sijn, ontstaken groote vieren,
Om vry te mogen sijn van dese felle dieren.
En 't is haer wel geluckt, want roock verjaeght de bien,
Dies wert'er op de vest niet eene meer gesien.
De wespen overhoop geslingert van de wallen,
Sijn met een fel gedruys den vyandt aengevallen.
Want sijnde dus geterght, en van haer stal beroost,
Soo vloogh het vinnigh rot de ruyters om het hooft.
Hier baet geen stalen helm, geen lancen, pijcken, sweerden,
1) Siet dese historie verhaelt M. de Mont. livre 2 des essais c. 12 en l'Apologie de Raimond de
Sebonde. Hy noemt het Rijck Xiantine.
Virgilius gaet noch hooger, syet Georg l. 4: His quidam signis atqne his exempla secuti esse
apibus partem divina mentis & haustus AEthereos dixere.
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Geen schilden, geen pantziers, 't is al van geener weerden.
De beste van het rot, de fierste van den hoop,
Is buyten sijn gelidt, en geeft hem op de loop.
En of de ruyters slaen, of met de wapens schermen,
Sy worden aengeranst van dese gramme swermen;
Het kleyn gedierte steeckt vry dieper als het vel,
Siet daer wel duysent man met d'oogen vol geswel!
Maer al het steedsche volck begeeft haer van de wallen,
En is met fel geroep ter poorten uytgevallen:
Men jaeght den vyant na, maer niemant hout'er stant,
Dies wiert'et buyt gemaeckt al wat een yeder vant.
Na dat op dese wijs den zegen is verworven,
Soo keert het byen-heyr tot haer verlaten korven,
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Een yeder tot de sijn, en nader wert gegist,
Soo was'er niet een huys daer yemant byen mist.
Doch ick wil 't byen-hock niet dieper ondersoecken,
Maer sendt hem die het lust tot hondert oude boecken;
Wie is'er doch geweest, die van den lantbouw schrijft,
Daer oyt òf honigh-raet òf bie vergeten blijft?
Noch moet ick evenwel hiertoe een weynigh seggen,
Een ander mach het stuck eens nader overleggen;
Ick sie dat Salomon een spreuck heeft uytgebracht,
Daer hy dit vlijtigh dier niet eens en heeft bedacht:
Hy spreeckt den luyaert aen, en sendt hem tot de mieren,
Ja, leght hem als ter school by soo geringhe dieren:
Om reden dat de mier, door onvermoeyde vlijt,
Haer winter-kost besorght, en dat te rechter tijt.
Ick houde dese leer, mijns oordeels, wel te komen,
Maer waerom niet de bie hier liever toe genomen?
De mier wort kloeck geseyt, mits sy haer wel versiet,
Maer al haer noest gewoel en baet een ander niet.
Sy rooft het beste graen, en weet het uyt te knagen,
Soo dat'et niet en deught om zaet te mogen dragen.
Waer toe streckt dan haer werck, als tot haer eygen baet?
En noch soo wort gemerckt dat sy den huysman schaet.
De bie, in 't tegendeel, doorsoeckt veel duysent kruyden,
Maer krenckt de blommen niet, en min de goede luyden.
Sy vindt haer eygen kost, en van den overvloet
Wort dickmael met vermaeck een siecke mont gevoet;
Soo datse niet alleen is neerstigh als de mieren,
Ja, nutter aen de mensch, oock boven groote dieren1).
Nu segh ons, wieje sijt, die onse veersen leest,
Wat hiervan reden is, of eertijts is geweest?
Wel, leser, weetje niet de reden uyt te vinden,
Ick wil, na mijn begrijp, u desen knoop ontbinden;
Hoort dan, waerom de Vorst de byen niet en kent,
Wanneer hy tot de mier den luyaert henen sendt:
De bie is staegh gewoon op haer bedrijf te passen,
En let met groote vlijt waer kruyt of blommen wassen;
Soo datse sonder rust door alle velden dwaelt,
Als sy het nutte was en honigraten haelt.
De mier, die raept wel spijs al met de gantsche leden,
Doch met haer winter-kost soo is het dier te vreden.
Het bijt den wasdom uyt, en hout haer dan gerust,
En laet de vorder sorgh voor die het woelen lust.
Nu, als men eenigh mensch ten goede wil vermanen,
Soo moet men hem voor eerst maer effen wegen banen;
Want soo men hooger gaet, en harde regels set,
Soo wort het swack gemoedt in sijnen gangh belet.
Het waer te ver gegaen, een luyaert aen te seggen,
Dat hy voor ander volck heeft voorraet op te leggen,
Als voor sijn eygen selfs; misschien een ander tijt
Sal aen soo tragen volck eens geven meerder vlijt.
Dit kan de reden sijn, waerom dat hier de mieren
Tot leeringh nutter sijn, als onse rappe dieren;
Doch hoe het wesen magh, het is van goet bescheyt,
Wat soo een wijse vorst voor desen heeft geseyt.
1) De Formicis mira nerrant scriptores, notandum est in primis, quid Cleantes de iis scripserit,
vide M. de la Montague lib. 2 des essais kap. 12.
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Maer yemant sal misschien ons hier bestaen te vragen,
Waerom wy van de bie soo langh en veel gewagen,
Dewijl dat hare lof door al de werelt klinckt,
Om dat'er menigh geest van hare daden sinckt.
Wel, vrienden, hoort een woort! ick hebbe dese reden,
Waerom wy aen de bie wat langer tijt besteden:
Om dat soo kleynen dier ons meerder voordeel doet,
Als al wat uyt een ey de grootste vogel broet.
Doorsiet vry dat beslagh; siet enden, gansen, swanen,
Den arent, havick, struys, de krayen, ravens, kranen,
En al wat pluymen draeght; ey, seght, wat komt'er van,
Wat brenght'et aen den dagh dat yemant baten kan? En echter wort dit rot van yeder hoogh gepresen,
En al te grooten eer by menigh vorst bewesen.
Wat koft wort aen den valck by prinssen niet gedaen!
Men siet hem menighmael in hare wapens staen.
By Juno was wel eer de pauw voor al gepresen,
En Venus heeft voor haer de duyven uytgelesen.
Maer Pallas hadt den uyl soo bijster wel gesint,
Dat sy dien vogel hielt als voor haer troetel-kint.
Maer tot den byen lof, sijn vry al beter reden:
Want haer bedrijf is nut, en leert oock goede zeden.
Siet, dat ick nu ter tijt beschrijve dit papier,
Dat doe ick by het licht van dit vernuftigh dier.
Nu laet de byen daer. Ick nood' u om te wand'len,
Doch wensche dat het volck geen boomen wou mishand'len;
Te nutten van het fruyt, en is haer niet ontseyt,
Doch na bescheyden maet, en billick onderscheyt.
Al waer dat vruchten sijn, daer veel af is gewassen,
Laet ick een wandelaer hem toe te mogen passen;
Maer fruyten die men hout van ongemeenen aert,
Sijn tot een beter werck, en nutter wat gespaert.
Dan één dingh evenwel wil ick voor al bewaren,
Want 't is van hoogen prijs en waerdigh om te sparen.
En vraeghje wat'et sy? het is de snelle tijt;
Noyt sonder eenigh leet ga ick dat voordeel quijt.
Veel plachten weynigh werck van yemants gunst te maken,
Hoewel men sijnen tijt besteet in hare saken.
Sy schatten ja een mensch, als schaers genoegh beleeft,
Die maer wat tijts alleen aen hare saken geeft.
Maer, vrienden, hoort een woort! ons tijt aen u te geven,
Dat is voorwaer een deel van ons kortwijligh leven;
Ja, 't is het dierste pandt, dat oyt hier yemant vont,
Men koopt geen uure tijts om hondert duysent pont.
Ben ick hier sparigh van, wilt dat ten besten duyden,
'k En heb geen uure tijts voor onbescheyde luyden.
'k En heb geen hallef uur voor ongesouten praet;
Wat roert my vreemt bejagh dat elders ommegaet?
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Ben ick niet by der handt, als ghy komt hier getreden,
Gaet daer het u gevalt, en houdt u soo te vreden.
Ick ben al menighmael van binnen soo gestelt,
Dat ick genuchte vind' in niet te sijn verselt,
En neemt de moeyte niet, om my te laten vinden,
Of in de wijngaert-ranck of in de dichte linden.
Wat dien ick doch gesocht, en na te sijn gespoort,
Ick wensch al menighmael om niet te sijn gestoort.
Soeckt, waer ick sitten mach, op geener wijs te weten,
Ick ben hier menighmael den gantschen Haegh vergeten;
En schoon dat ick my set in eenigh stil vertreck,
Van aenspraeck evenwel en heb ick geen gebreck;
Die eensaem pooght te sijn, om met de gantsche krachten,
Tot in den hemel selfs te senden sijn gedachten,
Of met sijn innigh hert te leggen in beraet,
Hoe datmen uyt het vleesch en na den hemel gaet,
Ontrust die niet te licht, of om geringhe saken,
Of, soo het wesen mach, en wilt hem niet genaken.
Laet hem den goeden luym, die nu sijn geest geniet,
Hem dunckt misschien dat hy den hemel open siet,
Dat hy een paradijs verneemt ontrent de boomen;
Ey, laet hem dat vermaeck, het sijn hem soete droomen.
Siet, als een nacht-gesicht u tot genuchte streckt,
Ick weet het is u leet, indien u yemant weckt.
't Gaet my oock dickmael soo; ghy, speelt met uw gedachten,
En wilt tot uw geleyt mijn komste niet verwachten.
Gebruyckt dit gansch beslagh, en wandelt in het groen,
Ghy kondt oock sonder my bequame saken doen.
Kruyt-kenners, wacker volck, en diergelijcke geesten,
Die hebben veel geleert door middel van de beesten,
Wat is'er menigh kruyt voor desen onbekent,
Dat nu het woeste bosch aen d'apotekers sent.
Siet al de dieren aen, die in de velden leven,
Die swemmen in de zee, en in der hooghten sweven,
Al schijnt haer wesen dom en onvernuft te sijn,
Een yeder is nochtans sijn eygen Medicijn.
Hoe dom is menigh mensch! hy wandelt op de velden,
Die Godt in yeder looff van tuyn en boomen melden,
En hy en kent'er geen; hy, die het wonder siet,
En eert noch evenwel den grooten Schepper niet.
Soo nu mijn swacke pen haer niet en liet betoomen,
Sy woude vorder gaen tot alderhande boomen,
Tot kruyt, en blom-gewas, ja, stelde voor gewis,
Dat in het woeste bosch vernuft en oordeel is.
Siet, hoe d'Abeelen gaen en met de wortels sweven,
Ghy sult in twijfel sijn, of oock de boomen leven;
Want is de gront bequaem, d'abeel doet sijnen gangh,
En houdt een rechte streeck geheele velden langh:
Maer vint hy eenigh zandt besmet met rosse plecken,
Hy sal van stonden aen sijn wortels elders trecken.
Dit heb ick menighmael met ijver aengemerckt,
En vont dat oock vernuft in wilde boomen werckt.
Een eyck sal met de berck soo geyl te samen wassen,
Als twee gelieven doen, die op haer lusten passen;
De klim omhelst den olm met soo een vasten bandt,
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Gelijck een minnaer doet sijn uytverkoren pandt.
Als ghy dit ondervint, en op verscheyde reysen,
Wat sulje, mijn gemoedt, wat hebje dan te peysen?
Waer heen sal uw verstant, uw stille sinnen gaen?
Ey, spreeckt u eygen selfs in dese woorden aen:
‘Ghy, die vernuft bemerckt in boomen, kruyden, beesten,
Schrijft dat ten vollen toe den Vader van de geesten!
Niet één soo kleynen dier, of soo geringen kruyt,
Of 't roept oock sonder stem den grooten Schepper uyt.
Al wat het licht gelijckt, dat komt uyt vuur geresen,
Al wat vernuftigh is, dat moet van Gode wesen.
Wie dan het schepsel prijst, 't zy kruyt, of eenigh beest,
Die prijst den schepper selfs, en sijn verheven geest!’
Maer ick ben niet gesint, uyt oud' en nieuwe boecken,
Het innigh wout-geheym nauwkeurigh op te soecken:
Mijn cijter is te swack voor soo een luydt gesangh,
En voor mijn korten tijt, soo waer'et al te langh.
Oock met een vollen swier te schrijven van de beesten,
Dat laet ick voor de pen van hoogh-verheve geesten.
Dit wil ick tot besluyt, dat niemant oyt gelooft,
Dat 't wout en sijn gevolgh van oordeel is berooft.
Wy gaen met ander stof den leser onderhouwen,
En 't komt niet van de spa, of van het landt te bouwen;
Het is een geurigh stuck, dat hier oock veel geschiet,
Vermits het onse jeught met groot vermaken siet:
Wanneer de tijt genaeckt, dat wy de volle tacken,
(Die mits haer dichte vrucht ter aerden nedersacken)
Ontlasten van het fruyt, en dat ons boogert-man
Nu ledigh staet en kijckt, en niet meer plucken kan;
Hoort, wat dan hier gebeurt (wat hoeft men harde kogels,
Of roers, of ander tuygh?): de boomen dragen vogels;
Ja, boomen daer geen fruyt des winters aen en wast,
Die dragen in de herfst een aengename last.
(Men seyt, dat elders wast gevogelt' uyt de boomen,
Maer veel gelooven 't niet, en achten 't lichte droomen:
Doch wat van Yrlandt sy, dat laet ick heden daer,
Maer dat ick hier verhael, dat is voorseecker waer.)
Als ick den els genaeck, daer sie ick lijsters hangen,
Die sijn òf aen de poot òf aen den hals gevangen.
Ey! hoe was 't aerdigh dier soo dom en bijster dwaes?
Het quam deur schoone verf, en van het lecker aes.
Beneden op den gront, daer vint men vette sneppen,
Die in een strick verwart, haer niet en konnen reppen.
Haer beck, al isse langh, en komt haer niet te baet;
Ach! 't is om niet gewoelt, wanneer het is te laet.
Let hier op, losse jeught! het sijn u nutte saken,
Die yeder wel bedacht en wijser konnen maken:
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Al wat het oogh verlockt, en aen het vleysch behaeght,
Wort veeltijts met verdriet, maer al te laet beklaeght.
Wort u de geest vervoert, en dat uw domme sinnen,
Door eenigh schoon gesicht, haer laten overwinnen:
En komt niet al te na, en weest niet al te vry,
Want al waer schoonheyt is, daer sijn oock stricken by.
Maer soo'er yemant vraeght, van waer de vogels komen,
Ick hebbe met bescheyt hier over dit vernomen:
De lijster is gewoon te reysen over zee,
En geeft haer in den herfst ontrent een nieuwe ree;
En als 't vermoeyde dier genaeckt aen onse kusten,
Dan soeckt het boom-gewas, op dat'et mochte rusten,
En mits ontrent den duyn ons boomen sijn geplant,
Soo vint het groen gewas, oock in het dorre zant.
Daer valt'et veerdigh in, daer siet'et schoone dreven,
Daer vint'et, als'et meynt, gelijck een ander leven:
Maer eer het recht verstaet, waer dat'et is gelant,
Soo is het dier verstrickt, en aen een vasten bant.
Daer lacht dan onse jeught, daer juichen al de vrijsters,
En nemen groot vermaeck in d'onbedachte lijsters;
En dickwils is'er een of meer in desen hoop,
Die staet verstrickt te sijn in diergelijcken knoop.
Vriendinnen, let'er op! het kan seer haest geschieden,
Dat yemant wort verstrickt, en niet en weet te vlieden!
Hier was een jeughdigh groen, en 't scheen maer enckel spel,
Doch na een korten tijt, uyt vreughde quam gequel.
De lijsters, onder dies, en sneppen hier gevanghen,
Die koockt dan ons gesin, en eetse met verlangen,
Oock wel een buyte-gast, en siet, op dese wijs.
Soo wort een vrient onthaelt met ungekochte spijs.
De velden sijn bequaem, om recht te mogen proeven,
Wat wy tot onderhoudt van onsen noot behoeven.
't Is dienstigh spaersaem sijn, oock maer voor éénen dagh,
Schoon datmen overvloet, en wellust hebben magh1).
De groote vorsten selfs, die hebben menigh werven
Haer dagelijcks vermaeck en vol-op willen derven,
Om uytter daet te sien, en proef te mogen doen,
Hoe datmen leven kan van moes en enckel groen.
Men vint by wijlen volck in lusten wegh gesoncken,
Doorweeckt van overdaet, ja, van de weelde droncken,
Die schijnt'et bijster swaer te missen eenigh dingh,
Dat haer wel eer beviel, of aen de sinnen hingh:
En daerom is'et nut by wijlen eens te letten,
Of wij oock na den tijt ons tafels konnen setten,
En of men (soo wanneer de noot gaet aen de man)
Een onverwachten slagh geduldigh lijden kan.
Dit konnen uytter daet en sonder meester leeren
Die somwijl eensaem sijn, en op het landt verkeeren:
Men eet dan ronde kost, men laet de martgangh staen,
En niemant van het huys en hoeft'er uyt te gaen.
Voor my, ick wil veel eer aldus mijn kostjen rapen,
Als daer veel nieusgier volck mijn tafel komt begapen,
Die toe-loop, als men siet, is prinssen aengenaem,
Maer voor een kleyn bedrijf acht ick het onbequaem.
Geen bed of tafel-werck en heb ick oyt gepresen,
1) Tale genus vitae paupertatem voluntariam vocat Seneca.
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Als daer men sonder volck en stil vermach te wesen.
Veel kijckers of gewoel' en dient'er niet ontrent,
Wanneer men niet en eet, als dat'et tuyntje sent.
Hier schiet my in den sin, dat ick al menighwerven,
Oock midden in den raet, mijn eersucht voelde sterven.
Wat quam daer somtijts voor, dat my gansch tegen stont,
En dat ick op het landt al vry wat beter vont.
Ick heb een hovenier eens lestmael hooren seggen,
Yet dat ick doen ter tijt gingh nader overleggen;
My docht, hoewel de man alleen van hoven sprack,
Dat in sijn kort verhael al vry wat anders stack:
‘Hy voedt hem (sey de man) alleen met losse droomen,
Wie nut van kruyden wacht, verdruckt van groote boomen;
Wat recht wel tieren sal, dat wil een vrije lucht,
En wie dit anders doet, heeft moeyte sonder vrucht.’
Dit nam ick anders op, als 't my de planter feyde,
Vermits ick sijn verhael my aen den boesem leyde;
Ick liet ter zijden staen het onderdruckte kruyt,
En viel met vollen mondt in dese woorden uyt:
‘O leven buyten dwangh! daer ick met vrije leden
Mach stil en eensaem sijn, of anders my vertreden.
O soet en stil gesin! o nieuw gewassen groen!
Wat heb ick met den Haegh, of met'et hof te doen?
O rotse! mengelwerck uyt duysent zee-gewassen,
Die ons Neptunus sondt uyt sijn verglaesde kassen!
O bosje! stil vertreck, daer ons de vogel-sanck
Geeft ongemeen vermaeck, en haren Schepper danck!
Als ick hier in het groen mijn boecken mach genieten,
Soo weet ick dat geen tijt my hier en sal verdrieten.
God is soo goedertier aen my, onwaerdigh mensch!
Dat ick hier in geniet wat ick op aerden wensch.
Gebruyckt dit, lieve ziel! God heeft'et ons gegeven,
Eerst was 't een schralen duyn, nu vind' ick groene dreven,
Het is een soet vertreck tot onsen dienst bereyt,
Dat my van alle pracht en van de werelt scheyt.
Hier pleeght men goede trou, en niemant wort bedrogen,
Als slechts een grage visch, die 't aes heeft ingesogen;
Hier is geen krijgh bekent, en niemant wert gewont,
Alleen een blancke spa, die quetst een stegen gront;
Hier kent men geen geraes van sweeren, vloecken, tieren,
Als slechts daer onder een de vogels tiere-lieren;
Hier is geen wreet gevecht, maer 't een en 't ander lam
Dat stoot eens tegen een, en weder na de mam;
Hier is noyt yemants huys met stroopers overladen,
Alleen de kleyne bien, die rooven sonder schaden;
Hier is geen woeste stroom, die om den oever tiert,
Maer slechts een stille beeck, die sachjens henen swiert.
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Hier voedt geen diere steen de pracht van trotse luyden,
Wy vinden uyt den dauw hier peerels op de kruyden,
Of soo men die begeert gansch net en wonder schoon,
Die geeft ons hier een bloem, geheten Keysers-kroon.
Soeckt geen gesteente meer in onder-aertsche mijnen,
De botten van het ooft, die gloeyen als robijnen.
't Bordueren hoeft men niet, dat elders ommegaet,
Dat geeft ons 't edel veldt, als 't op sijn bloeyen staet.
Noyt is hier mensch gequelt met vinnigh tegen-spreken,
Maer Echo slechts alleen die pleeght haer oude treken,
Die woont hier in het wout, of ick en weet niet waer,
En spreeckt oock sonder mont, en aept ons woorden naer.
Hier is een laegh gebouw, daer op de sture winden,
Tot schade van den heer, geen stoffe konnen vinden.
Hier is dicht boom-gewas, dat maeckt ons onbeschroomt,
Het buyght hem voor de storm, wanneer het onweêr koomt.
Al doet oock hier de wint ons boomen somtijts drillen,
Wy kiesen dese plaets om onsen geest te stillen.
Wel aen, geminde ziel! gaet, treet dan in 't gebruyck,
Maer niet tot vuyle lust, of voor een luyen buyck.
Ghy hebt nu langen tijt èn last èn leet gedragen,
Gaet, wacht nu van den Heer een weynigh beter dagen:
Doch soo ons ydel vleysch hier noch geoeffent dient,
God doe wat hem gevalt, hy is ons beste vrient!
Van dat oneindigh goet en is niet quaets te wachten;
Al wat ons overkomt, dat wil ick dienstigh achten;
En schoon hier iemant wrockt, wat komt'er anders van,
Als dat hy lijden moet, dat niemant mijden kan.
Mijn God! in uwen naem koom' ick hier in getreden,
Geeft, dat ick dese plaets ten goeden mach besteden;
Stort hier uw zegen uyt, op dat mijn ouden dagh,
En troost van uwen geest èn ruste vinden magh!
Nu doe ick dit gespreck tot alle bange sorgen:
‘Gaet henen, quelligh volck, of hout u gansch verborgen.
Ick wil niet dat uw rot hier binnen heerschen sal,
Want van uw naer bedrijf en komt maer ongeval.
Een wil ick maer alleen van al uw susters houwen,
Dat is een staege sorgh, om quaet te mogen schouwen,
En om met rechten ernst te weeren uyt de ziel,
Wat dwaesheyt my besat, en als gevangen hiel.
Ick wil maer dese sorgh in mijn gedachten dragen,
Hoe dat ick mijnen Godt ten besten sal behagen.
Siet dese tocht alleen houw ick voor aengenaem,
Ick wou dat anders geen in mijn gemoet en quaem.
Ick heb van uw bedrijf een afbeeldt laten malen,
En daer uyt wert gesien, hoe verr' uw susters dwalen;
Ick sie dat niet één plaets van haer en is bevrijt,
Maer God wijst my den wegh, hoe 't onheyl dient gemijt:’

Veersen staende op den ingangh van Sorgh-vliet.
Turbantur variis mortalia pectora curis,
Non equus has fugiat, non ratis acta Noto.
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Cura duces sanctosque patres & sceptra fatigat,
Quin gravibus curis curia nulla vacat.
Si tamen hic aliquis: fera monstra quis effugit? addam:
Mens bona quae recto tramite carpit iter.
Ardua qui duce te, Pater alme, negotia tractat
Ille, tuo fisus numine, tutus erit.

Fay bien, Crayn rien.
De mensch wort omgevoert door veelderhande sorgen,
Oock midden in der nacht tot aen den lichten morgen,
Geen schip en zeylt soo ras, geen paert en is soo snel,
Dat oyt ontvluchten sal het innigh ziel-gequel.
Het knaeght tot in het hert, het bijt aen alle kanten,
Oock groote prinssen selfs, in spijt van haer trouwanten.
Geen diep gegront verwulf, geen hoogh verheven wal,
Die buyten houden kan het vinnigh ongeval.
Indien'er evenwel noch yemant komt te vragen:
Wie dat'er is bevrijt van dese binnen-slagen?
Dit sal mijn antwoort sijn: Wie rechte gangen doet,
Is midden in de sorgh gerust in sijn gemoet.
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Schildery staende op den ingangh van Sorgh-vliet.
Ick wil hier mijnen geest in vryheyt laten sweven,
En laet, al die het lust, by vorst of prinssen leven;
Want die een hoogen staet, of wichtigh ampt bekleet,
Is nimmer buyten sorgh, en selden buyten leet.
Ick neme dese plaets tot afkeer van de sorgen,
Om daer bevrijt te sijn, om daer te sijn verborgen
Voor streken van het hof, voor steken van den haet,
En wat'er in den Haegh niet selden ommegaet.
O! waer my dit vertreck, en volle macht gegeven,
Om daer met stillen geest mijn dagen af te leven,
Ja, om noyt met een Haegh voortaen te sijn gemoeyt,
Als met den haegh alleen, die hier by wijlen bloeyt;
Ick sou dan in den geest geduerigh overleggen,
Hoe ick tot dese ziel met reden mochte seggen:
Ick hebbe, Gode lof, mijn sonden overleeft,
Soo dat nu aen het vleesch mijn herte niet en kleeft.
Hoe kan ick meerder gunst van mijnen God verwerven,
Mijn geest is 's werelts sat, en ick bereyt te sterven!
O God! set dit gepeys in mijn gedachten vast,
Of schoon de werelt vleyt, of hel en duyvel bast.
En of wel nu en dan mijn sinnen elders sweven,
Ick soeck een stille ziel, een afgesondert leven.
Dit is mijn herten-wensch, mijn een en innigh wit,
Of dat ick mijnen God, of God mijn hert besit.
Wat voorts de werelt raeckt, dat send ick heden buyten,
Ick wil geen aertsch gewoel in desen hof besluyten.
Ick wil oock nimmermeer hier nemen in beraet,
Wat of in Jaketra, of Bantam ommegaet.
Noch of de Fransche kroon ontrent de Vlaemsche kusten
In oorlogh blijven wil, of liever heeft te rusten.
Noch of de Sweedsche macht tot stilstant is geneyght
Of met een staghe krijgh den Duytschen bodem dreyght.
Noch of Brasijl voorts aen den Portugees sal blijven,
Of Hollandt trachten sal hem weder uyt te drijven;
Noch wat het Britten-landt, na menigh ongeval,
Ten lesten noch bestaen, of ondernemen sal.
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Noch min of Napels tracht den Spangiaert uyt te jagen,
Om van een vrijen Staet den naem te mogen dragen.
Al dit swaer-hoofdigh werck dat laet ick aen den Haegh,
Op dat ick in het groen mijn herte niet en knaegh.
Ick wou, dat niet een mensch mijn tuyntjen quam genaken,
Wanneer hy swanger is met dese tuymel-saken.
My dunckt als ick alleen in dese klingen ben,
Dat ick dan geen bejagh van aertsche dingen ken.
Maer schoon ick ruste soeck ontrent de groene boomen,
Ick stel het geensints aen, om daer te sitten droomen.
Neen, neen, mijn geest verquickt, als ick de groente sie,
Soo dat ick God al-om een danckbaer herte bie.
Ick ga een soet gepeys met dit gesichte mengen.
Ick poogh oock, na het valt, een veersjen uyt te brengen;
Doch als ick eensaem ben, dan juyght mijn ziele meest,
Ick spreeck tot mijnen God, of God tot mijnen geest.
Wanneer ick lees het boeck, dat God ons heeft gelaten,
Een boeck dat soeter is als duysent honighraten;
Dan spreeckt Godt tot mijn hert, en ick spreeck weêr tot hem,
Als ick gebeden stort, of met of sonder stem.
Mijn ziel, hier mach geen deel in onse klingen wesen,
Of Godes hoogen naem die moet'er sijn gepresen.
Hier mach geen heuvel sijn, geen stil of eensaem dal,
Daer ick niet sijnen lof met ootmoet roemen sal.
Hoe kan het anders sijn? ick sie, hoe alle dingen
Den Schepper eere doen, ja, sonder stemme singen.
Ick sie het velt bekleedt met wonder aerdigh kruyt,
En wat ick immer sie, dat roept den Schepper uyt.
Ick sie geen jeughdigh groen, dat hier komt opgeresen,
Of 't schijnt my dese les tot leeringh voor te lesen:
Danckt God, ondanckbaer mensch die u tot mensche schiep,
Dat hy, tot uwen dienst, my uytter aerden riep.
Ick sie'er hagen staen, die onder een geweven,
Haer reuck tot offer-werck aen God den Schepper geven.
Ick sie'er blom-gewas, dat, met sijn net gewaet,
Het kleet van Salomon in glans te boven gaet.
Hier op soo roep ick uyt: ‘wie kan dit wesen geven?
Hoe konnen in de duyn soo gulle planten leven?
Hoe kan een wilt gewas soo net en titsigh staen,
Daer niemant van de kunst yet toe en heeft gedaen?
Waer sal mijn dom vernuft, waer sal ick woorden halen,
Om al dit velt-cieraet behoorlijck af te malen?
Eylaes! mijn swacke pen die vint haer gantsch verstelt,
En al mijn inckt verdrooght, oock in het groenste velt.
Voorwaer, de schilderkunst en kan het niet vertoonen,
Al wil men dier genoegh èn knecht èn meester loonen;
By ons is menigh geest, en menigh net pinceel,
Maer niemant, wie het sy, bereyckt het minste deel.
't En is, na dat my dunckt, niet sonder groote reden,
Dat al dit groen gewas met vreughde wert betreden;
Vermits het uytter aert een treurigh hert vermaeckt,
En niet aen 't oogh alleen, maer al de sinnen smaeckt
Als ick hier bloemen sie, en elders versche rosen,
En fruyten boven dien, die wonder aerdigh blosen,
En al het net gewas van allerhande kruyt,
Soo berst mijn gantsche ziel, in dese woorden uyt:
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‘De swarte konstenaers, die in Egypten waren,
Als God sijn hoogh-bedrijf aldaer liet openbaren,
Doen Moyses uyt het stof had luysen voortgebracht,
Die riepen overluyt: sie daer Gods hooge macht!
Maer ick segh menighmael, en vry met beter reden,
Als ick met stillen geest hier binnen kom getreden:
Hier is in ware daedt, hier is Gods eygen handt,
Die al dit schoon gewas verweckt uyt enckel zandt!
Is 't niet een lust te sien, dat uyt de rauwe kluyten,
Ontrent den nieuwen tijt, de jonghe planten spruyten?
Is 't niet een soet vermaeck, en aengename vreught,
Dat gants het aertsche dal ontfanght een nieuwe jeught?
Is 't niet een lust te sien, de blommen aen der heyden,
En langhs een steylen dijck, en in de vlacke weyden?
Al is 't geen vreemde tulp, of spitse keysers-kroon,
't Is al uyt eygen aert, 't is, ja eenvoudigh schoon.
Is 't niet een soet vermaeck, een entje wel te passen,
En sien het voester-kint de moeder overwassen?
En hoe het lustigh bloeyt, en schoone vruchten geeft,
Oock schoon het nu ter tijt een ander moeder heeft?
Is 't niet een soet vermaeck, een ouden tack te buygen,
Op dat een jonghe stam daer aen sou mogen suygen?
Is 't niet een soet vermaeck, al schijnt'et maer een droom,
Dat één bot maer alleen u geeft een nieuwen boom?
En siet al dit beslagh en sijn maer boere vonden,
Gepresen evenwel door veel geleerde monden.
Al wat het enten raeckt, sijn dingen van verstant,
Al neemt'et altemael sijn oorsprongh uyt het lant.
Is 't niet een lust te sien, hoe alle boomen spruyten,
En hoe dat metter tijt de botten haer ontsluyten,
En puylen kraghtigh uyt, na haer bescheyden aert,
En even soo gestelt gelijck een vrouwe baert?
Is 't niet een lust te sien, dat alderhande kriecken
Zijn lieftal aen de jeught, en lavenis der siecken?
En is een volle korf met kerssen, wiese draeght,
Geen aengename last, die yeder een behaeght?
Is 't niet een lust te sien, wanneer de langhe manden
Met appels sijn gevult, oock hooger als de randen?
En dat het aerdigh fruyt, oock sonder kunst gemenght,
Een lustigh tafereel voor ons gesichte brenght?
Een porceleyne kop vol alderhande pruymen,
Die niet en sijn gefoolt van alderhande duymen,
Vind' ick dat boven al aen 't ooghe wel behaeght; Vriend, send die (sooje vrijt) aen uw geliefde maeght.
Wat schaet'et of den herfst mist al de schoone rosen,
Men siet in hare plaets de rijpe vruchten blosen;
En dat is aengenaem, en vry op beter gront:
De roos is voor de neus, de fruyten voor de mont.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

413
Is 't niet een soet vermaeck, voor al die boomen planten,
Te hooren door het wout de kleyne musicanten,
En even boven al de fiere nachtegael,
Die staegh wat anders singht, en spreeckt een nieuwe tael?
Is 't niet een lust te sien, dat op de groene klingen,
Patrijsen hier gekipt in vryheyt henen springen?
En dat men om den nest de leege doppen telt,
Dat ons het recht getal van al het broetsel melt?
Is 't niet een lust te sien, dat hier oock hasen loopen,
Die somtijts met de vacht een stouten sprongh bekoopen?
Of als een graegh konijn, dat aen de boomen knaeght,
Gelevert aen de kock, verdiende straffe draeght?
Is 't niet een soet vermaeck, in 't groen te mogen treden,
Daer ons geen roock en quelt, geen dampen van de steden?
Is 't niet een soet gepeys, te voeden onsen geest,
Daer geen benijders oogh of klapper wert gevreest?
Is 't niet een soet vermaeck, dat ons hier magh gebeuren,
Te sien by-een gevoeght soo veelderley koleuren,
Hier root, daer hemels-blaeu, een geel en jeughdigh groen?
Geen schilder heeft de macht den Schepper na te doen.
Is 't niet een soet vermaeck, sijn geesten uyt te strecken,
En door een soeten reuck de sinnen op te wecken?
Een reuck, die aen den mensch al vry kan nutter sijn,
Als oock den besten dranck van eenigh medieijn.
Is 't niet vermaeck te sien, dat volle tacken bucken,
Soo dat wy met de handt haer vruchten mogen plucken?
Ja, dat de boom als spreeckt tot haren Overheer:
De fruyten, die ick draegh, die sijn tot uwer eer?
Is 't niet een soet vermaeck, ons ooft te mogen senden
Aen die wy voor ons bloet, of goede vrienden kenden?
Ons ooft, daer van den boom, door ons met eygen handt,
Te voren was ge-ent, of sinnelijck geplant.
Is 't niet een soet vermaeck, dat, op bescheyden tijden
En in verscheyden aert, de boomen ons verblijden,
En als het verder gaet, of hare jeught verdwijnt,
Dat stracks een ander volght, en op een nieuw verschijnt?
Maer 't is noch boven al hier lustigh aen te mercken,
Hoe God ons ziele treckt met duysent wonder-wercken;
Men sietse door het oogh, men tastse met der handt,
In dat'er is gezaeyt, en wat'er is geplant.
Ick dancke mijnen God, veel hondert duysent malen,
Dat ick hier sijnen troost voel in my nederdalen,
Een troost die soeter is, en meer vermakens geeft,
Als dat oyt eenigh mensch uyt vleesch of werelt heeft:
Een trooft, een zielgeheim, daer van mijn geesten springen,
Mijn hert met lust ontluyckt, mijn binnen-krachten singen.
Een troost, die met gejuych tot aen de ziele raeckt,
En in der hooghte stijcht, ja, na den Hemel smaeckt.
Een troost, die uyt het vleesch mijn sinnen kan verrucken,
Een troost, die mijn gedicht weet nimmer uyt te drucken;
Mijn inckt niet toe en reyckt; wel, swijght dan swacke pen,
Maer God sy eeuwigh danck, dat ik hier vrolick ben.
Doch niemant dencke vreemt, dat wy van kleyne saken,
En ons geringh bedrijf, soo groote dingen maken.
Hoort vrienden, wat ick heb is groot in mijn gesicht,
En daerom heb ick 't werck vereert met ons gedicht.
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Hebt ghy een wijf getrout, noch deftigh in de reden,
Noch aerdigh van gelaet, noch achtbaer in de zeden,
En datse lijckewel haer man noch wel bevalt,
Dat is een wijse daedt, al schijnt'et ons gemalt.
't Is ja, God aengenaem, en 't is sijn eygen segen,
Te wesen vergenoeght in dat men heeft verkregen.
't Is nutter dat de lust van eygen noyt verdwijnt,
Als dat een anders goet u altijt beter schijnt.
Wanneer uw eygen kost u niet en plach te smaken,
Soo kunje met geen lust uw keucken oyt genaken,
Soo dat uw grilligh oogh geduerigh elders gaet,
En dat verbiedt de wet, en is de ziele quaet.
Waer ick dan henen ga, of neder ben geseten,
De goetheyt mijnes Gods en kan ick niet vergeten.
Sijn wijsheyt, hoogh-beleyt, sijn wonderbare macht,
Die wort my door het oogh tot aen de ziel gebracht.
Sijn macht, beminde ziel, is daer uyt aen te wijsen,
Dat God het wout-cieraet soo dickmael doet verrijsen:
Dat hy uyt enckel niet de gansche werelt schiep,
En al dat wesen heeft, als uyt den afgrondt riep.
Sijn wijsheyt is te sien, en hier uyt aen te schouwen,
Dat hy dit machtigh werck soo langh heeft onderhouwen;
Dat hy de gulde son, dat hy de klare maen,
Tot welstant van het kruyt, doet op en onder gaen.
Sijn goetheyt boven dien is hier uyt aen te mercken,
Dat wy deelachtigh sijn van al die nutte wercken,
Tot spijse, tot gebouw, tot lust, en medicijn;
O God! uw naem alleen moet staegh gepresen sijn!
Maer in een seker deel van ons begraesde klingen,
Daer vint ick soet vermaeck, oock boven aertsche dingen,
Een heuvel opgerecht te midden in het groen,
Kan my geen vreught alleen, maer innigh voordeel doen.
Men kan van daer het oogh in vryheyt henen strecken
Door al het naeste landt, of vergelegen vlecken.
Hier is een zandigh veldt, en daer een groene wey,
En ginder vruchtbaer landt, geschakelt tusschen bey.
Van hier sie ick den Haegh, gelijck hy is gelegen,
Die stelt my voor het oogh des Heeren milden segen,
Te weten, hoe men daer heeft dingen uytgewracht,
Waer door de gansche staet in vryheyt is gebracht.
Van hier verneem ick Delf, dat geeft ons in bedencken,
Hoe dat het Spaens bedrogh ons was geneyght te krencken,
En hoe door wreede moort die wijtberoemde ziel,
Het steunsel van het landt, Prins Willem, nederviel;
En hoe God evenwel den swacken staet bewaerde,
En sijn geminde kerck, en ons gemeente spaerde.
Voorwaer een rechte gront, en gansch bequame stof
Tot danckbaerheyt voor ons, en Godes hoogen lof.
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Van hier toont sich den Briel, en brenght ons in de sinnen,
Hoe sich de Spaensche macht liet eerstmael overwinnen,
En hoe een ongeval, uyt soo een kleyn begin,
Bracht, eer het yemant dacht, geluck en zegen in.
Hier sie ick boven al des Hemels ruyme palen,
Dien grooten ommegangh, en ongemeten salen,
Dat uytgestreckt verwulf, en onbegrepen licht,
Dat noyt een nietigh mensch doorstraelt met sijn gesicht.
Hier sie ick hoe de son, met haer geswinde paerden,
Omrent op eenen dagh de ronte van der aerden,
En keert dan wederom, en hoe de bleecke maen
Is vast in haren loop, al schijntse los te gaen.
Hier sie ick 't schoon lasuur, geciert met gulde sterren,
Daer oock de wijste self haer dickmael in verwerren.
Wel kleyn (gelijck het schijnt) maer soo oneindigh groot,
Dat één verr' overtreft den ganschen werelt-kloot.
Uyt dit oneyndigh werck, en diergelijcke saken,
Soo hoor ick dit besluyt van wijse luyden maken
(Een dingh dat evenstaegh is weert te sijn bedacht,
Om recht te mogen sien des Scheppers hooge macht):
Als God dit machtig AL, de zee en vaste landen,
Sal geven aen het vuur, om af te laten branden,
Is min of eenigh mensch een greyntje bos-kruyt nam,
En bracht'er vuur ontrent, en gaf'et aen de vlam.
Ach! wat is van den mensch, en alle beusel-saken,
Daer wy soo grooten werck gewoon sijn af te maken.
Voorwaer, geminde ziel, dit AL is enckel niet,
Als ghy op uwen God, of op den Hemel siet.
En al dit groot beslagh, dat heeft men sien bewaren
Sijn onvermoeyden loop nu soo veel duysent jaren.
En niet een eenigh radt en was'er oyt ontstelt,
Hoewel een langhe tijt hier alle dingen velt.
Hier moet ick, lieve ziel, tot u een weynigh spreken,
Al schijnt'et buyten spoor, of van de baen geweken
Segh, waer op speelt uw breyn, als ghy dit al bemerckt,
Of wat is 't dat uw geest in dit gesichte werckt;
Ghy siet den Hemel gaen, de lichte dampen sweven,
Ghy siet, hoe dat het swerck wort krachtigh omgedreven;
Ghy siet de gulde son, des hemels schoon cieraet,
Ghy siet, hoe dat de maen haer oude paden gaet;
Ghy siet, hoe dat de lucht is swanger van den regen,
En hoese met den wint de boomen kan bewegen;
Ghy siet, hoe dat de zee, met haer geswollen vloet,
Op haer gesetten tijt èn gaen èn keeren moet;
Ghy siet het landt bekleet met kruyt en groene boomen,
Het lage veldt gedrenckt met klare water-stroomen;
Ghy siet het AL bewoont door onderscheyden vee,
Gedierten in het wout, en visschen in de zee;
Ghy siet hier blom-gewas oock aen de schrale dijcken,
Dat voor geen rijck gewaet van prinssen heeft te wijcken;
Ghy siet, hoe dat het draeght de vlagen van de wint,
Schoon dat'et niet en nayt, of vlas of wolle spint;
Ghy siet veel hooghten staen ontrent de lage stranden,
Maer geensins daer gebracht door kunst of menschen handen;
Ghy siet het woeste meyr, en sijn oneyndigh diep,
Dat nu sijn palen hout, maer eertijts verder liep;
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Voorwaer ghy, die beschout soo wonderbare saken,
Die noit gedierte wrocht, of mensch heeft konnen maken,
Zijt of geweldigh bot, of uytter aert verkeert,
Die soo veel meesters hebt, en sijt noch ongeleert.
Wat onbegrepen macht, hoe wonder hoogh geresen,
Moet in het aertsche dal, in zee, en hemel wesen!
Wie God hier niet en siet en eert als dat betaemt,
En dient van nu voortaen geen mensch te sijn genaemt.
Ick danck u, lieve God! dat ick hier mach beschouwen,
Dat my kan met vermaeck de sinnen besigh houwen.
Wat is'er niet te sien, en al tot uwer eer1),
Maer een dingh neem ick aen, dat ick op heden leer:
De lichten die men siet, met haer vergulde stralen,
Vercieren over-al des hemels ruyme salen,
Die nooden al gelijck, ja, roepen ons tot haer,
En dat wort even hier mijn innigh hert gewaer.
Ick sie dat niet alleen de sterren lustigh blincken,
Maer dats' ons boven dien als naer den hemel wincken,
Ick segh dan, tot besluyt: ick bid u, werelts gast,
En maeckt noyt aen het stof uw hert en sinnen vast!
Soo heeft dan 't veldt alleen my niet geleert te sterven,
Om dat sijn blom-gewas en kruyden haest bederven,
Maer oock de lichten selfs, die aen den hemel staen,
Die raden ons van hier en uyt het vleesch te gaen.
Maer t'wijl ick hier op merck, soo roepen mijn gedachten:
Een, die den hemel siet, kan hy de werelt achten?
Hoe dwaes, hoe aertsch gesint, hoe dul is oock de mensch,
Die hier beneden stelt sijn lust en herten-wensch!
Rijst hooger, lieve ziel! en wilt niet blijven woelen,
Ontrent het onder-werck van dese lage poelen;
Ghy quaemt niet uyt het stof, of uyt onvruchtbaer zant;
Wort Hemels, mijn gemoet, daer is uw vaderlandt!
Siet God in sijnen troon, omringht met Cherubijnen,
Al wat men heerlijcks siet, dat sal een mishoop schijnen.
Mijn God! des Hemels glans, en onbegrepen licht,
Verkondight uwe lof, en even onsen plicht.
O, God is hier ontrent, en daerom hier te prijsen,
Ja, God is hier te sien, sijn wonders aen te wijsen;
Ja, God is over-al te vinden in den hof;
Op, op! mijn sinnen, op! en geeft den Schepper lof.
Wat kan men beter doen, als in de groene velden
Te juichen in den geeft, en Godes wonders melden?
Te loven sijn beleyt? te roemen sijnen naem?
Het vry en open wout dat is'er toe bequaem:
De stilte van den hof, de schaduw van de boomen,
De vryheyt van de lucht, de koelte van de stroomen,

1) Psalm 111. Groot zijn de wercken des Heeren, wie haerder achtet, heeft enckel lust daer aen.
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Treckt ons de sinnen op, en geeft, ick weet niet wat,
Waar door tot in het mergh de ziel wort opgevat.
Daer geen gewoel en is, daer alle monden swijgen,
Daer kan het vry gemoet tot in den hemel ftijgen.
Wegh, wegh, met dat het volck vermaeck of blijdschap hiet,
Daer is geen herten-lust, als daer men God geniet.
Al wat het vleesch bedenckt, en sijn maar losse kueren,
Geneughte buyten God en kan niet lange dueren.
Al schijnt de werelt schoon, des echter niet te min,
Het eynde van de lust, dat heeft een adder in.
Hoogh-wesen, eeuwigh God, uw wonderbare wercken
Zijn in het groene wout en over-al te mercken.
Ick sla mijn oogen op, terwijl ick neder kniel,
En heffe niettemin tot u mijn gansche ziel.
Ick danck u duysentmael, en hondert duysent werven,
Dat ghy mijn sinnen leyt, om wel te leeren sterven.
Ick danck u voor de gunst, aen my soo langh getoont,
En dat mijn aertsch bedrijf soo dickmael is verschoont.
Ghy gunt my dese plaets om my te gaen vertreden,
Dat hier vry soeter is, als in de groote steden.
Hier siet men onverlet waer sich den hemel streckt,
En hoe dat schoon verwulf de werelt overdeckt.
Ghy gunt my boven dien gesontheyt aen de leden,
Van gicht ben ick bevrijt, van geelsucht niet bestreden,
Graveel en kend' ick noyt, en min een grooter steen,
Die aen den ouden dagh niet selden is gemeen.
Ghy hebt my grooter deel, ghy hebt my ruymer leven,
Als ick oyt wenschen dorst, op aerde toegeschreven.
Ghy hebt tot hooger staet en eere my gebracht,
Als ick van uwe gunst mijn leven heb gewacht.
Ghy hebt mijn domme jeught, mijn onbedachte jaren,
Genadigh oversien, en gunstigh willen sparen.
Ghy hebt my vry gestelt van menigh ongeval,
Waer voor ick uwen naem voor eeuwigh roemen sal.
Nu is dit lichaem oudt, mijn dagen hoogh geresen,
Wilt doch te deser uur mijn heyl en toevlucht wesen.
Geeft troost aen dese ziel, ontrent mijn lesten dagh,
Op dat ick uyttet vleesch met vreughde scheyden magh.
Geeft my een diep berouw van mijn voorleden sonden,
En krachten om daer noyt te worden in bevonden.
Geeft my een vast geloof, op Christi bloet gegront,
Dat ick verzegelt ben in uw genaden-bont.
Geeft my noch boven dat een herte soo genegen,
Dat liefd' en recht behulp aen yeder soeckt te plegen.
Want als ick uwen geest in my aldus gevoel,
Soo vrees ick even selfs noch doodt of helsche poel.
Hoe kan'er soeter drift in ons gedachten komen,
Dan als men in den geest, ten Hemel opgenomen,
Den grooten Schepper groet, en hoort oock even Hem,
Als hy ons logge ziel verwackert sonder stem.
Nu weder naer het groen! wil ick niet eensaem wesen,
Soo laet ick even hier de beste schrijvers lesen;
Ick heb een jongelingh, die my ten dienste staet,
Die met of achter my door alle velden gaet;
Of wy dan om een bergh, of in de leeghte dwalen,
Hy leest een deftigh boeck, oock in de beste talen.
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Hy leest een soet gedicht, of dat ick hem gebie,
Terwijl ick in het gaen mijn saken oversie:
Ick spreek op dese wijs oock met de beste zielen,
Die 't Roomsch of Grieksche rijck wel eer ten deele vielen.
Ick spreecke met den Geest, die van den hemel daelt,
En met een heyligh vuur in onse sinnen straelt.
In dit mijn soet vermaeck en wil ick niet benijden,
Die op Tarpejusbergh op gulde wagens rijden.
Een sucht tot God gestiert, een vonck van sijnen Geest,
Is soeter dan de pracht, en als de grootste feest.
Ey, Romen 's werelts oogh! wat is van uwe wercken,
Tooneelen tot vermaeck, en ront getogen pereken1),
Daer in man tegen man, als voor een speeltje vocht,
En sloegh sijn even-mensch soo vinnigh als hy mocht;
Daer vrouwen tegen een voor al de werelt quamen2),
En buyten vrouwen aert, aen vrouwen 't leven namen;
Daer in de nonnen selfs doen schiepen haer vermaeck3),
Maer 't is voor my een walgh, en buyten alle smaeck.
Men heeft wel eer gesien, dat midden in de gasten,
Die niet als op vermaeck en groote glasen pasten,
Tot enckel tijt-verdrijf aldaer wort aengerecht
Een selsaem tafel-spel, een doodelijck gevecht.
't En was geen plomp geweer, daer met de lieden vochten,
Sy sloegen onder een soo vinnigh als sy mochten;
Hier wiert'er een gequetst, daer viel een ander doot,
Of op een vrouwen borst òf in een vrijsters schoot.
Het bloet quam menighmael tot in den wijn gesprongen,
Daer yeder vrolijck was, en jonghe lieden songen;
Het lywaet wiert geverr'wt, dat op de tafel lagh,
En dit was soet vermaeck voor die het speeltjen sagh.
Ick sie met blijder oogh een jeughdigh boompjen groeyen,
Een roosjen open gaen, een aerdigh haeghjen bloeyen;
Want al wat Romen selfs in hare wal besluyt,
Hou ick soo lustigh niet, als hier het jeughdigh kruyt.
Wie door de steden gaet, en gaet het al bemercken,
Die vint'er maer alleen dat menschen handen wercken.
Van boven is gebouw, van onder harde straet,
En 't is maer dorre steen, al waer men 't ooge slaet.
Maer die het velt betreet, en kan geen voet versetten,
Of hy vindt eenigh dingh, daer hem op staet te letten:
Waer hy sich henen wendt, of sijn gesichte streckt.
't Is al met aerdigh groen of blommen overdeckt,
En niet een klein gewas en komt'er opgeresen,
Of daer is diep geheym en wonder in te lesen;
En soo men over-al begrijpt den rechten sin,
Men vint'er diep gehcym en Godes vinger in.

1) Amphitheatra.
2) Lipsius in serm. Saturn.
3) Virgines Vestal.
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Al kent men menigh kruyt, en schrijft des groote boecken,
Hoe veel men heeft ontdeckt, noch is'er meer te soecken;
Soo dat men in het groen, door al het aertsche dal,
Noch altijt leeren moet, en altijt leeren sal.
Daer is soo veel te sien in bloeysels, botten, aders,
Daer is soo veel geheym in schorssen, tacken, bladers,
Dat ick noch geestigh breyn, noch wel gesneden pen,
Tot uytdruck van het werck, bequaem of machtigh ken.
De werelt heeft gestaen nu soo veel duysent jaren,
En noch is in het kruyt geen mensche recht ervaren:
Want voor het meeste deel is heden niet ontdeckt,
Hoe verr' het innigh merck van aert-gewassen streckt.
Soo ick nu dese pen hier niet en wou betoomen,
Maer liet mijn driften gaen door tam en wilde boomen,
Door al het hof-cieraet, en al het jeughdigh kruyt,
Ick trock'er (na my dunckt) ons volle plichten uyt.
Siet, wat de wijste Vorst voor desen heeft geschreven1),
Daer van is hier een beeldt geschildert na het leven:
Dat al ons ydel doen, is ebb' en weder-vloet,
En dat hier alle dingh sijn beurte hebben moet.
Wie sal hier onsen Godt niet danckbaer moeten wesen,
Daer in het minste kruyt sijn wijsheyt is te lesen;
Wie sal'er geen behulp aan sijnen naesten doen,
Daer voor hem voordeel is, oock in het minste groen?
Wie kan den hoogen lof van God den Schepper swijgen,
Daer wy de boomen sien als na den Hemel stijgen?
Daer yeder sijn gewas hem schijnt te laten sien:
En gaet een offer-werck als aen den Hemel biên?
Wie sal hier niet met ernst den hooghsten Vader prijsen,
Nadien hier toe den wegh de kleyne vogels wijsen?
Want als de gulde son haer kamers open doet,
Soo wort hy met gesangh van alle kant gegroet,
Lest quam my selsaem voor, en 't scheen oock vreemt te wesen,
Dat ick in seecker boeck nu onlancks heb gelesen,
Te weten: dat een mensch, die in de stad verkeert,
Veel nutte dingen siet, en goede saken leert;
Maer dat het open veldt, met al de groene boomen,
Niet anders nut en sijn, als om te sitten droomen,
En dat'er in het wout niet beters is te doen,
1) Salomon.
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Als met een deusigh breyn te liggen in het groen.
Al sachtjens, hoogh vernuft! dus heeft hy niet gesproken,
Die d'oude slangh haer kop voor desen heeft gebroken2),
Die heeft ons menighmael het landt en open velt,
En blommen t'onser leer, en boomen voorgestelt.
Voor my, ick heb verkeert in veel beroemde steden,
Maer niet te veel geleert, ten goede van de zeden;
Ick sagh in tegendeel daer menigh slim beleyt,
En heb tot mijn gemoedt bywijlen dit geseyt:
Kond' ick gestaegh yet goets ontrent de menschen leeren,
Soo woud' ick evenstaegh met eenigh mensch verkeeren:
Maer in het tegendeel, als ick by menschen kom,
Soo keer ick menighmael naeu mensche wederom.

2) Siet Luc. 21.29.
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Men segge, wat men wil, men kan van boomen leeren,
Men kan, waer groente wast, den grooten Schepper eeren.
Al waer het ooge draeyt, daer vintmen stage stof
Te roemen sijnen naem, te melden sijnen lof.
Wie in de velden voeght sijn oogen met de reden,
Die vint'er menigh dingh ten goede van de zeden.
Ick hebbe desen grondt by wijlen eens geploeght,
Nu dient'er, soo my dunckt, een weynigh by gevoeght.
Voor eerst let op het klim, dat kan ons onderrechten,
Hoe yemant met den noot bywijlen dient te vechten,
En hoe een slecht gesel, een kleyn en suynigh man,
Oock in een schralen tijt, sijn huys generen kan.
Siet, schoon dees plante wast ontrent vervallen mueren,
Haer jeught sal even-wel in welstant blyven dueren;
Al is haer woon-plaets schrael, sy treckt'er voedsel uyt,
En schoon de winter bijt, het blijft een jeughdigh kruyt.
Het is van outs gelooft, en metter daedt bevonden,
Dat boomen, die gebloeyt en haest ontloken stonden,
Zijn met een harde vorst, die na de winter quam,
Van haer gewas ontbloot, tot op de naeckte stam;
De pers, d'amandel-boom, en alle vroegelingen,
Die met een rassen spoet haer botten open dringen,
Vernemen dit gevaer; maer die hier trager gaen,
Die sijn op haren tijt met vruchten overlaen.
De daedt leert alle daegh, dat alle groote saken
Met haest en rassen spoet niet aen en sijn te raken;
Al dat gewichtigh is, dient wel te sijn versint,
Mits die het anders doet, sich veeltijts qualijck vint.
Hier dient nu by-gevoeght, dat alle boom-gewassen,
Die met te snellen spoet haer groeyen niet verrassen,
Sijn vast in haren standt, en yeder wert gewaer,
Als datse keestigh sijn, oock meer als hondert jaer.
Dit kan men van den eyck, dit kan men van olijven
Vernemen metter daedt, en met de waerheyt schrijven.
Het is een oude spreuck, die yeder seker houdt:
Dat haest in wesen komt, dat wort oock haestigh oudt.
De boom, die hier wel eer uyt Persen is gekomen1),
Dient aen te sijn gemerckt, en waer te sijn genomen:
Sijn blat gelijckt een tongh, sijn vrucht eens menschen hert,
't Is wel soo dese plant by ons gevollight wert.
Ons hert en onse tongh behoorden ééns te wesen;
En dat wort in den mensch op heden noch gepresen.
Want als de tonghe spreeckt, en 't hert yet anders denckt,
Soo wort'er in 't gemeen een ander door gekrenckt.
Des wijngaerts swack gewas sal haest ter nedersijgen,
Indiense tot behulp geen steunsel weet te krijgen;
En daerom doetse wel, als sy haer rancken bint
Aen eenigh vaster hout, dat sy ontrent haer vint.
Een staet of eenigh prins, van soo geringhe krachten,
Dat hy geen vyandt derf op sijne grensen wachten,
Doet wel, indien hy tracht met eenigh ander landt
1) Perssen-boom.
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Te treden in gespreck, of in een vasten bandt.
Als aen een lagen boom sijn woonplaets is gegeven,
Daer eenigh hoogh gewas komt over henen sweven,
Soo neyght de kleyne stam voor dien verheven tronck,
Als of hy d' eerste plaets aen sijnen heerscher schonck:
Ter zee is dit gebruyck, daer moet de minder strijcken,
Te land' is 't even soo, daer moet de minder wijcken.
Het is een oude spreuck: het is een rechte sot,
Die voor geen yser wijckt, hy zijnd' een aerde pot.
De boom, die met het bloet van Thisbe is begoten2),
En schiet noyt haer geway of hare gulle loten,
Dan als'er naderhandt geen winter komen sal,
En daerom isse vry van koud' en ongeval.
Men siet, hoe dese plant van yeder wort gepresen,
Hy is van oudts geschat de wijste boom te wesen:
De wijsheyt is beset, en traegh in alle dingh,
En hy wert dwaes genoemt die los en veerdigh gingh.
Wanneer men siet een int op wilde boomen setten,
Het streckt tot goede leer, men heeft'er op te letten;
't Is klaer tot ons geseyt: verlaet uw' wilden aert,
En weest voortaen niet meer gelijckje voortijts waert.
Siet ghy een ouden boom tot aen de lucht verheven,
Die met een fellen storm ter aerden is gedreven,
Seght dan in uw' gemoedt: wat staet'er immer vast?
Een eyck valt op een uer, die hondert jaren wast!
Wanneerje siet het gras op uwe velden maeyen,
En dat'er kruyt en blom te samen henen waeyen,
Seght dan tot uwe ziel: ey, weest gestaegh bereyt,
De doodt maeyt over-al, en sonder onderscheyt!
Als yemant uyt het landt het onkruyt komt te trecken,
Seght dan: 't is niet genoegh, ons vlijt moet verder strecken;
Want soo geen beter graen hier in en wert gezaeyt,
Daer wort geen ander vrucht als onkruyt afgemaeyt.
Schoon yemant uyt sijn hert de sonde komt te weeren,
Hy moet al verder gaen, of 't sal de ziele deeren.
De deught en haer gevolgh die moeten sijn geplant,
Of stracks komt wederom de netel in het lant.
Siet daer een woeste struyck met veel verboste tacken,
Bequaem en anders niet, om in het vuer te smacken;
En ware dit gewas na rechten eysch gesnoeyt,
Het ware tot een boom ten vollen opgegroeyt;

2) Moerbesien-boom.
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Maer nu soo is 't een dwergh, een woonhuys van de krayen,
Daer haer ongueren nest niet af en staet te wayen,
Om dat'et lage wast, en dichte tacken voet,
Soo dat het evenstaegh een enter blyven moet.
Wie is nu dese struyck oyt beter toe te passen,
Als eenigh dertel kint, in weelden opgewassen?
De vader had te doen, de moeder was te sacht,
En daerom is het wicht in quaden standt gebracht.
Het is een onguer kint, een onbelompe jongen,
Omdat hy t'sijner tijt niet recht en is gedwongen.
Nu is hy onbequaem oock tot een goeden staet,
Om dat hy heden noch sijn oude gangen gaet.
Nu siet de moeder bangh, de vader is verbolgen,
Om dat hy niet en wil òf raedt òf reden volgen.
Wel, vrienden! sooje wenscht, dat uwe jonckheyt bloeyt,
Soo maeckt, dat ghy in tijts haer gulle tacken snoeyt.
Seght hier nu tot besluyt: hoe dom sijn alle menschen,
Die niet als staegh geluck in al haer saken wenschen,
En meynen in 't gemeen, dat God de lieden haet,
Wanneer hy, niet de mensch, maer sijn gebreken slaet!
Noch dient hier by geseyt, ick snoeye dese planten
Van haer ondeugent hout, en dat aen alle kanten;
Hoe, sal ick niet met ernst besnoeyen mijn gemoet,
Wanneer het qualijck gaet, en slimme gangen doet!
Sal ick in dese borst oock rancken laten wassen,
Die my of mijnen staet voortaen niet meer en passen?
Neen, wast ons boomtje wel, wanneer het is gesnoeyt,
Soo dient, voor alle dingh, met onsen geest gemoeyt.
Seght dit noch tot besluyt: men is gewoon te snoeyen,
Niet in de soete Mey, of als de planten bloeyen,
Maer in de winter-tijt, als 't hout gesloten staet;
Dat is de rechte stont, wanneer het snoeyen baet.
Een die in ontucht leeft, en wil niet t'allen tijden,
Vermaningh, harde straf, of deftigh' aenspraeck lijden:
Weet dat oock goeden raet geen vrucht aen yemant geeft,
Die noch in volle drift van sijn gebreken leeft.
De dampen van den wijn die moeten sijn vervlogen,
Eer yemant van den dranck kan werden afgetogen:
In druck, in ongemack, in smaedt, of tegenspoet,
Daer is het straffen nut, daer is vermanen goet.
Ten lesten noch een woort: als alle planten bloeyen,
Of dat aen alle kant gespeende vruchten groeyen,
Dat lacht een yeder toe, en met een snelle vlucht,
Soo loopt men na de boom, en pluckt de rijpe vrucht.
Maer als de felle kouw verheft gestrenge winden,
Soo dat'er aen het hout niet groens en is te vinden;
Dan scheyt men uyt het velt, en laet de boomen staen,
Want niemant wil een rey om dorre troncken gaen.
Siet, hoe de werelt gaet, en hoe meest alle menschen
Den inganck tot het huys van groote lieden wenschen;
Een yeder sweeft'er om, en streelt en flickefloyt,
Soo langh haer 't soet geluck met bloemtjens overstroyt:
Maer als een harde storm berooft haer groene tacken,
En dat aen alle kant de bladers nedersacken,
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Dan is de vrientschap uyt, en yeder scheyt'er van:
Wie ongeluckigh is, die wort een eensaem man.
In 't korte, watje siet in bloemen, dieren, kruyden,
Dat konje na de tucht, en u ten goede duyden:
Want die met recht verstant hier op de sinnen keert,
Wort sonder lesen wijs, en sonder boeck geleert;
En konje dit alleen in uw gedachten prenten,
Het gelt hier in besteet dat geeft u volle renten;
Want datje voor den grondt en planten hebt betaelt,
Wort hier door met gewin, ja woecker ingehaelt.
Ick heb tot heden toe met grooten lust geschreven
Van hout dat vruchtbaer is, en van de wilde dreven;
En hoe men met een bot, of met een tackjen int,
En hoe men boomen sooght, en nieuwe planten wint.
En hoe de byen-korf de sinnen kan vermaken,
En hoe dat eygen moes aen yeder plach te smaken;
En hoe men 't wilt betrapt door ongewone list,
En hoe men met vermaeck in kleyne waters vist.
In 't korte, van het wout en van het buyten-leven,
Heb ick èn wel gevoelt èn smakelijck geschreven:
Maer 't is my nu geen vreught, dat my eens heeft verblijt,
Mijn geest speelt nu met ernst ontrent haer dorre tijt.
En siet, de groente selfs heeft my hier toe bewogen,
En van mijn eerste lust en sinnen afgetogen.
Ick sagh, hoe weynigh tijts een aerdigh haeghje groeyt,
Ick sagh, hoe weynigh tijts een roos of lely bloeyt,
Ick sagh hoe d'eerste jeught van al de schoonste boomen
Verdween uyt ons gesicht, gelijck als losse droomen.
Ick sagh een open roos, die fris en jeughdigh scheen,
Maer die voor ons gesicht op éénen dagh verdween.
Dit viel my selsaem in, en sloegh aen mijn gedachten,
En dede mijnen geest hier op wat nader achten,
En na een diep gepeys, soo riep ick overluyt,
Ja, brack met vollen mondt in dese woorden uyt:
Wil yemant op de doodt de sinnen laten wercken,
En al des werelts loop na rechten eysch bemercken,
Die trede nevens my hier in het jeughdigh groen,
Daer siet men wat'er volght op al ons ydel doen.
Ick segh niet: gaet besien een been-huys aen de kercken,
Of leest daer wat'er staet gehouwen in de sercken,
Om daer te mogen sien, dat wy sijn enckel stof;
Laet maer uw sinnen gaen ontrent een schoonen hof.
Hier is de rechte school, daer kan men deftigh leeren,
Dat al wat aerdigh is, in aerde moet verkeeren.
En wil dit yemant sien, die neme slechts een jaer
De bloemen in den tuyn, en al de groenten waer.
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Die sullen tot het werck de rechte gronden leggen,
Ja, sullen onsen val, oock sonder spreken, seggen;
Want siet, in korten tijt soo komt de winter aen,
Dan siet men al het hout, als rechte lijcken staen.
Maer niet alleen de tijt, als 't loof en bladers vallen,
Neem ick my tot een les, om noyt te willen mallen,
Maer oock het tegendeel, dat is de somertijt,
Die is 't die my de tucht als in het oore bijt.
Wanneer ick groente sie, soo denck ick om mijn dorheyt,
Wanneer men lustigh singht, soo let ick op mijn schorheyt;
En wort'er eenigh mensch met drincken overlast,
Soo wort ick onderrecht wat oude luyden past.
In 't kort, ick ben geneyght, uyt alderhande saken
Te trecken eenigh dingh dat my kan beter maken.
Mijn God, 't is uwe gunst, die my de sinnen gaf,
Neemt my met dit behulp het vleesch en sonden af!
Laet dat op heden selfs en metter daet geschieden,
En wilt dan mijn vertreck van stonden aen gebieden.
Ick wensch, dat my de doodt geen langer uytstel geeft,
Als tot de geest het vleesch sal hebben overleeft.
Wel nu dan, tot het werck, ick wil mijn hert begeven
Het dorre graf te sien, oock in de groenste dreven;
Maer, ziel! denckt niet-te-min, dat ons het kruyt bewijst,
Dat noyt een blad vergaet, dat niet eens weder rijst.
Wel ghy, die hier verneemt, dat alle dingen sterven,
Leert datse wederom een nieuwe jeught verwerven,
En leert noch boven dien, dat God het aertsche dal,
Oock na sijn ondergangh, eens weder rechten sal.
Maer wilt u aen het ooft of boomen niet vergapen,
Hier is al meer te doen, als appels op te rapen.
Hier is, beminde ziel, hier is al meer te doen,
Als buyten alle sorgh te leggen in het groen.
Schoon ghy dan menighmael hier schept een groot behagen,
Wilt niet te diepen sucht tot ons geboomte dragen;
't Is selden dat hy veel op sijn gebreken wint,
Die tot sijn aertsch bedrijf onmatigh is gesint.
Doet niet als Absalon, die in het wout gevangen,
Bleef aen een dichten eyck met al de leden hangen;
Hy quam in dit verderf door sijn verwaende kop,
Een boom was hem een galgh, schoon hayr een vuyle strop.
Ick wil ons dommen aert met Absalon gelijcken,
Sijn muyl, met onsen tijt, die gaet in haesten strijcken,
Terwijl ons hert te seer aen vleesch en werelt hanght.
En met te grooten lust na aertsche lust verlanght.
De speer, die Joab schoot, noem ick de felle schichten,
Die ons de dood bereyt, en druckt in ons gewrichten,
En als ons dat gebeurt, en baet'er geen gesucht,
Ons muyl (dat is de tijt) is van ons wegh gevlucht.
Ick bid u, weerde ziel, prent dit in uw gedachten,
En wilt niet al te veel op kruyt of boomen achten,
En plant niet al te diep uw planten in den geest,
Acht alle schepsels veel, maer uwen Schepper meest!
Laet ons (als Isack plagh) hier in de groene velden
Verheffen onsen God, sijn maght en wijsheyt melden.
Laet ons hier evenstaegh ootmoedigh overslaen,
Wat goet sijn Vader-gunst ons dickmael heeft gedaen.
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Laet ons een danckbaer hert hem soecken op te dragen,
Om dat hy ons verhief, als wy ter neder lagen;
Laet ons, na desen tijt, gaen schicken ons gemoet,
Dat het niet onsen lust, maer sijnen wille doet.
Yet goets te mogen doen, of eenigh goet t'ontsangen,
Laet daer in rechten ernst ons herte na verlangen;
En mits nu dit gepeys in my verzegelt staet,
O ghy, die gaeft den wil, verleent de volle daet!
Mijn ziel dan, alsje gaet en siet, aen alle kanten,
Geboomte, blom-gewas, en ongemeene planten,
En maelt niet al te seer ontrent het jeughdigh rijs,
Maer heft uw sinnen op, en spreeckt op dese wijs:
Wilt u aen dit gewas, o ziele! niet vergapen,
Maer rijst met uwen geest tot dien het heeft geschapen,
Te sijner rechter handt daer is het rechte schoon,
Soeckt dat niet in het stof, maer by sijn hoogen troon.
Arimateesche Vorst! ghy hebt van groene dreven,
Ghy hebt ons van den hof het recht gebruyck gegeven,
Ghy hebt uw graf gemaeckt te midden in het groen;
Wel op, geminde ziel, en wilt dat mede doen!
Laet ons in 't jeughdigh velt het dorre graf beschrijven,
En vry een ruymen tijt in die gedachten blyven;
Laet ons met stillen geest hier letten op den stont,
Die my den lesten sucht sal rucken uyt den mont.
Ghy weet dat alle vleesch met bloemen wert geleken,
En datse sonder tongh tot alle menschen spreken.
Al wat op velden groent, of in de tuynen wast,
Dient onsen swacken aert ten vollen toegepast.
Ghy hebt nu langh gesien, dat oude lieden sterven,
En komen in het graf, gelijck als dorre gerven,
Of als getijdigh fruyt, dat nu sijn rijpte krijght,
En schier niet aengeroert ter aerden nedersijght.
Een blom is teer-gewas, en niet van lange jaren,
De sneeghsten hovenier en kanse niet bewaren.
Het wort door vorst versenght, of van de son verbrant,
Of met een harden storm geslingert in het zant.
Van hagel afgemaeyt, vertreden van de dieren,
Door 's Hemels nat verrot, gesteken van de pieren;
En waerom meer geseyt? 't en is maer enckel niet,
En dat men maer alleen als in een spiegel siet.
Het soetste dat ick weet in al het buyten-leven
Het schoonste dat een tuyn of boogaert konnen geven,
Is dan, wanneer het hout sijn bloeysel open doet,
En met een volle jeught sijn vrouw of meester groet.
Maer 't heeft al menighmael mijn innigh hert verdroten,
Dat voor soo korten tijt dit vreughje wort genoten.
Eylaes! eer ick het merck, eer ick het kan verstaen,
Het oogh mist sijn vermaeck, het bloeysel heeft gedaen.
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Dus gaet het, lieve ziel, met alle werelts saken,
Die met vermomde vreught ons innigh hert vermaken:
Al wat hier lustigh schijnt, en onsen geest bedrieght,
Dat schiet in haesten wegh, gelijck een arent vlieght.
Waerom dan lust gesocht ontrent uw groene klingen,
Al wat hier lustigh schijnt, en sijn maer losse dingen;
Want schoon haer lente bloeyt, haer somer is bevrucht,
Het tijt hier al-te-mael in haesten op de vlucht.
Soo haest de winter naeckt met haer gestrenge vlagen,
Soo wijckt'et aerdigh groen, als uyt'et veldt geslagen,
Ons tuyn sluyt met de kouw sijn aengename schoot,
En toont ons over-al gelijck een volle doodt.
Het kruyt wijst alle daegh, hoe soete dingen vlieden,
En leert ons evenstaegh wat eenmael sal geschieden.
Het blom- en hout-gewas, met haer gepresen jeught,
Zijn al van haest verderf, en van een korte vreught.
Al wat van aerde komt, of uyt den stof geresen,
Dat sal haest weder stof, en niet als aerde wesen1).
Wat is'er al vergaen dat eertijts heerlijck was!
De werelt is een zee, en dat van enckel glas.
Seght vorsten algelijck, die oock de grootste staten,
Uyt liefde van het veldt, hebt eertijts konnen laten,
Waer is te deser tijt, waer is het edel groen,
Dat soo een diep vermaeck aen prinssen konde doen?
Segh, Cire, die u noyt in hoven kond' vermoeyen,
Maer altijdt besigh waert met planten, inten, snoeyen,
Waer is het schoon prieel dat ghy wel eer besaet?
Waer al het edel fruyt, dat ghy voor nectar aet?
Waer is het lustigh hof, soo wonder vreemt gelegen,
Dat yeder stont verwert in hondert ommewegen?
Daer noyt de Griecksche jeught een uytkomst vinden kon,
Tot Theseus op het lest het monster overwon.
Segh ons, Semiramis, waer sijn uw groene dreven2)?
Waer is het groot beslagh van uwen tuyn gebleven?
Waer is het lustigh groen dat aen de rotsen hingh,
En al wat planten hiet, al ver te boven gingh?
Dit wijtberoemde stuck in ouden tijt gepresen
(Daer van tot heden toe veel wonders is te lesen)3)
Is van een maghtigh prins gebout, en oock geplant,
Soo dat'et tweesins was een wonder in het lant.
Sijn lieve koningin, die schiep een groot behagen
In boomen, recht bequaem om fruyt te mogen dragen,
In bosschen voor het wildt, en alderhande groen,
Dies wert dit stuck gemaeckt om haer vermaeck te doen.
Hier was een schoon verwulf, tot in de lucht getogen,
Met vouten uytgestreckt in velerhande bogen,
En boven op het werck, door kost en menschen kracht,
Soo wert'et vette kley, en water opgebracht.
Daer was een machtigh hout en boomen in te tellen,
Vry dicker om de stam, als ses of seven ellen.
De tacken uytgestreckt wel vijftigh voeten hoogh,
Gantsch lustigh voor den geest, en voor 't nieusgierigh oogh.
Dit wonderbaer gebou dat hingh als aen de bergen,
1) Apoc. 15.2.
2) Semiramis Horti Pensiles.
3) Vid. Q. Curt.
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En wou, gelijck het schijnt, en lucht en Hemel tergen;
En schoon dit lustigh scheen van onder, niet-te-min,
Daer waren boven dien veel hondert kamers in.
Beneden in 't verwulf daer vont men groote zalen,
Daer prinssen van het landt haer lust in konden halen;
Soo dat het cierlijck stuck in alle deelen was
Soo schoon, waer van men oyt in oude boecken las.
De wonderbare vorst, de grooten Alexander,
Die heeft oock hier geplant sijn zegenrijcke stander,
En was oock soo vermaeckt, als hy dit wonder sagh,
Dat hy daer langer bleef, als hy wel elders plagh;
Sijn leger sweeft'er om, sijn ridders als gevangen,
Die bleven aen het werck met al de sinnen hangen.
De lust van dit prieel, en vrouwen daer ontrent,
Die hadden van den krijgh haer sinnen afgewent.
Dit wert in langen tijt met kosten onderhouwen,
En wat'er in verviel, dat liet men weder bouwen.
Semiramis oock selfs die heeft'er hare macht,
En haer verheven geest al mede toegebracht.
Maer wat'et prachtigh wijf, en alle prinssen deden,
Het heeft noch sijn verderf en ondergangh geleden.
De tijt, die 't al vernielt, die heeft'et ondermijnt,
Soo dat'et nu een droom aen onse sinnen schijnt.
Waer is het keurlijck perck van duysent ceder-boomen,
Besproeyt met 't edel nat uyt Jordaens reyne stroomen?
Waer is het schoonste wout, dat oyt de werelt vant,
By Salomon bedacht, en sinnelijck geplant?
Eylaes! de wijste Vorst heeft in der daedt bevonden
Dat al het deftigh werck maer stont op losse gronden;
Ja, dat het ijdel was, wat by hem wert bestaen,
En 't is (gelijck hy sprack) eer langh te niet gegaen.
Segh Eden, hooghste lust van alderhande dieren,
Dat geen naauwkeurigh prins door kunst had laten cieren,
Maer dat die grooten Godt, als met sijn eygen hant,
In wesen had gebracht, en wonderlijck geplant.
Eylaes! ghy sijt geweest, en gantsch tot niet gekomen,
Een sontvloet, soo men hout, die heeft u wegh-genomen,
Die heeft u wegh gespoelt tot aen den diepsten gront,
Soo dat men nauw en weet waer Eden eertijts stont.
Maer Hondi, lieve vrient, u wil ick niet vergeten,
Daer was van uwen tuyn voor desen veel geweten,
Men sprack schier over-al van uwe Moffe-schans,
Maer stracks, na uw vertreck, soo wasse sonder glans.
Ick heb haer eens gesien vry in een ander wesen,
Ick heb haer vrucht gesmaeckt, en haren stant gepresen;
Maer nu en is'er niet van dat'er voortijts was,
Want siet, haer schoonste kruyt en is maer enckel gras.
Is 't niet een deerlijck werck, dat al de beste saken,
Die somtijts aen den mensch de sinnen vrolijck maken,
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Soo kort van leven sijn, en dat ons soetste tijt
Soo veerdigh henen gaet, en als te poste rijt?
Siet, als my yet ontmoet, dat lustigh schijnt te wesen,
Of dat van soeten aert of schoonheyt wert gepresen,
Dan sta ick in gepeys, maer segh van stonden aen:
Ey siet, dit aerdigh dingh sal haest te niete gaen!
Voorwaer de groote vorst die hadde volle reden,
Als hy sijn deftigh heyr sagh staen in haer geleden,
Te klagen met gesucht: ey siet, dit machtigh volck
Sal veerdigh ondergaen, gelijck een snelle wolck!
Dit is dan klaer geseyt, dat hagen, schoone boomen,
Dat blommen, aerdigh fruyt, fonteynen, soete stroomen,
Dat fruyt en aerdt-gewas van alderhande smaeck,
Zijn dingen voor den mensch van sonderlingh vermaeck;
Doch wat baet 's menschen sorgh, of hoogh getoge muren?
Al wat hier lustigh is, en kan niet lange dueren.
Geen breyn heeft yet soo net of geestigh oyt versint,
Dat niet te niete gaet en haest sijn eynde vint.
Het is des werelts loop: ons aengenaemste saken
Die siet men in 't gemeen een vaerdigh eynde maken.
Het was een wonder-boom, die Jonas schaduw gaf,
Maer dat soo veerdigh wies, liet even veerdigh af.
Soo gaet'et alle groen, soo gaet'et alle kruyden,
Soo gaet'et alle vleesch, oock al de groote luyden,
Soo gaet'et rijcken selfs, soo gaet'et alle dingh:
Het snelt al tot bederf, dat oyt begin ontfingh.
Daer komt een hooge vloet of felle krijgh geresen,
En al wat lustigh is, dat krijght een ander wesen.
Daer komt, men weet niet wat, een droevigh ongeval,
En of het niet en quam, de tijt vernielt'et al.
Maer waerom langh gestaen op soo geringe saken,
Die licht te niete gaen, en in het duyster raken?
Wien is'et niet bekent, dat Godt dit machtigh AL
Op sijn bescheyden tijt geheel ontbinden sal?
De gulde son, de maen, en al de schoone sterren,
Die sullen duyster sijn, en onder een verwerren.
Het is de waerheyt selfs, en over al gewis,
Dat hier niet blyven sal, gelijck het heden is.
De troost van ons gemoedt en is dan niet te vinden
In yet dat ydel is, en lichter dan de winden,
En daerom is de ziel hier nimmermeer gerust,
Al swemt het gansche lijf in alle werelts lust.
Gaet met uw gantsch vernuft, gaet neerstigh ondersoecken,
Door-snuffelt, overweeght, leest al de wijste boecken,
Bevraeght u waerje wilt, oock by de sneeghste liên,
En wie oyt met verstant de werelt heeft gesien;
Vraeght of'er machtigh goet ons herte kan versaden,
Al is men even selfs met rijckdom overladen;
Vraeght of'er yemandt is, met eere vergenoeght,
Al heeft hy meerder eer als prins of koning voeght;
Vraeght of'er yemandt kan in stilheyt blyven rusten,
Al wordt hy overstolpt met al de soetste lusten?
Voor my, ick segge neen, daer is geen menschenkint,
Dat hier volkomen vreught of recht vernoegen vint.
Soo ghy nu reden eyscht van al dit wangenoegen,
Ick sal tot uw bericht alleen dit weynigh voegen:
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Al dit komt van de ziel, die woont in yder mensch,
Die noyt hier onder vint haer vollen herten-wensch.
De ziel, van reyne stof, on-eyndigh in gedachten,
En eeuwigh boven dat, en kan geen leuren achten,
En al wat niet en is gelijck met haren aert,
Dat is gantsch onbequaem met haer te sijn gepaert.
Indienje my versoeckt, dit nader aen te wijsen,
Vermaent dan uwen geest wat hooger op te rijsen,
Klimt op tot Salomon, wiens hoogh-verheven staet
Sagh Godes eygen volck, als in sijn hooghsten graet;
Hy was in rijckdom groot, in eere gantsch verheven,
En heeft oock aen de lust haer vollen eysch gegeven,
Soo spreeckt hy even self, en soo een machtigh prins,
Die noemt dit al-te-mael een handt vol schrale wints,
Dat is een ydel dingh, en rechte beusel-saken,
Die niemandt immermeer geluckigh konnen maken;
En daerom geeft hy raedt, om hier in wel te gaen,
Op soo een lossen grondt noyt vast te blyven staen.
Treet hier noch verder in, den grooten Alexander,
Al wan hy menigh rijck, het eene na het ander,
Al was sijn eer, sijn lust, sijn rijckdom wonder groot,
Hy socht met ongedult een ander werelts kloot.
Al wat de werelt geeft, om yemandt bly te maken,
Bestaet, na mijn begrijp, in dryderhande saken:
In eer, in machtigh goet, in lust en goet onthael,
En siet dees vorsten aen, sy hadden 't al-te-mael;
En des al niet-te-min, niet een en kon'er rusten,
Sy vonden ongemack oock in haer meeste lusten.
Sy sochten ander werck, dat noyt hier yemandt vont,
Soo langh als haer gemoedt op aertsche dingen stont.
Nu siet het zee-compas, en sijn geswinde naelde,
Die noyt en is gesien, of stont gestaegh en dwaelde;
Ja sweeft, als sonder rust tot zy de Noort-ster siet,
En datse recht vermaeck uyt hare glans geniet.
De ziel is even dus: waer dats' haer soeckt te wenden,
Sy vint'et over-al vol onlust, vol ellenden,
Tot dats' in rechten ernst tot God den Schepper naeckt,
Soo dat haer naderhant geen vleesch of werelt smaeckt.
Maer neemt dat uw gewas veel jaren stont te blijven,
Hoe kan dat uwen staet en swacke leden stijven?
Ghy staet om haest te sijn een onder-aertsche gast,
Daer 't eycken-hout verrot, en daer geen ander wast.
Wat hier nu lustigh schijnt, en sal u geensins baten,
Ghy sult dit aerdigh tuygh een ander moeten laten,
Een planck nu langh verdort, oock sonder eenigh groen,
Die sal den lesten dienst aen uwe leden doen;
Hier in sal 't naeste bloet uw lichaem laten stouwen,
En daer en sal geen vrient u meer geselschap houwen;
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De pier sal u alleen versellen in het stof,
Die ghy wel eer verdreeft uyt uwen lieven hof.
Nu slaet doch uw gesicht een weynigh na beneden,
En siet, hoe na ghy zijt om desen wegh te treden:
Een hoest, een kuch, een hick, een bete van een vloo
Heeft macht uw kranck gestel te leggen op het stroo.
Wel laet dan, lieve ziel, uw sinnen hooger klimmen,
Al wat hier onder is, en sijn maer losse schimmen;
Uw lust tot blom-gewas, of tot een jongen boom,
Is niet als dweepery, en als een soeten droom.
Nu wie de sinnen stelt op haest vergaende saken,
Die kan doch nimmermeer sijn herte recht vermaken;
Ja, waer is eenigh mensch, die niet sijn geest en quelt,
Wanneer sijn hertens lust ter neder wort gevelt?
Maer God die eeuwigh blijft, en hout sijn eygen wesen,
Is weert te sijn bemint, en hoogh te sijn gepresen;
Daer vint de ziele rust, daer staet haer liefde vast,
Schoon dat u noot bespringht, ja doodt en helle bast.
Ey, laet ons herte gaen, daer vruchten sijn te vinden,
Die noyt verloren gaen door krachten van de winden,
Daer Christus even selfs, ons troost en Heylant sit,
Die God eens heest versoent en voor de sijnen bidt.
Op, op dan, mijn gemoet! laet alle dingen varen,
Die niemant dienstigh sijn, als slechts voor weynigh jaren;
Hebt al dat werelt heet, als een die niet en heeft,
En weest na desen tijt, als een die niet en leeft.
Doch soo ghy niet-te-min tot hoven sijt genegen,
En meynt daer in te zijn een ongemeenen segen,
Soo laet uw sinnen gaen ontrent het lustigh dal,
Daer 't nieuw Jerusalem hier namaels wesen sal.
Wilt met gestagen ernst uw geesten soo verkloecken,
En gaet voor alle dingh den boom des levens soecken,
Die geeft een heylsaem bladt, oock tegen alle pijn,
En kan oock in den doodt een wegh ten leven zijn.
O boom, van God geplant, vol alderhande lusten!
O wonderbaer gewas, daer op de doode rusten!
O boom! wiens edel loof is heylsaem aen de ziel,
Die anders aen de doodt gewis ten roove viel!
Ghy waert wel eer een rijs, en scheent van kleynder waerde,
En naer de werelt sprack, gesproten uytter aerde:
Maer nu een offer-boom, en dat voor onse schult,
Wiens aengename geur den ganschen Hemel vult.
O boom, die noyt verdort! laet uwe groene tacken
Oock in dit jammer-dal op ons ter neder sacken,
Belommert ons de ziel, op dat uw grooten dagh,
Oock in den heetsten gloet, ons geensins schaden magh.
Maer om dit reyn gewas naer eysch te mogen naken,
En van sijn Hemels fruyt den rechten keest te smaken;
Soo dient ons gansch bedrijf daer toe te sijn bereyt,
En al dat werelt heet ten vollen afgeleyt.
By God is niet te doen, ten zy men alle sonden,
Schoon die van overlangh in ons gewortelt stonden,
Verloochent, plaets ontseyt, en gansch te buyten gaet,
En hier toe, lieve ziel! soo geef ick desen raet:
Soo haest ghy wort gewaer, dat uw gedachten neygen
Tot iet dat sondigh is, of dat uw sinnen dreygen
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Te rennen buyten spoor, soo haelt flucx aen den dagh,
Al wat u wederom te rechte brengen magh;
Seght: hoe, aelweerdigh vleesch! wout ghy den Schepper tergen,
En wat u niet en voeght aen mijn gedachten vergen
Tot nadeel van de ziel? hoe, dwaes! en weetje niet,
Dat God uw stil gepeys oock in het duyster siet?
Dat God te sijner tijt u sal doen reden geven,
Oock van het minste deel van uw ontuchtigh leven?
Oock van een ydel woort, dat, niet te wel bedacht,
Hier uyt een losse mondt te voorschijn is gebracht?
Geen mensch en is 't bekent hoe langh sijn jaren dueren,
Een haest vergaende vreught die moet men langh besueren;
Weet, dat een ziele sterft, ja sonder eynde queelt,
Om yet, dat voor een uur ons domme sinnen streelt.
Men kan noyt vasten troost van onsen Godt verwerven,
't En zy men is gesint de sonden af te sterven,
't En zy men is gemeent ons lusten af te staen,
En met een rechten ernst een beter wegh te gaen.
Mijn God! ick ben geneyght te gaen uw rechte wegen,
En dit is my alleen door uwe gunst gekregen;
Voltreckt het noodigh werck met soo een volle macht,
Dat mijn aelweerdigh hert geen werelt meer en acht!
Laet my noyt klachten doen, of treurigh sijn bevonden,
Mids ick nu ben geraeckt tot aen mijn leste stonden.
Maer geeft dat my de doodt, oock voor mijn lesten dagh,
Gelijck een vrolijck feest voor oogen komen magh.
Besit mijn innigh hert, en mijn geheele sinnen,
En laet ick anders niet als u alleen beminnen.
Drijft uyt mijn dof gemoedt, daer aen ick eertijts hingh,
Want als ick dat verlies, soo vind' ick alle dingh.
Geduerigh naer het graf te wenden sijn gedachten,
Leert yeder uyt te sien, en op sijn wegen achten;
Het quade wort gemijt, het goede wort betracht,
Wanneer men alle daegh sijn leste stonden wacht.
Wie dan genegen is, het graf niet meer te schromen,
Die laet'et evenstaegh in sijn gedachten komen;
Al wat ons grousaem schijnt, indien men 't dickmael siet,
Verliest sijn eerste schrick, of wel men acht'et niet.
Die eerst in 't leger komt ontrent de rouwe gasten,
En let daer hoe men plagh den vyandt aen te tasten,
Ontset hem evenstaegh tot aen sijn innigh hert,
Soo haest daer yemant valt, of maer getroffen wert.
Maer als'er naderhandt wat tijt is overstreken,
En dat hy nu een wijl den handel heeft bekeken,
Soo wert sijn oogh gesterckt, sijn herte vast gestelt,
Schoon yemant nevens hem ter aerde wort gevelt.
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Die hoogh van jaren is, leert uyt verscheyde saken,
Dat hem de leste stuyp allenxkens komt genaken;
Daer is staegh aen het lijf òf 't een òf 't ander lit,
Daer in de bleecke doodt of haer beginsel sit:
Neemt sy ons tanden wegh, 't is om te laten weten,
Dat wy in korten tijt, niet meer en sullen eten;
Maeckt sy ons gangen traegh, 't is om te doen verstaen,
Dat ons verswackte voet haer niet en sal ontgaen;
Verduystert ons gesicht, zy komt ons openbaren,
Dat wy eer langen tijt in duyster sullen varen;
Wort ons de schedel kael (en waerom des bedroeft?)
Wy sullen naer de plaets daer niemant deksel hoeft;
Indienje rimpels krijght, besiet u eygen selven,
De doodt die laet een graft oock in uw voorhooft delven;
Schudt u het wanckel hooft, soo leert uyt dit geval,
Dat u het kranck gestel haest nederstorten sal.
Om dan met stillen geest uyt desen romp te scheyden,
Soo wilt u tot het werck van langerhant bereyden,
Neemt acht op uw bedrijf, en stelt u vlijtigh aen,
En laet niet onverricht, dat noodigh is gedaen.
Met dickmaels iet te doen, soo leert men groote saken,
Waer door men tot gewin, of eere kan geraken:
Indienje zijt geneyght te leeren vreemde tael,
Leest boecken na den eysch, maer doet'et menighmael.
Indienje lustigh sijt om net te leeren schrijven,
Soo laet uw rappe pen niet stil of ledigh blijven;
Al staen voor d'eerste reys uw regels bijster krom,
Het sal haeft beter sijn, schrijft des al wederom.
Geen ambacht soo verwert, of soo men wil volherden,
Men kan des evenwel ten lesten meester werden.
Wie dickwils eene saeck van nieus beginnen magh,
Wort sneger als hy was, en wijser als hy plagh.
Maer van de stege doodt en kan geen mensch verwerven,
Dat hy, door veel te doen, magh beter leeren sterven;
Neen, neen, die eens verhuyst, en soo de reyse doet,
Komt daer hy noyt en was, en daer hy blijven moet.
't Is yeder mensch geset, niet veel of menigh werven,
Maer eenmael, lieve ziel! maer eens te moeten sterven;
Dat eens heeft vry wat in, want dit, hier eens geschiet,
Geeft eeuwigh herten-lust of eeuwigh ziel-verdriet.
Wel leert dan, voor de doodt, haer eygen wesen kennen,
En eerje 't graf genaeckt u tot het graf gewennen;
Want in de diepe kuyl, daer is geen nutte leer,
Daer is geen wijs beleyt, vernuft, of kunste meer.
Ach! yet maer eens te doen, dat (na verslofte saken)
Noyt kan verbetert sijn, noyt recht en is te maken,
Dat is vol nare schrick; al wie hier komt te kort,
Wort in een grousaem diep voor eeuwigh afgestort;
't Is geen bequamen tijt, een swaert te laten smeden,
Wanneer des vyandts heyr op ons komt aengereden;
Het ancker komt te laet, wanneer 't onmachtigh schip
Sit op het driftigh zandt, of op een harde klip.
't Is geen bequamen tijt sijn lesten wil te maken,
Wanneer het killigh sweet de leden komt genaken;
Of als een heete koorts het gantsche breyn ontsteeckt,
Of als een boose stuyp het noodigh oordeel breeckt.
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't Is geen bequame tijt op ons vertreck te letten,
Als nu de bleecke doodt besluyt haer swarte netten;
Ghy, draeyt dan staegh het oogh ontrent het duyster graf,
De doodt na eysch bemerekt, die snijt de sonden af.
Het is van outs gesien, en in der daedt bevonden,
Dat wie sijn uytgangh weeght, doet afbreuck aen de sonden;
Soo dat men aen het vleesch een wissen breydel geeft,
Indien de bleecke doodt in ons gedachten leeft.
Men leert'et uyt de daedt, dat oock de wilde beesten,
Vernemen desen schrick ontrent haer domme geesten:
Een rat, die in de val haer vast gesloten siet,
Al is'er lecker aes, het beest en etet niet;
Oock heb ick dit verstaen, dat even by de vissen,
De regel, hier vermelt, niet eens en plagh te missen,
Vermids men ondervint, dat 't vochtich element,
Oock in sijn burgery de doodt-schrick heeft geprent.
De daedt heeft ons getoont, dat oock de grage snoecken,
Hoewel alleen door roof haer kost gewoon te soecken,
Getogen uyt de stroom, en in een kaer bewaert,
Verlaten haer bejagh, en krijgen beter aert.
De visch hout vasten-dagh, en 't lust haer niet te snoepen,
Omdat de wisse doodt haer dan bestaet te roepen.
Mijn ziel! ey, letter op, en acht'et niet te slecht,
Oock van een oolijck dier te worden onderrecht.
Wel aen, ick ben gesint, mijn pen te laten swieren
Tot in het woeste bosch, en by de wilde dieren;
Want in het open velt wort dickmael yet geleert,
Dat niemant recht en weet die in de stadt verkeert:
Men heeft een seker dorp in onsen tijt gevonden,
Daer by een eycken bosch oock hooge beucken stonden,
Hier in was 't dat een wolf sich langen tijt onthiel,
En door een stagen roof de buerte lastigh viel.
In al dit landt-begrijp en gingh'er niemant slapen,
Of droegh eerst goede sorgh voor haer gemeene schapen.
Daer was een oude kerck, gelegen aen het vleck,
Hier gaf men aen het vee des avonts sijn vertreck.
Het diende tot gerief van al de naeste bueren,
Soo om sijn wijt begrijp, als om de steyle mueren;
Geen beer of felle wolf, geen vos en kon'er by,
Het was èn van gewelt èn slimme lagen vry.
Eens voor den dageraet, en eer de sonne stralen
Vertoonden haren glans ontrent de naeste dalen,
Soo was de grage wolf getreden uyt het wout,
En wenscht tot sijn ontbijt een hupschen schapen bout:
Maer wat hy soecken mocht, geen schapen aen der heyden,
Geen bocken aen den dijck, of in de groene weyden;
Doch mits hem niemant roert in eenigh huysgesin,
Soo wort de lincker stout, en gaf hem dieper in;
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Hy komt ontrent de koy, daer d'oud' en jonge schapen
Of woelen onder een, of in gerustheyt slapen,
Daer hoort hy soet gebleet van eenigh suygend' lam,
Dat om de moeder speelt, of soogh een volle mam;
Dies watert hem de mondt, en alle sijn gedachten
Die spelen op den roof, als met geheele krachten,
Hem dunckt dat hy alree de lust haer voedsel geeft,
En dat hy 't beste lam al in de klauwen heeft.
Hy trad dan nader toe, en gaet'et al beloeren,
Maer wiert uytsinnigh gram op al de naeste boeren,
Om dat hy niet één gat om al 't gebouw en vont,
Noch boven in de muer, noch onder op den gront.
Hy gaet'et andermael, en noch eenmael bekijcken,
En stont nu als gereet om weder af te wijcken;
Maer hem quam voor het oogh een gansch bevalligh dinck:
De deure van de kerck en was niet in de klinck;
Hy stracks op dit gesicht, met blijdschap ingenomen,
Loopt toe met alle kracht om aen den roof te komen,
De poorte gaf haer op, mits hy gansch vinnigh stiet,
Maer viel stracks weder toe, terwijl hy binnen schiet.
Het beest was daer het wou, maer 't hoort de deure vallen,
En vint hem daer beset, als tusschen hooge wallen.
Wat raet nu voor den wolf? geen middel uyt te gaen,
Dies bleef hy daer bedroest, en als verwesen staen.
Hy siet (gelijck hem dacht) de felle boeren komen,
Dies wert hem door de schrick den honger wegh genomen;
Sijn anghstigh herte klopt, sijn gansche lichaem slaet,
Sijn tanden worden stomp, en alle lust vergaet.
Siet daer een wreede wolf te midden in de schapen;
Van eten geen gewagh, oock lust hem niet te slapen.
Hy toont geen vyerigh oogh, maer schijnt een ander beest,
Mits hy een wisse doodt of harde slagen vreest.
De lammers onder dies, en oock de groote dieren,
Beginnen in de koy te bleeten, loeyen, tieren,
De stoutste sijn verschrickt, en al de kudde vliet,
Om dat het witte vee haer meesten vyant siet.
Dit hoort men in het dorp, dies komt'et al geloopen,
Daer moet de grage wolf sijn stoute daet bekoopen;
En schoon men niet één schaep van hem mishandelt sagh,
Noch wort de vraet gevat, en 't is sijn lesten dagh.
Men hout dat aen de wolf sijn felheyt was vergeten,
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Om dat'er niet een lam van hem en was gebeten;
Maer dat hy vreedsaem was, en van een sachten geest,
Vermits hy voor de dood ten hooghsten was bevreest.
Wel kan het aen de wolf een beter wesen geven,
Dat hy voor seker houdt niet langh te sullen leven;
O mensch van ouden dagh! wort ghy dan immers goet,
Dewijl het seker is, dat ghy haest reysen moet.
De werelt is de koy, waer in ghy sijt gesloten,
En niemandt raeckt'er uyt als van den doodt geschoten.
Men doe een tragen gangh, of wel een rassen spoet,
Geen mensch en weet de stondt, wanneer hy ruymen moet.
Om dan tot dit gepeys de sinnen aen te leyden,
Soo laet ons tot het graf het innigh hert bereyden;
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't Is seker dat de doodt ons nimmermeer verlaet,
Maer als een schaduw volght, alwaer men henen gaet.
Wel aen, als ghy uw kleet zijt besigh uyt te trecken,
Om in het sachte dons uw leden uyt te strecken,
Soo spreeckt in uw gemoet: de doodt maeckt yeder naeckt,
De doodt is 't die het graf ons tot een bedde maeckt.
Wanneerje 's nachts ontwaeckt, seght dan in uw gedachten:
Ick lagh daer als een block, ontbloot van alle krachten.
De suster van de doodt hadt my als wegh gevoert,
Weet, ziele, dat het spoock op u geduerigh loert.
Seght daerom vóór den slaep: ick mochte noyt ontwaken,
Seght als ghy 't bedde ruymt: de doodt kan my genaken,
Oock eer ick weder rust; seght als ghy buyten gaet:
Wat is'er veel ontzielt oock midden op de straet.
Seght, als ghy reysen sult of wilt te paerde rijden:
De doodt is nevens my, en rent aen alle zijden;
Hoe snel een moedigh beest òf gaen òf loopen kan,
De doodt is even wel noch meester van de man.
Seght, als ghy zijt geneyght te water uyt te reysen:
Nu dien ick boven al op mijn vertreck te peysen;
Kies ick een grooten hulck, of wel een kleyne boot,
Alleen een weynigh houts dat scheyt my van de doot!
Wat is'er menigh mensch, die sich gingh nederstrecken,
Die van sijn diepen slaep noyt op en was te wecken!
Wat is'er menigh mensch, die aen de tafel sat,
En na den eersten beet geen spijse meer en at!
Wat is'er menigh mensch genegen om te trouwen,
Of speelt met sijn gepeys ontrent de jonge vrouwen;
Maer eer hy van het bed gewenschte vruchten pluckt,
Soo wert hy naer het graf in haesten wegh geruckt.
Wat is'er menigh mensch, die spelen was gereden,
Maer heeft in sijn vermaeck de leste pijn geleden!
Wat is'er menigh mensch, die sijnen grondt bezaeyt,
En is maer enckel stof, eer hy de vruchten maeyt!
Wat is'er menigh heldt, die veeltijts gantsche dagen
Spant al sijn krachten in, om bosschen af te jagen,
En t'wijl hy sich verhit in 't ongebaende wout,
Soo wert hy metter haest in al de leden kout.
Wat is'er menigh vorst, die met de gantsche sinnen,
Geduerigh besigh is, om landt of stadt te winnen;
En t'wijl hy eere soeckt, en staegh een meerder glans,
Krijght dickmael anders niet, als seven voeten lants!
Wie heeft'er niet gehoort dat eenigh helt vertelde,
Dat hy een machtigh heyr met krachten nedervelde,
Dat hy een deftigh vorst sagh geven aen de doot,
Of door een slim vergif, of door een vinnigh loot;
Dat hy een dertel quant, in 't midden van het mallen,
Sagh, eer het yemandt dacht, ter aerden nedervallen;
Dat yemandt sijnen gangh na mart of beurse nam,
Die noyt van daer hy gingh sijn leven weder quam;
Dat aen een blyden rey, en by de rose-kransen,
De doodt (schoon onverwacht) quam op haer beurte dansen;
Dat yemandt van een dack of ander hooghte viel,
En was van stonden aen een lichaem sonder siel.
Siet daer een korte lijst van alderhande lieden,
Wat yemandt is gebeurt, kan yeder een geschieden;
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Noyt soo een vreemt geval, dat yemandt overkoomt,
Dat niet van yeder mensch behoort te sijn geschroomt.
Ghy daerom, watje doet of watje mooght beginnen,
Het zy dan metter haest of met bedaerde sinnen,
Hebt staegh in uw gesicht het eynde van het werck,
Dat is in alle dingh een dienstigh oogh-gemerck.
De doodt is in het bedt, en dranck, en beste spijsen,
De doodt bespringht den mensch op alderhande wijsen:
Een wint, een hayr, een schrick, een kuch, een geeu, een lach,
Niet soo een kleynen dingh, dat ons niet schaden mach1).
Hoe dat oock yemant sterft, 't en is voortaen geen wonder,
De keyser Anastaes verhuysde met den donder,
En Joviaen die storf van damp en roock gesmoort,
Maer Nerva gaf'et op, om dat hy was gestoort
Een paus van hoogen moedt is uytter tijt getogen,
Alleen maer door een vliegh hem in de keel gevlogen;
Anacreon verschiedt terwijl hy druyven at,
Vermits een kleyne korl hem in de keele sat;
Chrysippus wert een lijck, eer hy het eens bedachte,
Terwijl hy vrolijck was en luyder keelen lachte;
Den groote Fabius is van een hayr gestickt,
By hem met soete melck te vaerdigh ingeslickt;
En Valentiniaen, door hart en hevigh krijten,
Gaf oorsaeck dat terstont sijn longer quam te splijten;
Tarquinius die kreegh een graetjen in de krop,
En 't was dien grooten vorst gelijck een harden strop.
Ick moet een Griecks geval hier op aen Hollant schencken,
Het is van goede stof en waerdigh om gedencken:
Het leert ons hoe de doodt een stage rolle speelt,
Oock daer men lustigh is, en niet een mensch en queelt:
Een geestigh jongelingh bekent in oude tijden,
Plach met de snelle faem de werelt om te rijden;
Vermits hy op 't tooneel gantsch aerdigh spelen kon,
En door een deftigh jock een yeders herte won.
Want of 't een treurspel was, dat hem stont uyt te wercken,
Wat van Philemon komt is waerdigh aen te mercken;
Of dat een bly geval by hem wort voortgebracht,
't Is soet en aengenaem, al wat hy oyt bedacht.
Nu was by desen Grieck een geurigh stuck beschreven,
Vol ongemeene drift, en waert om langh te leven.
Dit speeld' hy na de kunst op eenen blijden dagh,
Soo dat hem al het volck als voor een wonder sagh.
Maer t'wijl hy besigh is, als met sijn gantsche leden,
En uyt met groote kracht sijn ongemeene reden,

1) L'Empereur Anastace mourut subitement d'une tonnerre. l'Empereur Jovian par une vapeur
d'une fumée. l'Empereur Nerva par une soudaine colere. Le Pape Alex. IV. par une mouche.
Anacreon par un graiu de rosin fut estoffe. Chrisippus mourut en riant. Le consul Fabius par
un cheveu. L'Empereur Valent. en criant. Tarquinius Priscus par une areste.
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Ontstaet'er metter haest een onweer in de lucht,
Soo dat meest al het volck en oock de meester vlucht;
En mits de fellen storm, met onverwachten regen,
Quam op het schoutooneel geweldigh afgesegen,
Met blixem tusschen bey en stagen donderslagh,
Soo wort het spel gestaeckt tot op den naesten dagh.
Soo haest de gulde son haer wederom vertoonde,
En met een nieuwen glans 't onstuymigh weêr verschoonde,
Soo loopt een yeder toe, en acht'et voor geluck,
Om naest te mogen sijn, ontrent het meesterstuck.
De schou-plaets is te kleyn voor soo veel duysent menschen,
Want yeder scheen alleen om dit vermaeck te wenschen;
Het is een groote gunst, als yemant door een vrient
Maer van een kleyne kant of hoeckjen is gedient.
Maer schoon soo grooten hoop te samen is gekomen,
De meester van het spel en wort'er niet vernomen;
Dies keeck een yeder uyt als niet te wel gesint,
Om dat men by het werck Philemon niet en vint.
De tijt gingh haren gangh, en al de kijckers dachten,
Dat soo een machtigh volck niet langer dient te wachten.
Dies sijnder zes of acht ten lesten opgestaen,
En na Philemons huys met grooten haest gegaen:
Maer als de rouwe jeught tot sijnent quam getreden,
Doen sat Philemon daer met onbeweeghde leden;
Sijn wesen stont geset, als of hy spreken wou,
Sijn handt was uytgestreckt, als die yet wijsen sou.
Maer 't lijf was sonder geest, ja, sonder eenigh leven,
De ziel was uytgereyst, de romp alleen gebleven,
Hy roerde niet een lidt, hoe dat hem yemant track,
Hy seyde niet een woort, schoon dat een yder sprack.
Siet, t'wijl hy in den geest is bijster opgetogen,
Soo was hem uyt het lijf de ziele wegh gevlogen,
Hy hadt hem door de kunst yet wonders ingebeelt;
Maer ach! de levens-rol was met hem uytgespeelt.
Hy meynde voor het volck een deftigh stuck te brengen,
Maer ach! de bleecke doodt en wou het niet gehengen.
Philemon is verhuyst tot alle mans verdriet,
Want dat'er overbleef, en was Philemon niet:
Dit wert van stonden aen door al de stadt geweten,
En van de snelle faem in haesten uyt-gekreten;
Daer wert hy (die het volck voor desen vreugde gaf)
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Met ongemeenen rouw gedragen in het graf.
Nu let, o waerde ziel, wat hier is uyt te trecken,
En wilt doch uyt den slaep uw domme sinnen wecken:
Dit is tot ons geseyt, dat wy te geener tijt
Zijn vast in ons bedrijf, of van de doodt bevrijt.
Wat hier de menschen doen, het zy haer rappe sinnen
Zijn besigh om vermaeck of goet te mogen winnen,
Of eer of hooge staet, de doodt al evenwel
Is by der mannen ernst en by de kinders spel.
Wie kan sijn levens-tijt, sijn korte dagen tellen?
Wie, hoe en waer de doodt ons sal ter nedervellen?
Siet, Joab is ontzielt te midden in de kerck,
En Simry wegh geruckt ontrent een leelijck werck;
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Holfernus is de kop al slapend' afgesmeten,
En Ammon omgebracht te midden in het eten;
Abimelech verviel door handen van een wijf,
En menigh hups gesel uyt enckel tijt-verdrijf;
Het aertrijck heeft het rot van Abiram verslonden,
En onder schijn van eer is Heglon wegh gesonden;
Siet, Simson wert verrast ontrent een vrouwen schoot,
Het wijf in Benjamin verkracht, en soo gedoot;
Herodes wert verteert, gegeten van de wormen,
Jobs kinders bleven doodt, verplettert van de stormen;
De groote Goliad geslingert in den kop,
De schoonen Absalon gehangen sonder strop;
En Naboth buyten schult met steenen overvallen,
En Bechri's grilligh hooft geslingert van de wallen;
En Isboset vermoort, daer hy in ruste lagh,
En Abner afgemaeckt, eer hy de steecke sagh;
En Gayus wert geblint, als hy een blinden heelde,
En Gallus wert ontzielt, daer hy een vrouwe streelde1).
Montagne gaf het op, maer van een bal geraeckt,
Als of hy van een loot ter aerde was gemaeckt;
Het gantsch Egyptisch heyr is in de zee verdroncken,
En Sodoma vergaen in peck en heete voncken;
Een vloeck riep beeren uyt, en sloegh veel kinders doot,
Herodes sloegh'er meer oock in haers moeders schoot!
Maer noch een vreemt geval dient hier verhaelt te wesen,
Als waert met rijpen sin te werden overlesen;
Het schijnt dat oock de doot met ons bywijlen malt,
Als sy (men weet niet hoe) de menschen overvalt:
Acht maeyers wel gesont, daer sy aen tafel saten,
En met een bly gemoedt te samen happigh aten,
Verscheyden eer men oyt het ongeluck vernam,
Getroffen door een vyer dat uyt een donder quam2).
De doot ontzield' het volck te midden in haer eten,
Een yeder hielt de stant gelijck hy was geseten:
D'een taste na de spijs, en d'ander na de kan,
Maer wat een yeder doet, niet een en scheyter van;
Haer wesen, haer gestel, en al haer leden bleven
Te midden in de doot, als midden in het leven.
En niet een mensch en weet, wat spoock hier onder speelt,
Want yeder blijft geset, gelijck een steenen beelt.
Een leyt'er uytgestreckt, een is'er neergebogen,
De lijven sijn verstijft, de zielen wegh gevlogen.
Meduse, soo het schijnt, (daer van men wonder leest)
Die is ontrent het werck of in het vyer geweest.
Dit beelt dat had de kracht (gelijck de lieden meenen)
Te maken al het volck gelijck als harde steenen,
Al die het maer en sagh, bleef vast vernagelt staen,
1) Siet dese exempelen en diergelijcke by Michel de la Mont. lib. 1 des Essais cap. 9. Que
philosopher est apprendre a mourir.
2) Cardanus lib. 8. cap. 14 de rerum diversitate relatus à D. Beverwijck in de schat der
ongesontheyt cap. 11. Camerar. Cent. 3 Medit. Hist. verhaelt diergelijcken droevigen ongeval
door blixem te Mechelen geschiet te sijn 1546. Noch dat in de selfde stadt eens een gelagh
volcks in seker herbergh met kaerten in de handt, daerse mee gespeelt hadden, stijf doodt
gevoden wiert. Wat oock ontsteecken buskruyt te wege brenght, is dit loopende jaer 1655
binnen Delft gebleken.
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Juyst als hy uyt sijn huys te voren was gegaen3).
De blixem (als men weet) die heeft geswinde stralen,
En kan aen dien hy treft door al het lichaem dwalen;
En soo'er eenigh lidt sijn kracht wil tegenstaen,
Soo kan het wonder doen, en sonder quetsen slaen.
Dit vyer (gelijck men schrijft) dat kan een lemmer breken,
En laet de scheede gaef daer 't sweert in heeft gesteken.
Hoe dat'et wesen magh, de maeyers waren doot,
En als 't van buyten scheen, geheel en buyten noot.
Ach! 's menschen ondergangh en is niet na te sporen;
Het wort oock tot een lijck dat noyt en was geboren,
Haer leven is volendt, eer dat'et schier begint,
Een moeder wort een graf oock van haer eygen kint.
Ach! door wat snelle pen kan immer sijn beschreven,
Hoe dat ons ydel vleesch ten grave wort gedreven!
De wegen sijn te veel die van het leven gaen,
Dies is'et sonder grondt, hier op te willen staen.
Soo veel de bladers sijn aen al de groenste boomen,
Soo veel men visschen siet haer baden in de stroomen,
Soo menigh koren-ayr in vette gronden staet,
Soo menigh bietje werckt ontrent den honighraet,
Soo veelderhande tuygh, en soo verscheyde dingen,
Zijn machtigh yeder mensch tot in het graf te dringen.
't Zy kleyn of middelbaer of uytermaten groot,
Geen wal, geen hooge muer, is seker voor de doot.
Ghy daerom, watje doet, in 't rusten, rijden, varen,
En wie ghy wesen mooght, van jongh of oude jaren,
Hebt acht op uw vertreck, en wacht een stage val,
De doodt is binnen u, de doodt is over-al.
Mijn ziel, gaet tot het werck. Daer sijn verscheyde saken
Die my staegh ons vertreck indachtigh konnen maken:
God is my, nietigh mensch, soo uytermaten goet,
Dat hy my teyckens geeft, dat ick haest reysen moet.
Zijt daerom staegh bereyt, oock in uw blijdste stonden,
Om licht te sijn geslaeckt, en haest te sijn ontbonden;
En schoon uw tijt genaeckt, weest echter niet bedruckt,
Maer gaet uyt als geleyt, en niet als wegh geruckt.
Wat magh men evenstaegh om eer of rijckdom woelen,
Wy snellen na het graf, oock buyten ons gevoelen;
Wy sien op grooten staet, wy trachten na gewin,
En daer is menigh leet en weynigh voordeel in.
Wy gaen al veel te werck gelijck de domme spinnen,
Die maken groot beslagh daer luttel is te winnen:
Want schoon haer ingewant geheel is uytgeput,
Noch doet haer noest bedrijf aen niemant eenigh nut.
Wat schilt dat van ons doen! wy woelen gantsche dagen,
Soo dat wy menighmael ons ziel en leven wagen;
Wy stellen in het werck ons lijf en binnen-kracht,
En siet al dat men krijght is maer een slechte jacht.

3) Van de krachten van Meduse, en wat de poeten daer van gevoelen, is in 't breede te lesen in
de Metamorphoses van Ovidius.
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Men wil of eer, of staet, of lust, of rijckdom hebben,
En wat is 't al-te-mael? eylaes! maer spinne-webben.
Ach! wat de werelt geeft, indien men 't recht besiet.
Is voor een droeve ziel maer roock en anders niet.
Eer baert maer enckel wint, en rijckdom bange sorgen,
En 't leet is in de lust uyt eygen aert verborgen.
Ach! schoon men 't al genoot, en dat naer eygen wensch,
Men blijft een aerde vat, dat is een nietigh mensch.
Een onverwacht gevaer kan yder overvallen,
Oock midden in de pracht, of in een dertel mallen;
Maer schoon ons leven gingh oock sonder ongeval,
De doodt komt op het lest, en die vernielt'et al.
Wel, staen ons saken dus, waer toe dan veel te woelen?
Mijn ziel, verheft ons hert uyt dese lage poelen!
Beveelt u in de scherm van die u heeft gemaeckt,
Hy is 't die over u tot alle tijden waeckt.
Laet ons met alle macht verkeerde tochten schouwen,
En als ons quaet ontmoet, ons tranen wederhouwen;
Maer laet ons treurigh sijn, en op den boesem slaen,
Als door ons eenigh quaet en feylen sijn begaen.
Laet van ons verre sijn de dwaesheyt veler menschen,
Die in haer oude tijt om jonge dagen wenschen;
My dunckt ons laetste stont en is soo grousaem niet,
Gelijckse dickmael schijnt, of by de menschen hiet.
Een die in boeyen sit, en hoort de stadt beschieten,
Daer hy gevangen leyt, hoe kan hem dat verdrieten?
Hij weet: soo dese wal ter aerden wordt gevelt,
Dat hy met haren val in vrijheyt wordt gestelt.
God heeft ons nu geleyt door alle levens stonden,
Door allerley bedrijf, door alle werelts gronden.
Ick was eens sonder staet, en even sonder last,
En soo een stil bedrijf dat heeft my wel gepast.
God heeft my naderhandt een swaer beroep gegeven,
Daer vond ick meer gewoel, edoch geen beter leven;
Maer wat ick immer leed, of wat ick heb gedaen,
Het is gelijck een schim in haesten wegh gegaen.
Dies als ick nu den loop van mijn gedachten wende
Op yemandt, wie het zy, die ick te voren kende,
En dat ick my'er een voor oogen stellen sal,
Soo vind' ick niet een mensch oock van haer groot getal.
Of als mijn sinnen gaen ontrent de groote feesten,
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Daer ick eens was geset ontrent de groote geesten,
Dan sie ick menighmael, dat ick niet eenen man
Van al dat edel rot in wesen vinden kan.
Ick sie dat jonger volck, en vaster in de leden,
En hooger in verstant, en beter in de seden,
Als ick oyt ben geweest, is veerdigh wegh geruckt,
En in het graf gestout, en in het stof gedruckt.
My wiert lest door een vriendt een oudt papier gegeven,
By seker groot getal van menschen onderschreven,
Al lieden, in de tijdt doe ick eens jonge was,
Gesont en wonder fris, gelijck als jeughdigh gras;
Maer als ick dit geschrift gingh nader overmercken,
En liet op yeder naem mijn stille sinnen wercken,
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Soo vond' ick inderdaedt (als ick het weder las)
Dat niemandt van den hoop nu meer te vinden was.
Van soo een groot getal was ick alleen gebleven,
De reste was gegaen als uytter tijt gedreven.
Dit raeckte mijn gemoedt met soo een diepen slagh,
Dat ick ons ydel doen als in een spiegel sagh.
Siet, als mijn vader storf, sagh hy acht kinders leven,
Die had de goede God op aerde hem gegeven,
En siet, de waerde vrou oock al by my bemint,
Die was in haren tijt al med' een achtste kint.
Wel soo een groot getal, dat heb ick sien verdwijnen,
En van de bleecke doot allenxken ondermijnen.
Nu ben ick, lieve God, nu ben ick maer alleen,
En sta hier noch gesont, van sestien kinders een.
Wat sal ick, waerde ziel, op desen handel seggen,
Ick moet dit in het mergh van mijn gewrichten leggen.
Ghy, stelt van lieden vast, dat ick haest ruymen sal,
Die nu maer eenigh ben van soo een groot getal.
Wat heb ick nu voor danck den Schepper op te dragen?
Dat ick niet heen en gingh in mijn onwijse dagen,
En dat sijn Vader-gunst mijn leven heeft verschoont,
Tot my in volle maet de werelt is vertoont.
Men kan wel menigh dingh met lesen ondersoecken,
Maer jaren geven meer dan veel geleerde boecken.
Veel weten acht ick hoogh, maer des al niet-te-min,
Wat yemant wedervaert, dat gaet hem dieper in.
Soo dickmael ick met ernst mijn sinnen ga besteden
Aen die ick heb gekent, en nu zijn overleden,
Soo dickmael komt de doot als voor mijn oogen staen,
En seyt my, dat ick haest dien wegh heb in te gaen.
Wat dwaesheyt is'et dan, in 's werelts beuselsaken
Te spillen onsen geest, te soecken ons vermaken?
Voorwaer 't was toovery, of ick en weet niet wat,
Dat ons aelwaerdigh breyn voor desen oyt besat.
Maer nu en weet ick niet, dat ons kan wedervaren,
En soo een diepen schrick in ons behoort te baren,
Als in een staet te zijn, en soo te blijven staen,
Daer in men niet en zou ten grave willen gaen.
Wat heb ick al vermaens, wat heb ick al getuygen,
Die my als metter hant ter aerden nederbuygen;
By kans mijn gansch gestel, mijn hayr en grijsen baert,
Die spraken overlangh van mijnen swacken aert.
Ick eete nu ter tijt met dry verscheyde tanden,
Die my zijn toegebracht in dry verscheyde landen:
Uyt Zeelant quam ick voort, daer was mijn eerste gront,
Dat bracht my met de jeught de tanden in den mont;
En als ick naderhant in Hollant was gekomen,
Heeft my de snelle tijt twee tanden afgenomen.
En schoon ick die verloor, ick droegh'et met gedult;
De kunst quam my te baet, en heest de plaets gevult.
Maer zedert van den Staet naer Engelant gesonden,
Mist ick'er weder twee, die niet te vast en stonden;
Maer siet, met dit gebreck was ick niet langh gequelt,
Daer wert een stuck yvoors in hare plaets gestelt.
Dies ben ick niet soo gaef, gelijck mijn vrienden meenen,
De mont is my een graf, en dat van doode beenen.
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Want schoon men vol gebit ontrent mijn kibben siet,
Een deel van dat behulp en is mijn eygen niet.
Maer hola, 't is gemist, ick magh van eygen roemen,
Ja, kan dit nieu gebit mijn eygen tanden noemen,
En soo van my misschien de reden wert versocht,
Ick heb'et om mijn gelt, en dier genoegh gekocht.
Ick hebbe voor de twee dry ponden moeten geven,
En dat in sterlinx gelt, dat stont'er op geschreven,
Gelijck de meester sprack1). Het gaet den ouden dagh,
Gelijck het in 't gemeen vervallen huysen plagh:
Men moet een timmerman, een smit, een metser halen,
Hier dient een nieuwen balck, en ginder stijver palen,
En elders Dortsche kalck ontrent een lekent dack;
Siet, wat bouvalligh is, heeft leet en ongemack.
Maer schoon al spreeck ick soo, ick hebbe niet te klagen
Noch van mijn eerste jeught, noch van mijn oude dagen.
Ick loov' u, lieve God, en weet u grooten danck,
Van wel te zijn geweest nu soo veel jaren lanck.
En schoon ick metter tijt vier tanden heb verloren,
Daer zijn my door de kunst nu weder vier geboren;
En in mijn ongeval soo vind' ick dit gemack,
Dat noyt yvooren tant door pijn mijn ruste brack.
Maer wat een deftigh man behoor ick nu te wesen;
Hoe verre boven stof, en uyttet vleesch geresen?
Ick, die soo grooten volck voor desen heb gekent,
Dat nu geen mensch en weet, waer dat'et is belent;
Ick, die hier2) eertijts sagh veel hoogh verheve mannen,
Die uyt haer vaderlant op heden zijn gebannen;
Ick die eens huysen sagh met rijckdom vol getast3),
Daer nu geen spijs en is, ja daer de meester vast.
Ick die oock luyden weet, die in de werelt quamen,
Onaerdigh, ongesien, ja menschen sonder namen,
Die, na een korten tijt, en niemant wist'er hoe,
Verhieven haren staet, als tot den hemel toe.
Ick die nu heb beleeft, dat even groote zielen,
Ach! voor een wreede bijl ter aerden moesten knielen:
En dat de Koningh selfs van 't machtigh Britten-lant
Quam in sijn eygen rijck in soo bedroefden stant.
Ick die nu heb gesien, dat twee gesonde menschen,
In alles soo begaeft, als yemant konde wenschen,

1) Dit gebeurde in Martio 1652 doch; ick had maer een lossen tant, die my moeyelijck viel uyt
laten trecken, en schoon ick den meester daer toe versocht, en mijne meyninge wel duydelijck
aenseyde, soo trock hy echter een beteren tant uyt, dien ick meynde te behouden; en sulcx
geschiet zijnde, soo moest oock de losse tant daer na uytgetrocken worden; ende alsoo ick
een Engelsch meester hadt versocht een stuck yvoor bequaem te maken om de plaetse van
twee tanden te vervullen, dede hy sulcx spoedelijck, maer dede my dry ponden sterlincx daer
voor betalen.
2) Dit siet eygentlijck op Engelant.
3) Anno 1652, en daer ontrent.
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(Mijn swagers alle bey1) zijn haestigh wegh geruckt,
En van de doot verrast, en in het graf gedruckt.
Ick, die nu luyden sie, die eer en rijcken zegen
Besaten over langh, of van haer ouders kregen,
En korts daer na berooft van haren eersten lof,
Verloren haren naem, en sitten in het stof.
Ick, die eens heb gekent veel overschoone maeghden,
Die mits haer frisse jeught aen yeder een behaeghden,
Die nu daer henen gaen, berooft van alle glans,
Gerimpelt, mager, krom, een afkeer voor de mans.
Ick die heb aengemerckt, dat gansche landen sterven,
En door een hoogen vloet of zouten stroom bederven;
En weder dat een plaet, geboren uyt de zee,
Wert dienstigh voor de ploegh, of voor een machtigh vee.
Ick, die heb aengemerckt, dat even groote steden
Zijn door een stil bedrijf, als met den voet getreden;
En weder dat een dorp, wel eer een kalen dijck,
Was machtigh eer men 't wist, en uytermaten rijck.
Ick, die noch heden sie, dat oock verheve machten
Zijn bloot van alle glans, oock buyten haer verwachten;
En dat aen haer bedrijf, en aen haer groote pracht,
Na slechts een korten wijl niet meer en wort gedacht.
Ick, ick, aen wien de tijt, door Godes eygen zegen,
Als met den vinger wijst des werelts domme wegen,
En dat'et ydel is, en min als enckel niet,
Daer aen meest al het volck èn hert èn hulde biet:
Maer wat is 't dat ick meer sal van dien handel seggen?
Mijn ziel, het is genoegh, ghy mooght'et overleggen.
Wel, is 't soo bijster los al wat de werelt geeft,
Soo is hy bijster dwaes, die aen de werelt kleeft.
't Is seker wat men leest in oud' of nieuwe boecken,
Dat niet soo nut en is, als God alleen te soecken;
Vermits dat aerts-bedrijf de ziele maer bedroeft,
Om dat'et niemant troost, wanneer men troost behoeft.
De kintsheyt heeft yet goets, yet goets de groene jaren,
Yet goets de rijpe jeught, wanneer de menschen paren.
Yet goets de grijse tijt, als die op 't hoogste rijst,
En nu het duyster graf als met den vinger wijst.
Maer wat in yeder deel van yemant wort gepresen,
Behoort te deser tijt in my geheel te wesen;
Want ick ben al-te-mael die wegen doorgegaen,
Het waer een deftigh werck, had ick'et wel gedaen.
Men vint nau eenigh mensch ontrent ons jonge gasten,
Die kunst of kennis heeft om 's werelts pols te tasten;
En vraeghje waerom dat? wel hoort, geminde ziel!
Wat lest op dit geval in mijn gedachten viel:
De werelt doet haer op aen alle jongelingen,
Gelijck een schoone maeght, geciert met arremringen,
Soo dat én aen haer recht én aen haer slincker hant
1) Te weten: mijn schoon-sonen, d'een zijnde de heer Cornelis van Aerssen, heer Wernhout,
Drossaert van de stadt en baronnye van Breda, hebbende getrouwt mijn outste dochter Anna
Cats; de tweede de heer Cornelis Musch, heer van Waelsdorp, griffier van de Hoogh Mog.
Heeren Staten Generael, getrouwt hebbende mijn jonghste dochter Elizabeth Cats, die
jegenwoordelijck in den tweeden huwelijck is getreden met den heer Diderick Pauw one van
den heer van der Horst, jegenwoordigh president in den Hoogen Rade van Hollant, Zeelant,
en West-Vrieslant.)
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Schijnt oesters reyn gewas, of rijcke diamant.
Als dan een jonge wulp haer ader pooght te voelen,
Soo wort hy niet gewaer, hoe dat haer geesten woelen;
Want schoon hy, naer het schijnt, wel op haer wesen let,
Hy raeckt haer polsse niet, maer slechts haer bracelet.
Maer een die van der jeught ten vollen is genesen,
Die siet de werelt aen als in haer eygen wesen,
Hy voelt geen parels meer, of ander hant-cieraet,
Hy voelt haer bloote pols, die wonder selsaem gaet.
O pols van loosen aert, en recht gewoon te liegen,
Die oock haer besten vrient soo dickwils kan bedriegen!
Al wie na rechten eysch uw wesen kennen wil,
Die sie niet door de jeught, maer door een wijser bril.
Wat zijn ons, lieve ziel, veel stonden van het leven
Met haest voorby gegaen, als van den wint gedreven!
Eylaes! mijn schoonen tijt is dickmael wegh-gevlucht,
Ach! sonder eenigh nut of sonder rechte vrucht.
Dies moet ick menighmael in mijn gedachten klagen
Van saken, eerst bemerckt in mijn verloopen dagen.
Al is'er yemant grijs, en dat sijn lichaem beeft,
Ghy, seght noch echter niet: die man heeft langh geleeft;
Seght liever, waerde ziel, en dat in goede reden:
Die man heeft langen tijt het aertsche dal betreden;
En soo hy dan misschien yet beters heeft gedaen,
Soo mooghje dit verhael eens anders overslaen.
Wanneer men langen tijt, gedreven van de baren,
Heeft los, gelijck het viel, en sonder roer gevaren,
Dan heeft men niet gereyst, maer op de zee gedwaelt,
Waer van men anders niet, als woeste sinnen haelt.
Die van de jeught geleyt, en sonder regels leven,
Zijn muggen, naer my dunckt, die om de lichten sweven,
Of mieren, die gestaêgh èn op èn neder gaen,
En niet een mensch en weet, waerom het is gedaen.
Als Jonas in den visch van Gode was besloten,
Soo heeft hy veel gereyst, maer niet daer uyt genoten.
Hy hadde mogen sien de gronden van de zee,
En al het glasen huys, en al 't beschubde vee.
Hy hadde mogen sien, hoe sich de woeste baren
Begeven naer het lant, en weder henen varen,
En hoe de walle-visch, die God soo machtigh schiep,
Gebruyckt sijn opper-macht door al het woeste diep.
Hy had oock konnen sien, en mogen overschrijven,
Waer al het machtigh goet, en groote schatten blijven,
Die 't woeste meyr verslint, wanneer een deftigh schip
Komt stooten op een zant, of op een harde klip.
Hy hadde mogen sien, of al de felle winden
Haer woon-plaets in de zee, of op der aerden vinden.
Hy hadde mogen sien, had hy het wel gevat,
Waerom ons versche vis ontstaet uyt siltigh nat.
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Hy hadde mogen sien, of oock de Meyreminnen,
Gelijck ons vrouwen doen, òf vlas òf wolle spinnen,
En of'er in het diep een spoock of monster is,
Van boven als een man, van onder enckel vis.
Hy hadde mogen sien den aert van alle stroomen,
Die ons maer zijn bekent, gelijck als losse droomen,
En duysent wonders meer; maer wat'er is geschiet,
De man quam van de reys, en hy en wiste niet.
Ey, vraeght eens Jonas af al wat hy heeft bedreven,
Hy sal op uwe vraegh alleen dees antwoort geven:
Ick heb van huys geweest, en ben na huys gekeert,
Maer waer ick immer quam, ick heb'er niet geleert.
Dit siet ghy even self op heden noch geschieden,
Die op het reysen let van onse jonge lieden.
Want als ick ondersoeck van desen handel doe,
Soo gaet'et menighmael al vry noch slimmer toe.
Siet, die veel buyten reyst, en sweeft niet alle winden,
Die brenght'et overhoop al wat'er is te vinden;
En drijst'er eenigh vuyl ontrent een vreemde strant,
Dat brenght hy na sijn huys, en in sijn vaderlant.
Dit vint men in 't gemeen, als jonge lieden reysen,
Dat sy voor alle dingh maer op geneuchte peysen;
Dat is haer oogh-gemerck, en vorder geen gewagh,
Van dat hun naderhant ter eeren dienen magh.
Soo reysen menighmael, die in haer groene jaren,
Na Romen, na Madril, of elders henen varen,
Sy hebben niet gemerckt, na soo een groot beslagh,
Wat haer of haer gemoet ten goeden dienen magh.
Sy hebben wel gesien veel huysen, hoven, bergen,
Die soo het schijnen magh den hemel willen tergen;
Maer wat het eeuwigh raeckt, en wat de ziel vereert,
Daer van heeft onse jeught in 't minste niet geleert.
Al dit is maer gedwaelt. Ten magh geen reysen hieten,
Als daer een vrome ziel haer voordeel kan genieten:
En als daer onse jeught niet op en heeft gestaen,
Soo is de groote kost en moeyt' om niet gedaen.
Ick waer geluckigh, Heer, indien mijn jonge dagen
Noyt waren afgedwaelt tot soo bekaeyde slagen:
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Maer leyder, ick beken, en 't perst my aen de ziel,
Dat ick al menighmael in quade poosen viel.
Ach! hoe gaet onse jeught! eylaes, ons beste geesten
Gaen dickmael haren wegh, gelijck de domme beesten!
Sy raken buyten spoor, oock tegen haer, gemoet,
En doen meest (als het vee) gelijck een ander doet.
Ick spreeck oock even dus, als ick begin te peysen,
Hoe wy hier gaen te werck, en door de werelt reysen.
Het meeste dat men doet, of in de werelt siet,
En raeckt ons eygen werck, en raeckt de ziele niet.
Maer 't leven heeft meer in als eten, drincken, slapen,
En uyt het aertsch bedrijf vermaeck te mogen rapen;
Diè leven maer alleen, die na den hemel staen,
En staêgh met rechten ernst tot haren Schepper gaen.
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Die leven maer alleen, die Godes eeren soecken,
En nemen haer vermaeck ontrent de wijste boecken.
Die leven maer alleen, die met een stil gemoet,
Wat vleesch en werelt raeckt, vertreden mette voet.
Die leven maer alleen, die na den hemel trachten,
En niet soo lief-getal, en niet soo waerdigh achten.
Die hierin anders gaet, en aen de werelt kleeft,
Die heeft'er in geweest, maer niet daer in geleeft.
Wel nu dan, grijse tijt, al wat'er is vergeten,
Al wat'er sonder vrucht voor desen is versleten,
Laet ons dat heden selfs gaen brengen tot de daet;
De ziele goet te doen en houw ick noyt te laet.
Hoe dien ick nu te zijn van alle vleesch ontbonden,
Hoe vry van 's werelts woel, en haer geminde sonden,
Hoe na den hemel selfs! Maer, leyder! ick beken
Dat my gansch tegen is, oock dat ick heden ben.
De geest is wel bereyt om hooger op te sweven,
En met een innigh hert aen God te mogen kleven;
Maer dit ellendigh vleesch, geneyght tot aertschen draf,
Dat snijt ons even staêgh de beste veêren af.
Ach! schoon mijn beterschap al lanxsaem had begonnen,
Had ick staêgh voortgegaen, wat had ick niet gewonnen!
Had my slechts yeder jaer vernieut een droppel bloets,
Wat had ick, na den geest, wat had ick heden goets!
Maer, leyder! tegen danck en tegen alle reden,
Ben ick al menighmael bezijden afgetreden,
En uyt den wegh geruckt; maer God heeft my bewaert,
En stage gunst getoont ontrent mijn swacken aert.
God heeft my tijt vergunt van uytgestreckte dagen,
Soo dat mijn oogen selfs veel nutte dingen sagen,
Vry waert te zijn bemerckt en staêgh te zijn bedacht,
En met een danckbaer hert de ziele toegebracht.
God heeft my, nietigh mensch, soo lange willen sparen,
Tot ick nu ben geraeckt tot by de tachtigh jaren.
't Is sijn genaed' alleen, dat ick noch staende bleef,
En dat geen ongeval mijn ziel ter neder dreef.
Ick hoore menighmael verscheyde menschen klagen
Van al te korten tijt, en al te weynigh dagen:
Maer alsje, lieve ziel, dit recht bedencken sult,
Het is, na mijn begrijp, al meest haer eygen schult.
Ons dagen waren langh, soo wy die niet en quisten,
En veeltijts niet het wit van ons bedrijf en misten.
Hoe wort'er menigh mensch sijn jeught en besten tijt,
Hoe wort'er menigh mensch sijn gansche leven quijt!
Hier sal men met de kaert, of met den teerlinck spelen,
Om dat, in niet te doen, de dagen ons vervelen
Daer sal men buyten forgh gaen dwalen achter straet,
Of spillen uren langh met ongesoute praet.
O God! doe my de gunst, dat ick mijn leste dagen
Aen u, en u alleen, mach soecken op te dragen!
Of, soo ick noch vermaeck hier in de werelt soeck,
Laet dat mijn tuyntje zijn, en daer een heyligh boeck!
Niet om het groen gewas, maer om uw wonder-wercken,
Die wy in dit bedrijf geduerigh konnen mercken.
Laet ons niet in het stof begraven ons gemoet,
Maer rijsen met den geest tot u, ons hooghste goet!
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Siet, is'er eenigh werck by dees' of gene lieden,
Dat sonder yemants leet of hinder kan geschieden,
Dat moet, na mijn begrijp, dat moet de lant-bouw zijn,
Want die is sonder list, en buyten loosen schijn.
Al wat de menschen doen, en in de werelt plegen,
Daer is veel slim beleyts niet selden in gelegen:
Maer als men hier geniet de segen uyt'et landt,
Die krijght men regel-recht uyt Godes eygen handt.
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J. Cats Ouderdom en buyten-leven.
Derde deel, behelsende 't beleyt van een goeden ouderdom.
Hout op, geswinde pen, den lant-bouw meer te prijsen,
Ick heb u nutter stof op heden aen te wijsen;
Wy hebben langh genoegh gewandelt in het groen,
Daer is nu ander werck voor u en my te doen.
Ghy schreeft eens over langh hoe jonge lieden paren,
Nu reyckt de snelle tijt tot onse dorre jaren.
Ghy schreeft eens, met vermaeck, de geuren van de jeught,
Hier dienen nu alleen de gronden van de deught.
Terwijl ons tuyn-man plant, en sijn gesellen delven,
Soo rept u, waerde ziel, en spit u eygen selven;
En valt u dan yet in, dat swacke zielen sticht,
Soo stelt'et na den eysch, en in een kort gedicht.
Dat sal ons dienstigh zijn, ja, sal oock mogen strecken
Om ons, als uyt den droom des werelts, op te wecken.
Doch soo het boven my een ander dienen kan,
Ick sluyt'er niemant uyt, het is voor alle man.
Maer yemant sal misschien my schatten goet te wesen,
Als hy dit leste deel sal hebben overlesen;
Doch ick sal (na my dunckt) bedriegen desen vrient,
Soo hy sich van het werck op soo een wijse dient.
Maer weet, soo ick met ernst niet poge goet te werden,
En in dien goeden wegh niet staêgh en wil volherden,
Dat ick dan voor gewis, verleyt door enckel schijn,
Sal voor mijn eygen selfs een groot bedrieger zijn.
't Is vry een schoon bedrijf yet goets te konnen schrijven,
Maer 't is een nutter werck sijn feylen uyt te drijven;
Het een is voor het volck, dat namaels komen sal,
Het tweede voor ons selfs, en 't raeckt ons boven al.
Men kan in minder tijt wel hondert veersen dichten,
Als maer één slim gebreck uyt onsen boesem lichten;
En daerom, lieve ziel, en acht ick niemant goet,
Die veel en deftigh schrijft, maer niet of weinigh doet.
Nu moet ick u voor eerst een nutte lesse geven,
Die u sal dienstigh zijn door al uw vorder leven.
Ick bidde let'er op, het is een wichtigh stuck,
En sooj'et recht gebruyckt, het is u groot geluck:
Voor al soo moetje nu tot ootmoet u gewennen,
En wat uw jeught bedreef, voor onsen God bekennen;
En dat vry niet ter loops, maer als met vollen mont,
En uyt uw innigh mergh, en uyt uw diepste gront.
't Is nut sijn boosen aert voor Gode bloot te leggen,
En oock sijn eygen ziel haer vonnis aen te seggen;
En des al niet-te-min, voor soo een groote schult
Te bidden om gena, te smeecken om gedult.
Daer is een deftigh stuck in Godes woort te lesen,
Dat kan een schoon bewijs in desen handel wesen;
Wat schuylt'er voor een schat, in dat gesegent boeck!
Wat vind' ick daer een heyl als ick geduerigh soeck!
Als sich de jonge wulp1) had buyten 's lants begeven,
En leyde, waer hy quam, een los en quistigh leven,
Soo was 't dat voor sijn reys geen teer-gelt overbleef,
1) Te weten, de verloren soon, daer van gesproken wert Luc. 15.14.
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Vermits dat over-al de waert soo dapper schreef.
Hy, die geen middel wist om sich te konnen voeden,
Gingh, op een boeren hoef, een kudde swijnen hoeden;
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Doch wenscht noch om de kost, al waer'et enckel draf;
En daer en was geen mensch die hem dat voetsel gaf.
Het was een dieren tijt, dies wiert, oin dese reden,
Oock even voor het vee het voeder nau besneden:
Dies kreegh de jonge gast gantsch weynigh in den mont,
Soo dat hy sich in noot, en gantsch in wanhoop vont.
Hy klaeghde met verdriet: ‘Ick leef hier by de vercken,
En moet al even staêgh voor vreemde lieden wercken;
Siet, in mijns vaders huys en is geen hongers-noot,
De minste van den hoop en is niet sonder broot.
Ick wil met recht berouw mijn vader gaen begroeten,
En, met een droef gelaet, hem vallen aen de voeten,
En bidden even-staêgh, en seggen wat ick kan,
En dragen my voortaen gelijck een eerlijck man.
Mijn vader (houd' ick vast) en sal my niet verstooten,
Of immers sal my doen gelijck sijn huys-genooten:
Hy is van goeden aert, en heeft my wel bemint,
Want van mijn jonckheyt aen was ick het liefste kint.’
Hier schiet de jongelingh van sijn uytsinnigh mallen,
En quam, met dit gespreck, ootmoedigh nedervallen:
‘Ach vader! (was sijn woort) ick heb voor u misdaen,
Soo dat mijn sonden selfs tot aen den hemel gaen;
Ick weet, ick ben niet waert uw soon te mogen hieten,
Laet my slechts, als uw knecht, mijn voetsel hier genieten!’
De man, onaengesien al dat'er is gepleeght,
Wert sacht in sijn gemoet, en in sijn hert beweeght;
Hy valt hem om den hals, hy laet hem beter kleeden,
Hy laet van stonden aen een maeltijt toe-bereeden;
Hier uyt rees groote vreught, soo dat men luyde songk,
En van het bly geluyt de gantse zale klonck.
Maer t'wijl men besich is met goeden chier te maken,
Soo komt een ouder soon het vrolijck huys genaken;
Die vraeght daer aen het volck wat dat'er is geschiet,
Waerom het gantsch gesin soo grooten vreught geniet?
Tot antwoort, op de vraegh, soo heeft hy dit vernomen:
Uw broeder, langh verwacht, die is nu t'huys gekomen,
Des is 't gemeste kalf om sijnent wil gedoot,
En daer zijn in der haest veel gasten toe genoot.
De broeder hoord'et aen, en wert met spijt ontsteken,
En gaet, niet wel gesint, aldus sijn vader spreken:
‘Hoe! 'k heb u van der jeught met alle vlijt gedient,
En noyt is my vergunt te nooden eenigh vrient.
Men heeft, tot heden toe, voor al mijn quelligh leven,
Noyt schaep of niet een lam, ja niet een bock gegeven;
En desen schuyffel-bout, die noyt en heeft gedocht,
Maer al sijn's moeders erf met hoeren omgebrocht;
Bordeel-brock als hy is, kan die uw gunst verwecken,
Om met soo grooten vreught de tafels uyt te trecken?
Wel dit is vreemt gedaen van soo een deftigh man,
Daer van men, na my dunckt, geen reden geven kan.’
De vader hoord'et aen, en gaet'er sachtjens tegen,
Maer laet hem evenwel tot gramschap niet bewegen.
De maeltijt, het gerey, en spel, en bly gesangh,
Dat gaet noch echter voort, en hout sijn eersten gangh.
Hy, die met sijn gespreck den vader wou versetten,
En door een hart beklagh de soete vreught beletten,
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Die was hier al te laet gekomen uyt'et velt,
De brieven van pardon die waren vast gestelt.
Maer wat is dit geseydt, sal yemandt mogen vragen,
Om hier uyt eenigh nut naer huys te mogen dragen?
Van den verloren soon maeckt Godes woort gewagh,
En oock is ons geleert waer toe het dienen magh.
Maer sooj' yet anders weet uyt dit verhael te trecken,
Laet dat noyt ongeseydt, maer wilt'et ons ontdecken.
Wel hoort: dit weelde kint noem ick een sondigh mensch,
Die in de werelt soeckt vermaeck en herten-wensch;
Maer als hy in der haest sijn lusten sagh verdwijnen,
Soo vond hy sich geplaetst als by de vuyle swijnen,
En voorts gingh al het werck, als Lucas heeft geseyt;
Nu hoort eens dat'er dient ons aen de ziel geleydt:
Men kan de Duyvel selfs ons outste broeder noemen1),
Daer van mocht sijn geslacht in oude tijden roemen:
Maer heden op den dagh soo weetje voor gewis,
Dat hy en sijn gevolgh ons meeste vyandt is.
Hy sal tot onsen last veel quade dingen brengen,
Oock van sijn eygen stof daer vry wat onder mengen;
Doch laet ons evenwel des niet verlegen staen,
Gods woort heeft ons geleert wat hier in dient gedaen.
Al roept de Satan uyt het quaet by ons bedreven,
Dit is de tegen-spraeck: het is hem al vergeven;
Ghy Duyvel hebt te laet uw netten uytgeleyt,
Al watje seggen kont, dat is alreê geseyt.
Ootmoedigh aen den Heer ons sonden voor te dragen,
En over ons bedrijf tot hem te komen klagen,
Is dienstigh voor de ziel. Men breeckt met desen slagh
Al wat tot onsen last den Duyvel brengen magh.
Wel aen, dit laet ick daer. Laet ons nu vorder treden,
Maer eer wy dat bestaen, dient God te sijn gebeden:
O God! in u bestaet de welstant van den mensch,
In u vind' ick alleen mijn troost en herten-wensch.
Ghy hebt een lastigh pack van mijnen hals genomen,
En dat ick heb gewenscht, daer toe ben ick gekomen.
Want my is nu ter tijt een zegen toegebracht,
Die mijn inwendigh deel voor alle dingen acht.
Ick ben nu vry gestelt van duysent vreemde sorgen,
Waer van mijn herte joegh oock voor den rooden morgen;
Schier niemant heeft dit ampt voor desen oyt bekleedt,
Die niet daer in verviel door smaet of ander leedt.
Van beyden ben ick vry: ick heb niets quaets geleden,
Want ick ben van den staet vrywilligh af-getreden,

1) D. Thomas Fuller, Engelsch God-geleerde, in sijn tractaet, genaemt in 't Engelsch: Good
Thoughts in Bad Times.
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En mits ick was ontlast, soo wiert mijn hert verblijt,
Om dat ick van het pack ten lesten was bevrijt.
Nu sta ick hier verbaest, als van een selsaem wonder,
Dat ick veel heb gegaen in hagel, winden, donder;
My dunckt, ick krijgh een schrick, als van een grousaem dingh,
Als ick de wegen sie, waer door ick eertijts gingh.
En dit en kan ick niet als voor uw zegen achten,
En geef u grooten danck uyt mijn geheele krachten,
Vermits ick u alleen voor mijn Verlosser ken,
Het is uw pure gunst dat ick noch heden ben;
Want als ick van de jeught mijn leven ga bemercken,
Soo vind' ick over-al gestage wonder-wercken;
Want ghy hebt my bewaert, en menighmael bevrijt
Van ramp van ongemack, en van een boosen tijt.
Ghy hebt my, nietigh mensch, als uyt het stof verheven,
En menigh hoogh gevaer van mijnen hals gedreven.
Nu voel ick recht de gunst, die ghy my staegh beweest,
Hoewel ick, na den eysch, niet danckbaer ben geweest,
Dies heb ick niet te doen als u gestaegh te dancken,
Tot ick bewonen sal een huys van seven plancken,
Geeft dat ick nu alleen bekommert wesen magh
Ter eer van uwen naem, en mijnen lesten dagh.
Geeft dat den kleynen tijt, dien ick noch heb te leven,
Mach hier fijn eynde sien, en oock mijn eynde geven,
En dat met dese plaets mijn geest mach sijn bepaelt,
Tot ghy mijn ziele roept, en uyt de werelt haelt.
Besit mijn innigh hert, en mijn geheele sinnen,
En laet ick anders niet als u alleen beminnen.
Verdrijft uyt dit gemoet wat aen de werelt hingh,
Want als ick dat verlies, soo vind' ick alle dingh.
Daer is een staegh verderf in menschen, steden, rijcken,
Ja, 't is wel eer gemerckt dat oock de sterren wijcken;
Des werelts ondergangh is over-al gemeen,
Niet dat geduerigh blijft, als onse God alleen;
Die voelt geen ouderdom, want hondert duysent jaren,
Zijn ofse maer een poos van weynigh uren waren.
De tijt verandert niet in dat oneyndigh goet,
En soo is alle dingh dat eeuwigh blijven moet.
Wel laet ons even nu aendachtigh overleggen,
Wat haest te niete gaet, wat eeuwigh is te seggen;
Op, op dan, waerde ziel! en let op uwen tijt,
En watje voortijts waert, en noch op heden sijt.
Siet Moyses, Godes vriendt, de leyder van de scharen
Die God sijn eerste gunst heeft willen openbaren,
Heeft al in sijnen tijt gepeylt de rechte maet,
Hoe verre dat de loop van onse dagen gaet.
De mensche (seyt de vorst1)) kan hier op aerde leven,
Tot hem de tijt geleyt tot jaren tienmael seven;
Of is sijn lichaem sterck, en van gebreken vry,
Soo stelt'er boven dat noch eenmael tiene by.
Maer let eens, lieve ziel, hoe weynigh sijn de menschen
(Hoewel sy ruymen tijt en lange dagen wenschen),
Hoe weynigh is het volck, dat, van de doodt bevrijt,
Kan strecken sijnen loop tot soo een hoogen tijt.
1) Psalm 90.10.
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Siet vry een schoone boom in vette landen groeyen,
En laet hem t'sijner tijt in volle leden bloeyen,
Noch blijft'er weynigh fruyts aen stam of tacken vast,
Dat tot sijn vollen tijt of tot de rijpte wast.
Het een wert afgeruckt, gedreven van de stormen,
Het ander kanckert in, gegeten van de wormen.
Ach! nauw van duysent één en doet sijn meester goet,
Om dat'et evenstaegh veel onheyls lijden moet.
Ick neme groot vermaeck te mogen ondersoecken
Uyt mondelingh bericht, of uyt geleerde boecken,
Hoe dat een destigh man uyt vleesch en werelt scheyt,
En hoe hy tot het werck de sinnen heeft bereyt.
Hoe dat sijn wesen stondt, en wat hy heeft gesproken,
Eer hem de bleecke doodt sijn oogen heeft geloken,
Of hy flauhertigh was, of dat hy sonder schroom
Sijn uur genaecken sagh, en heetse wellekoom.
Ick heb met dit gepeys een Engels boeck gelesen2),
Daer mannen over langh, van yeder hoogh gepresen,
Zijn konstigh afgebeeldt; maer wat ick daer vernam,
Geen die mijn tijt geleeck, of tot mijn hooghte quam
Noch heb ick even selfs door-wandelt met gedachten
Des Heeren machtigh volck, en al haer hooge machten,
En dat van Saül af tot Salmanasser quam,
En hy die Israël met kracht gevangen nam;
Na Davids ondergangh en kan men niemant stellen,
Die tienmael seven jaer is machtigh op te tellen.
Ja, 't is het minste deel dat aen de vijftigh raeckt,
En gantsch een kleyn getal dat aen de tsestigh naeckt.
Ick sie dat over-al veel menschen henen varen,
Wat meer tot negenmaels verloopen seven jaren;
En dit gebeurt oock volck van geest en diep verstant,
Verciersels van haer tijt en van haer vaderlant.
Het is van outs gelooft, dat in 't getal van seven
Is seker diep geheym ontrent ons vluchtigh leven;
't Is ja, een sabbath-dagh, die dickmael wederkeert,
Gelijck men metter daedt van alle menschen leert:
Oock siet men even-staegh, dat na de seven jaren
Veel dingen, eertijts vast, haer swackheyt openbaren.
Wel laet, na desen tijt, noch seven jaren gaen,
De werelt sal gewis in vreemde bochten staen.
Nu, desen onverlet, is my van God gegeven,
Dat ick nu tellen magh ses meer als tienmael seven3),
Daer menigh deftigh held, verheven boven nijt,
In verre niet en komt tot soo geruymen tijt.

2) Libri titulus est, Herologia Anglica hoc est, Clarissimorum et Doctissimorum Virorum, qui
in Anglia floruerunt usque ad annum 1620
3) Dit den 10 November 1653.
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Ick heb, onwaerdigh mensch, meer jaren hier genoten,
Als eenigh machtigh Prins, uyt Israël gesproten.
Oock ben ick, Gode lof, in vry gesonder staet,
Als 't voor het meerendeel bedaeghde lieden gaet.
Ick heb noyt steen gevoelt ontrent de binnen leden,
En 't quastigh flerecijn en heeft my noyt bestreden;
En tot op heden toe heb ick een vasten gangh,
Ja, kan geduerigh gaen geheele dagen langh.
My quam eens op een tijt een seker man gemoeten,
Die in sijn handen droegh de krachten sijner voeten,
Sijn oogen op den neus, en 't was hem groot gemack,
En al de leden door een stagen almanack.
En hy was niet soo verr' gelijck als ick gekomen,
Als hem de snelle tijt sijn welstant had genomen.
Ick telde meer als hy, en huyden op den dagh
Gaet 't my noch menighmael, gelijck het eertijts plagh.
Als ick dit altemael gingh nader overleggen,
Soo was ick langen tijt onseker wat te seggen.
Ick stond' een wijle stil, en sagh den hemel aen,
En liet een kort gespreck van hier na boven gaen:
Wat ben ick, lieve God, aen uw' genade schuldigh,
Dat ghy soo gunstigh sijt, soo goedigh, soo geduldigh!
Dat ghy, soo langen tijt, my sondaer hebt verleent
Meer als ick heb verwacht, of immer heb gemeent!
My dunckt 't is uw beleyt, dat ick, met rijper sinnen,
Mijn onvernieuwden aert sou beter overwinnen.
Ja, dat ick mocht doorsien al wat de werelt geeft,
En op hoe lossen grondt den mensch op aerde leeft.
Ten eynd' ick uyt dit werck sou in mijn hert besluyten,
En met een vollen mondt een deftigh vonnis uyten:
Dat al wat hier vermaeck, of eer, of rijckdom hiet,
Is wint, is mist, is damp, is roock, is enckel niet.
Op, op nu, logge ziel! beweeght uw gansche krachten,
En brenght tot uwen God de keest van uw' gedachten,
Beweeght uw' diepste mergh tot aen uw's hertsen grondt,
En geeft den hemel danck, al watje dancken kondt.
Tot u hef ick mijn hert, o Schepper aller zielen!
Die ons hebt opgerecht, oock doen wy dickmael vielen,
Die my hebt aengesien, doen ick u niet en socht,
Ja, Vader-gunst getoont en segen toegebrocht.
U sy voor eeuwigh danck, die my, soo lange jaren,
Uw goedertieren gunst heb laten wedervaren,
Mijn voeten recht bestiert, als ick in duyster gingh,
Oock schoon ick aen het vleesch, of aen de werelt hingh.
Och! of nu al den tijt, dien ick noch heb te leven,
U tot een offer-werck mocht over sijn gegeven,
En dat mijn gantsch bedrijf mocht sijn een staegh gebet,
Tot dat de leste snik de sprake my belet.
Mijn hert is u bekent, en al mijn diepste sinnen,
En wat ick heb gedaen, en wat ick sal beginnen;
Al morr' ick sonder stem, al spreeck ick sonder tael,
Ghy hoort'et lieve God, ghy weet'et altemael.
Voor u, voor u alleen is alle mijn begeeren,
Laet my, door swaer gepeys, de ziele niet verteeren;
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Mijn geest is als een hert van hitt' en dorst versmacht,
Dat niet als laeffenis van uwen zegen wacht.
Ghy doet my menighmael verheve sinnen krijgen,
Die, uyt het nietigh stof, tot in den hemel stijgen;
Maer dit is als een damp, die, leyder! haest verdwijnt,
Gelijck den dauw ontlaet, wanneer de sonne schijnt.
De werelt valt'er in, en duysent vreemde streken
Die komen evenstaegh mijn domme sinnen breken.
Eylaes! ick ben omringht van dit ellendigh vleys,
Dat my den geest berooft van menigh soet gepeys.
Ick wou tot u, in ernst, verheffen mijn gebeden,
Maer voel, ick weet niet hoe, my trecken na beneden;
Ick ben niet als ick wil, ick roepe met verdriet,
Maer God! uw' weder-spraeck en hoor ick dickmael niet.
Geeft my een vast geloof dat niet en kan beswijcken,
Dat noyt òf voor de doot òf Duyvel heeft te wijcken;
Maer dat, gelijck een rots, mach onbewogen staen,
Als my de moede siel sal uyt den monde gaen.
Mijn voet staet aen de kuyl, de tijt gaet my begeven,
Ghy, neemt mijn sonden wegh, en dan mijn nietigh leven.
Jaeght uyt mijn gantsche ziel wat na de werelt smaeckt,
Eer my dit lijf versterft, en dat de doodt genaeckt.
Eylaes! ons hooghste deught, en onse beste daden,
Zijn staegh en over-al met eenigh vuyl beladen.
Ons seylen sijn te swaer, ons wel-doen al te licht,
Om oyt op vasten grond te staen in uw' gericht.
Maer ghy hebt opgerecht, in uw geheymen rade,
Uyt onverdiende gunst, den troon van uw genade;
Geeft dat mijn bange ziel, op haer bestemden dagh,
Bevrijdt van alle schrick, dien troost genieten magh.
Leert my in rechten ernst het vleesch en werelt laten,
En even boven dat het sondigh wesen haten;
Ick wil geen ydel dingh tot vreught of herten-lust,
Maer troost van uwen geest, daer in de ziele rust.
Ghy, wilt my recht berouw en ware tranen geven,
En lust om wel te doen in al mijn vorder leven;
In sieckten recht gedult, en, tot een vrolijck lijck,
De voorsmaeck, eer ick sterf, van uw oneyndigh rijck!
De lusten van het vleesch en sijn maer losse kuren,
En blijdschap sonder God en kan niet lange dueren.
Ghy daerom, lieve ziel! soo ghy na vreughde siet,
Soeckt dit in uwen God, want elders isse niet.
Wel aen, ick ben vervoert, en door den tijt gedragen
Tot aen het leste deel van mijn verloopen dagen;
Soo dat my nu voortaen niet meer te wachten staet,
Als dat'er na den herfst gemeenlijck ommegaet:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

437
Snee, mist, rijp, hagel, vorst, en dickmaels kouden regen,
En al waer toe de lucht des winters is genegen.
Ick segh, hoest, steen, graveel, of quastigh flereçijn,
Soo datje sult een last aen u en d'uwe sijn.
Dies soo'er eenigh soet, in dit ellendigh leven,
Door Godes Vader-gunst, aen yemant wort gegeven,
My dunckt het is voorby, en rester maer verdriet
(Indien het wesen mocht) voor my ick wensch'et niet.
Doch wil my Godes handt op aerde noch besoecken,
Ick wil gebuyghsaem sijn, en wil my des verkloecken;
Maer bidde dat ick magh van binnen sijn vervult
Met ootmoet, vast geloof, en met een recht gedult.
Laet dan, op desen romp, geduerigh nederdalen
Druck, sieckte, tegenspoet, en diergelijcke qualen,
Ick sal het laten gaen, oock sonder droef geklagh,
Als ick maer, lieve God! uw troost genieten magh.
Wanneer ick dat vermaeck van boven magh gevoelen,
Soo laet ick 't ijdel vleesch, en Hel, en Duyvel woelen;
Want als ghy my vertroost, en uwe gunste biet,
Soo pas ick even selfs oock op den Hemel niet.
Hoe kan'er soeter vreught tot onse siel genaken,
Als door een stillen geest uw gunst te mogen smaken;
Een straeltje maer alleen, dat van u nedersijght,
Maeckt dat een treurigh hert een ander wesen krijght.
Ghy kondt, almachtigh God! òf hier den Hemel geven;
Of doet, als 't u gevalt, ons swacke sinnen beven,
Als ghy den mensch verschrickt of wel sijn geest verheught,
Soo naeckt ons helsche pijn, of anders 's hemels vreught.
Verheft u, waerde ziel! ja, sweeft met alle winden,
Al wat men hemel noemt, dat is in God te vinden;
Bedenckt, leest, ondersoeckt, al watje dencken kondt,
God is den Hemel selfs, en aller vreughden grondt;
't Is vry al grooter lust tot God te mogen vluchten,
En met een eenigh hert tot hem te mogen suchten,
Als al het soet vermaeck, daer van de werelt roemt,
En wat men herten-lust, of anders blijschap noemt.
Laet yemant even-staêgh na grooten rijckdom trachten,
Laet yemant Prinssen gunst of groote Staten achten,
Daer is geen soeter vreught ter werelt oyt bekent,
Dan als God in den mensch een gunstigh wesen sent.
Dies neem ick heden voor, mijn noch aenstaende dagen,
Met al wat ick vermagh, den Schepper op te dragen.
Ghy waert het, lieve God! die my de ziele gaeft,
Weest ghy het even selfs die my de ziele laeft.
Doch schoon wy, lieve ziel, een beter tijt verwachten,
Wy mogen evenwel het leven niet verachten;
Hout God ons noch een wijl hier in het jammer-dal,
Laet ons met ootmoet zijn, wat hy gebieden sal.
Maer schoon dat eenigh deel van uwe swacke leden
Van koortse wert gequelt, van ongemack bestreden;
Of voelje door lijf een ongewone pijn,
En loopt van stonden aen niet tot den medicijn1).
Men heeft van outs gelooft, dat wie maer dertigh jaren
De werelt, met bescheyt, heeft op en af-gevaren,
Behoort bewust te zijn wat tot sijn welstant dient,
1) Regel en maniere van leven (het lichaem aengaende) voor bedaeghde luyden.
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Want eygen medicijn is verr' ons beste vrient.
Daer is geen nutter raet om langh gesont te blijven,
En van uw kranck gestel de qualen af te drijven,
Als datje na den eysch op disch en keucken past,
En noyt uw swacke maegh met spijs en overlast.
Gaet u òf in den hof òf op den duyn vertreden,
Set inten, snoeyt uw hout, en oeffent soo de leden;
Maer watje neemt ter hant, blijft in de middel-maet,
Want 't is noyt yemant goet, dat uyt den regel gaet.
Daer zijn in uw bedrijf soo veel gesonde kruyden,
Die nut en dienstigh zijn voor jongh' en oude luyden,
Maeckt daer, wanneer het dient, bequaeme drancken van,
Soo hebje staêgh in huys, dat u genesen kan.
Ick heb al over langh een jonge vrouw geraden,
Hoe sy haer moet versien van kruyden, bloemen, zaden,
Voor kinders, voor 't gesin, en voor een goeden vrient2),
Maer ghy, pluckt uyt den hof, dat oude lieden dient.
God heeft aen yeder mensch sijn eygen tijt gegeven,
Om in dit aertsch gewoel voor hem te mogen leven;
En 't is een ontrouw knecht die sich hier van berooft,
Men dient hier Godes raet, en niet sijn eygen hooft.
De doot is als een slaep, en niet van weynigh uren,
Een slaep voor alle vleesch, die lange staet te duren;
Een slaep die niet en wijckt, oock midden op den dagh,
Ey lieve, sit dan op soo langh het wesen magh.
Wien is'et oyt bekent of kan het recht bemercken,
Wat God tot sijner eer van sins is uyt te wercken
Door ons of ons bedrijf; verwacht dan met gedult,
Tot ghy te rechter tijt van hier verhuysen sult.
Maer des al niet-te-min, wilt staêgh ons hert bereyden,
Om recht bequaem te zijn, om wel van hier te scheyden.
Wie staêgh sijn keucken viert, en op sijn tafel past,
En vreest te geener tijt een onverwachten gast.
Wie staêgh en alle-tijt de sonden plagh te mijden,
Die kan geen ongemack van graf of sieckte lijden;
Al krijght hy van de doot een onverwachten slagh,
't En is geen ongeval, dat hem yet schaden magh.
Ey, waerom dit vertraeght? uw' jaren zijn verloopen,
En daer en is voortaen geen uytstel meer te koopen.
Weet dat oock Cresus selfs niet eenen korten dagh,
Met al sijn machtigh goet, voor hem bekomen magh.
Men kan de bleecke doot noch roepen, noch ontvlieden,
Ghy, laet dat gansch beleyt na God het sal gebieden.

2) Hier van wort breeder gehandelt in 't Houwelijck in het deel de vrouwen raeckende. Siet de
regulen by bedaeghde lieden te houden, in haer maniere van leven, onder de mengelingen
hier voor geroert, en noch breeder by den Heer Johan van Beverwijck in sijn Schat der
Gesontheyt, cap. 19.
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Doch bidt in rechten ernst, dat ons den lesten dagh
Niet dof en onbereyt, maer wacker vinden magh.
Gunt my dit, lieve God! want dat wy veeltijts wenschen,
Is ydel sonder gront, en eyndight met de menschen:
Maer dit is voor de ziel een onwaerdeerlijck goet,
Dat yemant vaerdigh is, wanneer hy reysen moet.
Al wat Hippocrates, al wat Galenus schrijven,
En heeft niet krachts genoegh uw' sieckte wegh te drijven;
Uw' sieckte, lieve ziel, dat is den ouden dagh,
Die geen vermaerde geest of kunst herstellen magh.
Een, die van 's vyants heyr sijn leger siet omringen,
Hoopt door een oorloghs-treck daer uyt te sullen dringen;
Een, die verwesen is, al siet hy 't swaert bereyt,
Vint noch al eenigh dingh, dat hem de sinnen vleyt.
Een, die komt tot een wrack in 't woeste meyr gedreven,
Verwacht noch eenigh heyl, al is het schip gebleven.
Een jonghman, door een koorts geraeckt in ongeval,
Meynt dat de groene jeught hem weder redden sal.
Maer een, die van den tijt allencxkens is bekropen,
Wat kan hy (nietigh mensch) wat sal hy vorder hopen?
De doot is hem gewis, soo dient ons dan gelet,
Hoe dat uyt ons gemoet haer vreese dient geset:
Wel, om voor 't duister graf voortaen niet meer te schromen,
Soo dient voor al de doot haer moort-priem afgenomen.
De moort-priem van het spoock heet ick het sondigh vleys,
Dat maeckt een bange ziel omtrent de leste reys.
Ghy, wilje tot het graf een sachten pad verwerven,
Soo maeckt (eer ghy verscheydt), dat uwe sonden sterven;
Want sooje wort ontlast van dat ellendigh pack,
Ghy sult de reyse doen, oock sonder ongemack.
Wie aen de bleecke doot haer wapen kan ontsetten,
Sal haest sijn eygen vrees, en hare macht beletten.
Ghy (soo u dat geluckt) seght dan: onmachtigh wicht!
Ghy zijt van nu voortaen een schutter sonder schicht,
Een horssel sonder strael. Om dit naer eysch te plegen,
Schaft al de sonden af daer toe ghy zijt genegen,
En dat tot in den gront, verdrijft het slim bejach
Oock sonder onderscheyt, hoe kleyn het wesen mach.
De daet heeft ons geleert, dat even kleyne guyten
(Hoe vast dat over-al ons deur en vensters sluyten)
Zijn oorsaeck dat een dief, oock met sijn gantsche rot,
Raeckt in de binnen-zael, of in het opper-slot.
En als men (waer het zy) verraders heeft vernomen,
Daer siet men, dat het volck niet af en laet te schromen,
Tot dat men al den hoop òf vanght òf henen drijft,
En dat'er niet één fielt in al de kamers blijft.
Gelooft'et, waerde ziel, de sonden zijn verraders,
Sy schuylen in het breyn, in longer, lever, aders,
En ick en weet niet waer; ghy, soeckt dan over-al,
Waer oyt een schuyl-hoeck was voor eenigh ongeval.
En 't is oock niet genoegh al is het onheyl buyten,
Ghy moet van nu voortaen uw vensters beter sluyten,
En stellen ander volck door al het huys-gesin,
Want daer iet quaets verhuyst, daer moet iet beters in.
Schoon 't lant al is gebraeckt, en 't onkruyt wegh-genomen,
Noch dient'er in de plaets een beter zaet te komen,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Of anders vuylt de gront; wy seggen in 't gemeen,
Geeft koren aen de mool, of anders maeltse steen.
Schoon yemant uyt den geest het onheyl komt te weeren,
Hy moet al verder gaen, of 't sal hem weder deeren.
De deught en haer gevolgh dient hier te zijn geplant,
Of stracx komt wederom de netel in het lant.
't Is dwaesheyt (seyt'er een) sijn weldoen uyt te stellen,
Tot dat men vijftigh jaer, of hooger komt te tellen:
Hoe, dan maer eerst te doen gelijck een deftigh man,
Daer nauw van duysent een dien tijt bereycken kan?
Hoe, sal het friste deel, de blom van onse jaren,
In jock, in enckel spel, in luyheyt henen varen?
Neen, neen, 't is alderbest, oock in de teere jeught,
Te leggen in den geest de gronden van de deught.
Dit is het lichaem goet, en dienstigh voor de geesten,
Want anders leeft de mensch gelijck als domme beesten.
O tijt! o schoon juweel! o pant van grooten prijs!
Wie van u sparigh is, die is met oordeel wijs.
't Is vry geen kleyn gevaer eerst dan sijn lamp te cieren,
Wanneer de bruydegom sijn feest begint te vieren;
Hy pleeght een sotte daet, die eerst sijn hert bereyt
Als hem de heete koorts tot aen den grave leyt.
Wanneer de sieckte roept: uw tijt die is verloopen!
De martdagh is voorby, hier is niet meer te koopen!
Dat is een droeve stem; ghy, stelt geen saken uyt,
Maer doet dat u betaemt, al eer de deure sluyt.
Wie na sijn vaderlant uyt ver-gelegen steden
Komt reysen in der haest, en rept de gansche leden,
En dat hy onderweegh een vliet moet overgaen,
Die mach niet aen de kant of elders blijven staen.
Want gaet hy langen tijt ontrent het water dralen,
Om juyst tot sijn gemack daer in te mogen dalen;
Hy vint staêgh wijder rack of onbequamer reê,
Ja, vint hem op het lest ontrent een woeste zee.
Daer staet hy dan verstelt, onseker wat te maken,
Want tot sijn vaderlant en kan hy niet geraken;
Hy siet een grousaem diep, hy siet den swarten nacht,
Dies is hy van het spoor, en buyten hoop gebracht.
Dus gaet'et met den mensch, die tot een beter leven,
Na veelderley gepeys, de sinnen wil begeven;
Maer na den rechten eysch sich echter niet verkloeckt,
Vermits hy tot het werck bequamer stonden soeckt.
Want onder dit gedrael, en al te langh vertragen,
Soo vint hy menighmael hem buyten spoor gedragen;
Ja, vint wel op het lest alleen een barren strant,
En mist, voor alle-tijt, het ware vaderlant.
Ick had eens op een tijt een reyse voorgenomen,
Die vry wat selsaem was, en daerom stont te schromen.
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Een inham van de zee, versant, doch bijster wijt,
Moest over zijn gegaen, en dat in korten tijt1).
Want soo een reysend' man niet wel hier op en paste,
Soo was 't dat hem de stroom (eer hy liet dacht) verraste;
Want siet, de snelle vloet quam soo geweldigh aen,
Dat hy moest van de zee of in het slijck vergaen.
Ick, met een van mijn volck, mits wy den handel wisten,
Door-renden desen kolck, soo dat wy niet en misten;
Wy leden van den stroom geen nadeel of gevaer,
Want namen, als het dient, het snel getijde waer.
By ons was geen versuym, vermits wy nauw en aten,
Noch speelden aen de strant, maer flucx te paerde saten.
't Is hier en over-al, 't is ja een nutten vont
Te passen op 't gety, en dat te rechter stont.
God doe ons dese gunst, dat wy, in meerder saken
Dus mogen zijn geneyght ons rekeningh te maken;
Doch gun' ons boven al bereyt te mogen staen,
Wanneer de nare kolck sal over zijn te gaen.
Om nu dit wichtigh stuck ten besten uyt te wercken,
Mijn ziel, wilt uw bedrijf ten naeusten overmercken.
Ons dient hier niet versuymt of met'et vleesch gemalt,
Leght af wat God mishaeght, en doet wat hem gevalt.
En t'wijl meest yeder mensch yet plagh voor hem te kiesen.
Waer door hy vreughde treckt of droefheyt kan verliesen,
Soo neemt u Godes soon tot troost en herten-lust,
In sijn verdienst alleen daer vint de ziele rust.
Wel aen dan, of je blijft, of elders meynt te reysen,
Of yet bestaet te doen, of yet begint te peysen,
Hoe oock uw ziele werckt, set God in uw gesicht,
En doet, al watje doet, als voor het eeuwigh licht.
En als ghy besich zijt in groot' of kleyne saken,
Soo wilt oock even dan tot uwen God genaken;
Schiet uw gedachten uyt oock midden in den raet,
En denckt, dat stil gesucht oock tot den hemel gaet.
De vrucht, die eerst ontsloot de banden van de moeder,
Gaf Israel den Heer, haer rechte ziel-behoeder;
De stont, die na den nacht uw oogen open doet,
Gaet, offert die voor eerst aen God, uw hooghste goet.
Dies, als liet licht verschijnt, verweckt uw doffe sinnen,
En wilt met uwen God den nieuwen dagh beginnen;
Geluckigh is de mensch, die, als de sonne rijst,
Gevoelt een reynen geest, die hem ten hemel wijst.
Laet uw verydelt vleesch niet stooren uw gedachten,
Maer wilt met alle vlijt naer goede sinnen trachten.
Stelt vast in uw gemoet, dat ghy den ganschen dagh
Sult mijden wat den geest ten quaden leyden magh.
Gebreken af te gaen, en sonden t'overwinnen,
Dat is het eygen werck van recht vernieude sinnen;
En als het grilligh vleesch moet wijcken voor den geest,
Noemt dat, van al het jaer, voor u het beste feest.
Een yeder goet te doen, of goet van God t'ontfangen,
Dat zy den ganschen dagh uw wensch en uw verlangen;
Uw licht te laten sien, oock midden in der nacht.
Dat wort van u versocht, en even nu verwacht.
1) Dit geschiede in 't jaer 1631, als ick, in Engelant zijnde, met Matthijs Havius (doen mijn
dienaer) een reyse door de Waschby dede.
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De boomen, lieve ziel, die quade vruchten dragen,
Zijn niet alleen gedreyght om uyt te zijn geslagen,
Maer oock het onguer hout, daer aen geen vrucht en groeyt,
Staet even in gevaer om uyt te zijn geroeyt.
Dit is bedenckens waert, dus wilt'et niet verachten,
Maer sent tot aller stont ten Hemel uw gedachten;
Of spreeckt tot uwen God, en offert uw gebet,
Of hoort sijn heyligh woort, of leest sijn reyne wet.
Wanneer de stille nacht op ons komt nedersijgen,
En dat het huys-gesin, en al de dieren swijgen,
Soo spreeckt dan tot u selfs, ja daelt in uw gemoet,
En let of uw vernuft sijn rechte plichten doet2).
Ick wil geen overslagh wat goet ons is gewonnen,
Noch of u grooter eer op heden is begonnen,
Let maer, in rechten ernst, of ghy te deser tijt
Verbetert na den geest, en God genadert zijt.
Laet dit voor al dan een van uw gedachten wesen,
Wat goets ghy hebt gedaen, wat soets ghy hebt gelesen;
En is dan uw gemoet gevordert in de deught,
Het sal oock, eerje slaept, u stellen in de vreught.
Maer is'er even dan niet goets uyt u geboren,
Soo rekent desen dagh voor u te zijn verloren,
En 't is geen kleyn verlies; seght dan tot uw gepeys,
Dat ghy sult beter doen, oock met de naeste reys.
Of soo ghy dan bevint, dat uw verdwaelde sinnen
Door gal of hevigh bloed haer lieten overwinnen,
Soo stilt het vreemt gewoel, en leght de gramschap af,
Schoon yemant u misschien tot gramschap oorsaeck gaf.
Treedt vorder in het werck, en gaet dan overwegen,
Waer toe dat op den dagh uw herte was genegen.
Let wat'er is geseyt, of wat by u gedacht,
En waer van uw gemoet sich niet en heeft gewacht;
Indien uw ziel bemerckt, dat sonde schijnt te smaken,
Of dats' in eenigh deel tot haer begint te naken,
Soo toont u vry gestoort, en uytermaten gram,
Dat sy geen beter acht op uw gedachten nam.
Wilt oock van stonden aen uw' sinnen soo verbinden,
Dats' op soo quaden pad sich nimmer laten vinden.
Geluckigh is de mensch, die, eer hy gaet te bed,
Sijn rekeningh met God geduerigh effen set.
Neemt dit op heden voor met vlijt aldus te plegen,
Eer wy in ons vertreck in stilte zijn gelegen;
En laet oock geenen slaep ons sijgen in het oogh,
Tot ick het quaet verwerp, en tot een beter poogh.
Hoort noch een deftigh stuck om uw gemoet te dwingen,
Als u het dertel vleesch de sinnen sal bespringen;

2) Bedenckingh voor de nacht-ruste.
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Een vrient heeft dit gebruyckt, en 't is hem wel geluckt,
Want heeft, met dit behulp, de sonden onderdruckt:
Een seker deftigh man, wanneer hy quam te voelen,
Dat sijn aelwaerdigh vleesch in hem begon te woelen,
Begaf hem in gespreck met sijn beroerde ziel,
Op datse desen luym met krachten weder-hiel:
Houw stille, mijn gemoet, ick heb u wat te seggen,
Ick wil het sondigh vleesch u leeren neder leggen,
Leent my een vlijtigh oor, daer ick hier uyten magh
Dat u kan dienstigh zijn, oock op den jonghsten dagh:
Indien'er waer een bed, gevult met sachte rosen,
Uyt eenigh lustigh velt met oordeel uytgekosen,
En dat u wiert geseyt: kom, leght hier seven jaer,
Oock gaet niet van de plaets, maer houdt'et lichaem daer;
Ghy moet van dese koets uw leden niet bewegen,
Maer blijven even soo gelijckje sijt gelegen;
En konje dat voldoen, ghy sult, tot uwen loon,
Ontfangen, naer het werck, eens konincx rijcke kroon.
Ick bidde, lieve ziel, laet my dit heden weten,
Kont ghy, om dit te doen, u krachts genoegh vermeten?
't Is vry de pijne waert te doen al watje meught,
Want hier is prijs gestelt van eere, rijckdom, vreught.
My dunckt ghy schudt'et hooft, en toont u niet genegen
Dit wed-spel aen te gaen of metter daedt te plegen,
Vermits ghy seker houdt, dat niet een eenigh man
Soo langh oock in een bedd' van rosen liggen kan.
Ja, meynt dat eer een dagh of weeke waer verloopen,
Een yeder trachten sou die quellingh af te koopen;
En dat hy rijck en kroon terstont verlaten sou,
Indien men hem alleen in vryheyt stellen won.
Wel hoort nu, lieve siel! weet ghy het soo te vinden,
Dat sich noyt eenigh mensch sou willen onderwinden,
In sachte rosen self te liggen menigh jaer,
Op dat hy naderhant een prins of koningh waer;
Wat dolheyt is'et dan van ons verblinde dwasen,
Dat wy, om kinder-spel, om rechte visevasen,
Om eenigh aertsch bedrijf, om stof, om enckel niet,
Ons stellen in gevaer van al wat droefheyt hiet!
Och! daermen niet alleen veel maenden, jaren, eeuwen,
Maer staegh en alle-tijt, sal klagen, huylen, schreeuwen,
Niet in een rosen-bedt, maer in den helschen gloet,
Daer al wat lijden kan geduerigh lijden moet.
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O ziel! wie na den eysch dit prent in sijn gedachten,
Die moet hem, na my dunckt, van alle sonden wachten:
Te meer, indien hy weet den gront en recht bescheyt,
Wat voor een reyne ziel hier boven is bereyt.
Maer ghy, wanneerje komt daer schoone rosen wassen,
Let, om dit ons verhael op uw bedrijf te passen,
En sooje, na den eysch, hier maeckt een goed besluyt,
Soo treckj'er vry al meer als rieckend' water uyt.
Siet dus het quelligh pack van ons verloopen dagen,
Siet staegh op desen voet ons broosen aert te dragen:
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Mijn swacken ouderdom, verlaten van de jeught,
En soecke maer alleen haer steunsel in de deught.
Dit is de leste rol die ick noch heb te spelen,
Laet doch van 't ydel vleysch ons herte niet bestelen.
't Is schande, dat een mensch is aen den hoofde grijs,
En dat hy niet en wordt in al de sinnen wijs.
Het is een schoon bedrijf in voorspoet niet te swellen,
En als het qualijck gaet sijn herte niet te quellen;
Maer staegh in eenen stant te blyven met den geest,
Soo dat men niet en hoopt, en niet ter werelt vreest.
Maer dit (geminde siel) is lichter om te wenschen,
Als inderdaedt te sien omtrent ons swacke menschen.
Ghy pooght hier wel te gaen, maer dit is ons gebreck:
Het vleesch, dat in u woont, dat heeft een stegen neck.
't En hoort geen nutten raet, want afgedwaelde sinnen
Die kan men dickmael sien, maer selden overwinnen.
't Is vry geen kinderwerck, maer wel een sware last,
Te drijven uyt'et huys een in-geboren gast.
Ick ben als op de loop, en buyten my getogen,
Wanneer mijn grilligh hert met tochten is bewogen;
En daer is nauw een dagh, die van den hemel schijnt,
Dat niet mijn beste licht in eenigh deel verdwijnt.
Een seker machtigh vorst, bekent in oude boecken,
Wou staegh om meer bedrijfs, een tweede werelt soecken,
Dit ongemeten Al en was hem niet genoegh,
Vermids hem vreemt gewoel door al de sinnen joegh.
Maer ick, geminde ziel, ben anders van gevoelen,
Ja, ben van over langh een vyandt van het woelen.
Ick vinde noch ontrust, en buyten mijn gebiet,
Al wat den ouden tijt de kleyne werelt hiet.
Om grooter landt-begrijp en hoef ick niet te delven,
Ick vinde spels genoegh omtrent mijn eygen selven.
My klopt ontrent de borst een wispeltuerigh hert,
Dat noch veel omgeroert, en dickmael gaende wert.
Ach! driften, dom gewoel, verstoorders van de sinnen,
Ick wil door Godes hulp uw krachten overwinnen;
Ghy hebt my, van der jeught, het breyn genoegh ontstelt,
Laet doch mijn ouden dagh ten lesten ongequelt!
Ick bid u, lieve ziel, laet dat geselschap varen,
Die blasers dienen niet ontrent ons stille jaren;
Die rasers maken staegh ons sinnen ongerust,
Maer buyten haer bedrijf, daer is gewenschte lust.
Ghy, speent u, watje kondt, van alderhande saken,
Die, mits haer noest gewoel, ons sinnen gaende maken;
Al wie met groot beslagh geduerigh is belast,
Die raeckt licht aen het vleesch of aen de werelt vast;
En dan wordt onse God (al is hy hoogh geseten)
Of flaeuwelijck gedient, of t'eenemael vergeten.
Wie sich veel onderwint, en groote meesters dient,
Is dickmael ongerust, en selden yemants vrient.
Al dat ick heden soeck, is stil te mogen leven,
En aen het Hoofs-gewoel my noyt te moeten geven;
Oock vind' ick in der daedt, dat stilheyt van gemoet
Is niet den geest alleen, maer al de leden goet.
Wy lesen hoe het volck, dat woont in verre landen1)
1) Waerom de menschen in eenige landen langer leven als by ons.
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(Daer yeder leven magh als buyten alle banden)
In lange welstant blijft, vermits de soete lucht
De qualen van den mensch kan drijven op de vlucht.
Maer (na mijn oordeel draeght) soo vint ick naerder reden,
Waerom men daer ontrent behoudt gesonde leden,
Te weten, overmits men onbekommert leeft,
En geen benaude sorgh of harde driften heeft.
Het land is daer gemeen, men leeft'er van den velde,
En noyt en was'er mensch die sich om rijckdom quelde;
Noyt die om hoogen staet in droeve stuypen viel,
Noyt die om eersucht quol sijn ongeruste ziel.
Siet, als in ouden tijt het aertrijck was geschapen,
En yeder met gemack sijn kost gewoon te rapen,
Te lesen na den eysch de vruchten van het velt,
Doen was'et met de mensch oock even soo gestelt.
Haer leven had een loop tot menigh hondert jaren,
Om datse buyten sorgh en onbekommert waren;
Men sond'er, om gewin, geen schepen over zee,
En yeder nam vermaeck ontrent sijn eygen vee:
Men vreesde nimmermeer wat yemant sou verliesen,
Hoe seer een hagel-buy of noordtsche winden bliesen;
Daer was gestage rust, de meester en het schaep
Die lagen nevens een, verwonnen van den slaep.
Daer was geen hart verschil, geen felle pleyters monden,
Vermits'er voor de twist geen stof en wiert gevonden.
Daer viel een gul gewas, soo veel men garen kon,
Door gunste van den douw, en van de gulde son.
Gerust te mogen sijn, en noyt te moeten beven,
Dat is een Hemels douw, daer van de geesten leven;
Maer als men eenigh dingh met stagen angst begeert,
Dat is een boose worm, die onse jeught verteert.
't Is dan geen lucht alleen, die aen de wilde menschen
Gestagen welstant geest, en watse konnen wenschen;
't Is meest dat haer gemoet van driften is bevrijt,
En dat het vreedsaem volck verkeerde lusten mijt.
Het is daerom den raet van alle wijse mannen,
Al wat onruste baert uyt ons gemoet te bannen.
Ghy daerom, lieve ziel, gebruyckt uw gansche macht
Op dat ghy u voortaen van alle driften wacht.
Schaft uw begeerten af, laet uwe tochten varen,
Soo sal uw ouden dagh u geven beter jaren,
Als oyt uw groene jeught. Verlaet verkeerde lust,
Ghy sult in uwen geest vernemen ware rust.
Die van des werelts loop nu kennis heeft gekregen,
En moet hem niet te licht om eenigh dingh bewegen;
Hy weet, dat al ons werck is los en sonder gront,
Schoon dat'et na den schijn als vast en seker stont.
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Een die voor d'eerste mael yet droevighs siet gebeuren,
Die plagh het ongeval (ja magh het oock) betreuren;
Maer als het wederom, en wederom geschiet,
Hy wort het leet gewoon, vermits hy 't dickmaels siet.
Veel hebben groot verstant om alle droeve saken,
Door nare dweepery, noch droever uyt te maken;
Dit baert een dieper sorgh, ja treft hen boven al,
Of broedt hun menighmael een dubbel ongeval.
Wat vreest'er menigh mensch, wat gaet'er menigh treuren,
Om yet dat niet en is, en noyt en sal gebeuren!
En 't is al menighmael soo diep in 't hert geset,
Dat hun de soete slaep niet selden wordt belet.
Wel, ghy die jaren hebt, en veel behoort te weten,
Oock in geen stillen hoeck des werelts hebt geseten,
Sult ghy om aertsch bedrijf ontsetten uwen geest,
Om dat'er yet gebeurt dat lange was gevreest?
Bedaert u, waerde ziel, en oeffent uw gedachten,
Op dat ghy welgemoet de werelt meught verachten;
En quelt uw sinnen niet door enckel ongedult,
Want blijfje noch ontrust, het is uw eygen schult.
Ick bid u, wat ick magh, die menschen niet te slachten,
Maer liever door verstant het quaet te doen versachten.
Bestoockt ons eenigh leet, verdriet, of swaren rouw,
Soo brenght'et tot gedult, of in de beste vouw.
Wilt ghy, door naer gepeys, een droef geval verhoogen?
Wie kan uw trooster sijn? Wie sal uw tranen droogen?
Sy blijven sonder hulp, en buyten toeverlaet,
Die naer het ongeval haer stellen buyten raet.
Ick weet geen nutter dingh in alle werelts saken,
Als met een stillen geest het bitter soet te maken.
Wie naer het onheyl queelt, of vreest eer dat'et koomt,
Is òf te laet bedroeft òf al te vroegh beschroomt.
Waer toe geduerigh leet in sijn gemoet te dragen?
Wat Gode wel bevalt dat moet den mensch behagen.
Verloochent eygen sin, en (wat'er oyt geschiet)
Buyght onder Godes handt, en weest wat hy gebiet.
Wanneer men eenigh dingh met God heeft aengevangen,
Waer toe hier bange sorgh, of eenigh swaer verlangen?
Ons doen, geminde ziel, en gaet niet by geval,
't Is boven menschen reyck, en God bestiert'et al.
Wat mach uw anghstigh hert swaermoedigh sitten quelen?
Hem die het al bestiert die moetj'et al bevelen.
Een die wat onderneemt met voorbedachten raet,
Doet wel dat hy de sorgh aen sijnen Schepper laet;
Maer die sijn gangen stiert, als domme lieden plegen,
Gaet uyt het rechte spoor, en door verkeerde wegen.
Hy laet, gelijck het dient, den Hemel niet begaen,
En wouw (indien het mocht) in Godes plaetse staen.
Ghy, draeght den Schepper op den gront van uw gedachten,
En wilt sijn hoogh beleyt met stille sinnen wachten,
Soo doende sal uw geest ten lesten konnen sien
Dat alles, t'sijner tijt, ten besten sal gediên.
Indien ghy dit betracht, en niet en hebt voor oogen,
Als naer uws naesten dienst en Godes eer te pogen;
Ghy sult als yser sijn dat in den vyere gloeyt,
En alle roest verwerpt, en alle vuyl verfoeyt.
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O ziel! uw lust bestaet in God te mogen leven,
Dies wilt uw korten tijt den hemel overgeven,
En laet uw grilligh hert niet hollen sonder toom,
Maer acht het aertsch bedrijf gelijck als enckel droom.
Die sich met rechten ernst wil van de werelt scheyden,
Die sal Gods eygen hand in stille wegen leyden.
Het is een gulde spreuck, daer op men heeft te staen,
God sal noyt qualijck doen, een die wel heeft gedaen.
Of 't dan al schoon gebeurt dat ons de menschen quellen,
Of yet door slim beleyt in vreemde bochten stellen,
Ey lieve, sijt gerust, en mijt u van geklagh,
Die rechte wegen gaet, die naeckt een blijden dagh.
Komt eenigh kleyn geval u schade toe te brengen,
Ghy moet'et ongemoeyt en sonder leet gehengen.
Schoon dat een kleyne vliegh voorby den arent schiet,
De vogel blijft geset, en acht het beesjen niet.
Doch soo het ongeluck wat hooger komt te rijsen,
Ghy moet'et evenwel in stilheyt henen wijsen;
Een die geluckigh is vermijd wel eenigh quaet,
Maer segh: waer is'er een die 't al ten besten gaet?
Indien een wagen viel met seven hondert eyers,
Wie bieck'er oyt een struyf van seven hondert beyers?
Dit is een oude spreuck: wie uyt sijn papjen stort,
Hoe nauw dan iemant schrapt, noch komt'er iet te kort.
Een, die langh heeft gevoelt de polse van de werelt,
En vant noyt haren arm aen alle kant bepeerelt,
Maer dickmael leelijck zeer oock aen het beste deel,
De werelt, hoe't'er gaet, en geeft noyt reyn juweel;
Al wat ons goets ontmoet in dit ellendigh leven,
Wort ons uyt enckel gunst van God alleen gegeven:
Maer wat'er quaets ontstaet ontrent ons aertsch bedrijf,
Dat komt door eygen schult ons vallen op het lijf.
Nu, soo het ongeval soo hart u komt te raken,
Dat ghy den welstant mist oock van uw beste saken,
Segh dan òf overluyt òf in een stil gepeys:
Dit wil mijn ijdel hert ontbinden van het vleys.
Als God door eenigh leet ons sinnen laet bedroeven,
Soo wil hy (t'onser nut) ons innigh hert beproeven:
Want soo 't ons altijt gingh na wil of eygen wensch,
Wat diende soet gedult of wijsheyt aen den mensch?
Het is een grooten troost, dat wy geen quellingh krijgen,
Als die van boven af op ons komt nedersijgen;
God siet tot in den gront wat ons ten goeden dient,
En die is (schoon hy slaet) oock dan ons beste vrient.
De troost is dryderley, die in bedroefde saken
De sinnen van den mensch tot stilte doet genaken:
Vooreerst dient hier de Tijt, daer komt de Reden by,
Maer Godes heylsaem Woort maeckt droeve sinnen bly.
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De Tijt doet lanxsaem werck en kan het leet versachten,
De Reden dringht met ernst en wil geen tijt verwachten;
Maer Godes heylsaem Woort gaet verre boven al,
Dat is de rechte salf voor druck en ongeval.
Ghy, wilje recht vermaeck en waren troost genieten,
Soo keert u tot den born daer reyne beecken vlieten,
Tot ruste van de ziel, en stilte van den geest;
Ick segge: Godes Woort, dat troost de sinnen meest.
Het uytverkoren vat, dat God had uytgelesen,
Om aen het heydens-volck sijn afgesant te wesen,
Geeft ons den besten raedt, die yemant dencken magh,
Om druck en tegenspoet te lijden met verdragh.
Hebt vrouwen, seyt de man, als ongetroude lieden,
Dat is: denckt alle tijt, wat dat'er kan geschieden,
Te weten, dat de doodt uw lieve wederpaer,
Oock desen oogenblick, kan leyden na de baer.
Indien u vreught ontmoet, soo wilt u soo vermaken,
Dat ghy de blijdschap stelt als wisselbare saken.
Koop lant, maer alsje koopt, soo peyst geduerigh dit:
't Is ongestadigh goet, al wat men hier besit!
Wie in de werelt leeft, die moet haer soo gebruycken,
Als die in korten tijt sijn oogen heeft te luycken.
De werelt gaet voorby, men wort'et staegh gewaer,
Of sy verlaet den mensch òf wy verlaten haer.
Wie is'er doch gewoon sijn kinders op te voeden,
Die niet by wijlen slaet, en oock met harde roeden?
God straft dien hy bemint, en soo ghy willigh lijt,
Soo weet dat ghy een kint van God den Vader sijt.
Waerom doch pooght men staegh met alle vlijt te mijden
Al, wat ons ydel hert beweeght tot eenigh lijden?
Doet niet schier yder mensch, gelijck de keye plagh,
Die noyt haer vyer en geeft, als naer een harden slagh?
Doen wy niet al te mael gelijck de kinders plegen,
Die veeltijdts uytter aert tot spelen sijn genegen?
Sy dencken niet na huys voor dat den avont koomt,
Of dat haer teer gemoet voor eenigh hinder schroomt.
De wint verdrijft het kaf, het vyer beproeft het yser,
Verdriet en tegenspoet dat maeckt de menschen wijser,
Dat brenght hem weder t'huys die al te verre gingh,
Of die aen 't ydel vleesch of aen de werelt hingh;
Hy siet dan niet alleen wat hem werd afgenomen,
Maer let oock boven dat van waer de slagen komen,
En mits hy seker weet, het is des Heeren werck,
Soo wert sijn droefheyt vreught, en hy in swackheyt sterck.
Wat kan uw vrome ziel voor onheyl overkomen,
Dat by haer niet en kan ten goede sijn genomen?
Verlies is menighmael al beter aen den mensch,
Dan of hy staegh genoot sijn vollen herten-wensch.
Wanneer een vader siet in handen sijner kind'ren
Een mes of ander tuygh, dat hun sou mogen hind'ren,
Hy tast in haesten toe, oock somtijts niet te sacht,
Hy ruckt hun uyt de vuyst dat hy gevaerlijck acht.
Doch schoon al schijnt hy gram, noch sal men niet vermoeden
Dat hy sijn kinders haet, of is gesint te woeden,
Maer in het tegendeel soo wort'er eer gemeent,
Dat ja, de vader lieft, oock schoon de sone weent.
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God, die ons liever heeft als yemandt kan gedencken,
Siet dickmael eenigh dingh dat ons sou mogen krencken,
Het zy dan hoogh bedrijf, of eer, of machtigh goet,
Dat ons verrucken sou tot pracht of overmoet.
Hoe gaet hy dan te werck? hy send een fellen donder,
Een brant, een water-vloet, of ander selsaem wonder;
Hy send verkeerden raet, een loos, een ontrou man,
Die veel van ons besit, en niet betalen kan.
En waerom langh verhael? God heeft verscheyden plagen,
Maer voor een vrome ziel en sijn 't maer Vader-slagen.
Gelooft'et, lieve ziel, als ons het onheyl treft,
't Is best dat ghy den geest tot uwen God verheft.
Ey! wat ick bidden magh, en weest niet onverduldigh,
God is u meerder straf, en minder zegen schuldigh.
Ghy, noemt het enckel gunst als een, die dooden magh,
Maer geeft een strengh gesicht of niet te swaren slagh.
De tijt redd' menigh leet, en alle werelts saken,
Die sal een ander eeuw eens weder effen maken.
Ghy, die nu lijden moet, en voelt het ongeval,
Beveelt'et aen den tijt, maer Gode boven-al.
Wilt ghy met soet gedult na God uw saken schicken,
Ghy sult u van verdriet of schade niet verschricken;
Wie na het goede tracht, en dat in ware daet,
Die is in all's getroost, oock als het qualijck gaet.
Wat ick oyt heb gesien of wat ick heb gelesen,
Wie hier na ruste tracht, die moet geduldigh wesen;
En soo uw grilligh hooft dit niet en wil verstaen,
Ghy moet dan uyt'et vleesch, of uyt de menschen gaen.
Een kint in 't licht gebracht moet veertigh dagen leven,
Al eer het tot een lach sijn wesen kan begeven1);
En in het tegendeel verneemt men dat'et schreyt,
Soo ras het neder komt en van de moeder scheyt.
Is dit niet klaer geseyt, dat alle werelts saken
Zijn vruchtbaer in verdriet, en sparigh in vermaken?
Hier weet een tanger kint meer als een deftigh man,
Het beeldt ons leven af, oock eer het schrijven kan.2)
Het voor-seyt eer het spreeckt, waerom soo diepe klachten?
Wy moeten evenstaegh gequel, of droefheyt wachten.
De vogels (seyde Job) die vliegen uytter aert:
De mensch heeft sijn verdriet, oock eer hy is gebaert.
Hoe, kley-hoop, nietigh mensch! wout ghy u staegh verblijden?
Was niet ons Heylant selfs hier in geduerigh lijden?
Was hy 't niet die gestaegh het broodt der tranen at,
Als hy om onsent wil de werelt hier betrat?
O! wat ick bidden magh, en toont u niet verbolgen,
Daer is geen meerder heyl als hem te mogen volgen!

1) Arist. Histor. Animal. lib. 7. cap. 10.
2) Een kint propheteert soo haest als 't geboren is.
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Ghy daerom, alsje druck of leet ontmoeten sult,
Danckt God in uw gemoedt, en lijd'et met gedult;
Ghy, weest niet ongesint als God u wil kastijden,
En wilt vooral gemor en tegenspreken mijden.
God straft hem dien hy lieft, pooght datje willigh lijt,
Soo weet dat ghy een kint van uwen Schepper sijt.
Geen vader is gewoon sijn kinders op te voeden,
Of pleeght bywijlen tucht, oock met gestrenge roeden;
En wie doch siet'er oyt dat hy een jongen slaet,
Die hem geen vader hiet, of hem niet aen en gaet.
't En is niet voor gewin geduerigh op te tellen,
Wanneer het soet geluck ons dickmael komt versellen.
Het is een zeemans spreuck: de voorwint heeft gevaer,
En dat wort menigh man oock op het lant gewaer.
Veel achten 't schier een vloeck, wanneer ontrent de menschen
Komt sijgen uyt de lucht al watse konnen wenschen.
Ja 't is wel eer gemerckt, dat voorspoet over-al
Een seker voor-spoock is van druck en ongeval.
Als op een siecken mensch geen drancken meer en wercken,
Of dat geen heylsaem kruyt hem machtigh is te stercken,
Soo dat sijn holle spraeck, sijn oogh en aderslagh,
Gewisse teyckens geeft van sijnen lesten dagh,
Dan wordt hem toegestaen al wat hy magh begeeren,
Meloenen, oesters, most, wijn-druyven, rauwe peeren,
Ja, wat sijn herte lust; want als men reysen moet,
Dan laet men 't henen gaen, al wat een krancke doet.
Ick vinde, weerde ziel, hier dienstigh by te voegen,
Dat niet en dient gewenscht geduerigh vergenoegen;
Want die langh wert gestreelt, door gunst van taegh geluck,
Valt dickmael naderhandt in ongemeenen druck.
't Is best, dat aen den mensch hier mogen wedervaren,
Nu blijd' en overhand eens weder droeve jaren.
Het is van ouds gemerckt, dat voor- en tegen-spoet
Hier komen overhand, gelijck als ebb' en vloet;
Dit wist de goede Job wel deftigh t'overleggen,
Als hy in sijn verdriet aldus bestont te seggen:
‘Ick heb des Heeren gunst nu langen tijt gesmaeckt,
Hem zy voor eeuwigh lof, schoon hy het anders maeckt!
Wy hebben menighmael genoten Godes zegen,
Die viel op ons bedrijf gelijck een dichten regen;
Komt nu het tegendeel, wy hebben groote schult,
Soo wy het ongemack niet dragen met gedult.’
Dit sprack de vrome ziel, en siet, in korte stonden
Wiert hem dat hy verloos al dubbel toegesonden;
Doch kinders gaf hem God maer seven sonder meer,
De seven toen gedoodt, die leefden by den Heer.
Soo dat Job al het sijn', uyt Godes milden segen,
Verdubbelt heeft gesien, en metter daet gekregen:
Soo in ontelligh vee, als vruchten van het bet,
En hier op, lieve ziel, is nut te sijn gelet.
Een prinsse die het rijck (dat Nylus overstroomde)1)
Met konincklijcke macht voor desen eens betoomde,
Hadt in sijn hofgesin een aengenamen vrient,
Door wien hy in den raedt en elders was gedient;
Men kende niet een mensch, die in sijn gantsche leven
1) Rex Aegypti, Amasis, Herod. et Camer.
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Door soo een staegh geluck geduerigh wert verheven;
Geduerigh over-al in voorspoet hooger klam,
Soo dat het segen scheen al wat hy ondernam:
Sondt hy een schip ter zee, het keerde wel geladen,
Ja, kond' op eene reys een gierigh hert versaden;
Hoewel hy buyten tijts in dorre gronden zaeyt,
Men vint dat hy gestaegh gewenschte vruchten maeyt;
Wil hy een harder sijn van schapen, geyten, koeyen,
Men siet een kleynen hoop tot groote kudden groeyen;
Indien hy met een kaert of met een teerlingh speelt,
Het schijnt dat sijn geluck een yeders beurse steelt;
En, waerom langh verhael? al wat hy magh beginnen,
Dat heeft als vollen macht om gelt en goet te winnen.
Het scheen dat al het luck naer hem te poste liep:
Sijn net (gelijck men seyt) dat vingh oock als hy sliep.
Als dit de vorst vernam, hy stont geheel verslagen
Van soo een staegh geluck, en soo veel schoone dagen;
Hy sprack de joncker aen, en seyde: ‘lieve vrient,
't Geluck heeft u te langh en al te veel gedient;
Ick hebbe dit geleert uyt wijt beroemde boecken,
Dat yemant, dus gestelt, het onheyl dient te soecken;
Want soo dit lange duert, daer is geen twijffel aen,
Het wispelturigh radt sal anders ommeslaen2).’
De ridder was met sorgh hier over gantsch beladen,
En stelde flucx te werck al wat hem was geraden;
Hy droegh een rijcken steen, smaragdus is de naem,
Verheven over-al door vleugels van de faem.
Het was een selsaem stuck: by lichte was het duyster,
En in de swarte nacht soo gaf hy schoone luyster.
De joncker voer in zee, daer 't water 't hooghste liep,
En gooyd' het schoon juweel te midden in het diep.
‘Godinne (sey de man) die al de menschen streelen3),
Siet daer het schoonste stuck van alle mijn juweelen,
Uw gunst is my te groot, uw zegen al te sterck,
Neemt dit van mijner handt als tot een offer-werck;
Ick ben wel onderricht dat ghy hebt vreemde rancken,
Daer uwe vrienden selfs haer weynigh af bedancken.
Ick bidde, keert u om, en soo het mach geschien,
Laet my uw kalen neck, en niet uw voor-hooft sien.
Uw schoon gekrinckelt hayr, daer by ghy sijt te vatten,
Waer in de volheyt is van alle rijcke schatten,
Geeft my dat voortaen niet, maer aen een kalen bloet,
Die u door sijn gebedt een stagen offer doet.
Een yeder roept u aen tot hem te willen komen,
Maer ick, opdat uw gunst van my mocht sijn genomen:
Ghy, treet mijn huys voorby, of houdt uw beurse toe,
Want ick en wil u niet, maer ben uw segen moê.

2) Staegh geluck, groot ongeluck.
3) Hy meynt de Fortuyne.
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Ick weet dat mijn versoeck u selsaem schijnt te wesen,
Mits ghy om 't tegendeel van yeder sijt gepresen:
Ick weet dat ghy my schat òf dul òf bijster geck,
Om dat ick u verbelch, en hoop op uw vertreck;
Ick ben hier toe gebracht door uwe vreemde kuren,
Die ick, als 't wesen mocht, wel niet en wou besuren.
Ick ben wel onderricht dat ghy vol grillen sijt,
En schoon ghy somtijts kust, dat ghy oock dapper bijt.’
Daer sweegh de joncker stil, maer sijnde t'huys gekomen,
Soo heeft men dit bedrijf door al het hof vernomen;
Het doet al wie het hoort, doch meest de juffers wee,
Dat soo een puyck-juweel is eygen aen de zee.
Siet, naer een korten tijt, soo heeft men daer vernomen
Dat even in de stadt een zee-man was gekomen;
Een zee-man die'er bracht een ongemeenen visch,
Die niet en scheen te sijn als voor eens koninx disch.
Hier quamen metter daet veel menschen toegeloopen,
Maer siet, de visscher riep: ‘de visch is niet te koopen;
Dit is soo schoonen vangh als ick mijn leven sagh,
Die noyt gemeene man voor spijse nutten magh.
Komt, leyt my by den Vorst, ick wil den koninck schencken,
Daer by men langen tijt een zee-man magh gedencken.
Want als ick desen visch op gister avond vingh,
Vernam ick naer gewoel, dat vry wat selsaem gingh:
Mijn schip dat gaf een krack, en scheen te willen splijten,
My docht, dat eenigh spoock daer op bestont te smijten
De nimphen van de zee die sprongen uyt het diep,
Het scheen dat Thetis selfs haer tot den handel riep.
Ick sagh noch onder dies, te midden in de baren,
Dat veel ontrent het werck niet eens gesint en waren:
Een deel wou desen visch noch houden in de zee,
Een ander scheyd' hem af van al 't beschubde vee.
Wat dit beduyden mach en weet ick niet te seggen,
Die wijser sijn als ick, die mogen 't overleggen;
Dit gaet ten minsten vast, dat hier wat anders is
Als bot, of kabelliau, of maer een slechter vis.’
Al wat den visscher sprack, dat schijnen losse grillen,
En veel die niet een woordt hier van gelooven willen;
De visch was evenwel den koninck aengenaem:
Dat nieuw of selsaem schijnt is voor het hof bequaem.
Waerom hier op gestaen? de visscher wert beschoncken,
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En stracks wordt om het gelt een bly gelach gedroncken;
Maer op de staende voet soo wort den visch ontweyt,
En voor het middagh-mael in aller ijl bereydt.
De koninck is belust het beest te sien ontleden,
Om dat het selsaem was van boven tot beneden,
Daer liep een yeder toe; maer siet, een wonder dingh!
Te midden in den rop daer stack een gouden ringh!
Daer riep al wie het sagh: ey! dit sijn vreemde saken!
Maer stracks soo liet de vorst het kleynoodt suyver maken,
En als de vuyle slijm is van den ringh gedaen,
Soo liet de jonge prins hier op sijn oogen gaen.
Daer wort de steen gekent, daer roepen al de luyden:
Siet daer een wonder stuck! wat magh'et doch beduyden?

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

446
De koninck sagh het aen, maer is geheel ontstelt,
Om dat'et (soo hy meynt) sijn lieven ridder gelt.
En als hy langen tijt hier op had sitten malen,
Soo riep hy wacker volck, en liet den joncker halen;
Hy seydt hem: ‘waerde man, ick ben geheel bedroeft,
Om dat ick uwen staet ten vollen heb beproeft.
Ick voel, als metter handt, dat u de Goden haten,
Want u naeckt groot verlies, na soo veel groote baten;
Dit sulje niet ontgaen, dat houd' ick voor gewis,
Want dit verstaet men selfs van desen stommen visch.
Ick sie voor u bereydt soo ongemeene slagen,
Dat ick 't gesicht alleen onmachtigh ben te dragen;
En daerom is'et best dat ghy mijn hof verlaet,
En, buyten mijn gebiedt, in vreemde landen gaet.
Met ongeluckigh volck sijn staet te willen mengen,
Plagh groote prinssen selfs in ongemack te brengen.
't Is seker, waerde vrient, u naeckt een droeve tijt,
En wat bouvalligh is behoort te zijn gemijt.
Het is een droeve smert, die niet en is te stelpen,
Een vrient in noot te sien, en niet te konnen helpen.
Schoon ick een kroone draegh, uw gantsch rampsaligh lot
Is buyten mijn geweldt, en boven mijn gebot.
Al sijn wy (soo het schijnt) als Goden by de menschen,
't En gaet ons echter niet gelijck ons sinnen wenschen.
Wat ons van boven af den hemel nedersent,
En kan door onse macht niet werden afgewent.
Ick heb u langh betrout oock al de grootste saken,
Die my niet slechts alleen, maer oock de kroone raken.
Ghy waert my in het rijck gelijck een met-gesel,
Maer dat is nu voorby, dus vaert voor eeuwigh wel!
Maeckt, maeckt u vaerdigh wegh!’ het woort is nau gesproken,
De man is wan-gesien, sijn vrientschap afgebroken,
Sijn gunst in haet verkeert, sijn vrydom opgeseydt,
En hy dien eygen stondt ter poorten uytgeleydt.
De ridder, gantsch bedwelmt van soo een selsaem wesen,
Nam dit gelijck een storm in haesten opgeresen,
Hy meynt, dat hem de slagh ontstont uyt sware nijt,
Die veeltijts in het hof met felle tanden bijt.
Noch gaf hy lijckewel sijn hoope niet verloren,
Hem docht dat hy alleen tot voorspoet was geboren;
Daer was een dingh gebeurt, waer door sijn dom gemoet
In desen vreemden luym noch meer wert aengevoet:
Sijn dochter had gedroomt (het dient hier oock geweten)
Oock doen hy in het hof vol weelde was geseten,
Het scheen, in haren slaep, dat hem den hemel wies,
En dat een koude wint hem om de leden blies;
Noch scheen hy van de son oock dese gunst te krijgen,
Dat hem een vette salf quam van de leden sijgen.
Dit wert van stonden aen den ridder aengeseyt,
En hem tot groot geluck en voordeel uytgeleyt.
Hem dunckt, dat lucht en windt, ja son en hare stralen,
Hem eer of hulde doen, en op hem nederdalen.
Dit was soo bijster vast den joncker ingebeelt,
Dat hem dit evenstaegh ontrent de sinnen speelt;
Doch hoe het wesen magh, men heeft wel haest bevonden
Dat in den hemel selfs sijn saken qualijck stonden;
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Want schoon hy sich vermat te schouwen alle druck,
Soo trof hem lijckewel een grousaem ongeluck:
Want seker machtigh prins, op hem van oudts gebeten,
En die sijn wrangen haet niet kond' of wou vergeten,
Die vingh hem met bedrogh, eer hy het recht bedacht,
En heeft na groot verdriet hem schendigh omgebracht.
Maer wat mocht desen mensch soo bijster seer verlangen
Na d'uytkomst van den droom? hy wert eylaes! gehangen;
Den droom werd waer gemaeckt en tot het licht gebracht,
Maer op een ander wijs als by hem was gedacht.
Ick hebbe dit verhael in mijne jeught gelesen,
En 't heeft my nu gedacht hier nut te sullen wesen,
Op dat het blijcken mocht dat vreught en staegh geluck
By-wijlen wert verkeert in ongemeenen druck.
Wat sijn wy, lieve Godt, wat sijn wy dwase menschen!
Het streckt ons tot verderf dat wy al dickmael wenschen,
En dat ons tot geluck en voordeel dienen zouw',
Dat stort ons menighmael als in een vollen rouw'.
O maeckt my beter, Heer! en leert my uwe wegen
Met wijsheyt, met gedult, met ootmoet overwegen;
En ghy, beminde siel, gevest op vasten grondt,
Seght dickmael tot u self, oock met een vollen mondt:
Schoon dat ick om de kost moest spitten, ploegen, delven,
God is my beter vriendt, als ick mijn eygen selven;
Schoon dat hy my bekijft, ja met sijn roede slaet,
Noch ben ick wel bewust dat hy my niet en haet.
Maer dunckt u dit verhael niet hart genoegh te klemmen,
Om 't ongemack te sien van die in weelde swemmen;
Soo neemt van mijne pen een ander dienstigh stuck,
Om recht te mogen sien het onheyl van 't geluck:
Nabuchodonosor (die boven alle menschen
Genoot een lange wijl al wat hy konde wenschen)
Sal noch een voorbeelt sijn, waer uyt men heeft te sien
Wat, na een langh geluck, ten lesten kan geschien.
Die vorst is eerst verhooght en tot het rijck1) gekomen,
Oock eer sijn vader oyt het leven was benomen;
Sijn vader even-selfs (dat selden wort gedaen)
Die is van sijnen throon gewilligh opgestaen.
Sijn hooft-stadt Ninive die liet hy destigh bouwen,
Liet steenen tot het werck uyt harde rotsen houwen;
Het was een machtigh stuck, en çierlijck in het oogh,
De torens breedt genoegh, en hondert ellen hoogh2).
Sijn bou-lust afgedaen, hy stelt hem om te vechten,
En brenght flucx in het velt veel hondert duysent knechten,
En vaerdigh aen het werck, hy wint een grooten slagh,
Daer hy der Meden vorst3) voor hem gevangen sagh.

1) Assyrien.
2) Usserius Armachanus in annalibus veteris Testamenti in vita Nabuchodonosor.
3) Arphaxat
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Noch heeft hy boven dien een meerder lust genoten,
Want heeft Arphaxat selfs met pijlen doodt geschoten:
Daer na soo treckt hy voort, verovert menigh landt,
Het wacht op sijn gebodt alwaer hy henen sandt:
Maer wat hy onder-neemt, het schijnt maer als begonnen,
Euphrates werd verheert, de groote Nijl gewonnen,
Egypten geeft'et op en buyght oock onder hem,
En (hoort een wonder stuck!) hy wint Jeruzalem;
Hy breeckt den tempel af, en rooft haer goude vaten,
En wat'er in de schat des konincx was gelaten.
Hy voert als slaven wegh de beste van de jeught,
En in dit staegh bederf bestont sijn hooghste vreught.
Siet, dat God voor sijn volck van al de werelt scheyde,
En dat hy metter handt als uyt Egypten leyde,
Voor wien de woeste zee was stil en droogh gemaeckt,
De Jordaen ingetoomt, en haren loop gestaeckt.
Aan wien van Gode selfs was volle macht gegeven,
Soo menigh duysent man te brengen om het leven,
Soo menigh koninckrijck, soo menigh edel landt,
Hem, dien het eygen was, te rucken uytter handt.
Aen wien soo langen tijt, tot veertigh gantsche jaren,
De lucht een backery, de rotsen kelders waren;
Dat uytverkoren volck, aen God soo lief-getal,
Dat bracht een heydens man tot soo een lagen val.
Die scheen dan als ter loops de werelt t'overheeren,
Maer na dit groot geluck soo gaet de kans verkeeren;
Want t'wijl hy 't al doorsiet met sijn hooghmoedigh oogh,
En stoft op sijn gewin, en swetst geweldigh hoogh;
Soo is sijn vorigh luck geheelijck wegh gevlogen,
En hy van sijnen throon in haesten afgetogen.
Hy blijft geen koningh meer, heeft oock geen menschen geest,
Maer woont in 't woeste wout, gelijck een grousaem beest.
Hem, die een goude kroon voor desen plagh te passen,
Is nu een ruyge vacht om al het lijf gewassen;
Hy maeckt, gelijck een beest, een wonder vreemt geschreeuw,
En streckt oock klauwen uyt gelijck een felle leeuw,

Eet gras gelijck een os, ja slockt gelijck de beeren,
En wat noyt mensch en at dat moet sijn maegh verteeren.
Als 't regent, hagelt, sneeuwt, het valt hem op het lijf,
En wat een mensch verschrickt, dat is sijn tijt-verdrijf.
Wie heeft'er oyt gehoort van soo een selsaem wesen?
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Wie heeft soo vreemden stuck van prinssen oyt gelesen?
Wel, ghy die stont verbaest, vermits het groot geluck,
Weeght nu het tegendeel, want 't is een selsaem stuck.
Ghy, wilt dan (wieje zijt) op voorspoet niet vertrouwen,
Want al te vetten brock en kan men niet verdouwen.
Indien het bly geluck op u geduerigh lacht,
Let vry dan op het werck, en houdt'et als verdacht.
't Geluck gaet dickmaels aen, als of'et wilde mallen,
Het set de lieden hoogh om laegh te mogen vallen.
Wat is'er menigh mensch, die kende geen gevaer,
Indien hy sonder naem en kleyn gebleven waer.
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Een die sijn herte stelt om neerstigh op te soecken
Al dat'er is te sien in langh geschreve boecken,
Die vint'er menighmael een schadelijck geluck,
En in het tegendeel een vorderlijcken druck.
Ghy, weest in all's getroost, en laet den Heer gewerden;
Maer wilt in sijne vrees gelijck het dient, volherden.
Wat u ontmoeten magh, roept Hem van herten aen,
Die voor heeft wel te doen, en kan 't niet qualijck gaen.
Niet dat ick raden wil geen middel te gebruycken,
En met een ledigh hert sijn oogen toe te luycken,
Al sonder yet te doen. Neen, 't is een beter raet,
Dat yemant aen het werck èn hert èn handen slaet:
Schoon Paulo was geseyt, dat niemant sou verdrencken,
En dat God al het volck aen hem belooft te schencken,
Noch hield' hy lijckewel de boot ontrent het schip,
Om in geen noot te zijn ontrent een harde klip1).
Ick rade, lieve ziel, èn u èn alle menschen,
Noyt om het aertsch geluck te bidden of te wenschen.
Bidt slechts, dat God u geeft dat u ten besten dient,
En wat'er dan gebeurt, 't is van uw beste vrient.
Laet voor- en tegenspoet u beyde wel gevallen,
En laet des werelts loop met u een weynigh mallen,
Of acht'et wat'et is als voor een vise-vaes,
Want al dit noest gewoel is maer een dom geraes:
Maer u en sal misschien het stuck, hier nu beschreven,
Geen indruck diep genoegh in uw gedachten geven;
Hier dient dan by gevoeght yet van gelijcken aert,
Dat ons des Heeren woort ten vollen openbaert:
Adonibesech was getroetelt lange jaren2)
Van al dat uyt geluck kan yemant wedervaren,
Waer hy sijn leger sloegh, of wapens henen bracht,
Daer boogh'et altemael voor sijn geduchte macht.
Veel prinssen eertijts groot (men leest van tienmael seven)
Zijn, door sijn machtigh heyr, als slaven wegh-gedreven,
Een brock, of bete broots, die van sijn tafel viel,
Was voedsel, sonder meer, aen haer benaude ziel:
Sy moesten in het stof met mont en lippen wroeten,
Omdat se sijn berooft van handen ende voeten.
Dies was de koninck bly dat hy soo verre quam,
Dat hy soo fellen wraeck van sijnen vyant nam:
Maer als dit staegh geluck ten hooghsten was gekomen,
Soo is hem al het heyl te samen afgenomen:
D'een stadt voor, d'ander na, die wiert hem afgeruckt,
Soo dat sijn gansche staet ter neder wiert gedruckt.
Al wat hy ondernam viel hem geduerigh tegen,
Hem trof het ongeluck, gelijck een dichten regen;
In 't korte, dat wel eer sijn hooghmoet had bestaen,
Wiert op gelijcken voet hem weder aengedaen.
Wel straft my, lieve God! maer niet in uwen toren,
Tot lijden is uw volck, tot wellust niet geboren.
Geeft my dat u bevalt, maer niet mijn eygen wensch,
Die staegh geluckigh is, was noyt geluckigh mensch.
God leydt sijn eygen volck op diergelijcke wegen,
Nu geeft hy bitter leet, dan weder enckel zegen,
1) Hand. 27.24. et seq.
2) Judic. 1.5.6.7.
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En dit gaet als'et blijckt, genoeghsaem overhant;
Siet, na Egypten komt dat langh beloofde lant!
Als Israël nu vry van Pharo was verlaten,
Verlost van slaverny, verrijckt met gulde vaten,
Doen juyghd'et gansche volck, en yeder is verheught,
En yeder openbaert gelijck een nieuwe jeught.
Maer op dien eygen tijt de koninck, gantsch verbolgen,
Quam 't ongewapent volck in volle wapens volgen;
Siet daer, voor haer gesicht, een bruggeloose meyr,
En achter perst de schrick van soo een machtigh heyr;
Maer God heeft wederom haer nieuwe vreught geschoncken,
Want al dat machtigh heyr is in der haest verdroncken,
Daer juicht doen Jacobs huys, soo dat'et aertrijck beeft,
Vermits God al het heyr soo wel gereddert heeft.
Maer zy, die gantsch verbaest ontrent het water stonden,
En hebben voor den dorst geen water meer gevonden;
Het is een bitter nat, en yeder braeckter van,
Soo dat'er niet een mensch het water drincken kan.
Siet daer een nieuw verdriet: daer schijnt'et al verloren,
Men vint'er geen en dranck, geen vee, of eetbaer koren;
Het is een schrale grondt, daer niet met al en wies,
Als most of dorren halm, of maer een schrale bies.
Maer Godt geeft weder heyl van versche waterstroomen,
En 't leger krijght een grondt, beset met dadelboomen.
Hier quam het manna by, en quackels boven dat,
Waer door, in volle lust, het gantsche leger at.
Daer op komt Amelech des Heeren leger tergen,
En komt haer metter daet een fellen oorlogh vergen,
De krijgh gaet dapper aen, maer Amelech beswijckt.
En even in den druck wordt Israèl verrijckt.
Doch waerom langh verhael van alles in 't bysonder?
Dan won het Israël, dan lagh het weder onder.
Een die des Heeren boeck met aendacht overleest,
Die vint'er, dat'et staegh met hen dus is geweest;
En als Gods eygen hand twee tafels had beschreven,
Om door een eeuwigh bondt te worden uytgegeven,
Soo quam het gouden kalf gevallen tusschen bey,
Dies wiert hen al 't gejuych verandert in geschrey.
Daer was'et al verbrodt: de tafels sijn gebroken,
En tegen al het volck een vonnis uytgesproken.
Siet daer al wederom een wonder vreemden slagh,
Dry duysent sijn gedoodt, en dat op éénen dagh.
Wel, heeft God Jacobs huys, sijn uytverkoren bende,
Soo dickmael aen gestoockt een oven vol ellende;
Wout ghy dan, ydel mensch! hier leven sonder strijt,
En spelen (soo men seyt) mooy weder alle tijt?
Neen, dat is ongerijmt, laet God de Schepper wercken,
En wilt sijn hoogh beleyt ootmoedigh overmercken;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

449
Al valje menighmael in druck en sware pijn,
Het sal u voor gewis voor eeuwigh dienstigh zijn.
God leyt al menighmael ons door gelijcke wegen,
En harde tegenspoet wort dickmael enckel zegen;
Oock is'et wel gesien, als God een sondaer haet,
Dat hy hem dan geheel sijn eygen wille laet.
Ghy dan, wilt tegenspoet niet schroomen noch verachten,
Maer wilt geduldigh zijn, en uwen God verwachten;
En tot gewissen troost (hoe God ons saken voeght)
Soo toont u noyt gestoort, maer danckbaer en vernoeght.
Had David noyt geweest in veelderley gevaren,
Die hem geheel bedroeft, en gantsch verdrietigh waren,
De werelt had gemist soo menigh heyligh liet,
Dat noyt Godsaligh hert, als met vermaken, siet.
Want was hem evenstaêgh maer voorspoet toegesonden,
En dat'er niet als vreught by hem en waer gevonden,
Wat had hy konnen doen, als met een bly gemoet
Te loven sijnen God voor al 't geduerigh goet?
En schoon nu Davids geest soo hoogh was opgeresen,
Dat niet een eenigh mensch hier toe mocht netter wesen,
Sijn pen waer uytgeput door soo geslagen lof,
Als meest het eygen werck, of van gelijcke stof.
Maer doen hy wert besocht in veelderhande saken,
Daer meed' hy wert gedruckt, onseker wat te maken,
Doen quam van hem een werck, daer oock een droevigh man
Kan vinden rechte stof die hem vertroosten kan.
Waerom dan ongedult met tranen overgoten?
Al wat ons overkomt, is boven eerst besloten;
Ons doot is niet alleen voor desen vast gestelt,
Maer sieckte, leet, verdriet, en wat den mensche quelt.
Een die sijn reeckeningh is dus gewoon te maken,
Dat God alleen hem moeyt met hoogh-verheve saken,
Gaet los in sijn besluyt; 't is in Hem wat'er leeft,
't Is door Hem wat de mensch hier opter aerden heeft:
Ons hairen zijn getelt, ons droefheyt afgemeten,
En wat men heden doet, was eerst by God geweten.
Waer sich het ongeluck, waer sich de zegen went,
Is en dien hoogen Geest voor alle tijt bekent.
Al wat den Schepper doet, zijn wonderbare wercken,
Waer van het rechte wit geen mensch en kan bemercken;
Wat tot op heden toe ter werelt ommegaet,
Is lange vast gestelt in sijn geheymen raet.
Wat mach een grilligh mensch sijn hert gedurigh quellen,
Om heden yet te doen, of langer uyt te stellen?
Hoe wijs hy schijnen mach, voorwaer het is gemalt,
Want God bestiert het werck, gelijck het hem gevalt.
Of wy het gantsche stuck al deftigh overleggen,
Eylaes! ons ydel breyn en heeft'er niet te seggen.
Daer is geen wijs beleyt, oock in ons beste vont,
Maer wat van boven daelt, dat heeft een vasten gront:
Al wat men daer besluyt zijn voor ons stale wetten,
Die niemant af en keurt, oock niet en kan versetten.
Leert dit, ghy die wel eer eer in desen u vergreept,
Die gaen wil wert geleyt, die niet en wil, gesleept.
Geen beter offer-werck, dat Gode kan behagen,
Als Hem ons eygen wil met ootmoet op te dragen:
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Want soo dat slim gespoock uyt ons gebannen waer,
Wy kenden geen verdriet, geen onheyl of gevaer.
Doch laet geen vreemt gepeys uw sinnen hier vervoeren,
Dat ghy omtrent het werck geen hant en hebt te roeren:
Neen vrienden, stil te zijn en acht ick niet genoegh,
De mensch moet aen het werck, en handen aen de ploegh.
't Was goet, dat Joab sprack tot sijn geswinde knechten,
Als hy nu vaerdigh stont voor Israël te vechten:
Weest dapper aen het werck èn hier èn over-al,
Maer laet den Heere doen wat Hem gelieven sal.
Een die sijn beste doet in sijn bescheyden saken,
En gaet met stillen geest tot sijnen God genaken,
Die magh dan, buyten vrees, verwachten met gedult,
Wat ghy, almachtigh God! hier uyt besluyten sult.
Doet God naer ons gebedt, het is om ons te trecken;
En valt'et anders uyt, het sal ons echter strecken
Ten goede van de ziel; doch hoe het immer gaet,
God doet sijn hoogen wil, en al tot onser baet.
Indienje middel soeckt om noyt uw hert te quellen,
Soo wilt uw gantsch beleyt aen Godes oordeel stellen;
't Is niet als enckel goet al wat den Schepper wil,
Dus weest dat hy gebiedt, soo blijft uw ziele stil.
Dit is den besten troost die ick my weet te geven,
En soo is mijn gemoet in goeden stant gebleven.
Nu segh ick Gode danck, als met de gantsche ziel,
Dat my sijn wijs beleyt ten lesten wel geviel.
Een schipper wort gekent wanneer de winden blasen,
Een man van hoogh gemoet wanneer de nijders rasen,
Een krijghsman in het velt wanneer men vechten moet,
Een Christen in den praem van druck en tegenspoet.
Mijn ziele! tot besluyt: die wil in stilte leven,
Moet sijn geheelen wil den Hemel overgeven,
Want als ons ydel hert sijn eygen tochten broet,
Soo wort'et nimmermeer gelijck het wesen moet.
Maer wy zijn selsaem volck en onbesuysde menschen,
Wy soecken boven al, dat onse sinnen wenschen;
Wy zijn in staêgh gewoel, en blijven ongerust,
En missen recht vermaeck alleen uyt sotte lust.
O God! vernieuwt mijn hert, en geeft my wijse sinnen,
En laet my 't ydel vleesch ten lesten overwinnen;
Geeft, dat mijn gansch bedrijf, en oock mijn innigh hert,
In Uwen wil alleen geheel verandert wert!
Geeft my een recht verstant, om uw beleyt te vatten,
En sluyt dat in mijn hert, gelijck als waerde schatten,
Geeft kracht om al te doen, dat uwen Geest gebiet,
Soo vrees ick voor de doot of Hel of Duyvel niet.
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Geeft dat een vast geloof, en staêgh een beter leven,
My tot een stille doot mach vaerdigh overgeven;
En dat een goet besluyt, ontrent den lesten dagh,
My tot het eeuwigh heyl een ingangh wesen magh.
En (waer ick noch om bidt) vergunt my desen zegen,
Laet tot geen aertsch bejach mijn sinnen meer bewegen;
Laet al wat my voortaen dit herte gaende maeckt,
Alleen zijn uwen dienst en wat den Hemel raeckt;
Laet om het ydel werck, daer in wy menschen woelen,
My noyt òf herten-lust òf droefheyt meer gevoelen;
Maer laet my vrolijck zijn, als ick uw gunste smaeck,
En sent my diepen rouw, als ick het qualijck maeck;
Laet my van nu voortaen geen vleesch of werelt achten,
Maer, als een rechte vreught, mijn afscheyt hier verwachten.
Maeckt my daer toe bequaem, door kracht van uwen Geest,
De doot die dient gehoopt, en niet te zijn gevreest.
Om dese, lieve ziel, of diergelijcke reden,
Houw ick, dat tegenspoet behoort te zijn geleden;
Maer hebt des niet-te-min op uwe saken acht,
Wanneer het bly geluck op u gedurigh lacht1)
Of wel de soete vreught tot u begint te naecken,
En wilt geen vasten staet op haer geselschap maecken;
De blijtschap is te los, en scheyt te bijster ras,
Ja, blijft als geenen tijt, daer sy te voren was.
Als sy dan u besoeckt, soo dient terstont vernomen,
Of druck, haer metgesel, niet mede zy gekomen.
't Is seker, waer de vreught is in het huys gegaen,
Daer sal haest eenigh leet omtrent de deure staen.
Komt dan een soete luym in uw gemoet geresen,
Of dat'er eenigh dingh u noot tot vrolick wesen,
Ontfanght het by geval, gelijck men vrienden plagh,
Die by ons staen te zijn alleen voor eenen dagh;
En wilt oock uw gelaet niet soo bly-hertigh stellen,
Gelijck men veeltijts doet aen trouwe met-gesellen;
Maer neemt de blijtschap aen met soo een doffen schijn,
Gelijck men gasten doet die niet genoot en zijn.
Al wat hier in het vleesch voor blijtschap wert genoten,
Wort, na een korten tijt, met droefheyt overgoten;
En mits ick dit bemerck, soo is het my verdacht,
Soo dickmael eenigh mensch met vollen monde lacht.
Ja, waer ick eenigh huys onmatigh sie verblijden,
Daer sie ick, na my dunckt, de droefheyt henen rijden;
En waer het soet geluck sijn vreught te gunstigh biedt,
Dat noem ick in der daet een voorspel van verdriet.
Een al te gullen lach en kan niet lange duren,
Wat soet is aen het vleesch, dat moet de geest besuren.
Vreest als ghy blyde zijt (heeft David wel geseyt2)),
Want voor een vrolijck hert is seecker leet bereyt.
Maer wat is van de vreught, die ons kan overkomen,
Dewijle die soo licht aen yeder wert benomen?
Een Koningh, die wel eer genoot sijn vollen wensch3),
Die noemt het vrolijck zijn een dulheyt in de mensch.
1) Bedenckingen in voorspoet en blyde voorvallen.
2) Psalm 2.
3) Salomon.
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Men siet hier menighmael in 't dulhuys yemant springen,
Of die uytsinnigh is met luyder keelen singen:
Maer een die niet en raest, en hoort het bly geluyt,
Dien bersten even dan bedroefde tranen uyt.
Een mensch, na God gerecht, bedroeft hem boven maten,
Als hy de werelt siet in blijtschap uytgelaten;
Ja, seyt op dat gejuych en al het bly gebaer,
Dat voor het onwijs volck het treuren beter waer.
Hy acht het lachen dul, mits die nu vreughde plegen,
Haer leet niet eens en sien, noch hoe het is gelegen.
Ick bidde, lieve ziel, hebt op uw saken acht,
Hy doet een selsaem werck, die in sijn droefheyt lacht.
Wist ghy, dat u maer stont een maent alleen te leven,
Ghy zout uw treurigh oogh aen tranen overgeven;
Kont ghy dan vrolijck zijn, oock met een gullen lagh,
Nu ghy niet seker zijt van eenen vollen dagh?
Wy zijn in ballinghschap, wy zijn hier vreemdelingen,
En hebben staêgh gebreck, oock van de beste dingen.
Eylacen! werelts vreught en is maer los geschal,
Daer is geen recht vermaeck hier in dit jammer-dal.
Als yemant na de galgh gevoert wert met een wagen,
Al wert hy door het velt en aerdigh groen gedragen,
Hy vint in 't schoonste wout geen lust of soet vermaeck,
Al schijnt'et aen het volck een wonder moye saeck.
De reden is bekent: die na de straffe rijden,
Bedencken, dat wel haest hun naeckt een bitter lijden,
Dat maecktse gantsch benaut en in de ziel bevreest,
Dies is 't, dat geen vermaeck vermaeckt haer droeven geest.
Zijn wy niet al gelijck, die hier op aerden leven,
Gelijck een schuldigh mensch, wiens vonnis is geschreven,
Ja, snellijck voortgeleyt ter plaetse van de straf?
Wie spoet niet onder ons geduerigh na het graf?
En schoon wy onder dies gemoeten groene wegen,
Of wel een aerdigh wout, in vetten gront gelegen,
Het is een korte streeck, die soo wat lustigh schijnt,
Maer die van stonden aen en in der haest verdwijnt.
Sal dit wel eenigh deel van onsen geest verblijden,
Dewijl wy na de doot gelijck te poste rijden?
O neen! ons aertsch bedrijf, hoe dat het wesen magh,
En is geen vreughde waert, oock niet een vollen lagh.
Wat kan een nietigh mensch voor blijtschap overkomen,
Nadien hy in der haest staet wegh te zijn genomen;
Mijn God! ick wensch geen vreught hier in dit jammer-dal,
Maer wel een blijde stont, als ick verhuysen sal.
Ach! waerom wil de mensch aen vleesch en werelt kleven?
Die konnen maer alleen geringe dingen geven.
Al watje jaren langh van haer genieten meught,
En kan niet anders zijn, als slechts gemenghde vreught.
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Ons leven is gemenght, gemenght ons beste dagen:
Bywijlen wat vermaecx, en dan eens harde slagen.
Ja siet, een werelts kint verneemt hier anders niet,
Als dat hy 't kort vermaeck met druck vermengelt siet.
Al waer 't dat yemant wist oock Duyvels uyt te drijven,
Noch mach hy sijnen staet niet recht geluckigh schrijven,
Oock is 't geen vasten gront om staêgh te zijn verheught,
Want tot soo grooten heyl behoeft een hooger deught.
Die mach eerst vrolijck zijn, wiens naem is opgeschreven,
In uwe gunst-rol, Heer! het boeck van 't eeuwigh leven.
Dit seyt de waerheyt selfs; o wel geluckigh man!
Die sich met desen troost geduerigh voeden kan.
Ick wil dan nu voortaen mijn herte niet vermaken,
Met yet dat ydel is of 's werelts beusel-saken;
Wat boven is alleen, en niet dit lage dal,
Is dat mijn treurigh hert met blijtschap voeden sal.
Laet ons hier droefheyt vreught, en vreughde droefheyt hieten;
Soo kan men even selfs uyt droefheyt vreught genieten.
Ey! seght, wat is de lust, of weeld', of groote vreught?
Baert niet dat altemael een afkeer van de deught?
Al wat de werelt geeft, bestaet in loose treecken,
Haer blijtschap is gelijck de groote water-beecken,
Die zijn van soete smaeck en vers in haer begin,
Maer neemt haer eynde waer, daer schuylt wat anders in:
Het ongestuymigh meyr, dat komt'er onder woelen,
En doet hem, die het drinckt, haer sueren aert gevoelen;
Want mits de varsche stroom met zout wort overheert,
Soo wort het eerste soet in bitter nat verkeert.
Wie heeft doch immermeer hier groote vreught genoten,
Dien na een korten tijt die niet en heeft verdroten?
Ach vrienden! yeder mensch, die in der aerden wroet,
En vint geen recht vermaeck, oock in het stage soet.
Wy krijgen licht een walgh, oock van ons beste saken,
Want dat ons veel gebeurt en kan ons niet vermaken.
't Aelwaerdigh menschen breyn en is doch nimmer stil,
Al krijght'et menighmael oock sijn geheelen wil.
Een die in 't groene sat of by de schoonste boomen,
Wil naer de sture zee en haer verwoeste stroomen;
Die seven dagen langh gedurigh taerten at,
Is op den achtsten dagh de beste taerten sat.
Die by een schoone vrouw hem wettigh magh vermaken,
Wil even met gevaer een vuyle slons genaken.
O dulheyt van den mensch! die sijn gewenschte vreught,
Soeckt dichte by het vleysch, en verre van de deught.
Wat zijn wy, lieve ziel! wat zijn wy swacke vaten,
Als yemant tot hem selfs van Gode wert gelaten!
Want schoon ons (soo het schijnt) de werelt gunste biet,
Wy zijn onmachtigh bly, of sijgen in verdriet.
Ons eerste gront is vuyl, ellendigh 't vorder leven,
Met pijne wort den mensch ten grave wech gedreven.
Daer licht hy dan verwelckt, als dor en nietigh gras,
En soo wort alle vleesch gelijck het eertijts was.
De rijckdom, eere, lust, zijn al van dese saken,
Die met des werelts val ten eynde sullen raken;
En siet, de werelt valt voor ons die henen gaen,
En al het aertsch vermaeck heeft dan met ons gedaen.
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Wel nu, mijn tijt genaeckt om haest te sijn ontbonden,
Waerom dan kleef ick noch aen mijn geminde sonden?
Waerom niet afgegaen al wat'er werelt hiet,
Die my in korten tijt sal wesen enckel niet?
Waerom niet evenstaegh de sinnen opgetogen,
En met een vuerigh hert ten hemel opgevlogen?
Waerom niet alle vleesch gehouden in den bant,
Om staegh te mogen sien het ware vaderlant?
Het is dan best te gaen daer al de lieden treuren,
En daer een mensche toont wat yeder sal gebeuren,
Dat is daer yemant sterft, en daer een bleecke mont
Seydt: vrienden, ick verhuys, hier is mijn leste stont;
Ghy, vaert voor eeuwigh wel; en mits'er is gebeden,
Blaest d'afgesloofde ziel uyt sijn verswackte leden.
Siet daer de rechte school, daer in men krachtigh leert,
Hoe al dat adem blaest tot sijn beginsel keert.
Wel, brenght dan overhoop des werelts beste saken,
En wat eens menschen hert op aerden kan vermaken;
Hoe kan het u voldoen, hoe schoon het immer schijnt
Nadien het altemael gelijck een roock verdwijnt?
Schoon yemant voor een tijt ten vollen mocht genieten
De lusten al gelijck, die van den hemel vlieten,
En dat hy naderhant moest lijden helsche pijn,
Eylaes! die blyde poos sou haest vergeten sijn.
En soo in 't tegendeel de pijne van der hellen
U, voor een wijle tijts, ten volle mochte quellen,
En dat u 's hemels vreught daer na ten deele viel,
Waer bleef'er eenigh leed in uw verheugde siel?
Ick heb een deftigh stuck tot 's menschen troost gelesen,
Dat ons kan dienstigh sijn om staegh gerust te wesen:
Wat ons oyt overkomt, dient soo te sijn geduyt,
Dat alles uyt den born van Godes liefde spruyt.
Sendt God ons eenigh goed, het is om ons te trecken,
En tot sijn liefde selfs ons krachtigh op te wecken;
Sendt God ons eenigh leedt, verlies, of swaren rouw,
Het is op dat het vleesch uyt ons verhuysen souw.
Als ick in voorspoedt ben, het komt van Godes zegen,
En word ick onderdruckt, 't is even soo gelegen;
Het eerste, lieve God! verquickt mijn droeve ziel,
Het ander is een toom, op dat ick niet en viel.
't Is beyd' een Vader-werck; wat my kan overkomen,
En wat my hier ontmoet, dient soo te sijn genomen.
Het rijst uyt uwe gunst wat my oyt goeds geschiet,
O God! eyscht watje wilt, maer geeft dat ghy gebiet!
Indien het soo gebeurt, dat uwe losse sinnen,
Door eenigh ongeval, haer laten overwinnen,
Betoomt uw grimmigh hert, en leght de gramschap af,
Schoon dat men u misschien tot gramschap reden gaf.
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Ghy meught niet aen den slaep uw leden overgeven,
Soo langh in uwen geeft verkeerde tochten leven.
Dus suyvert uw gemoed van spijt en wrangen haet,
Eer dat de gulde son op aerde nedergaet.
Lijdt ghy van yemandt quaet, en pooght u niet te wreken,
En laet oock tegen hem uw gramschap niet ontsteken,
Bidt liever, dat hem God het quaed vergeven wilt,
Soo toonje wat uw geest van aertsche menschen schilt.
Laet ons wat breeder gaen. Wilt ghy in stilheyt raken?
Soo moeyt u schaers genoegh met ander luyden saken,
En min noch, lieve ziel, met ongesouten praet,
Die by het ledigh volck gemeenlijck ommegaet.
't Is dwaesheyt gram te sijn, of veel te liggen suchten
Om boosen achterklap, of vuyle straet-geruchten,
Vraeght weynigh wat het volck van uw bedrijf gewaeght;
Maer let staegh watje sijt of in den boesem draeght;
Een die sijn eygen selfs eens recht heeft leeren kennen,
Die sal tot vuyl bejagh sijn herte niet gewennen;
Want als hy recht bemerckt al wat hem qualick staet,
Maeckt hy dat sijn gemoedt in beter wegen gaet.
Ons is, om Godes wil, een goet gemoed te wenschen,
Een onbesproocken naem, ter sake van de menschen.
Maer sooje niet en hebt als slechts een goede faam,
Soo is uw gantsch bedrijf aan God niet aengenaem.
Seght noyt in haesten voort wat ghy sult hooren seggen,
Maer wilt'et met bescheyt in stilheyt overleggen;
Want schoon ghy niet en lieght, maer slechts onwaerheyt seyt,
't Is echter leugentael die by u wert verbreyt.
Voor al maeckt noyt uw werck bezijden af te spreken
Van ander lieden doen, bedrijf of huys-gebreken,
Al komt het gantsch verhael oock van een eygen knecht,
't Maeckt veeltijts spels genoegh eer dat men 't weder recht,
't Is vuyle vliegen werck, te sitten of te schuylen
In roven, leelijck zeer, of dracht van etter-buylen;
't Is beter 't oogh te slaen op yemants reyne jeught,
Daer uyt men trecken magh een spore tot de deught.
Als Pharo's machtigh heyr liet oogh en sinnen dwalen
Omtrent de swarte wolck, en niet haer gulde stralen,
Doen werd het gantsche rot verdroncken in de zee,
En gaf een vette feest aen al 't geschubde vee.
Indien een kleyn gesel u qualijck heeft bejegent,
Verschoont hem met gedult, want dat maeckt u gezegent;
Indien hy machtigh is, die u heeft quaet gedaen,
Verschoont u eygen self, en laet'et henen gaen.
Leeft eensaem sooje meught. De straten veel betreden,
Doet hinder aen de ziel, en nadeel aen de zeden.
't Is waer, al schijnt'et vreemt, als ick by menschen kom,
Dan keer ick menighmael nau mensche wederom.
De tijdingh ons gewoon van verre toe te komen,
Acht die oock niet te nut om waer te sijn genomen;
't Is oorbaer dat men schuylt, en mijt een woeligh hert,
't En sy men door sijn ampt daer toe gedrongen wert.
Men vindt'er over-al die schrijven vreemde grillen,
Waer door al menighmael bedaerde sinnen trillen,
En als men naderhandt de waerheydt ondervint,
Dan is 't een vise-vaes, of maer een schrale wint
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Wat hoort men hedensdaegs, uyt ver-gelegen rijcken,
Als oorlogh, vreemt gewoel, en duysent droeve lijcken?
En schoon het ons gesin of vrienden niet en raeckt,
't Is seker dat'et staegh beroerde sinnen maeckt
Een ingetogen hert, afkeerigh van het woelen,
Kan in een stil vertreck den hemel best gevoelen,
En die niet veel en hoort, en nauw de werelt siet,
Al mist hy wat vermaecks, hy mist een staegh verdriet.
Ghy laet het nieusgier volck na vreemde dingen trachten,
En als met ongedult op alle boden wachten;
Ick heb soo veel te doen omtrent den ouden mensch,
Dat ick tot mijn vermaeck geen nieuwe dingen wensch.
Meest al die langen tijt hier op der aerden leven,
Is voor haer eygen selfs maer kleynen tijt gegeven,
Want schoon ons altemets wat tijts gelaten wert,
Het minste werd besteedt omtrent ons eygen hert.
Wat wordt'er tijt verquist in pleyten, twisten, kijven,
In 't rollen met den steen, in 't klappen met de schijven,
In 't woelen by het volck, in 't dwalen in de stadt,
In lanterfantery, en ick en weet niet wat.
Wat wordt'er tijt gesmoort in swack of sieck te wesen,
In slaep, in niet te doen, in yet onnuts te lesen,
In pijn, in ongeval, in druck, in sot gequel,
In liefdens dweepery, en ander guychel-spel!
Gantsch weynigh, lieve ziel! gantsch weynigh sijn de dagen,
Die ons niet uyt den burgh van stille sinnen dragen;
Gantsch weynigh blijft ons hert omtrent sijn eygen staet,
De mensch doet aldermeest dat hem niet aen en gaet
Ghy, pooght met alle vlijt uw eygen hert te kennen,
En laet'et nimmermeer tot losse drift gewennen:
Maer soo een slim gepeys u door de sinnen schiet,
Weest vaerdigh in de weer, en huyst de grillen niet.
Een vogel als hy vlieght (al wilj'et hem beletten)
Sal licht uw beste kleed met eenigh vuyl besmetten,
Maer dit kan onder dies by u wel sijn verhoedt,
Dat hy geen nest en maeckt, en op uw schouders broet.
Maer wilje dit bedrijf ten besten doen gelucken,
Soo reynight uw gemoet van alle quade nucken;
Want schoonje ruste soeckt, is uw gewisse quaet,
Soo is'et enckel leedt al wat'er ommegaet.
De rechter binnen u (soo noem ick uw gewisse),
Die weeght uw gantsch bedrijf als in de rechte smisse:
Die prins heeft grooter macht, als vorst of koningh doet,
Hy vint getuygen uyt, oock binnen uw gemoet.
Hy eyscht, beschuldight, pleyt, doet alle saecken blijcken,
En gaet, op vasten grondt, een deftigh vonnis strijcken;
Noch is'et niet genoegh, hy geesselt, pijnight, brandt,
Vermits hy rackers heeft, ja beulen by der handt.
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Wel, daer dit ommegaet, wie kan'er vrolijck wesen,
Indien men niet en is van dese quael genesen?
Men segge wat men wil, een hert van quaet bewust,
En kent geen recht vermaeck, en heeft noyt ware rust.
Als ghy een grilligh hooft ten goeden wilt vermanen,
Maeckt eerst door soet beleyt den wegh hier toe te banen;
Weest heus en sonder gal, en hebt geduerigh acht,
Dat ghy, door schamper jock, noyt yemant uyt en lacht.
't En sal oock, wie het zy, in 't minste niet bevallen,
Dat yemant voor het volck met hem bestaet te mallen;
Dit heb ick van de tijt en uyt de daedt geleert,
Het is (mijns oordeels) best, dat ghy uw naesten eert.
Wilt daerom nimmermeer met yemants swackheyt gecken,
Maer pooght in 't tegendeel sijn feylen toe te decken;
Schept liever uw vermaeck, en weest oock eer verblijt
Dat yemant beter wordt, als dat hy schande lijt.
Betracht een goeden naem, en dat met alle krachten,
Doch meest een reyn gemoet, dat wil God beter achten;
Een goeden naem is veel, edoch maer enckel wint,
Soo ghy het tegendeel in uwen boesem vint.
Neemt hier op naeuw gemerck, want daer uyt konje weten
Wat dat'er voor een geest is binnen u geseten:
Het zy men u verheft of uytermaten laeckt,
't Is 't een of 't ander niet, dat yemant beter maeckt.
Wat in uw herte schuylt dat kan u vaste peylen,
Dat kan u groot verdriet of ruste mede deylen:
Soo ghy met uwen God in rechten vrede sijt,
Soo konje vrolijck sijn, oock alsje schande lijt.
God sal uw goeden naem eens wederom verwecken1),
Wanneer hy alle vleesch sal uyt den grave trecken;
Dan sal het altemael eens komen aen den dagh,
Dat langh was onbekent, en in het duyster lagh.
Wacht u voor alle dingh een malle daet te plegen,
Als ghy met stillen sin het stuck mooght overwegen;
Want hoe'er meer beleyts omtrent uw dwaesheyt valt,
Hoe 't onheyl grooter is, en slimmer is gemalt.
Het was een booser stuck dat David heeft bedreven,
Als hy Urias hiet te brengen om het leven,
Dan als hy Berseba uyt hare woningh riep,
En met onechte lust in overspel besliep:
In 't eene gingh hy ras en met verruckte sinnen,
In 't ander gingh hy traegh, maer liet hem overwinnen:
Siet, als men langen tijt op eenigh dingh beraet,
Indien 't de boosheyt wint, te slimmer is het quaet.
Houdt staegh maer rugge-spraeck met uwe beste sinnen,
Het vleesch en sal den geest niet konnen overwinnen;
Doet niet als wel bedacht, en drijft niet haestigh voort
Een schamper, onbesuyst, oock niet een ydel woort:
Maer alsje besigh sijt om wel gerust te leven,
En wilt geen ruymen toom aen uw gedachten geven,
En soeckt geen nieu bedrijf, en weyt oock niet te breet,
Veel doens ontrust de mensch, en baert hem innigh leet.
Wie staegh yet nieus begint, en wilt sijn breede netten,
En hier en weder daer, geduerigh hooger setten,
Vindt onrust over-al, want veelderley bejach
1) Verscheyde behulp-middelen om gerust te mogen leven
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Is oorsaeck dat de geest noyt stilte vinden mach.
Het wandt te wijt geset lijdt alderley gevaren,
Die veeltijts onversiens haer komen openbaren:
Hier valt een hagelbuy, een wint, een blixem in,
En yeder ongeval dat baert een droeven sin.
't Is wel een groot vermaeck sijn aenslagh uyt te voeren,
Daer nijders besigh sijn en op uw saken loeren;
Maer hy vint soeter vreught die in gerustheyt leeft,
En in het aertsch bedrijf geen aenslagh meer en heeft.
Ey quelt u nimmermeer, en weest oock niet verbolgen,
Indien dat eenigh mensch u doet sijn wille volgen;
Of dat om 't meer of min ontstaet een swaer geschil,
Buyght tot het sachtste deel geduerigh uwen wil.
Laet u door wrange spijt of gramschap niet verhitten,
Indien men u verkleynt, en doet u lager sitten:
Doet liever stage vlijt, oock tot uw lesten dagh,
Dat Godes wil alleen uw hert besitten magh.
Wilt nimmer eenigh dingh in uwen geest verkiesen,
Of stelt geduerigh vast dat ghy het kondt verliesen;
Leunt soo noyt op een vrient of eer of machtigh goet,
Dat ghy, wanneer hy valt, oock nederstorten moet.
Al wat omtrent den mensch ter werelt wert gevonden,
Dat staet geweldigh los, en op onwisse gronden;
Alleen die reyne drift, die na den hemel schiet,
Die is 't die recht vermaeck en ware troost geniet.
Ick heb onlanghs gesien dat alle velden bloeyden,
En dat van schoone verw meest al de boomen gloeyden;
Een yeder stelde vast, dat 't hout onmachtigh was
Te dragen sijne vrucht, te voeden sijn gewas.
Maer siet, een koude mist die quam in haest geresen,
En stracx soo was'et uyt met al dat aerdigh wesen:
Het jeughdigh boom-gewas, in al het meeste landt,
Was deerlijck aen te sien, en stont gelijck verbrant.
Hoe seer de werelt lacht, hoe soet haer saken schijnen,
Het beste van den hoop dat kan terstont verdwijnen;
En schoon men hope schept, en meent als vast te gaen,
Daer komt men weet niet wat, en 't is terstont gedaen.
Ghy, wilt tot geen vermaeck uw domme sinnen strecken,
Dat namaels herten-leet of schande kan verwerken;
Men segge wat men wil, de gronden van de vreught
En dienen niet geleyt, als op de ware deught:
Mijn ziel, laet desen troost niet aen der aerden hangen,
Maer stiert met alle macht ten hemel uw verlangen,
Daer is het eeuwigh hof, daer is het aerdigh dal,
Daer is de levens-boom, die noyt verdorren sal.
Al wat uyt aerde wast, al schijnen 't schoone saken,
Sy konnen evenwel geen mensch geluckigh maken;
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En daerom schoon het ons geneught en vreughde doet,
Noch dient'er staegh gedacht: daer is een beter goet.
Als ghy met eenigh mensch yet effen hebt te maken,
Gebruyckt niet al te scherp het spits van uwe saken;
Maer toont u over-al, soo veel het, wesen magh,
Afkeerigh van geschil en vaerdigh tot verdragh.
Indienje wordt veracht, en dat om goede reden,
En acht dat geenssins quaet, maer betert uwe zeden;
Indienje wort versmaedt, doch buyten uwe schult,
Wort oock niet ongesint, maer oeffent uw gedult.
Mist ghy yet van uw goed, laet u dat niet verstoren,
En seght oock nimmermeer: ick hebbe dat verloren;
Seght liever: onse God die haelt my weder af,
Dat hy, uyt pure gunst, my sondaer eertijts gaf.
Al wat hier aen den mensch in dit ellendigh leven,
Uyt goedertieren gunst van Gode werd gegeven,
Noemt dat een herrebergh, daer in men slechts verwacht,
Tot dat de naeste son verjaeght de swarte nacht.
Wat leet dat u genaeckt, en wilt u niet verknijsen,
Maer laet uw innigh hert tot uwen Schepper rijsen,
Maeckt hem gestaegh bekent wat u wort aengedaen,
En na een diep gebedt, soo laet hem voort begaen:
Hy sal het voor gewis, met uw verboste saken,
Ja, met uw gantsch bedrijf al vry wat beter maken,
Als uwe swackheyt denckt; dus wacht, o lieve! wacht,
Tot dat geheel het werck ten eynde zy gebracht.
Stelt u gelatigh aen, wat u magh overkomen1),
Wie vast stelt goet te doen, wat quaet heeft die te schromen?
't Is seker, waerde ziel, omtrent een reyn gemoet
Is kruys en ongeval, ja oock het bitter, soet.
Wat ons hier onder quelt en sijn maer beusel-saken,
Die sullen metter tijt eens weder effen raken.
't Is niet de pijne waerdt te quellen uwen geest,
Om yet dat by het volck niet selden werdt gevreest.
Wat ons den geest ontstelt sijn meest ons eygen sinnen,
En daerom is'et nut sijn tochten t'overwinnen;
Men vindt dat alle dingh op ons gedachten werckt,
Na dat ons ydel breyn de saken overmerckt.
Een die wil alle dingh ten swaersten overwegen,
Sal oock een goeden standt hem maken ongelegen;
Ja, dickmael goede spijs genieten sonder smaeck,
En in een soete luym noyt vinden sijn vermaeck.
Ghy, wat ons overkomt, 't sy winnen of verliesen,
Siet staegh en over al den sachtsten wegh te kiesen;
Slaet in de beste vou wat twijffelachtigh staet,
En houdt dien eygen voet oock als het qualijck gaet.
Al wat ons in 't gemeen hier over plagh te komen,
En is niet als het is, maer soo het werd genomen;
Ick heb'et ja gesien, dat oock een nietigh dingh,
Aen yemandt met verdriet, tot in de ziele gingh.
Een ander, die het stuck kon beter overleggen,
En wist van geen verdriet of ongemack te seggen,
Hy loegh de werelt uyt en al haer dom geraes,
En acht'et voor een niet of voor een vise-vaes.
1) Weest in geene dingen sorghvuldigh, maer laet in alle dingen uwe begeerte by God bekent
worden, door biddinge en smeeckinge, met dancksegginge Phil 4.6.
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Hoort, vrienden! of men tiert en bijster is verbolgen,
Daer is geen beter raedt als God in all's te volgen,
Ghy weest dan, lieve ziel, gelijck het God gebiet,
Soo schaedt een hart geval aen uwe ruste niet.
Als Zeno, met een storm of door de felle baren2),
Verloor een machtigh schip, en al sijn beste waren,
En dat hy aan de strandt geheel verlegen stondt,
Hoort, wat hy voor een troost in desen handel vondt:
Fortuyne (seyd' de man) lest was ick gantsch beslommert
Door moeyt' en groot beslagh, nu ben ick onbekommert,
Als vry van alle sorgh; des noem ick dit geval
Een sake, die mijn hert ten goede dienen sal.
Ick heb nu ruymen tijt om veel te mogen lesen,
Om stil te mogen sijn, om wijs te mogen wesen;
En daerom danck ick selfs het ongewoon tempeest,
Want nu ick niet en heb, soo ben ick onbevreest.
Siet, daer op viel hy aen, om naerstigh op te soecken
Het beste dat men vindt in al de nutste boecken;
Siet, dickmael komt de mensch te raken uyt den druck,
Alleen door groot verlies, of enckel ongeluck.
Maer Job, in soo een val, heeft beter wegh gekoren,
Want doen hy machtigh vee en kinders had verloren,
Soo viel hem uyt den mondt: God die het eertijts gaf,
Die neemt my wederom zijn eygen zegen af,
Hem zy voor eeuwigh danck3). Wy plegen God te prijsen,
Als hy ons eenigh heyl of gunste komt bewijsen:
Maer stil en danckbaer sijn, als God ons straffe sent,
Daer toe dient evenstaegh ons hert te sijn gewent.
Maer onder dit beslagh dient Ely niet vergeten,
Want doen God hem sijn val liet klaer en seker weten,
Hy pleeghd' geen ongedult, geen onbescheyden rou,
Schoon dat hy wel begreep wat hem gebeuren sou;
God dreyght hem met verlies van goed, en bloed, en leven,
Geen hoop, geen soeten troost, hem yet te sullen geven;
Wat doet hy na het woort? hy toont geen harden neck,
Maer troost sijn innigh hert alleen met dit gespreck:
God is den Opper-vorst en Heere boven allen,
Hy doe wat hem gelieft, en na sijn welgevallen4)
Sie daer een stil gemoedt, een onderdanigh hert,
Dat in dat groot bederf niet eens onstuymigh wert.
Laet ons dan niet bestaen om Gode voor te dragen
Yet dat ons ydel breyn ten besten sou behagen;
Laet ons met wijser geest ons hoeden voor den schijn,
En bidden maer alleen dat ons kan dienstigh sijn:

2) Seneca de Tranquil. cap. 14
3) Dese woorden met rechten aendacht gesproocken (als een geleert man seyt) hebben meer
krachts om yemant in gerustheyt te stellen, als al de toover-kunsten van de werelt.
4) Hy is de Heere, Hy doe dat goet is in sijne oogen 1 Sam. 3.27
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Laet al dat werelt hiet als los daer henen swieren,
Die wijs is boven al, die sal het wel bestieren;
Die goed is boven dat, en verr' uw beste vrient,
Sal doen in alle dingh dat ons ten besten dient.
En wilt tot geen vermaeck uw domme sinnen strecken,
Dat namaels herten-leet of schande kan verwecken,
Draeght liever ongemack gelijck een deftigh man,
Als 't u tot ware vreught of eere dienen kan.
Gaet onder Godes vrees geduerigh als gebogen,
En hout de rechte streeck, als met uw gantsch vermogen;
Doet niet uyt losse waen, en vordert nimmermeer
Yet tegen uw gemoedt, of tegen Godes eer.
Doch my is even nu een sake voorgekomen,
Die niet ondienstigh schijnt om waer te sijn genomen
Ten goede van de jeught, die is of komen sal,
Dies sta ick in beraedt omtrent het nieuw geval.
My dunckt aen d'eene zy dat ick behoor te rusten,
En speenen mijnen geest van alle nieuwe lusten;
My dunckt aen d'ander zy, dat niet en dient veracht
Het geen ons met de tijt in handen wert gebracht.
En schoon ick overweeg de weder-zijdtsche reden,
Soo ga ick evenwel met ongewisse schreden;
Wat is'er nu te doen? Wat seghje, mijn gemoet?
Gaet, gaet tot uwen God, en bidt op desen voet:
O God! die sonder eynde leeft,
En al uw schepsels voedtsel geeft;
Aan wien alleen recht is bekent,
Waer sich het ydel herte went.
Al bid ick u niet om het goed
Dat my ten besten dienen moet,
O Vader! des al niet-te-min,
Ghy stort'et my van boven in,
En schoon dat ick het niet en socht,
Soo laet het my zijn toegebrocht.
En weder als ick nederkniel,
En bidde met de gantsche ziel,
Om yet dat ghy niet goed en vindt,
Slaet mijn gebeden in de windt;
't Is best dat uwen wil geschiedt,
Want ons begeerten deugen niet;
Wy sien al meest op vleesch en bloedt,
Maer dat ghy wilt is enckel goedt.
Wanneerje dit gebedt sult hebben uytgesproken,
En hier uw eygen wil sult hebben afgebroken,
Soo let hoe Godes geest het stuck beleyden sal,
En na het sich ontdeckt, soo handelt dit geval.
Het is, geminde ziel, een van de nutste saken,
Met God en yeder mensch een effen slot te maken;
Want die van langer handt sijn geest hier toe beleyt,
Die vint hem evenstaegh oock tot de doot bereyt.
Placht ghy met grooten woel uw saken uyt te rechten?
Ontslaet u van beslagh, en mindert uwe knechten;
De daedt die wijst'et uyt: een prachtigh huysgesin
Brenght onrust, stage sorgh, en groote moeyten in.
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Alwaer veel boden sijn, al is'er yet verloren,
Of uyt den wegh geruymt, hoe is'et na te sporen?
Al wort'er groote vlijt en ondersoeck gedaen,
De man is onbekent, daer is geen vinden aen.
Ick heb dit menighmael voor desen ondervonden,
Dat als tot ons gerief maer weynigh dienaers stonden,
Ick my dan beter vont, als met een groot getal,
Want dat is maer gewoel, en enckel ongeval.
Maer laet ons dieper gaen, en willigh leeren dragen,
Wat ons ontmoeten kan omtrent de leste dagen,
Siet, als men met bescheyt het quaet te voren siet,
Al komt het naderhandt 't en treft soo vinnigh niet.
God zy voor eeuwigh danck! ick telle lange jaren,
En my sijn metter tijt veel dingen wedervaren;
Ick hebbe mogen sien wat druck en vreughde geest,
En hoe men in den Haegh en in de steden leeft.
Daer is een tijt geweest, dat op verscheyde stonden,
Omtrent of achter my geen knechten zijn gevonden.
Daer is een tijt geweest, dat op my wert gepast,
Ja, dat ick my bevont met dienaers overlast.
En echter dat gewoel en mocht ick niet beletten,
De staet by my bekleet die gaf my dese wetten.
Als ick nu overlegh hoe ick het maken sal,
My dunckt de meeste rust is in een kleyn getal.
Hooghmoedigh ongelaet en heb ick noyt gepresen,
Ick wensch niet heers te sijn noch overheert te wesen,
Ick was mijn leven noyt geneyght tot hoogh gesagh,
Ick bidde menighmael, daer ick gebieden magh.
Wat nader, mijn vernuft! laet ons voor oogen stellen,
Wat meest den ouden mensch hier is gewoon te quellen;
En siet tot ons behoef te brengen aen den dagh,
Wat ons swaerhoofdigh breyn tot troost gedyen magh.
Wy hebben geenen noodt te quellen ons gedachten,
Hoe dat men in een bed van rosen sal vernachten;
Of hoe men sal bestaen te drincken hupsen wijn,
Als wry door ons bedrijf verhit en dorstigh sijn:
Daer hoeft geen diep gepeys om ons te doen bewegen,
Tot yet daer uytter aert ons hert toe is genegen,
Maer tot ons deftigh werck, dat van den mensche gaet,
Daer toe behoeft men hulp, en vry geen kleyn beraet.
De doodt en haer begin, dat is: ons leste dagen,
Die moet men met gedult en willigh leeren dragen:
Dat is geen kinder-spel, hier dient een groot beleyt,
Om tot den lesten storm naer eysch te sijn bereyt.
Daer is gansch weynigh volcks, dat in sijn hooge jaren
Geen swackheyt of verdriet en komt te wedervaren;
Ja, waer doch is een mensch die van den Heer verwerft,
Dat hy gantsch sonder pijn en ongevoeligh sterft?
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O ziel! verwacht'et niet. Veel smerte dient geleden,
Eer ons de levens-draet sal worden afgesneden:
Want als de moede ziel uyt haren leger reyst,
Soo dient uw swacken staet geduerigh overpeyst.
Ick hoor op dese wijs veel oude lieden klagen,
Het gaet den ouderdom gelijck de winter-dagen,
Al is 't dan veeltijts kout, noch kan het wel geschien,
Dat oock een schoonen dagh wort even dan gesien:
Maer soo een sonne-schijn en kan niet lange dueren,
Men sal dat soet vermaeck wel haest daer na besueren;
Want na een korte wijl, ja wel dien eygen dagh,
Soo is de lucht ontstelt, gelijck se 's Winters plagh.
Nu Somers, als de son ten hooghsten is geresen,
En dat sich over-al vertoont een lustigh wesen,
Al is de tijt gegaen, oock verder als de Mey,
Noch valt'er menighmael een onweer tusschen bey;
Maer schoon of dan de lucht schijnt kou te willen geven,
De stuerheyt van de vorst die is terstont verdreven,
Soo dat de swarte wolck verkeert in helder licht,
En flucks soo toont de son haer vriendelijck gesicht.
Siet, 't een en 't ander werck dat siet men veel geschieden,
Maer 't leste raeckt de jeught, en 't eerste oude lieden,
Doch of je jongh of out, bedroeft of vrolijck zijt,
Een yeder dient sijn werck te schicken na den tijt.
Ghy, maeckt u dan gereet tot alderhande saken,
Het zy die bitter sijn of somtijts beter smaken;
Siet, dat'er noyt geval op u magh nederslaen,
Of gaet'er met verdragh en reden tegen aen.
Doet niet met onbescheyt in uw' verloopen dagen,
Leert onlust, leert verdriet en harde nepen dragen,
Ghy sijt nu in de school, en in het rechte perck,
Daer ons te seggen staet: in swackheyt is men sterck.
Indienje dese gunst van Gode kondt verwerven,
Daer is geen twijffel aen, ghy sult oock leeren sterven;
De voor-les van de doodt is leed en droeve pijn,
Wie hier recht leersaem is, die kan haest meester sijn.
Indien'er sieckte rijst in uw verswackte leden1),
Wat soeckje menschen hulp? Begeeft u tot gebeden;
Gaet staegh tot uwen God wanneer ghy lijden moet,
Dat is de beste troost in alle tegenspoedt.
Siet, Asa voeld' hem swack, doch slechts maer in de beenen,
En echter moest het volck sijn haestigh lijck beweenen;
Hy is, ellendigh mensch, verdwenen in de pijn,
Want hy en socht geen hulp als by den medicijn2).
Hiskï in tegendeel, ontstelt in al de leden,
Gevoeld' een felle koorts van boven tot beneden;
En echter wort de Vorst in korten tijt gesont,
Om dat sijn ganschen troost in God alleen bestont3).
't Gebruyck van menschen hulp dat wort ons toegelaten,
Doch sonder Godes hand, hoe kan'et yemant baten?
Maer vrient, hoe dus ontstelt, door sieckt' of droeve pijn?
Heeft God u niet vergunt dus lange wel te zijn?
1) Troost tegen sieckten, en bedenckinge op diergelijcke gelegentheden.
2) Asa wort kranck aen sijne voeten, en hy socht den Heere niet in sijn kranckheyt, maer de
medicijn, en sterft. 1 Chron. 15.12.
3) Hiskia was seer kranck, en hy had den Heere, en genas. 2 Chron. 32.24.
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Is 't niet des werelts loop, dat, na gewenschte dagen,
Ontstaet een swarte wolck of harde regen-vlagen?
En gaet'et even soo ons kleyne werelt niet?
Wie is 't die even daer een stage somer siet?
Wanneer men koude snee siet leggen op de bergen,
Dan is van dat gewest geen roosjen meer te vergen,
Verwacht doch nimmermeer van uwen ouden dagh,
Dat u de groene jeught wel eer te geven plagh.
Is niet de grijse tijt een boogaert sonder hagen,
Dat is: een open veldt voor alle stuere vlagen,
Een toe-padt na de baer, een snuyt van Charons boot,
Een ingangh van het graf, een voorspel van de doot?
De spiegels zijn van outs de jonckheyt aengepresen,
Om daer te mogen sien haer aengeboren wesen;
Op dat de schoone mensch sijn hups en frisch gelaet
Mocht leyden na de deught, en tot een schoone daet.
Of als sich yemant vant onaerdigh in de leden,
Dat hy dan trachten mocht naer aengename zeden,
Op dat hy, door behulp van hups en gauw verstant,
Mocht boeten wat het oogh aen hem ongalijck vant.
Dit was geen quade vondt, maer aen bedaeghde lieden
Woud' ick noch evenwel den spiegel liever bieden;
Want hier in wort gesien hoe dat haer saken staen,
En hoese naer het graf met groote passen gaen.
En alsse dit gesicht na reden overleggen,
Het kanse sonder spraeck haer lesse deftigh seggen;
Een rimpel, 's nachts gediept, of eenigh hayr gegrijst,
Dat is de rechte peyl die na den hemel wijst.
Men segge wat men wil van oudt of jonge dagen,
Ick hebbe, Gode lof! van beyde niet te klagen:
Maer acht den grijsen tijt vry beter als de jeught,
Schoon dat de jonckheyt schijnt een woon-plaets van de vreught.
Voorwaer, den ouden dagh die leydt ons tot de reden,
Of sendt haer boden uyt door ons geheele leden;
Sy klopt ons aen den arm, of borst, of swacken voet,
En leert ons dat men haest van hier verhuysen moet.
Dies segh ick tot my self: gaet vry dit glas bekijcken,
Daer sal u 't eygen beeld van uwe swackheyt blijcken.
Ghy sult'er mogen sien wat aen uw wesen schort,
En hoe u 't graf genaeckt, en hoe uw leven kort.
Hier by dient aengemerckt, dat als de jonge lijven
Sijn in haer eerste jeught, en in gesontheyt blijven,
Eerst toonen aen het oogh gelijck een versche roos,
Die yemant met bescheyt uyt meer als hondert koos.
Hier sweeft gekrinckelt hayr, getroetelt van de winden,
Daer is een wacker oogh of schoone blos te vinden,
En ginder is een mont, die, met korael geboort,
Brenght wit, gelijck yvoor, of nette parels voort.
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Maer keert doch eens het oogh, en let op oude lieden,
En siet in dat geval wat dat'er sal geschieden,
Het gantsche rot gelijckt, in 't oogh, in mont, in haer,
Als of 't in ééne form van outs gegoten waer.
Haer baert en hoofden grijs, haer neergesackte wangen
Betoonen datse staegh als naer het graf verlangen;
Haer oogen sonder glans, haer kibben sonder tant,
Haer monden als een dorp, voor desen afgebrant.
Wat oudt van jaren is heeft een en 't eygen wesen,
Haer snellen ondergangh die is'er in te lesen,
Soo dat een oude vrou, een nedergaende man,
Aen yeder, die haer siet, een spiegel wesen kan.
Dit leer ick onder dies, wanneer de groene jaren
In onmaet sijn verslonst, in ontucht wegh gevaren,
En dat de leste tijt de menschen overvalt,
Dat hun dan wort betaelt wat eertijts is gemalt.
Nu denckt in uw gemoet, of ghy tot allen tijden
Hebt recht beset geweest, en ontucht konnen mijden;
En soo dit (als het dient) u niet en is gebeurt,
Soo noemt'et uwe schult dat ghy op heden treurt.
Een die sijn onderdeel onmatigh gingh verhitten,
Moet niet kleyn-zeerigh sijn, maer op de bleynen sitten;
Moet, wat hem overkomt, verdragen met gedult,
En seggen, binnens monts, het is mijn eygen schult.
Men siet'et in 't gemeen, wie in sijn jonge dagen
Sich na de rechte maet en zedigh heeft gedragen,
Die is'er naderhant al vry wat beter aen:
Als een die van der jeught sijn lust is na-gegaen.
De maegh en haer gevolgh geen vollen eysch te geven,
Dat baert een luchten geest, en vry een soeter leven.
Hoe menigh out gebreck laet van de menschen af,
Om dat men aen den buyck de volte niet en gaf.
Veel seggen, als men komt tot aen de tsestigh jaren,
Dat ons geen welstant meer en staet te wedervaren,
Vermits ons swack gebouw als-dan ter nederhelt,
En sich na 't laetste rack en tot den grave stelt.
Maer vrienden, 't is gemist: die na den regel leven,
En tot geen overdaet haer buycken overgeven,
Maer heus en matigh zijn omtrent haer gantsch bedrijf,
Die houden even dan een fris en wacker lijf.
De qualen die van oudts, omtrent de leste dagen,
Ons vallen op het lijf, zijn meest verdiende plagen;
Sy rijsen in 't gemeen uyt gullen overvloet,
Die aen een swacke maegh geduerigh hinder doet.
Kolijcke, gicht, graveel, en diergelijcke spoocken,
En siet men niet te veel een matigh lijf bestoocken,
Vermits het innigh warm den slijm en quade sucht
Kan jagen uyt de borst, en drijven op de vlucht.
Maer als men gulsigh eet, en niet en kan verteeren,
Dat moet'et ingewant, en al de leden deeren;
Want hier uyt rijst gestaêgh een vuyl en drabbigh bloet,
Waer door het gantsche lijf veel hinders lijden moet,
En als dan eenigh mensch soo lange komt te leven,
Dat hem het jeughdigh sap en eerste kracht begeven,
Soo groeyt'er oilijck slijm door al het ingewant,
En neemt in korten tijt den vollen overhant.
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Hier uyt rijst dan graveel of diergelijcke steenen,
Niet heden eerst gebroet, gelijck de lieden meenen,
De gront is langh geleyt, door lust en overdaet,
Die namaels metter tijt de swacke leden schaet.
Wel ghy die zijt geneyght, tot aen uw' leste dagen,
Een lijf van goede stof geduerigh om te dragen,
Gewent u van der jeught te leven na de maet,
En schouwt tot alle tijt den gullen overdaet:
Want soo uw jongen tijt in ontucht is versleten,
Met dranck, oneerlijck spel, of ongeregelt eten,
Soo stelt'et heden vast, en lijt'et met gedult,
Dat ghy den ouden dagh ellendigh vinden sult;
Maer daer is selsaem volck, dat hoogh-geklomme jaren,
Ja, dat sijn beste tijt niet is gesint te sparen,
Het snelt tot overdaet, als met een vollen lust,
Al wort op desen voet het leven uytgeblust:
Het wil (dit is haer woort) veel eer te vroeger sterven,
Als vroet en matigh zijn, of hare lusten derven;
Maer 't is, na mijn begrijp, een dertel onverstant,
Het leven is te goet, en al te waerden pant.
Een die omtrent de jeught hem niet en weet te mijden,
Is selden sonder quael omtrent sijn laetste tijden;
Een boom, die in de Mey sijn blom niet gaef en houdt,
Wort veeltijts haest verlept, en sonder vruchten oudt.
Een woort hier van het fruyt: om recht gesont te leven,
Eet vruchten als het jaer die is gewoon te geven;
Schout al het dertel nieu, en houd'et als veracht,
Al wat'er buytens tijts op tafel werdt gebracht.
Het aertrijck heeft een wet (soo doen oock alle dingen),
De menschen als het dient haer voetsel aen te bringen;
Dit heeft van eersten af den Schepper soo bestelt,
Ghy, nut dan, als het dient, de vruchten van het velt.
Uw leven, nu gegaen tot aen de grijse dagen,
Dat lief en weder leet voor desen heeft gedragen,
En dickmael 's werelts pols met kennis heeft getast,
Dient geensins afgeslonst, en min te zijn verbrast.
Thien jaren van de mensch, die met door-knede sinnen
Het vleesch en sijn gevolgh heeft leeren overwinnen,
Zijn beter voor de kerck, en voor den ganschen Staet,
Dan twintigh, als de jeught in losse wegen gaet;
Want yemant, recht gemeuckt, heeft dan eerst rijpe zeden
Om dienst te mogen doen aen landen, luyden, steden,
Aen al wat raet behoeft, oock wie het wesen magh;
Ghy daerom, weest geset, en viert den ouden dagh.
Voor my, ick dancke God, ick hebbe niet te klagen,
Noch van te swacken aert, noch ongesonde dagen;
Ick hebbe menighmael noch al te grooten jeught,
En voor een grijsen baert èn voor gestrenge deught.
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Het quastigh flerecijn en heeft my noyt bestreden1),
De nepen van 't graveel en heb ick niet geleden;
De steen, omtrent de blaes, en doet my geen verdriet,
En sinckingh uyt het hooft en quelt mijn leden niet.
Mijn voeten doen haer ampt, soo wel gelijck te voren,
En van mijn snel gehoor en heb ick niet verloren;
God zy voor eeuwigh danck! dat ick het seggen magh:
Ick hebbe wat ick wensch van mijnen ouden dagh.
De soberheyt die werckt omtrent bedaeghde luyden
Vry beter, als het sap van al de beste kruyden;
In spijse matigh zijn is dienstigh voor de jeught,
Maer doet den ouden dagh voor al de meeste deught.
Het bloet is dan verkoelt, en in de laetste jaren
En zijn de krachten niet gelijckse voortijts waren;
En waerom dient het lijf dan meer als oyt gevoet,
Dewijl het nederdaelt, en niet meer wassen moet?
't Is seker, lieve ziel, een welgeregelt leven
Kan veelderhande goet aen alle menschen geven;
Een quael, die langen tijt de leden heeft geplaeght,
Wert onder dat behulp niet selden weg-gejaeght.
Men hout, dat die met ernst een matigh leven leyden,
Genoeghsaem sonder pijn uyt vleesch en werelt scheyden;
En dat de moede ziel het lichaem dan begeeft,
Gelijck een lampe sterft, die nu geen oly heeft.
Dit is van groot gevolgh en van geen minder vruchten,
Want die onpijnigh sterft, die kan tot Gode suchten,
Ja, bidden met verstant, oock midden in de doot,
En wie kent beter troost omtrent den lesten noot?
Gewis, al waer'et soo, dat ons het sober leven
Geen voordeel meer als dat aen ons en konde geven,
Het waer de pijne waert, ons gantsche dagen lanck,
Te nutten weynigh spijs, en niet te gullen dranck.
Doch ick ben niet geneyght om my den lof te geven,
Gesont en out te zijn, door mijn geregelt leven,
Of door mijn goet beleyt, of middel van de kunst,
O neen! 't is Godes werck, en onverdiende gunst.
't Is sijn genaed' alleen die my heeft willen sparen,
Dat ick nu tellen magh soo veel gesonde jaren.
Op, op geminde ziel! en geeft den Schepper danck,
En nu èn even-staêgh, uw korte dagen lanck.
Oock doet my dese plicht alleen niet door gebeden,
Maer uyt geheele macht, en met de gantsche leden,
En weet oock, boven dit, dat ick van u verwacht,
Yet dat ghy noch ter tijt niet uyt en hebt gebracht;
Maer siet, daer is een volck, dat noemt ons vreemde qualen,
Die niet uyt ons bedrijf, maer van ons ouders dalen,
Soo dat'er wert gelooft, schoon yemant matigh leeft,
Dat hy noch evenwel geen stage welstant heeft.
Daer is een deftigh man, die onlanghs heeft geschreven2),
Dat hy noyt pijn vernam in al sijn jeughdigh leven,
Gesproten uyt de steen, die in de blase lagh,
Maer dat hy die vernam omtrent den ouden dagh.
't Was hem eerst niet bekent waer uyt dit quam geresen,
En wat hier van de gront of oorsaeck mochte wesen:
1) Dit noch (God zy eeuwigh lof!) als ick nu volle 73 jaren geleeft hadde.
2) Essais de M. de Mont. lib. 2. chap. 36. de ressemblance des enfans an peres.
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Maer als hy 't ongeval in nader achtingh nam,
Soo vont hy, dat het quaet hem van sijn vader quam.
Sijn vader was gegaen tot in de tsestigh jaren,
Eer sich het droevigh leet in hem quam openbaren,
En hy vant naderhant, dat ja, het ongemack
Oock soo een langen tijt in sijn gewrichten stack.
Hier over vanght hy aen veel dingen t'overleggen,
Hoe dat'et komen magh, en wat'et is te seggen,
Dat yemant sieckten krijght, ja van sijn vader erft,
En dat oock menighmael al eer de vader sterft:
Let (seyt hy) als de mans met vrouwen haer vermengen,
Wat sy van harent weegh tot desen handel brengen,
't Is maer een weynigh vochts, of ick en weet niet wat,
Een droppel vijf of ses van eenigh geurigh nat.
Wie kan nu recht verstaen, of na den eysch beschrijven,
Hoe in soo kleynen dingh verholen konnen blijven,
Steen, gicht, kolijck, graveel, en dat soo menigh jaer,
Schoon dat men eeuwen langh des niet en wert gewaer?
En dit raeckt niet alleen het lijf en buytenleden,
Maer heeft oock even plaets ten aensien van de zeden;
En wie hier qualijck gaet, en leyt een vuylen gront,
Diens kint is in den geest en lichaem ongesont.
Die met een droncken hooft een vrouwe wil beslapen,
En sal noyt goede vrucht uyt haren acker rapen;
Ongure brassery, en al te gullen wijn,
Zijn oorsaeck in 't gemeen van gicht of flerecijn,
Van swackheyt in den geest, en veelderley gebreken,
Gelijck meest over-al de wijste lieden spreken;
En dit wert menighmael het lichaem niet gewaer,
Tot hem de tijt geleyt tot aen de tsestigh jaer,
En siet, dan moet'et kint, al is 't van oude dagen,
Een onverdiende straf van sijn geboorte dragen.
Maer was sijn eygen jeught hier in niet buyten schult,
Soo moet'et dies te meer hem voegen na gedult.
Nu hoort en vat'et woort, ick ben van oude jaren,
En my zijn metter tijt veel dingen wedervaren:
Als yemant in het bed een echte vrou genaeckt,
Hoe dat hy beter is, hoe dat hy 't beter maeckt.
Geluckigh is het kint, wiens ouders luyden waren,
Die uyt geen vuyle drift haer gaven om te paren;
Maer die na rechten eysch vermenghden 't echte-bloet
En met een zedigh lijf èn met een stil gemoet.
Hier by dan noch een woort: die, in gesonde leden,
Van God verkrijght een hert, geneyght tot goede zeden
Die is, na d'oude spreuck, een mensch van dat getal,
Die God ter rechter tijt voor sijne kennen sal.
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Dit raed' ick 't echte volck met aendacht t'ondersoecken,
Uyt reden, uyt de daet, of uyt geleerde boecken;
Voor my, almachtigh God! ick geef u grooten danck,
Van 't goet aen my gedaen, mijn gantsche dagen lanck.
Hoe sal ick, dorren halm! tot mijnen Schepper spreecken?
Ick, maer een aerden vat, een winckel van gebreecken;
O God! mijn eenigh heyl, ontdoet my van het stof,
Op dat ick na den eysch magh roemen uwen lof.
Kom, suyvert mijn gemoet van drift tot aerdtsche dingen,
En leert mijn swacke tongh uw groote wonders singen,
En dat niet in het vleesch of hier in 't jammer-dal,
Maer daer men uwen lof voor eeuwigh melden sal.
Maer laet oock heden self, laet nieu-gevlamde stralen
Beschijnen mijnen geest, en in mijn boesem dalen,
En geeft, dat mijn gemoet door u magh zijn verlicht,
Wanneer ick missen sal de kracht van mijn gesicht:
Ghy zijt mijn heyl geweest omtrent mijn jonge dagen,
Ghy hebt mijn jeught verschoont, mijn swacken aert verdragen;
Ghy waert my tot een schilt, als my het vleesch bevocht,
Op dat ick u alleen mijn herte geven mocht.
Nu is mijn grijsen tijdt ten lesten aengekomen,
En schoon mijn levens-kracht niet wegh en is genomen,
Soo weet ick evenwel, dat nu de tijdt genaeckt,
Wanneer de bleecke doot het vleesch tot assche maeckt.
Geeft, dat ick immer nu mijn herte magh bereyden,
Om met een stillen geest van hier te mogen scheyden;
Ghy hebt van menigh leet tot heden my bevrijt,
Laet my niet ongetroost omtrent mijn lesten tijt!
Maer schoon ick noyt gesont voortaen en mochte leven,
Ey segh eens, mijn gemoet, wat is'er om te geven?
Ons staet van nu voortaen te soecken aldermeest
Gesontheyt aen de ziel, en welstant in den geest:
En kan ick dese gunst van mijnen God verwerven,
Soo wil ick alle vreught en alle wellust derven;
Die wel is aen de ziel, al is het lichaem swack,
Verwint benaude pijn, en quelligh ongemack.
Laet ons nu vorder gaen, om troost te mogen vinden,
Als ons de swacke tijt in huys sal komen binden,
My dunckt, geminde ziel, ick sie uw druck gestilt,
Indienje met gedult mijn reden hooren wilt.
Wel, soo uw kranck gestel veroorsaeckt trage gangen,
En wilt van nu voortaen na reysen niet verlangen,
De jonckheyt soeckt vermaeck omtrent een vreemde kust,
Maer een die jaren heeft is beter in de rust;
Laet vry het nieusgier volck in verre landen reysen,
En staêgh al wederom om nieuwe dingen peysen,
Mijn tuyn en stil vertreck, mijn huys en eygen dack,
Dat prijs ick boven al, want daer is mijn gemack.
Als ick my nederset omtrent mijn lieve boecken,
Dan vind' ick by der hant, dat ick sou verre soecken.
Reyst, fiere jonckheyt, reyst èn Oost èn weder West,
Voor een die jaren heeft is t'huys zijn alderbest.
Ghy daerom, lieve ziel, en wilt u niet beklagen,
Dat ghy niet woelen meught, als in uw jonge dagen;
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Waer toe een snelle jacht, een koets, of moedigh paert,
Men vindt uytlandts vermaeck oock aen sijn eygen haert.
Ghy kont, indienje wilt, de werelt ondersoecken,
Niet door een verre reys, maer in geleerde boecken;
Men vint het vreemste lant in kaerten afgebeelt,
Daer op een nieusgier oogh in volle lusten speelt.
Wat hebje, lieve ziel, te swieren met de winden,
Al wat het reysen geeft is binnen u te vinden;
Wat kan hem uyt de zee oyt werden toegebrocht,
Die in sijn kamer heeft al wat hy buyten socht?
Ghy zijt nu immers niet genegen om te winnen,
Wilt oock geen nieu bedrijf hier over gaen beginnen;
Neen, dat waer ongerijmt, en ick geloov'et niet,
Ick weet, dat uw gemoet op beter dingen siet:
Maer dit wort evenwel niet selden ondervonden1),
Dat menschen, die alreê omtrent den grave stonden,
Met gelt-sucht zijn gequelt, en dapper omgevoert,
Soo dat haer swack gesicht alleen op winste loert.
Wat pooghje, nietigh mensch, om meerder goet te krijgen,
Ghy moet eer langen tijt in d'aerde neder-sijgen;
Gebruyckt in rechte maet, dat God u heeft verleent,
Het gelt is niet soo nut, gelijck de werelt meent.
Wat teer-gelt hoeft de mensch, die haest sal nederdalen,
Ja, naeckt sijn vaderlant tot aen de naeste palen?
Al hebje niet te veel, zijt daerom niet bedroeft,
Een weynigh is genoegh voor die niet veel en hoeft.
Daer sal van al het goet, dat u hier is gebleven,
Niet soo veel uwe zijn, na dit ellendigh leven,
Dat ghy een druppel nats daer uyt verkrijgen sult,
Om doot en helsche pijn te lijden met gedult.
De rijckdom even selfs en maeckt geen rijcke menschen,
En 't is een groote schat niet meer voor u te wenschen;
Een die maer weynigh heeft, en des hem vergenoeght,
Is rijcker als een vreck die duysent ackers ploeght.
De rijckdom is een dingh, dat ruckt ons buyten reden,
Wie leytse tot de deught? Wie kanse recht besteden?
Ach! nauw van duysent een; wat noemt dan yemant goet,
Dat quaet en ongemack aen sijn besitter doet.
Set palen voor de sorgh, en schutsels voor de lusten,
Of daer en is geen hoop om oyt te mogen rusten;
Schoon yemant veel bedenckt en groote saken doet,
De moeyte wast gestaêgh met aenwas van het goet.
Die 's nachts op winste maelt tot aen den lichten morgen,
Wat vint hy op den dagh als slechts vermeerde sorgen?
Siet, als een dichte klim een grooten eyck bewast,
't En is hem geen vermaeck, maer slechts een stage last.

1) Tegen gierigheyt en gelt-sucht.
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Of schoon de zijde-worm al naerstigh heeft gesponnen,
Wat heeft het arrem beest tot sijn vermaeck gewonnen?
Men siet, hoe dat'et quijnt en in sijn spinsel sterft,
En dat een prachtigh mensch sijn rijcke webben erft.
Ick heb een vrouw gekent in onse Zeeuwsche steden,
Die schaers en karigh was, en 't scheen als buyten reden,
Want sy was noyt getrout en leefd' oock sonder kint,
Maer tot een vetten disch en wasse niet gesint.
Wanneerse langh genoegh des avonts hadt gesponnen,
En hielt nu door het wiel den kost te zijn gewonnen,
Soo gingh haer maeltijt aen, doch sonder groot gewoel,
Haer tafel was een banck, of wel een hooger stoel;
Sy hadt in haren dienst geen meyt of tafel-knechten,
Noch vont haer oyt gedient met veelderley gerechten,
Een lamp dat was haer licht, die brande niet te ras,
Want sy ontstackse noyt, dan als het duyster was.
En alsse na den eysch aen tafel was geseten,
En voorts had afgesien daer niet te sijn vergeten,
Oock wel had aengemerckt waer dranck en spijse stont,
Soo blies' haer lampjen uyt, en sey met vollen mont:
Met spijs van groote kost en ben ick noyt beladen,
Ick min een Zeeusche knol, omtrent het vyer gebraden,
Of wel een winter-peer, of oock een luchte sop,
En somtijts oock een ey, gesopen uyt den dop;
Waerom doch groot beslagh? een mensch is haest te laven,
En waerom hoeft men licht tot soo bekenden haven?
Ick hebbe dese kust al menighmael bezeylt,
En schoon het doncker was, ick hebbe noyt gefeylt.
Terstond na dese feest, sy, buyten alle sorgen,
Begaf haer tot de rust tot aen den lichten morgen;
Sy leefd' op dese wijs tot haren ouden dagh,
Soo fris en wel gedaen, als yemandt wesen magh.
Maer als het vrouw-mensch storf, sijn menigh duysent ponden,
In nobels met de roos, in hare kas gevonden;
De vrienden droegen rou, doch maeckten goede chier,
Men dronck er Rijnschen wijn, en sy maer dunne bier.
Een die recht sparigh is behoort te sijn gepresen,
Maer karigh, hoe het ga, en dient men niet te wesen.
Dit wijf sweeft tusschen bey: dat goedt is neemt'et aen,
Maer wat ongalijck is, waerom het na gedaen?
Maer hoe of wiese was, sy wist haer wel de quijten:
Indien'er eenigh mensch haer schaersheyt quam verwijten,
Sy sprack met goet bescheyt, dat sy haer voedsel nam,
Gelijck het haer beviel, en best te passe quam;
Dat niemant met haer at, die hier aen was gelegen,
Dat spillen schade was en sparen groote zegen;
Dat wie op sijnen disch met weynigh is vernoeght,
Geen quisten noodigh is, geen spillen oyt een voeght;
Ja, dat haer was bekent, eer sy dat had begonnen,
Dat 't goet van Zyricksee met sparen is gewonnen,
En dat'et voor de stadt noch wel te wenschen stont,
Dat niemandt meer als sy en past' op haren mont.
Of sy nu karigh, eer als sparigh, dient geheten,
Dat konnen alderbest de Zeeusche vrouwen weten;
Hoe dat'et wesen magh, die van het naeste bloedt
Die lieten haer begaen, en deelden machtigh goedt.
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't Is dwaesheydt, na my dunckt, dat oude lieden sparen,
En missen haer gemack, en daerom qualijck varen;
Waer heeft'er yemandt danck van sijnen vilsen aert,
Of dat sijn vreck gemoedt onmatigh heeft gespaert?
En schoon dat eenigh mensch al danckbaer mochte wesen,
Hoe kan dat na de doodt aen yemandt sijn bewesen?
Als 't lijf in sonder ziel, dan moet'et naer het graf,
En van dien eygen tijdt soo laet die vrientschap af.
Oock is 't een oude spreuck, die mede dient geweten:
Dat weldaet haest verdwijnt, en lichter werd vergeten.
Ghy, viert den ouden dagh, gelijck het u bevalt,
Want dat men lange spaert, wort dickmaels haest vermalt.
Voor al laet uwen geest door geld-sucht niet vervoeren,
En wilt omtrent het goudt niet anxtigh sitten loeren;
Siet, datje na den eysch het uwe wel gebruyckt,
En laet het overschot aen die uw oogen luyckt.
Treckt nootdruft van hetgeen dat God u heeft gegeven,
En raedt haer wijs te zijn, die na u sullen leven;
Want soo haer dat ontbreeckt, al watje sparen meught,
Sal maer een voedsel sijn van haer onguere vreught.
Al die God eygen sijn, en beter dingen wachten,
Bevint men dat het gelt en rijckdom weynigh achten.
Ey siet, dat ghy uw' geest omtrent die stadt besteedt,
Daer al de borgery het gout met voeten treedt.
Maer weest voor al niet schaersch ten aensien van den ermen,
En niet aen dees alleen, die voor uw deure kermen,
Maer let en onder-soeckt wie dat'er is bedroeft,
En wie'er uw behulp en milde gunst behoeft.
't Is seker, lieve ziel, als watje sult besteden
Aen eenigh huys-genoot, of Christi minste leden,
Dat wordt, in ware daedt, by hem alsoo verstaen,
Als of men aen hem self de weldaedt had gedaen.
Siet na den rechten eysch uw sinnen in te prenten,
Dat geldt, dus uytgeleydt, u geeft de beste renten:
Ghy hebt des vaste borght, ghy hebt ja seker pandt,
Ghy hebt een wissel-brief van Godes eygen handt.
Slaet hier geen twijffel aen, ghy mooght u des betrouwen,
Want in den hemel selfs wert hier van boeck gehouwen;
Geen schipbreuck, banqueroet, geen ander slim geval,
Dat oyt van dit gewin uw ziel berooven sal.
Ghy leght dan schatten wegh daer niet en kan verrotten,
Daer niet en werdt gevreest het knagen van de motten,
Daer geen geslepen boef, oock geen geweldigh man,
Uw huysen open doen of ondergraven kan.
Soo ghy dan uw bedrijf van onheyl wilt beschermen,
Besnijt wat hooghmoet smaeckt, een geeft'et aen den ermen;
En soo misschien het vleesch yet mist van aertsche lust,
Ghy sult in uw gemoet te beter sijn gerust.
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Gods woordt beveelt ons niet de menschen aen te seggen,
Dat yemandt grooten schat sal hebben op te leggen;
Maer in het tegen-deel soo werdt ons daer belast,
Beleeft en milt te sijn, oock aen een vreemden gast.
En schoon al komt'er veel die uwen troost begeeren,
En maecktse lijckewel van u niet af te weeren,
Oock laetse sonder hulp van u niet henen gaen:
De minste van den hoop die brenght u voordeel aen.
Geen koopman vind'et quaet, al krijght hy veel kalanten
Van waer het wesen magh, ja schier van alle kanten;
Hy wert niet, ongesint, en doet oock geen beklagh,
Als hy maer rijcke winst en voordeel hebben magh.
Maer dit moet niet-te-min met oordeel noch geschieden,
't En gaet niet even wel met alderhande lieden;
Ghy, weest niet onbewust of los in dit beleydt,
Maer let wie u versoeckt, en geeft met onderscheydt.
Ghy moet indachtigh sijn van u te leeren hoeden,
Geen vuylen bedelaer of luyaert aen te voeden;
Hier komt bywijlen volck, al is'et schoon gesont,
Dat klaeght van hoogen noot, oock met een vollen mont.
Voor haer en is geen werck (gelijckse veeltijts klagen)
Ja, moeten ledigh gaen, oock in de langhste dagen;
Maer als ick haren dienst dan hier gebruycken wil,
Dan is'er niemant t'huys, dan swijght de lincker stil.
Of is'er somtijts een die hem stelt om te wercken,
Om dat men niet terstont sijn luyheydt sou bemercken,
Die neemt wel yet ter handt, al is 't maer voor een uer,
Maer wat men hem beveelt, dat valt hem al te suer.
Hy die soo naerstigh was, of immer heeft geschenen,
Is, eer het yemandt weet, als in de nacht verdwenen,
Hy maeckt hem uyt de weegh, en al in korten tijt,
Om dat m' in Sorrigh-vliet geen luye boeven lijt.
Ghy dan, om dese plicht behoorlijck uyt te wercken,
Soo spreeckt tot uw bericht de hoeders uwer kercken,
Verneemt wie leden sijn, en geeft die boven al1),
Dat is een recht geschenck, dat God behagen sal2).
Maer schoon ghy sijt geneyght om mildigheydt te plegen,
Noch moetj'et goede werck aendachtigh over-wegen;
Want geefj' een noodigh kleedt, of kous, of winterschoen,
Ghy moet'et altemael met eygen middels doen;
Is yet in uw besit, dat qualijck is gewonnen,
Daer mede dient het werck in 't minste niet begonnen;
Maer sooj' oyt eenigh mensch voor desen deedt te kort,
Maeckt datj'et wederom in sijnen boesem stort:
Want soo het anders gingh, ghy soudt, in quade saken,
God (soo het wesen kon) uw medestander maken.
Zacheus dede wel, en trof den rechten sin:
Hy gaf aen schamel volck, maer niet uyt vuyl gewin.
Hy sprack: siet, is'er oyt een mensch door my bedrogen,
Of ander luyden goet, in mijne kas getogen,
Dat geef ick wederom aen die het hebben moet,
En 't sal oock boven dat met vier-voudt sijn geboet.
Al wat door slim beleyt onwettigh is gekregen,
1) Gal. 6.10. Laet ons goet doen aen eenen yegelicken, maer meest aen de huysgenooten des
Geloofs.
2) Hebr. 13.16. Met sulcke offerhande behaeght men God.
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Acht dat niet voor gewin, of voor een rechten zegen,
Maer soo het wesen kan, soo geeft'et wederom
Aen die het, eer als ghy, besat in eygendom.
Maer is die man verreyst, of uytter tijt genomen,
Sooj' oock geen erfgenaem van hem en kondt bekomen,
Acht echter 't quaet gewin niet goet voor uw gebruyck,
Maer geeft'et aen de kerck, of aen een hollen buyck.
De mensch en is voorwaer van Gode niet geschapen,
Om slechts hier staegh vermaeck voor hem te mogen rapen,
Of voor een rijcken disch tot sijnen dienst bereyt,
Of voor een hoogen staet en wat daer henen leyt,
Of met een prachtigh huys voor hem te laten bouwen,
Of met een grooten sleep van dienaers t'onderhouwen,
Of met een schoon karos te reysen over-al,
In 't kort, om bly te sijn, al waer hy wesen sal.
Neen, neen, ons eygen werck is God te mogen kennen,
En ons met reynen geest tot sijnen dienst gewennen,
Hem eeren, hulde doen, sijn wetten gade slaen,
En met een buyghsaem hert in sijne wegen gaen.
En na een wijle tijts, hier in dit ydel leven,
Hem na den rechten eysch te hebben dan gegeven,
En sijnen raedt gedient, dan, voor de leste reys,
Bereyt en sonder schrick te scheyden uyt'et vleys,
Om uyt genaed' alleen sijn heyl te mogen erven,
En leyden, na de doodt, een leven sonder sterven,
Een leven sonder leet, en buyten ongeval,
En daer God even selfs ons Tempel wesen sal.
Siet, als een vrolijck feest is op het lest gekomen,
De gasten wegh gegaen, de schotels opgenomen,
Dan geeft men eenigh deel aen dees of genen vrient,
Oock even aen het volck dat aen de tafel dient.
Ghy, houdt oock desen voet, om yemant yet te schencken,
Waer by men langen tijt noch uwer magh gedencken;
Waer dient het sparen toe? uw tijt die is gegaen,
Uw gasten sijn verreyst, uw maeltijt heeft gedaen.
Soo een, die reysen moet na vergelegen landen,
Gingh nemen op den hals òf vol gepackte manden,
Vol aerde, steen, metael, òf ick en weet niet wat,
Hy sou licht voor een dwaes van yeder sijn geschat.
Voorwaer een reysend' man en is het niet geraden
Sijn rugh met swaer gewicht of packen t'overladen,
Hy liet die beter t'huys of by een trouwen vrient,
En name maer alleen dat tot de reyse dient.
Dit leven is voor ons een deurgangh na den hemel,
En daer toe dient voor al geen hoogh-gebulte kemel,
Geen packen op den rugh; het is een rustigh man
Die niet te veel en heeft, en sich vernoegen kan.
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't Is droevigh groot te zijn, en noch te moeten beven,
Maer 't is een nutte kunst met weynigh wel te leven.
Geen mensch en is versaedt, die noch geduerigh gaept,
Geen mensch en is vernoeght, die noch geduerigh raept.
Mist ghy een ruym paleys, wat is'er aen bedreven?
De deught kan menighmael in enghte beter leven;
En schoon u God misschien een minder woningh gaf,
Waerom des ongesint, u wacht een enger graf.
De ruymte dieje soeckt, sult ghy hier boven vinden,
Daer is een groot paleys, bevrijt van alle winden,
Van allerley gevaer dat onse sinnen quelt;
Hier dient met alle vlijt ons wesen na gestelt.
Genoegh is meer als veel; waer toe sijn hert te quellen,
Wy sien ons kranck gestel geduerigh neder hellen.
Ghy daerom, waerde ziel, om wel te sijn gerust,
En soeckt geen meerder goet, maer mindert uwe lust;
Men hoeft maer weynigh landts, om ons te mogen geven
Of moes òf graen-gewas, om wel te mogen leven;
Noch hoef ick minder gronts, om aen dit mager lijf,
Wanneer het is ontzielt, te geven sijn verblijf.
De doodt sal ons eer-langh van groote kost verlossen,
Want in het duyster graf en hoeft men geen karossen,
Geen Mooren tot gevolgh, geen lastigh huys-gesin;
Waer toe dan machtigh gelt en staegh een nieu gewin?
Ick lese, dat een man (die tienmael seven jaren,
Met voor- en tegen-windt, de wereld had bevaren)1)
Vondt in een seker wout een over-rijcken schat,
Die yemant overlangh aldaer begraven hadt:
Hy sagh een hellen glans van duysent goude stucken,
Maer liet hem evenwel de sinnen niet verrucken;
Hy stondt een wijl en keeck, doch sonder vast besluyt,
Maer berste voor het lest in dese woorden uyt:
‘'t Is niet de pijne waert dit goetjen op te rapen,
Voor yemant die eer-langh sal eeuwigh moeten slapen,
Waer my dit heyl gebeurt omtrent mijn eerste jeught,
Soo had ick tijt gehad om des te sijn verheught:
Maer nu ick in het spoor ten lesten ben gekomen,
Daer alle werelts lust den mensch wordt afgenomen,
Soo kan my dit metael maer sijn tot enckel last,
En siet, met nieuwe sorgh en ben ick niet gepast;
En waer in soud' ick nu het machtigh gelt besteden?
Ick ben een dorren halm, en oock van swacke leden.
Vaert wel, o ros metael! ick laet u in den kuyl,
Ick maeck om uwent wil geen hand of herte vuyl.’
Siet dus sprack dese Grieck, en gingh daer henen strijcken,
En wou, gelijck het bleeck, het gelt niet eens bekijcken;
Hy bond sijn tochten in, en stelde voor gewis,
Dat aen den ouden mensch geen rijckdom dienstigh is.
(Een schat die noem ick gelt, dat langen tijt verloren2),
Geen mensche vinden kan, of na en weet te sporen,
En mits dat het geen heer of meester meer en heeft,
1) Is fuit Blotius de quo Phavorinus in tractatu de senectute.
2) Thesaurus de jure dicitur vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non exstat memoria, ut
jam dominum non habeat, et sic fit ejus qui eam invenerit, quod non sit alterius. L. nunquam
nuda § 1. ff. de adq rer. domin. vel dicitur pecunia ab ignotis dominis vetustiori tempore
abscondita. L. unica. de Thesauris 1. 12.
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Soo is'et dat men 't gelt den eersten vinder geeft).
Maer, leser, hoort een woort! Om u te vergenoegen,
Wil ick hier noch een stuck by desen handel voegen,
Een stuck, waer uyt men siet dat oock een Heydens mensch
In rijckdom niet en stelt sijn troost en herten-wensch:
Een vorst3), die aen een vrient sijn gunste wou betoonen,
Sont aen hem een geschenck van dertigh duysent kroonen;
Het was een philosooph aen wien het is geschiet,
Maer die verheve ziel en nam de gifte niet.
Hy seyd': ‘o Heer gesant! waerom my dit gegeven?
Ick kan oock sonder geld gerust en vrolijck leven,
Wat sal een man als ick met groote schatten doen?
Mijn kost is anders niet als moes of ander groen.
Ey siet, ick legh het geldt voor uwe voeten neder,
Gaet, brenght'et al te mael aen uwen koningh weder,
Ick ben met dit geschenck in 't minste niet gepast,
Want geldt, voor mijns gelijck, en is maer stage last.’
De bode gingh te rugh, en seyd' het Alexander
Al wat'er is geschiet, het eene na het ander,
En daer op sprack de vorst: ‘wel, had hy niet een vrient,
Die met een konincks gift mocht beter sijn gedient?’
My dunckt, dit eygen woort, dat sou men konnen seggen
Aen hem die schatten vont, en liet den hoostel leggen.
Nu segh ick tot besluyt: het is een geurigh man
Die arrem blijven wil, oock als hy beter kan.
Wel, kan een Heyden selfs het gelt soo weynigh achten,
Laet dan van gierigheydt sich yeder Christen wachten;
Het gout, dat hèm verrijckt, en schuylt in d'aerde niet,
Maer 't is sijn beste schat, wanneer hy God geniet.
Ick rade niet te min geen zegen wegh te stooten,
Als Godes milde gunst ons saken wil vergrooten,
Schoon ghy behoeftse niet; daer is een frissche jeught,
Die ghy, door uw behulp, ten goede dienen meught;
Wat van den Hemel daelt is waert te sijn genomen,
Doch met den klaren dagh soo dient'et in te komen,
Niet door een slim beleydt of in een swarte nacht;
Al wat men soo bekomt dat houd' ick als verdacht.
Maer 't is een slim bejagh, dat even oude menschen,
Meer als de jonckheyt selfs, om grooten rijckdom wenschen,
Ja soecken, evenstaegh meer teergelt tot de reys,
Schoon sy het eynde sien van dit ellendigh vleys.
Dit is gantsch sonder slot. Om wel gerust te leven,
Daer toe is wonder veel al over langh geschreven,
Oock heeft'er onse tijt het sijne by gebracht;
Maer hoort een kort besluyt, dat ick hier dienstigh acht:
Veel eere, veel beslaghs, veel gelts en hooge staten,
En sullen nimmermeer een mensch in ruste laten,

3) Alexander Magnus.
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Des werelts noest bedrijf en al haer dom gewoel,
En is geen klare beeck, het is een modder-poel.
Die met de middel-maet hem niet en kan behelpen,
Heeft als een stagen dorst, die niet en is te stelpen;
Ghy, weest vernoeght in all's, en houdt uw tochten stil,
Maer stelt uw gantsch bedrijf in Godes hoogen wil.
Daer is'et al geseyt. Die weynigh heeft te reysen,
Wat sal hy even dan om grooten voorraet peysen?
My dunckt dat ons de daedt, en oock de reden leert,
Hoe dat het duyster graf de gelt-sucht overheert.
Wie my na desen geeft een huys van seven plancken,
Die wil ick voor de gunst van heden af bedancken.
Ick eysch geen prachtigh graf van toets of rijken steen,
Maer yet van slechte stof, dat yeder is gemeen.
Nu, wat hier raken magh uw na te laten weesen,
Leert, leertse deughtsaem sijn, en haren Schepper vreesen;
Prent dat de jonckheyt in, dat is de beste vondt,
En 't is de rijckste schat dien ghyse laten kondt.
God, die de vogels spijst, die niet en konnen ploegen,
Sal, wie hem eere doet, ten vollen vergenoegen;
Hy die de blommen ciert, die aen der heyden staen,
Sal haer als leyts-man sijn, oock waerse mogen gaen.
Hier steld' ick in beraedt, of, eer men komt te sterven,
Sijn kinders, wat men heeft, behoort te laten erven,
Op dat men naderhandt mocht leven ongequelt,
Den tijt die yeder mensch op aerden is gestelt;
Maer als ick dit geval gingh nader overleggen,
En wat op dese vraegh de wijste lieden seggen,
Soo vind ick seker woordt dat my te voren quam,
En 't voorgestelde werck uyt mijn gedachten nam:
't En kan noyt eenigh mensch ten goeden eynde strecken,
Eer hy te bedde gaet sijn kleêren uyt te trecken;
Want soo hy dit gepeys als vast en seker set,
Soo dient hy evenstaegh te blijven in het bedt.
Men heeft al menighmael een moeder weten schreyen,
Wanneer sy uyt gebreck haer kinders moeste vleyen;
Hoort vrienden: soo wanneer een kint nu kinders heeft,
't Is selsaem soo het kint yet aen sijn ouders geeft.
Het is een oude spreuck, die wijse luyden weten,
En by 't eenvoudigh volck oock niet en dient vergeten;
Ey hoort doch, wieje sijt: hebt ghy lust tot mijn erf,
Soo oeffent uw gedult, tot ick ten lesten sterf1).
Sijn kinders wel te doen, sijn gunst haer aen te wijsen,
Dat is een goede saeck, die vrome luyden prijsen;
Geeft daerom, lieve, geeft, maer echter niet te veel,
Maer hout in al uw doen de panne by de steel.
Hoort d'oorspronck van de spreuck: een moeder backte koeken,
De dochter quam'er by, en wou daer voordeel soeken,
De moeder boodse koeck, maer sy greep na de pan.
De moeder: hola wat! daer scheyd'ick nimmer van;
Een deel van mijn geback wil ick mijn kinders geven,
Maer't grontstuck van het werck dient noch by my gebleven;
Van dat oock af te staen dunckt my al wat te veel,
Ick houw, soo langh ick kan, de panne by de steel2).
1) Wy seggen gemeenlick: Wilje mijn erf, wacht tot ick sterf.
2) Oorsprongh van het spreeck-woort: De panne by de steel te houden.
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Siet, hier van komt het woordt, daer van ick kom te spreken,
Of (na dat ick het grijp) het heeft my soo geleken;
De moeder had gelijck, want hier dient op gepast:
Geeft uwe kinders koeck, maer houdt de panne vast!
Die uyt sijn kinders handt voor hem yet meynt te plucken,
Die vint hem buyten spoor, en 't sal hem niet gelucken;
Als ouders uyt gebreck tot kinders moeten gaen,
Die sijnder (seyt de spreuck) gemeenlijck qualijck aen3).
Een voorbeelt maer alleen meen ick hier by te voegen,
En dat kan, soo my dunckt, een yeder vergenoegen:
Siet keyser Karel aen, en wat hy ondernam,
En wat'er is gebeurt, en wat hem overquam:
Hy liet sijn oudste soon, al eer hy quam te sterven,
Sijn schatten, sijnen staet, en al sijn rijcken erven;
Want hy was nu gesint te scheyden uytter tijt,
De werelt af te gaen, te leven buyten nijt4).
Een rente maer alleen van hondert duysent kroonen
Besprack hy voor hem selfs, om sijn gesin te loonen.
Maer siet, de wijse Vorst die heeft hier in gedwaelt,
Soo kleynen ònderhoudt en wiert hem niet betaelt.
Dies meynt men dat het werck hem namaels quam te rouwen,
Vermids dat hy de pan niet voor hem had behouwen.
Philips! ghy waert te schaers, dat, uyt soo grooten schat,
Ghy voor uw vader selfs niet soo veel gelts en hadt.
Nu tot een swaer geval, dat veeltijts kan geschieden,
Aen yemant wie het zy, doch meest aen oude lieden5);
Dat is: een droef verlies van d'een of d'ander vrient,
Die ons tot soet vermaeck of steunsel heeft gedient.
Dit is een lastigh pack voor ons bedroefde sinnen,
Wy missen evenstaegh die wy voor al beminnen,
En mits ghy dit verdriet al veel vernemen sult,
Soo dient uw treurigh hert gewapent met gedult.
Een die veel jaren heeft, die moet al dickmael treuren,
Vermits hy dit verdriet hem dickmael siet gebeuren;
Want die, omtrent den herfst, een boom vol fruyten siet,
Leert, hoe het ooft verdwijnt en van de tacken schiet:
Hier valt een geele peer, gesteken van de wormen,
En daer een tijdigh ooft, gedreven van de stormen,
En ginder aerdigh fruyt, dat van de tacken sijght,
Om dat'et metter tijt sijn volle rijpte krijght.
Dien afval siet men staegh oock menschen wedervaren,
Bysonder als men komt tot aen de leste jaren.

3) Wy seggen: eer kan een moeder seven kinders voeden, als seven kinders eene moeder houwen.
4) Vide Bor. in 't leven van Keyser Karel.
5) Troost-reden te gebruycken tegen af-sterven van vrienden, kinderen, enz.
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Wel, midts men dickmael sinckt in soo een droeve nacht,
Soo dient'er goedt behulp en reden toegebracht.
Een mensch, gelijck als ick, siet veel sijn beste vrienden,
Of die hem tot vermaeck of soet geselschap dienden,
Vóór hem ten grave gaen; hy draeght geduerigh rouw,
Of om een aerdigh kindt òf om een lieve vrouw.
Indien het dan gebeurt dat uw bekenden sterven,
En moetje soeten troost en haer geselschap derven,
Ick segh het nevens u: het is een droeve slagh,
Maer lichter evenwel omtrent den ouden dagh.
De vriendt die ghy betreurt, als doodt en overleden,
Die is u maer alleen een weynigh voor-getreden,
't Is slechts een kleynen tijt, misschien een korte maent,
Dat even dese wegh van u moet sijn gebaent.
Ghy, als u dit gebeurt, en toont u niet verbolgen,
Maer stelt u tot de reys, om wel te mogen volgen;
Een jonghman werdt ter doodt allencxkens afgeleydt,
Maer voor een ouden mensch daer isse staegh bereydt.
Wat God de Schepper doet, dat moet het schepsel lijden,
En grilligh ongelaet is dan voor al te mijden;
Verdriet in tegenspoet, en rouwe dient bepaelt,
Om dat'et op de mensch van Gode nederdaelt.
Wanneer oyt mensche klaeght dat yemant is gestorven,
Die klaeght dat hy van God het leven heeft verworven,
Die klaeght; van dat hy oyt als mensch geschapen was,
Want alle vleesch is hooy, en niet als ydel gras.
Het eygen ongeval waerom wy menschen treuren,
Dat moet te sijner tijt een yeder mensch gebeuren.
En 't is van eersten af aen alle vleesch geschiet,
En die het kan ontgaan en is op aerden niet.
God heeft dit als een wet voor desen uytgegeven,
En met een stale pen op yeders hooft geschreven;
Het is dan sonder grondt dat ghy of ick beween,
Dat oock de prinssen selfs, dat yeder is gemeen.
Abram had Sara lief, maer alsse was verscheyden,
Soo liet hy voor het lijck een diepe kuyl bereyden1),
Hoe waerdt sy was geweest, de man die scheydt'er af,
En brachtse buytens huys, en in een duyster graf.
Wanneer de snelle tijt ons draedt heeft afgesponnen,
En dat de bleecke doodt het leven heeft verwonnen,
Dan vlucht de liefde wegh, en siet, ons waertste pant,
Is dan òf voor het stof òf voor het mulle zant;
Het rif werd uytgeschudt, in doecken opgewonden,
En in een diepen kuyl de pieren toegesonden,
Daer leydt het nietigh dingh, 't is vrouw of destigh man,
En na een korten tijt, geen mensch en weet'er van2).
Siet, dat is 's werels loop, wilt u hier toe bereyden,
Daer is een vasten tijt om eens te moeten scheyden,
En noyt en was'er paer soo wel by een geset,
Dat niet gebonden was aen die gestrenge wet.
Maer wie wat eenwigh is begrijpt in sijn gedachten,
Die kan, in volle daedt, wat ydel is verachten;
Al wat de tijt besluyt, wat schoon of machtigh hiet,
Dat is hem als een schim, en als een enckel niet.
1) Genes. 23.2.3.4
2) Ons spreeckwoort seyt: Wie sterven kan, die kan vergeten worden.
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Wat is hier nieus te sien voor die maer weynig jaren
Des werelts hollen stroom heeft op en afgevaren,
Het is het eygen licht, 't is son en bleecke maen,
Die in het vorigh jaer haer gangen heeft gedaen.
Wie eertijts sijn geweest en voor ons sijn gekomen,
Die hebben aen de lucht geen ander licht vernomen;
En die naer onsen tijt eens sullen menschen zijn,
Die sullen even sien den eygen sonne-schijn.
De jaren sullen gaen, de luyden sullen woelen,
Maer ware rust, eylaes! en sal hier niemandt voelen;
Gelijckse voortijts was, soo is de werelt noch,
Een smisse van verdriet, een winckel van bedroch.
Of schoon de sonne daelt of datse komt geresen,
Geen dingh en is'er nieu, al schijnt'et soo te wesen,
Het jaer gaet in het rondt, en schoon het wederkeert,
Een die het eens begreep, die heeft'et al geleert.
Schoon yemandt werd vergunt soo langh te mogen leven,
Als aen Mathusalem of Jerit is gegeven,
Of noch een langer tijt, wat soud'et anders sijn,
Als somtijts weynigh soets, en dan een meerder pijn?
Wie in het ydel vleesch bereyckt de langhste dagen,
Die heeft het meeste leedt en ongemack gedragen;
Maer die met snellen spoedt van hier ten grave gaet,
Heeft wel den minsten tijt, maer niet het meeste quaet.
Al wie geen harden slagh en is gesint te dragen,
't Is noodigh dat hy sterft, en dat in korte dagen;
Het leven is soo vol van alderley verdriet,
Dat niemant sonder leet sijn beste dagen siet
Wat is'er menigh man, die, waer hy vroegh gestorven,
Noyt waer onteert geweest of in sijn naem bedorven!
Wat klaeght'er menigh wijf dat zij te lange leeft,
Mits sy haer eerste jeught en schoonheyt niet en heeft!
Soo God aen eenigh mensch het leven wilde schencken,
Maer gaf hem volle macht, te mogen overdencken
Al wat hem hier te doen of wat te lijden stondt,
My dunckt hy koos het graf, oock met een vollen mondt.
Maer dat is noyt gebeurt; nu vriendt, ghy sijt gekomen
Daer onrust evenstaegh haer woningh heeft genomen;
Wie hier den tijt gebruyckt, en in de werelt leeft,
Moet hebben dat de tijt en dat de werelt geeft.
Maer neemt, dat ons de dood soo lange mochte sparen,
Tot ons het leven gingh tot meer als duysent jaren,
En dàt in soo een stant en op gelijcken voet,
Gelijck een yeder mensch sijn reys op aerde doet;
Hoe menigh ongeval sou ons de leden quellen,
Al eer dat onse loop maer hondert soude tellen!
Wy souden voor gewis ons vinden onbequaem
Tot al wat menschen doen, ja tot een's menschen naem.
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En soo noch eens soo langh het leven mocht volherden,
Och! waervoor sou de mensch als dan gerekent werden?
Ick stelle voor gewis, dat menigh oilijck beest
Sou vry al sneger sijn, als eenigh rappe geest.
Maer soo ons levens-tijt soo hoogh quam op te stijgen,
Dat wy noch hondert jaer daer boven mochten krijgen,
Soo waer ons lijf een romp, of ick en weet niet wat,
Ja, slechts een dorren block, daer op men eertijts sat.
Ey, laet ons henen gaen, en van der aerden wijcken,
Terwijl wy menschen sijn, en noch een mensch gelijcken.
O gunt my, lieve God! dat op mijn lesten dach,
Ick uw geduchten naem gevoeligh roemen mach.
Maer t'wijl ons kranck gestel hier vecht met sijn gebreken,
Die noch, tot mijn verdriet, in desen boesem steken,
Soo dient te sijn gelet, als 't leven loopt na 't lest,
Hoe dat men sijnen loop mach enden op het best.
Doch wat den ouden mensch na desen staet te maken,
Om op den besten voet tot sijn besluyt te raken,
Dient nader ondersocht: Op, op verflaude pen!
Segh, wat een man betaemt, als ick op heden ben:
Een man van diep vernuft, en eertijts hoogh gepresen1),
Raedt al wat jaren heeft tot spel en vrolijck wesen,
Ja, tot een staegh vermaeck, op dat sijn doffen aert
Met geen swaermoedigh breyn en mochte sijn beswaert.
Hy wijst den ouden mensch daer jonge lieden danssen,
Daer maeghden besigh sijn omtrent de rose-kranssen,
En ander juffer-tuygh; maer soo een gulle vreught
Die past, na mijn begrijp, alleen de losse jeught.
Wat magh doch eenigh mensch van lust of vreughde spreken,
Mijn hooghste lust bestaet in lusten af te breken;
Want hoe dat eenigh mensch sijn lusten meer ontseyt,
Hoe dat hem meerder lust van Gode wert bereyt.
Siet, waer oyt wellust heerst, daer kan geen deught beklijven,
Daer kan geen reyn gemoet, geen tucht of vrede blijven;
Het is my groot vermaeck, wanneer ick treurigh ben,
En dat ick naer het vleesch geen vreughde meer en ken.
Een mensch, die jaren heeft, moet dickmael saken mijden,
Die in een jongh-gesel oock wijse mannen lijden;
Waer siet men dat de jeught soo dier haer feylen boet,
Gelijck een grijsen baert sijn quade gangen doet.
Voorwaer, den ouden mensch en kan niet minder passen,
Als mallen by de jeught met spelen, drincken, brassen;
Ghy die eens hebt getroeft, en somwijl oock verkeert,
Het dient te deser uur ten vollen afgeleert.
Laet teerlingh, kaerte-spel, laet alle grillen varen,
't En is geen oeffening voor yemandts rijpe jaren;
Van hier, onguere jock, en alle vuyl bejach,
Ons voeght een deftigh woort, dat zegen geven mach.
Van hayre grijs te sijn, en jaren op te tellen,
En kan noyt ouden mensch in eer of waerde stellen;
Dat yemant achtbaer wordt en is niet van den tijdt,
Maer dat sijn stil gemoed van tochten is bevrijdt.
Dat hy niet grimmigh is, de gramschap weet te mijden,
En door een zedigh hert de lusten af te snijden,
Dat hy kan milde sijn, en alle vreckheyt haet,
1) Plato.
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En dient sijn even-mensch door wel-bedachten raet.
't Is nutter, lieve ziel, te bidden, treuren, vasten,
Als bly en dertel sijn te midden in de gasten;
Het spel is kinderwerck, maer voor den ouden mensch
Is God (en anders niet) vermaeck en herten-wensch.
In eenigh kleyn vertreck alleen te mogen wesen,
En daer een heyligh boeck met stillen geest te lesen,
Te letten op het graf, en wat'er is omtrent,
Dient hem, die jaren heeft, geduerigh aengewent.
Mijn kintsheyt nam vermaeck in knickers, blasen, koten,
Of kaetsen met den bal, of stuycken met de noten,
Te schieten met den boogh, of rollen met den bol,
Te rijden op een stock, of spelen met den tol:
Maer als de jonckheyt quam, verliet ick kintsche dingen,
En schiep doen grooten lust in 't loopen, jagen, springen,
In sangh, in snaren-spel, en wat de gulle jeught
Of door het oogh verlockt òf in den geest verheught:
Doch ick vernam daer na, als ick ten lesten troude,
Dat al het noest gewoel in my geheel verkoude;
Daer quam een ander geest, die jock en spel verjoegh,
Om dat my swaerder pack op hals en schouders woegh.
Het huys en sijn gevolgh vereyschte rijper sinnen,
En bracht my stage sorgh, om eer en goet te winnen;
Daer had de Cyter uyt, de Luyt bleef ongesnaert,
Men wort een ander mensch wanneer men is gepaert;
Maer siet, nu is de tijt soo hoogh in my geresen,
Dat ick moet anders doen, en vry wat anders wesen;
Mijn lieve bedt-genoot is over langh gerust,
En met haer mijn vermaeck, en alle werelts lust.
Sou ick door nieuwe trouw nu weder kinders telen!
Ick sie mijn kinders selfs met hare kinders spelen;
Ick sie een frisse jeught die uyt mijn dochters rijst,
Die my den geest verweckt, en elders henen wijst.
Al wat verleden is, dient nu te zijn vergeten,
Ick moet te deser stondt ten lesten beter weten;
Ick moet tot hooger werck verheffen mijn gepeys,
Na 't huys van eeuwigheydt, daer is mijn naeste reys.
Men hout'et voor gewis, dat in gesonde dagen,
Ons pols geeft op een uur tot viermael duysent slagen;
Maer als ons eenigh leedt of heete sieckte quelt,
Dan seydt men, dat men meer als twintigh duysent telt.
Wel aen nu, cijffer-konst! en komt hier nederstellen,
Hoe veel van desen slagh mijn jaren heden tellen;
Voor my, ick stelle vast, dat soo een groot getal,
Voor mijn verswackte pen, te wichtigh vallen sal.
Mijn hert heeft nu geklopt tot tienmael seven jaren,
Soo langh heeft onse God my, sondaer, willen sparen;
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Des heeft mijn kranck gestel (nu moede van te slaen)
Een vast en seecker recht om stil te mogen staen.
Gewis een stale klock die ware nu versleten,
Of hadt al over langh haer eersten klanck vergeten,
Indien het hart metael soo veel had uytgestaen,
Als mijn gevoeligh hert tot heden heeft gedaen.
Wat heb ick nu te doen als God mijn korte dagen,
Als God mijn gansch bedrijf, met ootmoet, op te dragen,
Als God in rechten ernst te roemen over-al,
Soo langh als dese mont noch adem blasen sal.
Ja, wat heb ick te doen, als uyt'et vleesch te vlieden,
Als God aen dese ziel haer afscheyt sal gebieden,
En òf ick ruste soeck òf in mijn bedde waeck,
Alleen met Godes Geest te houden rugge-spraeck.
My quelt geen swarte nijt, schoon yemant is belaten
Met landen, renten, geldt, of hoogh-verheve staten;
Ick wensch hem veel gelucx, dien ick soo machtigh ken,
Maer dancke mijnen God, dat ick geluckigh ben.
Geluckigh, dat ick heb gezeylt op holle baren,
En dat mijn swacke berck niet quaets is wedervaren,
Daer menigh deftigh schip sijn beste waren liet,
Om dat'et op een zandt, of harde klippe stiet.
Geluckigh, dat my God de vryheyt heeft gegeven,
Om in dit stil vertreck mijn dagen af te leven,
Daer ick geen quelligh mensch ten dienst en heb te staen,
En mach tot in mijn ziel met vrye passen gaen.
Geluckigh, dat ick mach mijn korte dagen tellen,
En met den hemel selfs mijn saecken effen stellen;
Ja, dat ick, onverlet en met een vrye sucht,
Mach senden mijn gebedt tot boven in de lucht.
Geluckigh, dat de krijgh my soo veel heeft gelaten,
Dat ick hier leven mach oock buyten alle staten,
En dat in mijn gemoet geen lust meer over-blijft,
Die my tot groot beslagh of hooge staten drijft.
Geluckigh, dat ick magh gewennen mijn gedachten,
Het graf en sijn gevolgh in stilheyt af te wachten,
Om bly van hier te gaen. Geluckigh boven al,
Dat ick, om Christi wil, geluckigh wesen sal!
Tot hier toe, waerde ziel, is by ons veel geschreven,
Wat yemant dienen kan omtrent het ydel leven;
Laet ons nu gaen besien het woon-huys van de doot,
Daer ons de grijse tijt heeft lange toe genoot.
Stoot die niet van u wegh, o fiere jonge lieden!
Als of dit droef geval u niet en kon geschieden.
Neen, leest oock dit verhael, het kan u dienstigh zijn,
Want jeught is aen den mensch alleen maer enckel schijn.
Ick sie hier in den tuyn meer jonge rosen plucken,
Ja, even met den knop van steel en moeder rucken,
Als ick die schoone bloem sie op haer plaetse staen,
Tot datse metter tijt ten lesten is vergaen.
Dit is een deftigh werck, en eene van de saken,
Waer toe dat yeder mensch sich vaerdigh heeft te maken;
Weet, dat een goet besluyt van desen korten tijt,
Ons eeuwigh van bederf en alle quaet bevrijt.
Siet, als een velt-heer merckt sijn vyandt hem te naken,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

En dat hy tot den slagh hem vaerdigh schijnt te maken,
Hy laet een wacker oogh aen alle kanten gaen,
En let hoe dat sijn heyr en al de leden staen:
Hy doet oock menighmael een verre-kijcker halen,
En siet met dat behulp door al de naeste dalen;
Hy let, of mist, of wolck, of son, of hellen dagh
Sijn leger hinder doen of voordeel geven magh;
Hy siet de voortocht aen en haer gestreckte leden,
Hy siet de ruytery, en hoese komt gereden;
En na dit ondersoeck met oordeel is gedaen,
Soo treet hy in het velt, nu vaerdigh om te slaen.
Laet ons het vinnigh spoock oock even dus bemercken,
Ten eynde wy den geest hier tegen mogen stercken;
Laet ons dit vóór het werck en als van verre sien,
En eer het ons de slagh sal komen aen te biên.
Hy krijght al menighmael een langh-gewensten zegen,
Die weet in wat gestel de vyant is gelegen;
Maer wie doch quam'er oyt verwinner uyt den slagh,
Die sonder kennis vocht, en noyt sijn vyant sagh?
Geluckigh is de mensch, geluckigh duysent werven,
Die, als de doot genaeckt, is vaerdigh om te sterven:
Geluckigh is de knecht, die, als sijn Heere koomt,
Is na den rechten eysch bereydt en onbeschroomt.
Het eynde kroont het werck. Ghy moet hier preuve geven
Van al uw gantsch bedrijf, van al uw vorigh leven;
Hier baet geen loose schijn, de reyse naer het graf
Die ruckt het mommen-tuygh en schijn en grijnen af.
De doot, wel aengeleyt, kan al het leven eeren,
Kan al ons bitter leet in vreughde doen verkeeren:
Maer schoon hier yemandt had sijn vollen herten-wensch,
Indien hy qualijck sterft, het is een deerlijck mensch!
Wel, als de felle doot ten lesten sal verschijnen,
En met haer swarten schicht verschuyven uw gordijnen,
Dan, dan tot uwen God! u naeckt een bange strijt,
Daer in ghy, lieve ziel, alleen de kamper zijt.
Daer is te deser uur geen middel om te vluchten,
Geen middel om verdragh te bidden of te suchten,
Als tot hem die de macht in sich besloten heeft,
Dat hy oock na de doot het leven weder geeft.
Die God, geliefde ziel, die ons is toegesonden,
En, door sijn bloedigh sweet, en kruys en diepe wonden,
Den vader heeft versoent, de sijne vry-gekocht,
Die God, die God alleen, dient nu te zijn gesocht.
Die God, Gods eygen soon, is machtigh u te stercken,
Als ghy dat grousaem stuck sult hebben uyt te wercken.
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't Is dan al sonder kracht wat vleesch en werelt heeft,
't Is God de Soon alleen die troost en steunsel geeft.
Schoon Joab was een helt van wonder rauwe zeden,
En die oock, sonder schrick, veel krijgen hadt gestreden,
Nochtans als hy de doot als nu voor oogen sagh,
Soo bleef hy niet soo fier als hy te vooren plagh.
Hy gingh na Godes Huys en tot den autaer vluchten;
Daer was de man getroost sijn leven uyt te suchten;
't Is goet tot aller tijt tot onsen God te gaen,
Doch meest, wanneer de doot is vaerdigh om te slaen.
Al wat men heeft bedacht, al wat men heeft gelesen,
Al wat men heeft geleert, dat kan hier dienstigh wesen,
Dat moet hier dienstigh zijn, als noodigh bygebracht,
Terwijl ons kranck gestel soo fellen vyant wacht.
Daer is geen nutter kunst als wèl te leeren sterven,
En hy is zegen-rijck wie dese kan verwerven;
Al wat men anders weet of eertijts heeft geleert,
En is maer nut alleen terwijl men hier verkeert.
Hier segh ick, in den poel van dese lage dalen,
Daer wy een korten tijt òf hier òf ginder dwalen;
Want als een banghe koorts ons toont een open graf,
Dan laet van stonden aen ons aertsche wijsheyt af.
Al wist ick alle dingh, en Christum niet en kende,
Soo waer ick maer alleen een winckel van ellende;
En schoon al weet ick niet, en den Gekruysten ken,
Soo weet, dat ick geleert voor nu en eeuwigh ben.
Ghy moet dan boven al tot uwen troost verwerven
Met God te sijn versoent, om wèl te mogen sterven;
Wat Christus ondernam, wat Christus heeft verdient,
Dat maeckt u voor gewis tot Godes eygen vrient.
Het is een boose slangh van wie ghy sijt gebeten,
En ghy dient rechte salf voor dat vergift te weten:
Wel denckt dan aen de slangh, die Moses, Godes knecht,
Ten goede van sijn volck, heeft eertijts opgerecht.
Wie dat serpent besagh (hoe kranck hy mochte wesen),
Die was van alle quael van stonden aen genesen;
Dit beeldt dat moet ons sijn een voorbeeldt in den geest,
Om vry te sijn in all's dat onse swackheyt vreest.
Het is een slim vergift dat wy in ons gevoelen,
En dat noch evenstaegh niet af en laet te woelen;
Alleen een vast geloof in Christi suyver bloet,
Dat is een rechte salf die ons genesen moet.
God dient dan staegh versocht, om onsen geest te stercken,
En sijn begonnen heyl ten vollen uyt te wercken,
Ten eynde Christi beeldt in ons mocht sijn geprent,
En al wat vleesch gelijckt van onsen geest gewent;
Ten eynde Christi bloedt, en sijn gezegent wesen,
Ons wonden heelen mocht, ons sondigh hert genesen,
Ten eynd' ons lieve ziel, van alle vleesch ontdaen,
Mocht scheyden uyt'et stof, en tot den Schepper gaen.
Ach! die sijn leven sluyt, verbijstert in de sonden,
Die wert (ellendigh mensch) voor eeuwigh soo bevonden;
Een boom, die blijft gevelt gelijckse neder-viel,
En 't is oock even soo gelegen met de siel.
Wanneer de lage son, met afgemende paerden,
Komt hellen na de zee, en wijcken van der aerden,
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En datse met een mist of nevel ondergaet,
Soo brenght het naeste licht een droeven dageraet.
Het is van outs gemerckt, dat haer vernieuwde stralen
Verschijnen op de kim, gelijckse nederdalen;
En daerom als de son met klaerheydt nedersinckt,
Soo vindt men dat gewis haer wederkomste blinckt.
Het is met ons vertreck oock even soo gelegen,
Dus wilt'et, waerde ziel, ten nausten overwegen;
Want soo'er eenigh mensch in vuyle sonden sterft,
't Is seker, dat hy loon van vuyle sonden erft:
Maer die met hellen glans, dat is een suyver leven,
Sijn geest en lesten snick aen Gode komt te geven,
Dien houw ick wel getroost, ja, wis te mogen sijn,
Dat hem na desen naeckt een blijde sonne-schijn.
Wie dan recht heeft geleert gerust van hier te scheyden,
Of hoe men tot het graf de sinnen moet bereyden,
En sich dan na den eysch in desen handel quijt,
Die heeft'er vruchten van, en dat voor alle tijt.
Wel pooght dan, lieve ziel, oock voor uw leste dagen,
De dampen van het vleesch uyt uwen geest te jagen;
Want soo een vuyl bedrijf uw lesten avondt sluyt,
Soo is uw soeten troost, uw heyl en segen uyt.
Let hier op, waertste pandt, als met geheele krachten,
Op datje, wel gemoet, den vyant mooght verwachten;
Hy is'er qualijck aen die geen verset en heeft,
Wanneer het nare spoock omtrent sijn leger sweeft.
Ick wil dan mijn bedrijf na dese soo beleyden,
Dat, als my dese ziel sal uyt de werelt scheyden,
Ick anders niet en heb te doen in dat geval,
Als letten hoe ick wel van hier verhuysen sal.
Dies wensch ick andermael, dat als ick kom te sterven,
En van den lieven God mijn afscheydt sal verwerven,
Ick dan het wichtigh stuck van mijnen lesten dagh,
My tot een eenigh werck voor oogen stellen magh;
Ja, dat my anders niet mach komen in de sinnen,
Als hoe ick dat gevaer sal mogen overwinnen;
Het is de leste strijdt die ons te vechten staet,
Al eer de moede ziel tot haren Schepper gaet.
Laet dan ter zijden staen het koopen, leenen, borgen,
En wat'er wesen mach van diergelijcke sorgen;
Ja, treckt uw sinnen af van vrouw en waerde kint,
En wat men met vermaeck voor desen heeft bemint;
Set even uyt den sin de saken van den lande,
En al waer op uw geest wel eer de sinnen spande;
Oock dient, in dit geval, al mede niet gedacht
Aen rouw en graf-cieraet, en diergelijcke pracht.
Wie aen dit ydel werck haer sinnen overgeven,
Doen even na de doodt haer oude sonden leven,
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't Is dwaesheyt, dat de mensch noch hier op light en maelt,
Geen hooghmoedt is bequaem voor een die nederdaelt.
Al wat het vleesch beviel dient na te zijn gelaten,
Want al dat aerdtsch beslagh en kan hier niemandt baten;
Wat vleesch en werelt acht, en acht een siecke niet,
Mits hy het altemael voor hem ondienstigh siet.
Wat hem oyt wel beviel, of eertijts plagh te smaken,
Dat is hy, met een walgh, gedwongen uyt te braken:
Het bed, dat hem wel eer een rust-hoeck plagh te sijn,
Is aen sijn kranck gestel een woon-huys van de pijn;
Het licht, dat tot vermaeck hem eertijts plagh te strecken,
Laet hy te deser uur' aen alle kanten decken;
De spraeck oock van een vrient, ja sangh en snaren-spel,
Dat is hem anders niet als enckel ziel-gequel;
Het rijden van een koets, of van een lichter wagen,
En kan 't ellendigh dier dan mede niet verdragen;
Met vreught en soet onthael en is hy niet gepast,
Ja, wat eens was sijn lust, is hem maer enckel last.
Al sijn'er om het bedd' die hem geduerigh streelen
(Niet om hem goet te doen, maer om sijn goet te deelen),
Oock dit is even selfs den krancken maer verdriet,
Hy maeckt sijn lesten wil, maer 't is sijn wille niet.
Ach! 't gaet'er selsaem toe daer twee gelieven scheyden,
Sy konnen tot vertreck haer sinnen niet bereyden;
Doch als 't de noodt gebiedt, en dat'et wesen moet,
Soo wordt'et al ontset tot aen het innigh bloet.
Want als de swacke mensch soo verr' nu is gekomen,
Dat alle levens-hoop van hem is wegh genomen,
Soo dient sijn gansche troost op God alleen gestelt,
Die 't graf en sijn gevolgh heeft onder sijn gewelt.
Al die hem soo bevint, die moet'et al verlaten
Wat hem vermaken gaf, of eertijts konde baten;
Sijn rijckdom, prachtigh huys, sijn staet en werelts eer,
Ontgaen hem al gelijck, en dat voor immermeer.
Want als de bange ziel is uytter tijt gescheyden,
Misschien gaet eenigh mensch het lijck ten grave leyden,
Maer niemant komt'er in; ach! geen soo trouwen vrient
Die hem dan tot behulp, of soet geselschap dient.
Het vleesch is voor den worm, en sal in haest verdwijnen,
De ziel is sonder lijf, en moet voor God verschijnen;
Hier is dan Christi bloedt alleen de medicijn,
Om van het strengh gerecht bevrijdt te mogen sijn.
Laet ons hier, waerde ziel, de doodt eens recht bemercken
Het sal ons na den geest veel nutte dingen wercken;
Kom, let eens hoe de mensch het lichaem neder leyt,
En hoe men uyt het vleesch, en van de werelt scheyt1):
Als sijn gesette tijt, van God hem voor-geschreven,
Vervult het leste deel van dit ellendigh leven,
En dat de bleecke doodt hem aen den boesem klopt,
En al het breyn ontset en al de geesten stopt;
Dan komt de leste stuyp in ons gewrichten dalen,
En al wat mensch geleeck, verlaet sijn eerste palen;
De neus wort bijster scherp, de mont en tonge dor,
De sprake wonder hol, de stem geweldigh schor;
Het oogh sackt in het hooft, en gaet hem als verbergen,
1) Bedenckinge op de gedaente van stervenden mensch
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't En kent geen vrienden meer, oock is 't hem niet te vergen;
Het innigh bloet dat stolckt, al was het eertijts heet,
En uyt het mager rif ontstaet een klammigh sweet.
Men siet het opperlijf en al den boesem swellen,
En des al niet-te-min men kan de ribben tellen,
De lippen worden blauw, en al de leden kout,
En niet een eenigh deel, dat stant of wesen hout.
En schoon'er eenigh mensch het oore komt genaken,
Hy kan (hoe dat men roept) geen sinnen wacker maken;
Ten leste scheyt de ziel, die, met een bange sucht,
Verdwijnt gelijck een damp, of als een dunne lucht,
Dan schiet de swadder uyt, en blijft òf aen de wangen,
Of aen den bleecken mont òf aen de lippen hangen;
Daer is de mensch een romp, want als de ziel verdwijnt
Verscheydt'et altemael, wat anders geestigh schijnt.
Het oogh is enckel schrick, het licht dat is gebroken,
Voortaen maer nut alleen om toe te zijn geloken;
De mensch is soo ontvormt, als hy is uytgeleeft,
Dat oock sijn naeste bloet van hem een afkeer heeft.
Siet, daer is dan het lijf gelijck een block gelegen,
De tongh is sonder spraeck, en kan haer niet bewegen,
Het oor en hoort geen stem, al roept men uren lanck,
En wat'er over blijft en is maer enckel stanck.
Het graf, dat eyscht sijn recht. Een huys van weynigh delen,
Dat moet hier, tot besluyt, de leste rolle spelen;
Siet, dìt heeft slechts de mensch van al sijn machtigh goet,
Dat aerde wederom tot aerde worden moet.
Want als het ydel vleesch is in het graf gelegen,
En dat'et metter tijt een dorheyt heeft gekregen,
Dan is die gantsche romp als met een doeck bedeckt,
Vermits een asch-grauw verw', haer om de leden streckt.
Het lichaem is omvat als met een linnen laken,
Soo lange men het rif niet aen en komt te raken,
Maer soo de kist alleen het minste stootjen krijght,
Dan is 't een weynigh asch, dat van de beenen sijght.
Siet daer het moedigh dier, dat wy soo teerlijck vieren,
Ja, siet den vuylen romp, die wy soo dickmael cieren;
Wat is de schoonste vrou, en wat de grootste man?
Men vint nauw soo veel stofs als yemant grijpen kan.
Doch wilt in dit verhael, o ziel! u niet verschricken,
Maer, door een vast geloof, uw droeven geest verquicken;
Want schoon het lichaem sterft, en in het graf verrot,
De ziel kent geen verderf, maer gaet tot haren God,
Ons vleesch is voor het graf. Het graentje moet versterven
Al eer het nieuwe jeught van Gode kan verwerven;
De ziel moet uyt het lijf, het lijf moet in het graf,
Daer leyt'et sijn bederf en aertsche leden af.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

469

Laet dit u niet bedroeft, maer eer blymoedigh maken,
Het lichaem slaept alleen om weder op te waken;
God sal, te rechter tijt, ons vleesch en eygen been
Verwecken uyt de kuyl, en brengen over een.
Ick sie van heden af de graven opgebroken,
Soo haest het krachtigh woort sal wesen uytgesproken:
Rijst op ghy dooden, rijst! - Wat in het duyster lagh
Sal dan hem laten sien, en komen aen den dagh.
Geen mensch of menschen-kint en sal dan konnen schuylen,
Of in een dicht verwulf, of onder-aertsche kuylen,
Ja, schoon een gantschen bergh op yemant neder-viel,
Noch sal het voorigh lijf hem paren met de ziel.
Als Jonas van den visch, te midden in de baren,
Was schielijck opgeslockt, en spoedigh wegh-gevaren,
Ja, als hy was verruckt tot in het grousaem diep,
Doen was het, dat hem God als uyt den grave riep.
Die stemme wort gehoort, al lagh hy gansch versoncken,
Oock daer noyt menschen galm te vooren had gekloncken;
De groote Nahual, geroepen uytter zee,
Bracht Jonas wederom, en spoogh hem op de reê.
Wat God de visch beval, dat sal hy 't graf gebieden,
En wat de Schepper wil, dat moet terstont geschieden:
Soo haest als hy bevel aen lant of water geeft,
Daer is geen twijffel aen, het doode wesen leeft.
Al wat de woeste zee, al wat haer wijde stranden,
Al wat het vette kley, al wat de dorre zanden,
Al wat het woeste bosch voor dooden heeft bedeckt,
Sal uyt sijn diepen slaep dan worden opgeweckt.
De zielen even selfs die sullen nederdalen,
En yeder sal in haest sijn lichaem wederhalen;
Maer vry in beter stant als hy dat eertijts liet,
Al was'et vuyle stof, ja stanck en enckel niet.
De soon van Jonathan en sal dan geensints hincken,
Het zeer van Lazarus en sal niet leelijck stincken,
En Lea, die wel eer had mangel aen 't gesicht,
Sal vinden in haer oogh een glans van suyver licht.
Ons vleesch, eens opgeweckt, en sal noyt weder sterven,
En daerom by gevolgh oock nimmermeer bederven;
Het sal gantsch heerlijck zijn, en sonder eynde bly,
En daerom van verdriet en alle schande vry.
't En sal geen voetsel meer, geen decksel oyt behoeven,
En ons sal by gevolgh geen swackheyt meer bedroeven;
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Het sal doorluchtigh zijn, ja schoon oock boven wensch,
En soo in beter staet als eenigh ander mensch.
Laet dit staêgh, lieve ziel, by u in achtingh komen,
En dan sal alle vrees u worden afgenomen,
En dan sal 's werelts vreught, en druck, en sware pijn,
Niet anders als een droom in ons gedachten zijn.
Maer of wel dit verhael gaet boven ons gedachten,
Ghy moet'et even-wel, als seker, eens verwachten.
Siet, wat hier menighmael door kunste wordt gedaen,
Daer over wy verbaest, en gantsch verwondert staen.
Laet alderley metael met gout te samen mengen,
Men kan het wederom tot sijn gestalte brengen,
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Ja, trecken uyt de klomp een net en edel vat,
Verciert met beter glans als 't oyt te voren had.
De raders van het werck, dat ons plagh aen te wijsen
De stonden van den dagh, geslingert uyt de vijsen
En onder een gestort, is soo verbosten dingh,
Dat niemant dencken kan hoe dat het eertijts gingh.
Maer soo noch evenwel de meester wordt gebeden,
Te geven haren loop aen al de kleyne leden,
Slaet hy maer hant aen 't werck, het tuygh sal weder gaen,
En oock ter rechter tijt, en na gewoonte slaen.
Wat eyscht'er yemant meer? Gaet vlijtigh over-mercken
Veel dingen onbekent, en daer in Godes wercken;
Ghy sult ten vollen sien, oock in het aertsche dal,
Dat ja, te sijner tijt het vleesch verrijsen sal.
Het zaet, dat yemant zaeyt, dat valt gelijck verloren,
En siet, noch schiet'et op als op een nieu geboren;
Het is gelijck vergaen, en siet noch rijst'er uyt
Een blom, een schoone roos, of eenigh edel kruyt.
Let op de zijde-worm, die nu is uyt-gesponnen,
Hy schijnt als van de doot ten vollen overwonnen,
Ja, leyt daer als een romp, en vry geen kleyne tijt,
Tot dat ter rechter stont sijn doot-kist open splijt:
Dan komt hy voor den dagh, als uyt het graf verresen,
Doch niet gelijck een worm, of in sijn vorigh wesen,
Maer suyver, net, vernieut, met vleugels aengedaen,
En wat de doot geleeck, dat is van hem gegaen.
Ghy weet dat t'sijner tijt de werelt sal verbranden,
En worden enckel stof, gelijck de schrale sanden;
Maer dat Gods hooge macht, uyt die vervallen asch,
Haer wesen maken sal, gelijck een suyver glas.
Dit schijnt de menschen vreemt, ja dickmael groote lieden
Die vragen of'et kan, en hoe het sal geschieden?
Maer al wie hier op dubt, die bidt ick dat hy siet.
Wat hier de kunst vermagh, en wat'er deur geschiet.
Gaet, let wat voor een werck van overschoone glasen,
Uyt stof van enckel sant, Venetië weet te blasen,
En dit wordt in het vuur, of door de kunst gewrocht,
En 't was een slecht gesel die eerst de vondt bedocht.
Nu segh, wie kan'er zijn die twijffel heeft te maken
Aen Godes eygen woort, en soo gewisse saken?
Heeft niet die hooghste geest hier toe volkomen macht,
Nadien een nietigh mensch dit wonder heeft bedacht?
Nu, dit 's een snege vont, en waert om aen te mercken,
Ja waert, dat even staêgh hier op ons sinnen wercken;
Want hier is (na my dunckt) de grondt en rechte voet
Van dat eens wesen sal, en eens geschieden moet.
Noch wil ick menighmael aen dit verhael gedincken:
Wanneer ick uyt een glas voortaen sal mogen drincken;
Want dit sal even dan my voor een lesse zijn,
Dat ick my noyt en sal vergeten in de wijn.
Nu spreeck ick heden aen al mijn geminde vrienden,
Die my eens tot vermaeck, of soet geselschap dienden:
‘Inwoonders van het stof, die hier beneden rust1),
Al is te deser tijt uw leven uyt geblust,
1) Joh. 25.20.
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Uw lijven enckel asch, gewis ghy sult verrijsen2),
Want God sal aen het graf sijn hooghste macht bewijsen;
Uw vleesch sal even selfs, gelijck als jeughdigh gras,
Eens zijn in beter stant oock als het eertijts was.
Geen tranen sullen meer op uw bedroefde wangen,
Geen leet of bange sorgh uw treurigh hert bevangen,
Daer sal een reyne glans, een helle sonne-schijn,
Daer sal een eeuwigh heyl in uw gewrichten zijn!’
O doot, die 't al verslint! dit moet ick u verwijten,
Ghy kont niet anders doen, als in ons aerde bijten,
En noch en zijn wy niet voor uwen wreeden tant,
Wy zijn oock (waer wy zijn) in Godes eygen hant.
Nu ziel, uw tijt genaeckt, ey! soeckt geen ommewegen,
En doet op heden niet, gelijck de kinders plegen,
Die roepen kranck te zijn, en als de meester koomt,
Dan schuylens' in het bed, en zijn geheel beschroomt;
Sy veynsen wel te zijn, om niet te zijn genesen,
Ontrecken haren pols, en wouden elders wesen;
Maer ghy moet, lieve ziel, niet schricken voor de baer,
Maer neemt haer bootschap aen, gelijck een blijde maer,
Wat heeft de werelt in? wat konje nieuws bejagen,
Wat vreughde wachtje noch omtrent uw leste dagen?
Ghy, spreeckt met vollen mont, en seght: Wie is'er niet
Die licht verhuysen wil, wanneer hy beter siet?
Wanneer'er yemant trouwt, en dat hem is gegeven
Om met een lieve vrouw sijn dagen af te leven,
Is die niet stracx bereyt? pooght hy niet wonder ras
Te scheyden uyt'et huys, daer hy te vooren was?
Sijn ouders af te gaen, sijn broeders daer te laten,
En alle die met hem aen eene tafel saten?
Hoe soet, hoe aengenaem, dat haer geselschap scheen,
Hy scheydt'er willigh af, en gaet blymoedigh heen;
Hy seyt, met vollen mont: Vaer wel geminde vrienden,
Die my tot heden toe voor lief geselschap dienden;
Ons soete tafel-praet, ons jocken heeft gedaen,
Ick vange nu ter tijt een ander leven aen,
En daerom dient van hier mijn afscheyt nu genomen,
Al wat ick heb gewenscht, dat heb ick nu bekomen;
Vaert wel, vaert heden wel, ick wensch u goeden dagh,
Ick weet een beter staet die my gebeuren magh.
Wel, gaen de saken soo, dat van ons vorigh wesen
(Hoe soet, hoe aengenaem, hoe seer by ons gepresen)
Wy afstant konnen doen, wanneer men is getrouwt,
Om dat een swacke vrou ons dan geselschap houdt;
Hoe sal het eeuwigh heyl, dat wy hier boven wachten,
Ons niet met blijden geest de werelt doen verachten!

2) Job. 16.19.
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Hoe sal ons ziele niet bereyt en willigh staen,
Wanneer wy uyt verdriet in vreughde sullen gaen!
O laet my, lieve God, den hemel zoo gevoelen,
Dat ick blymoedigh ga uyt dese lage poelen,
En maeckt ontrent de doot mijn sinnen onbevreest,
Door voor-smaeck aen de ziel van 't eeuwigh bruylofts-feest.
Ach, niet als met geklagh van hier te konnen scheyden,
En tot de leste reys geen sinnen aen te leyden,
Dat komt ons van het vleesch, en geensins van den geest;
De swackheyt van geloof is oorsaeck dat men vreest.
Want soo men voor gewis en seker konde stellen,
Dat ons na desen tijt geen sieckten sullen quellen,
Geen leet, geen ongemack, geen druck of sware pijn,
Wie zou'er van de doodt afkeerigh konnen zijn?
Ja, soo men recht begreep de wonderbare saken
Die God sal, na de doodt, sijn kinders laten smaken;
Wie doch en wenschte niet, oock met de gansche ziel,
Dat hem van stonden aen het graf ten deele viel?
Elias sagh wel eer een wagen nederdalen,
Bedeckt met enckel vuur en vlam-gelijcke stralen,
De paerden even soo, en des al niet-te-min,
Hy gaf hem na de koets, en sat'er willigh in.
Hy wiste, dat de vlam hem niet en soude treffen,
Maer dat hem 't heylsaem vuur ten hemel sou verheffen;
Dies was de man getroost, en vreesde geen gevaer,
Maer liet sijn metgesel en aertsche mantel daer;
Een pest, of heete koorts, hiet dat Elias wagen,
Waer door een reyne ziel ten hemel wordt gedragen.
Mijn ziel, ontset u niet wanneer u dit gebeurt,
Want als'er blijtschap naeckt, en dient'er niet getreurt.
Op, op tot onsen God, als met de gantsche krachten,
En sent in rechten ernst ten Hemel uw gedachten!
Stelt vast in uw gemoet, en op een wissen gront,
Dat ghy, om Christi wil, geen hinder lijden kont!
Dat u geen swarte macht, geen poorten van der hellen,
Dat u geen tweede doodt is machtigh oyt te quellen;
Dat ghy verwinnen sult, oock in den laetsten strijt,
Om datje door het Lam aen God verzegelt zijt.
Wie recht boetvaerdigh is, met afkeer van de sonden,
En stelt sijn gantschen troost in Christi reyne wonden,
Die is God aengenaem, al is'er swackheyt by,
En dit maeckt even selfs een treurigh herte bly.
Ofschoon de Duyvel roept: o mensch! ghy sijt verloren;
Wacht heyl van uwen God, hy heeft'et u gesworen.
Als uw boetvaerdigh hert tot uwen Schepper sucht,
Al is ons vyandt sterck, sijn beste leger vlucht.
Wat kan u, lieve ziel! òf doodt òf helle schaden?
Siet op des Heeren bloet, een diepte van genaden!
Schoon datje gantsch beswaert, en vol gebreken sijt,
Soo ghy Hem recht genaeckt, Hy schelt uw sonden quijt.
Gelijck eens vaders hert is vaerdigh om t'erbermen,
Wanneer een treurigh kint tot hem bestaet te kermen;
God siet oock even soo ons droeve zielen aen,
Ghy kondt niet ongetroost van hem daer henen gaen.
Siet, die niet vast en stelt, als met geheele krachten,
Dat God genadigh is, oock boven ons gedachten,
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Ja, dat hy sondaers selfs sijn heyl en gunste biedt,
Die kent den rechten aert van God den Heylant niet.
Doch weet dit soet verhael uw geest niet op te trecken,
Siet echter uw geloof geduerigh op te wecken,
Steunt vry op uwen God, want in sijn hoogen raet,
Daer neemt sijn Vadergunst de wille voor de daedt1).
Verlaet dan uwen romp, en komt'er uyt getreden,
Als een die na sijn huys met vreughde komt gereden;
De schult-heer is voldaen, verblijdt u, waerde ziel!
Want 't handschrift is te niet dat ons verbonden hiel.
Soo lief had God den mensch, dat hy voor heeft genomen
Den Soon, sijn wraerdste pant, tot ons te laten komen;
Die is om onsent wil uyt sijnen throon gegaen,
Die heeft het kranck gestel, ons lichaem, aengedaen;
Die is tot onsen troost, ja voor ons snoode sonden,
Geboren uyt een vrouw, in doecken opgewonden,
En in een krebb' geleyt, gelijck een tanger kint,
Dat voor hem geen gemack, of bed', of wieg' en vint;
Die heeft, om onsent wil, veel leets en hoon geleden,
Veel smaetheyt uytgestaen, de pers alleen getreden,
Een harden dood besuert; niet als een mensche lijt,
Die uyt de werelt gaet op sijn bescheyden tijt,
Maer 't kruys, het schendigh hout, dat heeft hy moeten dragen,
Als hem eerst gantsch het lijf vol stramen was geslagen,
En 't hooft vol dorens stack; in 't korte: soo gestelt,
Dat hy als voor een vloeck van yeder was gemelt.
Siet, dit is 't suyver Lam ten vollen wedervaren,
Doen wy van hem noch vreemt, en sijne niet en waren;
Wy sijn dan, lieve ziel! wy sijn door hem verlost,
Wy hebben Godes Soon sijn hertsens bloet gekost.
Maer na dit soet gespreck en dient'er niet geswegen,
Wel bidt, ey lieve! bidt, om staegh een vaster zegen;
Segh: Heer, ick heb geloof, doch niet in volle maet,
O! kom mijn swacke ziel in desen ancxt te baet.
Mijn treurigh hert getuyght, dat veelderley gebreken,
Oock van mijn jonckheyt aen, in desen boesem steken;
Soo dat ick waerdigh ben van u te sijn verjaeght,
Ja, met het eeuwigh vuer voortaen te sijn geplaeght.
Oock is my wel bekent, dat al mijn beste sinnen
Niet konden, sonder u, mijn feylen overwinnen,
Niet dencken, niet bestaen, niet brengen aen den dagh,
Dat voor mijn groote schult betalingh strecken magh;
Dies sta ick gantsch verstelt, en waer oock buyten rade,
Indien ick niet en sagh den throon van uw genade;
Indien ick niet en wist, dat ghy, te geener tijt,
Noch uyterlijck vergramt noch onverzoenlijck sijt;

1) Obedientia Deo debita in affectu magis, quam in effectu consistit. D. Perkins in tract.
Consolations for troubled consciences. Ex. Amb.
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Maer uw gesegent woort dat heeft ons leeren mercken,
Dat uw liefd' overtreft oock al uw hooghste wercken;
En al dit is gegrondt op Hem die neder quam,
En ons geheele schult tot sijnen laste nam.
Dies als ick, lieve God, uw liefde ga bedencken,
En datj' oock sondaers selfs met segen wilt beschencken,
Soo voel ick dat mijn hert als in den Hemel stijght,
En, door uw soeten troost, een ander wesen krijght.
Dies sie ick in der daet uw liefde tot de menschen,
Ja, tot mijn eygen ziel; hoe kan ick beter wenschen?
Waer soeck ick ander hulp? Voor my, ick weet'er geen,
Want al mijn troost bestaet in Uw genaed' alleen,
Ghy, die 't gekroockte riet noyt sijt gewoon te breken,
Wilt doch mijn flauwe vonck met heyligh vuer ontsteken;
Ghy weet'et, lieve God! gelijck ick oock beken,
Dat ick, ellendigh mensch! een nietigh sondaer ben;
Maer ghy, van uwen throon vrijwilligh afgekomen,
Hebt, uyt genaed' alleen, my sondaer aengenomen;
Dies wort ick nu gewaer, dat noyt gebroken hert1),
Dat u met ootmoedt soeckt, van u verstooten wert.
Hoe soud' ick dan mijn ziel met wanhoop mogen quellen,
Dewijl ick mijnen troost op u vermach te stellen?
Ghy hiet een droeve ziel tot uwen throon te gaen,
En dat is voor de mensch des Hemels rechte baen.
Een heuvel, vasten bergh, een rots sou mogen wijcken,
Maer Uw onfeylbaer woort sal nimmermeer beswijcken;
Wat van U werdt geseyt, en uyt uw lippen gaet,
Is vaster als de grondt daer op de werelt staet.
Siet, schoon ons sonde waer soo roodt gelijck scharlaken,
Hy heeft ons toegeseyt die wit te sullen maken.
Op, op, mismoedigh hert! en recht uw swacke kniên,
Ghy sult, tot uwen troost, den grootsten Herder sien.
Wech Duyvel, sonde, doodt! ghy moet op heden wijcken,
Mijn ziel en sal voortaen niet meer voor u beswijcken,
Schoon dat te deser tijt mijn aertsche woningh breeckt,
Ick voele Godes troost, die in mijn ziele spreeckt.
Schoon doodt of helle woelt, 't en sal my niet verschricken,
Het bloet van Godes Soon dat sal mijn hert verquicken;
Al voel ick nu ter tijt de prangen van de doodt,
Ick ben wel in verdriet, maer even buyten noodt.
Ghy sijt de waerheyt selfs, Uw mont sal nimmer liegen,
Uw' woort niet ijdel sijn, Uw' tonge niet bedriegen;
Dies stel ick mijn gemoet op Uw' beloften vast,
O! weest mijn toeverlaet, nu Hel en Duyvel bast.
Maer soo uw swacke tongh niet langer weet te spreken,
Of dat u, door de pijn, de woorden blijven steken,
Neemt dan tot uw' behulp, het is een deftigh werck,
Een vrient, een heyligh man, een hoeder van de kerck.
Gebruyckt, alwaerje kont, gemeenschap van gebeden,
En schoon uw' kracht beswijckt; en al de buyten-leden,
Roemt noch des Heeren naem, oock met een vollen mont,
En seght, in rechten ernst, soo langh ghy suchten kont:
‘Verlosser, eenigh heyl, en trooster aller zielen!
En laet in dit gevaer uw' schepsel niet vernielen;
1) Matth. 11.18.18.
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Ghy hebt in uw' gewelt de prangen van de doodt,
Verquickt mijn bange ziel in desen hoogen noodt.
Of schoon mijn flauwe tongh niet meer en weet te spreken,
Laet my noch evenwel uw' gunste niet ontbreken,
En als ick missen sal 't gebruyck van mijn gesicht,
Weest ghy dan, lieve God! mijn troost en eeuwigh licht.
Oock als ick op het lest geen stem sal konnen hooren,
Soo spreeckt door Uwen geest tot mijn inwendigh' ooren,
En als mijn hert beswijckt, en my de kracht begeeft,
Soo maeckt dat Uwe geest in my noch krachtigh leeft;
Laet in die bange stondt Uw' lieffelijcke stralen,
Laet Uw' genadigh oogh in mijn gewrichten dalen,
De troost, die neder komt van Uwen reynen geest,
Is als een voor-gerecht van 's Hemels eeuwigh feest.
Laet Uw onwaerden knecht van hier in vrede scheyden,
En doet sijn bange ziel tot uwen throon geleyden!
Mijn levens-tijt verloopt: Ick sie den swarten nacht,
Dies is 't Uw' heyl alleen dat ick op heden wacht.
Ick haeste, lieve God! en wil van hier vertrecken,
Maer Ghy hebt volle macht my weder op te wecken;
Dies schoon ick heden sucht, en doe een bange reys,
Ick sal U weder sien, oock in dit eygen vleys.
Geen doodt, geen duyster graf, geen machten van der Hellen,
Ja, niet dat eenigh mensch hier is gewoon te quellen,
Sal immer dese ziel van U verscheyden, Heer!
Want ick sal Uwe sijn, en dat voor immermeer!
Wegh Satan, hels gespuys! wegh Duyvel, ziel-verrader!
God, God sal eeuwigh sijn mijn goedertieren Vader;
Dit bidd' ick voor het lest, dit wensch ick aldermeest.
U, U genadigh God! beveel ick mijnen geest.’
Als ghy dus hebt gesucht, verschuyft dan uwe sonden,
En plaetst uw gantsche ziel in Christi reyne wonden;
Houdt u daer vast geset, oock in den laesten noodt,
En lijdt dan met gedult de prangen van de doodt.
't Is maer een korte stont die ghy noch hebt te strijden,
't Is maer een kleyne tijt die ghy noch hebt te lijden;
Houdt, dat Hy in den noot u niet verlaten sal,
Die noyt uw' ziel verliet in eenigh ongeval.

Besluyt:
Nu gunt my, lieve God, terwijl ick u verwachte,
Dat ick van nu vooraen geen aertsche dingen achte;
Vermeerdert mijn geloof, en geeft my recht gedult,
Tot datje dese ziel voor U ontbieden sult!
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Hof-gedachten,
dat is invallen by gelegentheyt, oft op 't gesichte
van boomen, planten, bloemen, keuyden, en
diergelijcke aerdt-gewassen, verweckt, in 't
buyten-leven van den schrijver, op Sorgh-vliet.
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Preces ad deum opt. max.
Alme Parens, Deus omnipotens, Pater optime rerum,
Cui mare, cui tellus famulatur et ardua coeli
Machina, et ad nutum cui tartara dira tremiscunt;
Ad te confugio supplex et pectoris imi
Pando fores, sed tu taciti penetralia cordis,
Atque animi motus meque intus et incute nosti.
Alma dies veniat quae me de corpore mortis
Eximat, atque animam meliori sede reponat,
Et Christo insinuet, totis resoluta medullis
Ut mens pura Deum spiret, coenoque relicto,
Nil nisi summa petat, coelique perambulet axes.
Nec locus, aut spatium, nec pars fluat ulla diei,
Quin prece te, Pater omnipotens, quin supplice voto
Te venerer, gratoque feram super aethera cantu.
Non munus sit inane mihi, non funus Iesu,
Qui se pro nobis ingentibus obtulit ausis,
Et nostrum portavit onus, noxasque piavit,
Victima grata Patri magnoque salutifer orbi.
Gloria, laus, et honos tibi sit, Pater optime rerum,
Qui genus humanum tanto dignatus amore es,
Et miseram hanc animam coelesti luce beasti:
Adsis, vera Dei soboles, nosque insere coelo.
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Aen de eerbare, deught-rijcke, konst-lievende jonck-vrouwen
Elizabeth, Jannette, Marie, Amarante, Anna, dochters van den heer
Cornelis van Aersen, in sijn leven heere van Wernhout, en drossaert
van de stadt en baronnye van Breda, en van Anna Cats, mijn oudtste
dochter: en jonck-vrouwen Marie, Elizabeth, Anna, Catharina,
dochters van den heer Cornelis Musch, in sijn leven heer van
Waelsdorp, en griffier van de ho. mo. Heeren Staten Generael der
Vereenighde Nederlanden, en van Elizabeth Cats, mijn jongste
dochter.
Hoort nichten, die in Sorrigh-vliet,
Bywijlen, soet vermaeck geniet,
Of als de Mey en Lente-tijt,
Met haer gebloemden wagen, rijt;
Of als hier al 't geboomte bloeyt,
Of 't ooft oock in het wilde groeyt,
Terwijl de fiere nachtegael,
Hier queelt met staêgh een nieuwe tael; Hoort, segh ick, hoe men winterdagh
Oock hier iet soets genieten magh;
Te weten, als het onweêr raest,
En wint uyt volle kaken blaest;
Of als de vorst en koude bijt,
En in uw' teere wangen snijt.
Begeeft u dan tot desen boeck,
En doet vry naerstigh ondersoeck,
Wat boom, en bloem, en plant, en kruyt,
En wat'er uytter aerden spruyt,
Aen maeght, of vrouw', of deftigh man,
Voor soet bedencken geven kan.
En wat geheym God heeft geleyt
In al dat hy voor ons bereyt;
En hoe het op ons wesen past,
Dat hier aen boom en kruyden wast.
Want sooje dit wel gade slaet,
En dat'et u ter herten gaet,
Ghy sult'er vinden, schoon het vriest,
Al wat men in de kou verliest.
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Aen de eerbare, vernuftige, welbescheydene juffrou Cornelia Baers,
weduwe wijlen D. Matthias Havius, gouvernante van mijn
huys-houdinge op Sorgh-vliet.
Eerbare juffrou, waerde vriendinne,
Siet hier een deel van Sorrigh-vliet,
Dat aen u dese prente biet,
Vermits ghy, met gestage vlijt,
Hier in geduerigh besigh zijt,
En acht'et voor geen kleyne vreught,
Dat ghy te samen brengen meught,
Uyt bloemen, planten, vruchten, kruyt,
En wat hier aen der heyden spruyt,
Dat tot een nette tafel dient,
Ter eeren van een lieven vrient.
Dit wort soo wel by u bedacht,
Ja, net en konstigh uyt-gewracht,
Dat oock de grootste van het landt
Het schatten voor een edel pandt;
Ja, dat een Prins, een Koningin,
Genieten 't met een blijden sin.
Vriendinne, na mijn leste reys,
Die ick haest doen sal uyt het vleys,
Sal dit hier voor een teycken staen,
Dat ghy mijn huys hebt wel gedaen,
Niet slechts hier in dit dorre sant,
Maer in het machtigh Britten-lant;
Daer hebj' in volle daet gesien,
Wat in de werelt kan geschiên.
Maer of je daer of elders waert,
Ick sagh gestaêgh uw' vromen aert,
Daer van ick hier getuyge ben,
Dewijl ick uw' trou herte ken.

I. Op 't gesichte van kickvorsschen.
Hier sie ick hoe de kickvorsch springt,
Ick hoor' hoe dat het beesje singt.
Ick sie het op het drooge lant.
Ick sie het op den water-kant.
Ick sie het in een diepe vliet;
Maer nat of droogh en schaet hem niet.
Het is soo naeckt gelijck een pier,
En echter 't is een vrolijck dier:
Het is van vreught en blijschap vol,
En siet, 't en hoeft geen hair of wol.
Al waer het komt, of henen gaet,
't En doet geen ander dieren quaet;
Niet eene wort van hem gewont,
Want 't heeft geen tanden in den mont.
Een stil, een vroom, een billick mensch,
Die vint sijn lust en herten-wensch,
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Oock in een slecht en kleyn bedrijf,
Al heeft'et weynigh om het lijf,
Al draeght hy slechts een matigh kleet,
Met weynigh kosten uyt-gereet,
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Hy vint geneught en groot vermaeck,
Oock even in een kleyne saeck;
Men hoort niet, dat hy iemant bijt;
Hy leyt een leven sonder nijt,
Hy quetst geen mensch, al is hy boos;
Sijn mont die is als tandeloos.
In u alleen, o lieve God!
Bekoomt de mensch sijn hooghste lot.
Alleen aen uwe rechterhandt,
Daer is het langh-beloofde landt;
Daer is het woonhuys van de rust,
Daer is de volheyt aller lust,
Als ghy den mensch vernoegen geeft,
Of hy dan veel of weynigh heeft,
Sijn geest is vrolijck en gerust,
Ja druck is hem als herten lust.
Wat danck ben ick u schuldigh, Heer!
Wat eysch, of wensch, of wil ick meer!
De plaets daer ghy my hebt gestelt,
Die was eerst maer een sandigh velt,
Daer niet en stont oft op en wies,
Als mosch oft maer een schrale bies.
Nu zijn hier boomen over al,
En vry niet in een kleyn getal,
Niet schoon alleen door jeughdigh groen,
Maer die oock anders voordeel doen:
Sy staen met vruchten overschut,
Soo dat de moeder dient gestut;
Vermits het (door de gulle vrucht)
Schijnt, datse van de swaerte sucht.
Wat danck ben ick u schuldigh, Heer!
Wat is 't, dat ick hier niet en leer!
Wat vind' ick hier een hooge school,
Terwijl ick in de velden dool!
Wat vind' ick lessen over-al,
Die my geen mensch ontnemen sal!
Wat vind' ick wonders, waer ick ga,
Waer ick het oogh maer nedersla!
Oock in het stof en mulle zant,
Daer sie ick uwe rechterhant:
Daer sie ick kracht en hoogh beleyt,
Dat my noyt mensch en heeft geseyt.
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Wat kruyt-boeck is'er oyt gemaeckt,
Dat hier de rechte gronden raeckt!
Geen mont, of handt, of nette pen,
Die ick hier toe genoeghsaem ken,
Om uyt te drucken, door de kunst,
Des Heeren noyt volpresen gunst.
Een muys, een mol, een mugh, een mier,
Een kickvorsch, of een naeckte pier,
Een bloem, een gras, het minste kruyt,
Dat roept uw groote wonders uyt:
Dat doet ons reysen metten geest,
Waer doot noch helle wert gevreest.
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Wat danck ben ick u schuldigh, Heer!
Waer ick my wend' of henen keer,
Ja wat ick doe, of maer en poogh,
Daer sie ick, dat uw' gunstigh oogh
Gestaegh ontrent mijn saecken gaet,
En op mijn woningh stille staet:
Ja, schoon al trest my tegenspoet,
Noch vind' ick al uw wegen goet;
En of 't mijn vleesch al tegenstaet,
Noch valt'et uyt tot mijner baet.
Daer 't niet en valt als ick het wensch,
Daer heb ick 't als een Christen mensch.
Wat danck ben ick u schuldigh, Heer!
'k En wil geen staet of werelts eer,
'k En wensch geen goet of groote schat;
Ick ben voortaen des werelts sat.
Het vleesch baert ons maer ongeval,
Geeft U aen my, en neemt'et al!

II. Op 't gesichte van een druyven-tros.
Lest, daer ick aen een tafel sat,
Alwaer men schoone fruyten at,
Gaf my de waert een druyven tros,
Verlustight met een schoone blos,
Geschildert met een aerdigh blau,
Doorluchtigh, als een klaren dau.
Maer t'wijl ick van de druyven eet,
En nu haer keest en smake weet,
Soo vond' ick, dat het groot gewas
Noch suur, en wrangh, en vinnigh was;
Maer dat de kleynste druyven sijn
In geur gelijck als soete wijn:
Soo dat haer lieffelijcke smaeck
Aen my en yeder gaf vermaeck.
Als ick dit onderscheyt bemerck,
Soo dacht ick aen dit wonder-werck:
Ick dacht, de son, gaend' over-al,
Beschijnt de vruchten van het dal
En al de druyven die men siet,
Doch sy en rijpt de grootste niet.
Wat hoogh en opgeswollen staet,
Dat is 't dat' in sijn wesen laet:
Maer slechts het kleyn, ja minste goet,
Dat maecktse rijp, en suycker soet.
Nu let, o ziel! op dit geval,
En segh wat ick hier leeren sal:
Een herte niet verwaent of hoogh,
Maer nedrigh in sijn eygen oogh,
Daer woont des Heeren reynen geest,
Daer is sijn zegen aldermeest.
O God! die lieft een sedigh hert,
Dat met geen pracht gedreven wert,
Laet my voor u gebogen gaen,
En vrijd mijn ziel van losse waen;
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Waer toe verheft sich asch en stof?
U Heer alleen, behoort den lof:
Op dat'er even desen dagh,
Uw' zegen aen beklijven magh.

III. Op onge-inte boomen.
Die uyt een gulle schoot, oock van de beste boomen,
Bequame planten wacht, die bout op losse droomen;
Kiest vry een keestigh hout, oock in sijn beste jeught,
De boom, daer uyt gequeeckt, is van geringe deught.
De stamme dient vernieut, met inten op te setten,
En daer op moet voor al een geestigh planter letten;
En wie dat aen een boom sijn eygen tacken laet,
Die maeckt dat het gewas sijn meester niet en baet.
Ja, schoon een keestigh hout al inten heeft ontvangen,
En dat aen sijn gewaey oock schoone vruchten hangen,
Indien men boomen queeckt, oock uyt het beste zaet,
De vruchten even-wel die sijn noch echter quaet.
Noch heb' ick dit gemerckt aen veelderley gewassen,
Dat na den eersten houw haer tacken beter wassen,
En 't graen, dat suyver is, wanneer het wort gesaeyt,
En is noyt sonder kaf, oock als het wort gemaeyt.
't Gaet dus oock met de mensch: sijn wesen is bedorven,
't En zy hem van den Heer genade zy verworven.
Al wat van menschen komt is noyt van goeden aert,
Tot dat'et Godes Geest ten vollen wederbaert.
Siet, schoon na Joodsche wijs de vader was besneden,
Sijn kint had' even-wel de voorhuyt aen de leden,
En soo men in der daet oock onder ons bevindt,
De beste Christen selfs die krijght een sondigh kint.
Ach! wat is van de mensch, wy zijn als buyten rade,
O God! ons eenigh heyl bestaet in uw' genade.
Ghy sijt die ons vernieut, ja ghy en anders geen,
U zy dan eeuwigh lof, en prijs, en eer alleen!

IV. Op 't gesichte van 't aenkomen van de lente-tijdt.
De strenge winter heeft gedaen,
De schoone dagen komen aen.
Het water dat bevrosen stont,
Dat wort gesien tot in den gront.
De boomen, van de sneeuw' bevrijt,
Beloven nu een soeter tijt;
En d'aerde, die gesloten was,
Vertoont ons groen en weligh gras.
Het bloempje, dat scheen dood te sijn,
Verlustight door de sonne-schijn,
Ontluyckt sijn nieuw' en aerdigh blat,
En toont daer in een rij eken schat.
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In 't korte, geen soo kleynen kruyt,
Of 't brenght een ander wesen uyt.
Dewijle dan het aertsche dal
Sich gaet vernieuwen over-al:
Mijn ziel, ghy dient oock soo te doen,
En wassen, als het jeughdigh groen;
Ghy die den nieuwen tijt besiet,
En daer uyt soete vreught geniet,
Gaet, treckt eens uyt den ouden mensch,
Dat is de Lente, dien ick wensch.
O God, die uwen zegen streckt,
Op al dat nu den acker deckt,
Vernieut, o Vader! mijn gemoet,
Gelijck ghy nu de kruyden doet.
Geeft my, dat ick u dienen magh,
Tot aller uuren van den dagh,
Met lijf, en ziel, en mont, en pen,
Soo langh ick hier op aerden ben.
En heb ick yet ter werelt meer,
Maeckt alles nieuw tot uwer eer!

V. Op 't gesichte van een mol, die, uyt d'aerde ruypende, van een
reyger, of diergelijcke vogel, wiert opgegrepen.

Lest, doen ick in de groente sat,
Met veel gedachten opgevat,
Wert ick gewaer een swarte mol,
Gekropen uyt haer duyster hol.
Ick sagh, hoe daer een vogel quam,
Die in der haest den kruyper nam,
Die 't beest met open klauwen greep,
En dapper in de lenden neep;
En die het, met een snelle vlucht,
Gingh voeren in de blauwe lucht;
En, buyten twijfel, op het lest,
Sou brengen in sijn grage nest.
Wel, peysd' ick doe, wat sie ick hier?
Dat loos, dat slim, dat listigh dier,
Dat in het duyster kunstigh wroet,
En wonder in der aerden doet;
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Dat soo veel kromme gangen weet,
En soo veel kleyne dieren eet;
Dat is gantsch blint, gelijck het blijckt,
Wanneer het na den Hemel kijckt:
't En kent niet eens sijn eygen noot,
't En let niet op sijn eygen doot;
't En weet niet hoe de saken staen,
Die hem tot aen het leven gaen.
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Wie diep in aertsche dingen siet,
Weet van den Hemel dickmael niet,
Hy is daer in, als steke blint,
En onbewust, gelijck een kint;
Hy soeckt na lust, of eer, of goet,
Siet, daer in wortelt sijn gemoet.
Daer spreeckt hy van met vollen mont,
Daer spreeckt hy van uyt 's hertsen gront,
Daer gaet hy breet, en wonder vast,
Vermits het op sijn wefen past.
Ey lieve, wat is van de mensch!
Ach! schoon hem, na sijn eygen wensch,
Ten deele valt lust, eer, en goet,
't Is maer in d'aerde dat hy wroet.
't Is ja, dat hem ter hellen drijft,
Soo hy daer aen verslingert blijft1).
O Godt! maeckt ons gedachten vry
Van soo een dulle raserny,
Van soo een onbedachten sin,
En stort'er uwen zegen in!
Laet onsen geest inwendigh sien,
Wat eens hier namaels sal geschiên.
Laet ons begrijpen, boven al,
Wat na dit leven wesen sal;
Indien niet na de volle daet,
Ten minsten na de rechte maet.
Wie maer een deel des Hemels siet,
En acht de gansche werelt niet.

VI. Op 't gesichte van een boom, weynigh tacken en veel wortels
uytgeschoten hebbende.
Laetst was ick in een schoonen hof,
Daer vond' ick vry geen kleyne stof,
Om aen te spreken mijn gemoet,
Wanneer het in der aerden wroet.
Ick sagh daer stont een boom geplant,
Niet verre van den water-kant;
Een hovenier, die by hem quam,
En sloegh sijn oogen op de stam,
Die sprack: dit hout en dient ons niet,
Vermits het lot noch tacken schiet;
1) Och Heere! hoe is het met my? Ick kan sien in aertsche dingen groot onderscheyt der saken,
en als het my oock wat begint aen te gaen, ick kan daer over geweldigh beweeght wesen, en
over de geestelijcke dingen ben ick noch soo blint, soo ongevoeligh. Waer is mijn gevoelen
van de heerlickheyt uwer hooger Majesteyt, vuyligheyt der sonde, van de lieflijekheyt uwer
genade, en de voortreflijckheyt der Christelijckheyt? Ware dat ter dege by my; sou dan oyt
langer d'ydele nietige verganckelijcke beuselingen van dese tegenwoordige werelt my meer
ter herten gaen, dan de hemelsche en Godlijcke dingen? Och Heere! geve doch, dat ick my
hier over vernedere, en dat ick mijn ziele geen ruste en geve tot dat ick sulcx gebetert vinde.
W. Teelingius in sijn Tijdtwinninge.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Vermits het toont een treurigh groen;
Ick meen het heden uyt te doen.
De meester, die ontrent hem was,
Die seyde: lieve, niet te ras!
Hoe, weet ghy niet den wijsen raet,
Die in het boeck des Heeren staet?
Mest eerst den boom, en beyd' een wijl,
Eer ghy gebruyckt de felle bijl.
Neen, seyd' terstont den hovenier,
Dit hout en is maer voor het vier;
Want hoop van vrucht uyt desen boom
Dat is maer waen en enckel droom;
Daer is voor hem geen mesten aen,
Oock heb ick 't over-langh gedaen;
Hy is geen kost of moeyte waert,
Maer nut tot brandt-hout aen den haert.
Sijn heer die sweegh; dat was geseyt,
Dat hy van sijn gevoelen scheyt;
Dies pooght de knecht dien eygen stont,
Den boom te rucken uyt den gront:
Maer neen, hy stont hem al te vast,
Soo dat hy op geen trecken past;
Hy stont te diep, en was te sterck,
De spa moet komen aen het werck.
Maer t'wijl de man dus staet en spit,
Verneem ick en de meester dit:
Als dat de boom veel wortels hadt,
Geloopen midden in den padt,
En diep gevestight in den gront,
Soo dat hy vast, en seker stont.
Hier sprack de meester wederom:
Gewis, ghy zijt my wat te dom,
Soo af te keuren dit gewas,
Dat wel en diep gewortelt was.
't Is maer te slimmer (seyd' de man)
Ick houd'er niet ter werelt van:
Een boom, die groote wortels schiet,
En tack, noch vrucht, sijn meester biet,
Die is voor al van slimmen aert,
En soo niet waert te zijn gespaert.
Dit seyd' de vriendt, en tot besluyt,
Trock hy den boom met krachten uyt.
Maer als het hout ter aerden viel,
My docht het gingh my door de ziel;
Voorwaer, het scheen dat ieder tack
Op mijn bedrijf en leven sprack;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

481
My docht, ick schoed' op dese leest,
En soo bekeef ik mijnen geest:
Wat hebt gy wortels uytgestreckt
En ick en weet niet waer gereckt;
Hoe weynigh tacken in de lucht,
Die zijn bekwaem tot goede vrucht;
En echter uw' onvruchtbaer hout
Staet in het schoonste van het wout;
Staet noch, ja staet oock even hier!
O! danckt den grooten Hovenier,
Dat hy u noch op aerden dult,
Die sonder vrucht de plaetse vult;
Ja, staegh uw dorre tacken lijt.
Mijn ziele! dient u van den tijt,
En denckt, hoe licht u kan geschiên
Het onheyl by ons nu gesien.
O groote planter van de mensch!
Vergunt mijn ziele dese wensch:
Dat ick niet in der aerden sijgh,
En daerin groote wortels krijgh;
Maer dat mijn tacken mogen gaen
Vry hooger als de doffe maen,
En dat ick vruchten dragen mach,
Gelijck een danckbaer herte plach;
En dat alleen ter uwer eer,
Om u te loven immermeer.
O groote Planter van de mensch,
Vergunt mijn ziele dese wensch!

VII. Op 't gesichte van een huys-slecke.
Lest gingh ick treden in een hof,
En leyde sware saeken of:
Maer t'wijl ick in het jeugdigh groen
Noch eenigh voordeel socht te doen,
Vernam ick daer een kleyne sleck,
Dies ging ick, met een stillen geest,
Beschouwen dit gewapent beest.
Ick seyde tot mijn dom gemoet:
Let, hoe dat sleckje wort gevoet;
Het eet van al het beste kruyt,
Dat op de vette gronden spruyt.
Het kiest den dauw' voor sijnen dranck,
Het hoort gestagen vogel-angk;
Het wandelt soetjens in het groen,
Om wat, en niet te veel te doen;
Doch waer het sich oyt neder set,
Het draeght sijn huys geduerigh met,
Soo dat het beesje schuylen magh,
Wanneer daer komt een vuylen dagh.
Het sluyt sijn deurtjen wonder vast,
En is bevrijt van overlast,
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Van mist en damp, en ongeval,
Want 't is gestooten over-al;
Geen mist, of onweêr kander in.
En des al echter niet-te-min,
Soo vind' ick dat het diertje sterft,
En in dat vaste slot bederft.
Hoe menigh light'er in het sant,
Hoe menigh rolt'er over-kant,
Die, schoonse noch gesloten sijn,
Niet anders hebben als den schijn!
Want, of men noch het huysjen siet,
De weert eylaes en is'er niet.
Hoe iemandt na den regel leeft,
En sich om langh te leven geeft,
Hoe dat men op sijn voedtsel past,
En somtijts eet, en somtijts vast;
Hoe dat men op de kunste staet,
En nut geen spijse sonder raet,
En eet maer dat men dienstigh acht,
En voor ongure dampen wacht;
Hoe dat men vaste sloten bout,
En sich daer in gesloten hout;
Hoe dat men sich in yser sluyt,
En komt'er noyt sijn leven uyt!
Ey lieve, des al niet-te-min,
De bleecke doodt die raeckt'er in;
De bleecke doodt die doet haer werck,
En daer en baet gesont of sterck.
Sy dringht door gantsch het aertsche dal,
En hare zeysen maeyt'et al.
Dit is van outs een stale wet,
En daerom dient'er op gelet.
Wel, kan de doodt niet sijn gemijt,
Soo wacht de doodt tot aller tijt,
Soo wacht haer prickel over-al,
En set uw' leden na den val:
Doch soeckt het leven in de doot,
Soo blijft uw' ziele buyten noot.

VIII. Op 't gesichte van een mugge, bloedt suygende uyt 's menschen
handt.
Een Mugh quam vallen op mijn handt,
Daer ick sat in het kooren landt.
Ick sach het tanger beesjen aen,
Ick liet'et sonder leet begaen.
Ick sagh, hoe dat sijn kleyne snuyt
Ging op, en aen, en om mijn huyt,
Tot dat'et, met sijn teere mondt,
Aldaer een open gaetjen vont;
Een gaetje daer het sweet door vliet,
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Of daer uyt heete waessem schiet.
Daer stack het dier sijn dunne pin,
Daer stack het sijnen angel in;
Die ging'er deur, ick weet niet hoe,
Tot aen sijn teere lippen toe;
En t'wijl het dus sijn dingen doet,
Soo sagh ick, dat er enckel bloet
Quam rijsen uyt een teere wont,
Tot in het diertjens kleyne mont.
Als ick dus op het beesje let,
En daer op mijn gedachten set,
Soo komt my veel bedenckens voor,
Dat my kan dienen tot een spoor:
Voor eerst, soo sie ick in het beest,
Hoe Godt, die wonderbaren geest,
Heeft in dat nietigh dier geplant,
Veel dingen boven ons verstant:
Hoe! is'et niet een wonder saeck,
Dat oogh, en oor, en reuck, en smaeck,
En beenen, en noch menigh lit,
Daer op het gaet, en neder sit,
Dat snelle vleugels boven dien
Zijn in soo kleynen plaets te sien?
Ja dat, in soo een engh begrijp,
Is soo een snuyt, of holle pijp;
Daer mede dat'et als trompet,
Al-eer het sich ter neder set:
En siet, het diertjen is soo stout,
Het maeckt de meester in het wout,
Ja treft oock wel een fellen leeuw,
Soo dat hy maeckt een vreemt geschreeuw.
Voorwaer, het is een wonder-hant,
Die dit heeft in het dier geplant;
Die dit te samen heeft gewracht,
En in soo kleynen beest gebracht.
O God! een mugh, en haer geluyt,
Die roept uw groote wijsheyt uyt.
Het tweede, dat ick hier bemerck,
Is al de vlijt, en al het werck,
Dat soo een kleyn gedierte doet,
Om sat te sijn van menschen bloet.
Och! of ghy, ziel! soo naerstigh waert,
Te soecken spijs na uwen aert,
Te trachten na dat weerde bloet,
Dat u alleen ten leven voet.
O Heere! stort my in de borst,
En geeft my desen reynen dorst,
En geeft my voor mijn lesten dach,
Dat ick mijn ziele laven mach.
Dit was hier voormaels vast gestelt,
En 't schijnt noch dat'et heden gelt,
Dat ghy, o ziel! niet steunen meught
Op bloet, maer op de ware deught.
Maer ick segh, dat men steunen moet,
Niet op de deughd, maer op het bloet.
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IX. Op de gelegentheyt daer iemant, met onrijpe moerbesyën, de
plecken, by de rijpe veroorsaeckt, uytwischt.
Lest, als ick in een Boomgaert sat,
Alwaer de jonckheyt fruyten at,
Soo vond' ick daer een jonge Maeght,
Die van besmette wangen klaeght:
Vermits sy vruchten had' gepluckt,
En met haer vingers uytgedruckt.
Ick segge vruchten van het hout
Dat noch in sich besloten hout,
Het bloet van seker jongh gesel,
Bedrogen in het minne-spel:
Terwijl hy socht de schoone Maeght,
Van alle Vrijsters noch beklaeght.
De jonghman, die ontrent haer stont,
En haer aldus begrommelt vont,
Gingh henen, met een snelle vlucht,
En pluckte daer een suure vrucht,
Die wrangh, onrijp, en vinnigh was,
Daer meed' hy hare feyl genas:
Want mits hy aen haer wangen streeck,
Vernam men dat de smette weeck.
Een ieder keurt de Vrijster schoon,
Dies komt de meester om sijn loon;
En set de vrijster in het groen,
En eyscht van haer een heusche soen.
Ey siet, terwijl de jonckheyt lacht,
Stont ick hier over wat en dacht,
En seyde, met een stille sin:
Gewis hier steken kruymen in!
Al wat de soete vrucht besmet,
Dat maeckt de sure weder net.
Voorwaer, verdriet en tegenspoet,
Dat is de menschen dickmael goet;
En schoon dat ons de quade tijt
Vry dapper in de sinnen snijt,
Sy klaert en suyvert ons gemoet
Van malle vreucht en dertel bloet
Maer wat tot lust en weelde streckt,
Maeckt dat de ziele sich bevleckt:
Gelt, rijckdom, voorspoet, minne-spel
Dat heest den Vorst van Israël
Vry aen de ziele meer geschaet,
Als hem de wijsheyt heeft gebaet.
O Godt! wy zijn ellendigh vleysch,
Ick vinde meer als eene reys,
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Ick vinde dat aan ons gemoet,
Het suur is beter dan het soet.

X. Op 't afplucken van rijpe, en onrijpe fruyten.
Laetst, als mijn Hovenier onrijpe fruyten pluckte,
Soo kreegh hy weinigh oofts, schoon hy met krachten ruckte;
Maer als hy metter handt een rijpen appel greep,
Soo viel het mals gewas, eer hy de vingers neep.
Terwyl dat soo gebeurd', seyd' ick tot mijn gedachten:
Ey wilt op dit geval met rijpe sinnen achten!
Siet, t'wijlje besich zijt ontrent het jeugdigh kruyt,
Soo treckt'er mijn gemoedt een rijp bedencken uyt:
Een mensch, die jaren heeft, dient staegh te zijn gevonden
Rijp, sacht, en recht bequaem, om haest te zijn ontbonden,
Met niemant in verschil, maer staegh een effen slot,
Soo met sijn even mensch als ook met sijnen Godt.
Ick hebb', ô Godt! den wil, om soo te mogen wesen,
En 't is de beste staet daervan ick heb' gelesen.
Geeft my, al-eer ick koom tot mijnen lesten dagh,
Dat ick van uwe gunst dit heyl genieten magh.
Het is by my gemerckt, dat veel bescheyde menschen
Een goeden levens tijt, en goeden uitkomst wenschen.
Het een voldoetse niet, sy willen 't beyd' gelijck,
Om in te mogen gaen het eeuwig Koninckrijck:
Maer 't eerst is my genoegh, Godt laet'et my verwerven,
Een die wel heeft geleeft, en kan niet qualijck sterven.
De schakels zijn gevoeght, en aen malkander vast:
Een schip met 't eerst alleen, dat heeft sijn vollen last.

XI. Op het bedrijf van sekeren ezel in ouden tijdt.

Veracht geen dingen dieje siet,
Veracht uw even menschen niet;
Alwaer het oogh sich henen keert,
Daer wort geduerigh iet geleert.
Maer soo men op de velden treet,
En slechts maer van de vruchten eet,
En niet en voet sijn eygen geest,
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Wat doetmen anders als een beest?
De werelt is een selsaem boeck:
Daer is niet een soo kleynen hoeck,
Geen stille vliet, geen' holle zee,
Geen woeste duyn, geen steile ree,
Men vint'er niet soo schralen hey;
Men vint'er niet soo dorren wey,
Men vint'er niet soo wilden kruyt,
Of yemant treckt'er voordeel uyt.
Oock is'er niet soo kleynen dier,
Tot aan de mugh, en aan de mier,
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Daer is niet een soo plompen beest,
Of 't kan ons baten aen den geest.
Een yder houdt den Ezel plomp,
En schier maer voor een rouwen klomp,
En efter heeft het beest ontdeckt,
Dat ons tot nut en voordeel streckt:
De wijngaert, in den ouden tijt;
Wies wonder rouw, en bijster wijt;
Vermidts daer niet een mensch en quam,
Die haer het weligh hout benam,
Soo dat'er niet een mensch en was,
Die vrucht van hare rancken las.
Een Ezel vont een wijngaert staen,
Daer hy te water plach te gaen,
En die had' groot en machtigh loof,
Dat nam het beest tot sijnen roof,
En at de gantsche tacken kael,
En dat niet eens, maer menighmael.
Na desen tijt, en jaer op jaer,
Soo wort men aen het hout gewaer,
Als dat'et gulle vruchten droegh,
En staegh als op sijn meester loegh.
Men wist in lange wijle niet,
Waer uyt dit wonder is geschiet;
Een hovenier, een geestig quant,
Ontdeckt den handel naderhant;
Hy siet, dat juyst de wijngaert draeght,
Daer aen den Ezel had' geknaeght,
En dat aen d'ander niet en groeyt,
Die noyt van iemandt wordt gesnoeyt.
Dies stelt hy vast, en als gewis,
Dat weligh hout ondienstigh is.
Een Ezel leydt den eersten grondt,
Een Ezel wijst een nutten vondt:
Dat boom en wijngaert dient gesnoeyt,
Wanneer het hout te weligh groeit.
Wel aen dan, weet den Ezel danck,
Ghy die bemint den wijngaertranck:
Maer weet oock dat het Ezels zijn,
Die haer verloopen in den wijn.
Wilt ghy uw' boomen sien vol schoone vruchten groeyen,
Ghy moets' op haren tijt, en na den regel snoeyen,
Een die een dertel kindt laet na sijn wille doen,
Die pluckt noyt rijpe vrucht van al haer jeuchdigh groen.

XI. Op 't gesichte van een bye in een blom doot gevonden.
Een Byetje, dat in 't wilde vloogh,
En honigh uyt de kruyden soogh,
Verloor sijn leven in een blom;
En vrienden, hoort doch eens waerom:
De strenge winter was voorby,
Dies was het beesje wonder bly;
Het wort gewaer een soete lucht,
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Dies quam het, met een snelle vlucht,
Gevallen in het groene velt,
Nu even tot de groe gestelt.
Het sach een bloemtjen open staen,
Daer is het vaerdigh ingegaen;
Daer vont het soo een soete smaeck,
Daer vont'et soo een groot vermaeck,
Daer vont'et soo een nieuwe jeught,
Daer vont'et soo een diepe vreught,
Dat, t'wijl het diertje dronck en at,
Het in het blompje sich vergat;
Soo dat'et daer het leven liet,
My docht het beesje wist'et niet.
Als ick dit heden ondervont,
Terwijl ick by de bloemen stont,
Soo voeld' ick dat mijn stille ziel,
Hier op in dit bedencken viel:
Dit is een af-beeld van een man,
Die sich niet wederhouden kan,
Wanneer hy, door een Christen plicht,
Sijn naesten en sijn ziele slicht;
Wanneer hy met de sinnen werckt,
En hooger dingen overmerckt;
Wanneer hy leeft, en denkt, en schrijft,
En daer in soo geduerigh blijft,
Dat hy sijn eygen vleysch vergeet,
En van de wereldt niet en weet;
Schoon dat sijn lever wert verstopt,
Sijn breyn en hert geduerigh klopt;
Ja, schoon al wort hy wonder swack,
Hy klaeght niet eens van ongemack:
Hy blaest alsoo sijn leven uyt,
Gelijck een Byetjen in het kruyt.
O duysent-mael geluckigh mensch1)!
De doot, die is uw's herten wensch,
De swackheyt is u geen gequel,
De wereldt is u kinder-spel;
Ghy scheyt van hier, tot uwer eer,
En gaet met vreughde tot den Heer.

XIII. Op een broey-netel.
Al wie een netel raeckt, maer sonder haer te drucken,
Die plach van stonden aen, sijn handt tot hem te rucken,
Vermidts hy wert gebroeyt; maer een die harder tast,
Verdooft het bitsig kruyt, en lijt oock geenen last.

1) Geluckigh is hy; ja, duysent-mael over geluckigh, die den Heere als hy komt, alsoo doende
vint. Mijn ziele moet sterven den doot der rechtveerdigen, ende mijn eynde worde als deses
eynde. Num. 23. 10.
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Hoe dickmael sal de mensch sijns herten bloedt ontstellen;
Ja, tot het innigh mergh, in lijf of ziele quellen,
Om yet dat hem ontmoet; maer dat sijn herte krenckt,
Koomt hem, mits hy het werck niet recht en overdenckt:
Soo hy de moeyte deê van 't stuck recht aen te tasten,
't En zou met geen verdriet hem konnen overlasten:
't Is somtijts maer een vloo, een stroo, een beuseling.
Dat swaer gelijck als loot hem aen den boesem hingh,
Wy lijden geen verdriet, als door ons eygen sinnen,
En daer door is'et nut ons driften t'overwinnen:
't En is de sake niet, die ons den geest ontstelt,
't Is swackheyt van gemoedt, dat ons van binnen quelt,
Men treurt veel om verlies van dees' of gene saken,
Mits wy te grooten werck van aertsche dingen maken;
Maer soeckje ware rust, soo soeckt een vaster gront:
Acht weynigh, lieve ziel, dat ghy verliesen kont.

XIV. Op een stekende, op stralende, bye.
Voor desen heb ick veel gesien,
Dat my wel aenstont in de Biên;
Maer heb daer in nu wat bemerckt,
Daer op mijn geest nu anders werckt:
De bye, die is een neerstigh dier,
Maer dickmael uytter-maten fier:
Een die veel by haer woningh koomt,
Dient vry al wat te zijn beschroomt;
Want als haer iemant maer en raeckt,
Of dat hy 't beesje gaende maeckt,
Dan is'et stracks geweldigh gram,
Ja, of men 't schier het leven nam;
Het zy dan boer, of edelman,
Het steeckt soo vinnigh als het kan;
Soo dat'et, eer het henen gaet,
Sijn prickel in de wonde laet;
Dit is de menschen groote pijn,
Maer 't sal het dier meer hinder zijn:
Want is de bye haer angel quijt,
Soo scheyt'et vaerdigh uytter tijt,
En 't kan dan namaels, in het groen,
Aen niemant leet of voordeel doen.
Siet hier uw' beelt, wraeckgierigh mensch!
Want alsje krijght uw's herten wensch,
Dat is: wanneer uw' gram gemoet
Aen iemant leet of hinder doet;
Dan zijt ghy van Godts gunst ontbloot,
En dat zijn wegen na de doot.
Een die kan wreken als hy wil.
Maer doet het niet, en houdt hem stil,
Die acht ick van een edel bloet,
Mits hy kan toomen sijn gemoet.
Ey lieve, stelt aen Godt de wraeck;
Ja geeft aen hem uw' gantsche saeck,
En ghy, ô vrienden, pleeght gedult,
Soo krijghje wrake sonder schult.
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XV. Op 't gesicht van een vinck-getouw.
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Laetst stont ick by een vinck-getouw',
Als ick my wat vermaken wouw';
Ick sagh hoe datmen vogels ving,
En hoe dat al den handel ging.
Ick sagh, wanneer men trock het net,
Als sich een vogel neder set,
Wanneer de vinck, met snelle vlucht,
Haer regel-recht gaf in de lucht,
Dat sy als-dan de slagh ontquam,
En hare vryheyt weder nam:
Maer alsse wou ter zijden gaen,
En gaf haer uyt de rechte baen,
Soo was 't dat sy het lijf verloos,
Om datse slimme gangen koos.
Mijn ziel, wat ick u bidden magh,
Ey, let doch eens op desen slagh!
En als'er oyt een listigh net,
Om u te vangen, is geset;
En dat ghy sijt in hooge noot,
Van smaet, of druck, of van de doot,
En wilt geen kromme wegen gaen,
Maer houdt my staegh de rechte baen;
Die sal u leyden uyt de noot,
Die sal u vrijden van de doot,
Ja, vreughde geven op het lest:
De rechte wegh is alderbest.

XVI. Op ongebaende wegen.
Een padt dat eensaem is, en weynigh wert bereden,
En met geen menschen voet, als selden, wert betreden,
Bewascht met seltsaem kruyt, en dat in volle jeught,
Maer 't is al meestendeel dat niet te veel en deught.
Het is met ons gemoet oock even soo gelegen,
Gelijck het veeltijts gaet met ongebaende wegen:
Een die sijn innigh hert niet dickwils overgaet,
Die maeckt al menighmael een goed' gewisse quaet.

XVII. Op den aert en eygenschap van den elsch.
Men snoeyt meest al het hout, maer Elsch die snoeyt haer selven.
O mocht ick, lieve God! tot in mijn ziele delven,
En doen wat desen boom, uyt eygen aert, bedrijft,
Soo woud' ick noyt bestaen, wat vleesch of werelt stijft;
Soo woud' ick even staêgh mijn innigh wesen snoeyen,
Ja, woud' in mijn gemoet geen onkruyt laten groeyen;
Soo woud' ick alles doen, na uwen wijsen raet:
O ghy, die geeft de wil, verleent de volle daet!

XVIII. Op 't gesichte van eycke-boomen in 't Haeghsche Bosch, aen
den top verdort zijnde.
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Wanneer ick door het Haeghsche bos,
Van mijn beroep een weynigh los,
Of in de naeste velden dwael:
Soo vind' ick eycken, boven kael,
Doch elders groen en wel gestelt,
Gelijck de gaefste van het velt.
Dit vind' ick vremt, dies vraegh ick dan,
Ja, vraegh hier gront, en reden van;
En 't gunt, tot antwoort, wort geseyt,
Heeft (na mijn oordeel) goet bescheyt:
Men hout, dat als de wortel raeckt,
Daer sy een derry-gront genaeckt,
Dat stracx een deel daer van vergaet,
En dat oock na de juyste maet.
De boom, ontrent den hooghsten top,
Vertoont een dorr' en kalen kop.
Als ick dit hoor en overpeys,
Soo pas' ick 't op ons nietigh vleys;
Ick make stracks een vast besluyt,
Ick treck'er desen regel uyt:
Wort yemant dorr' of kael, of grijs,
Voorwaer, dat is een vast bewijs,
Dat ons van binnen yet vergaet,
Daer op de gront des levens staet;
Dat yet ontrent de lever schort,
Oft in de nieren wat verdort,
Oft dat misschien de loos bederft,
Oft dat het sap des levens sterft,
Oft dat hem 't een oft ander quelt,
Dat hem de doot voor oogen stelt.
Wel ghy, die in den spiegel siet,
En vind' u vorigh wesen niet:
Maer wordt een rimpel hier en daer,
Of wort een grijsen baert gewaer;
Oft dat misschien uw deusigh oor,
Verliest een deel van sijn gehoor;
Oft dat'et oogh u duyster wert,
Soo denckt dat, aen oft om uw hert,
Oft elders, eenigh dingh ontbreeckt,
Dat u als na het leven steeckt,
Dat u, als in het oore, seydt:
O vrient! ghy wort ter doot geleyt.
Ey siet, hoe goedigh is de Heer,
Die schier geen menschen immermeer,
Hier uyt dit ydel leven treckt,
Oft in den grave neder-streckt,
Of hy en heeft voor al geseyt,
Waer hen de snelle tijt geleyt,
En toont hun eerst, in vollen eysch,
De broosheyt van het nietigh vleysch.
Wat sijn'er meesters in de stadt,
Indien men recht haer leere vat!
Wat zijn'er meesters in het wout,
Indien men van haer lessen hout!
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Wat zijn'er meesters over-al,
Die ons voorseggen onsen val!
Al wat men hoort, al wat men siet,
Dat spreeckt tot ons, al spreeckt'et niet.
O Godt! wiens hoogh, en wijs beleydt,
Ons soo veel nutte dingen seydt,
Ontsluyt ons oogh, dat wy het sien,
Wat ons ten goeden kan gediên:
Geeft ons, dat wy met dorr' en groen,
Niet anders dan ons voordeel doen;
Doch, onder al uw' milde gunst,
Soo leert ons doch de sterrif-kunst!

XIX. Op het ploegen, missen, en spitten in d'aerde.

Laetst, als ick moede van de stadt,
Ontrent gebraeckte landen sat,
Geviel 't dat daer een huysman wrocht,
En mis op sijnen acker brocht.
Oock was'er een, die met de ploegh,
Gantsch snelligh door de veuren joegh.
Een ander, op het naeste lant,
Die maeckte greppen in het zant,
En haelde bagger uyt den gront,
En wat hy in het water vont:
En siet, uyt dese kleyne reys,
Soo quam my binnen dit gepeys:
Het aertrijck wort als staegh geterght,
En ick en weet niet wat geverght;
Wie is'er, die het niet en quelt?
Sijn schoon gewasch dat wordt gevelt,
Het wort met slijck en dreck bestroyt:
Die wordt hem op het lijf gegoyt.
Dan wordt het, meer als duysent-mael,
Door-sneden met het vinnigh stael;
En noch soo leyt'et echter stil,
En lijdt wat knecht en meester wil.
Maer siet, als na een langh gedult,
De tijt ten lesten is vervult,
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Dan sietmen, dat het lage rijck
Verslint sijn quellers al-gelijck:
Want alle vleesch sijght in het graf,
En niet een mensch en komt'er af.
Siet, die een ander heeft gequelt,
Die wort ter aerden neêr-gevelt.
Gedult, dat is een groote deught,
De beste dieje vinden meught.
Het lijden is de menschen best,
Want soo verwintmen op het lest.
Een die maer stil en sedigh leeft,
En Godt alleen de wrake geeft,
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Die is den hemel lief-getal,
En Godt is 't, die het wreken sal.

XX. Op afgekapte boomen.
Al kap ick boomen af, 't en kan my niet verdrieten;
Ick segge: dit gewas dat sal eens weder schieten,
Want als de Meysche dan sal vallen op het kruyt,
Dan schiet het wederom sijn gulle botten uyt.
Maer als de levens-draet den mensch wort afgesneden,
Dan wort het lichaem dorr' door al de gantsche leden;
En schoon de koele Mey ontsluyt haer groenen schoot,
Wy blijven evenwel als eygen aen de doot.
Schoon dat wy sien de son als in het water dalen,
Haer licht schijnt wederom, en toont haer gulde stralen:
Maer als ons kranck gestel eens in den grave sijght,
't Is seker dat het noyt sijn eerste wesen krijght.

XXI. Op 't gesicht van oudt boom-gewas.
Ick sie een hoogen boom hier aen der heyden wassen,
Die op geen langen tijt en schijnt te willen passen.
't Is hondert jaer en meer, dat hy'er heeft gestaen,
En noch en is de stam in 't minste niet vergaen.
Hier denck ick nu ter tijt, dat d'oude dickmael klagen,
Om dat den Hemel geeft aen menschen korter dagen,
Als aen het quastigh hout of eenigh seltsaem beest,
Die echter niet en zijn als schepsels sonder geest.
Sy meynen dat de mensch al langer dient te leven,
Als na gemeene loop hem dickmael wort gegeven;
Om dat hy op het lest eerst wort een dapper man,
En datmen metter tijdt veel dingen leeren kan:
Maer al die met den geest tot Godt den Schepper rijsen,
Die sullen even hier sijn groote wijsheyt prijsen.
En schoon een heydens mensch dit niet en kan verstaen,
Het is volkomen goet wat Godt oyt heeft gedaen.
Godt laet wel menigh beest of boomen ruymer leven,
Als hy aen eenigh mensch oyt is gewoon te geven;
Doch als een boom vergaet, een beest het leven sluyt,
Dan is'et met den boom, en met de beesten uyt.
Maer als ons levens-draet al schoon is afgesponnen,
Dan is in ware daet ons leven eerst begonnen;
En heeft een, die nu sterft, geleeft tot Godes eer,
Hy sal geluckigh zijn, en dat voor immermeer.
Swijght, werelt-wijsen, swijght! het zijn onguure droomen
Te seggen, dat de mensch is minder als de boomen.
Het kan geen hinder zijn, al is ons leven kort,
Als Godt ons na de doot met zegen overstort.
Hoe sal ick oyt van Godt ongalijck konnen spreken,
Dat hy my ras verlost van alle mijn gebreken?
Dat hy my ras verplaetst uyt dit ellendigh dal,
En stelt my daer ick hem ten vollen kennen sal.
Wel ziel, of ick nu sterf, het waer een grooten zegen,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Indien het God bevalt, ick ben'er toe genegen.
Ick wil geen aertsche vreught, geen staet, of werelts eer;
Neemt Godt mijn sonden wech, ick wil geen leven meer.

XXII. Op een vijge-boom.
Of schoon de vijge-boom noyt is gewoon te bloeyen,
Noch siet men aen sijn hout bequame vruchten groeyen:
Die boom belooft als niet, en des al niet-te-min,
Soo brenght hy soet gewas voor sijnen planter in.
Mijn ziel, doet ghy iet goets, en wilt doch geensins roemen,
Al wat uyt pracht geschiet, verdwijnt in losse bloemen.
Men prees in ouden tijt, en 't is een goede saeck,
Geduerigh goet te doen, en even sonder spraeck.

XXIII. Op 't gesichte van schapen, gansen en byen, op een en de selve
lantstreke.
Wanneer ick aen de heyden sie,
Een schaep, een gans, een kleyne bie,
(Gelijck men dat wel licht ontmoet,
Wanneer men groote reysen doet);
Dan is'et dat ick sta en denck,
Wat voor een sonderlingh geschenck
Ons, van soo kleyne schepsels, daelt!
Daer van iet meer hier dient verhaelt:
Het Schaep, een on-ervaren beest,
Dat noyt en was van snegen geest,
En schier geen ander dingen weet,
Als dat het hoy en kruyden eet;
Dat geeft ons aerdigh perckement,
Daer op men schoone letters prent,
Daer op men groote dingen schrijft,
En wat voor handel datmen drijft.
De Gans, die schier geen breyn en heeft,
En door geen konst of wijsheyt leeft,
Maer anders niet en plach te doen,
Als aes te soecken in het groen;
Die schenckt den mensch de rappe pen,
De beste gifte, dien ick ken.
De Bye, een kleyn en vluchtigh dier,
Dat sweeft nu gints dan weder hier,
En dat sijn voetsel rapen moet,
Gelijck een schamel mensche doet;
Dat brenght ons voort het edel was,
Dat ons tot zegels komt te pas,
Tot zegels die men, tot besluyt,
Hanght aen de brieven onder uyt,
Daer op een beelt of wapen staet,
Een teycken, dat het seker gaet.
Siet daer drie beesjens, sonder meer,
Onnosel, slecht, eenvoudigh, teer,
Die brengen, uyt het woeste velt,
Dat alle menschen wetten stelt,
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En als met kracht te samen bint,
Wat handel eenigh mensch begint.
Ey lieve, mach ick bidden, merckt,
Hoe God hier op der aerden werckt:
Door slecht bedrijf, en kleyn beslagh,
Soo brenght hy wonders aen den dagh.
De man, die Godes eygen volck
Geleyde door den rooden kolck,
En als een herder voor hen gingh,
Was maer een slechte vondelingh.
De groote Vorst van Israel,
Die was voor eerst een slecht gesel,
Een herder van sijns vaders vee,
Oock dickmael in de koude snee.
Als Christus op der aerden quam,
Wie waren 't die hy tot hem nam?
Geen edelluyden uyt het hof,
Geen Vorst of Prins van hoogen lof,
Geen wijse mannen uyt den raet,
Maer slechts een visscher, of sijn maet;
En dit bedrijf is recht bequaem
Ten prijse van sijn hoogen naem:
Want die met kleyne tuygen werckt,
En efter groote dingen sterckt,
Die maeckt, dat niet het instrument,
Maer dat de Meester wort erkent;
Want siet, het goet dat hier uyt rijst,
Maeckt dat men Godt den Schepper prijst.
Siet, alle vleesch is ydel stof,
U Godt alleen behoort de lof!

XXIV. Op den aert van den abeel-boom.
Als iemant recht bemerckt het wesen van Abeelen,
Die konnen uytter aert ons wijsheyt mede deelen;
De boom wort meest gebruyckt tot schuttingh van de wint,
Gelijck men menighmael in dese landen vint;
En 't hout siet, soo het schijnt, waer toe sijn gulle struycken,
De meester die het plant, na desen wil gebruycken;
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Dies streckt den gullen boom sijn wortels breeder uyt,
Als eenigh ander hout of al het naeste kruyt:
Hy doet gelijck een schip, bevochten van de winden,
Dat weet een die het voert met anckers in te binden;
En daerom blijst het vast, hoe seer het onweer raest,
Oock schoon de Noorden wint met volle kaken blaest.
Dit schijnt tot ons geseyt: ghy moet uw staten wicken,
En na de tijt vereyscht uw' gantsche leden schicken;
Is dan misschien uw' ampt een pack van grooten last,
Maeckt datje naer het werck uw' breyn en leden past:
Want een die sijn bedrijf met eere wil beleyden,
Die moet tot sijn beroep de sinnen voor-bereyden;
Indien hy sonder dat tot sijne plichten treet,
Soo wort hy aengesien voor een die niet en weet.
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XXV. Noch op den selven boom.
Gesellen, sooje vraeght, of weet'et iemant niet,
Waerom d'Abeele-boom soo diepe wortels schiet?
De reden, na mijn dunckt, die is wel uyt te vinden:
Dit hout is over-al een schutsel voor de winden,
Het moet aen alle kant het onweer tegen staen,
En daerom laet den boom sijn wortels dieper gaen.
Ach! waerom is de mensch tot voorspoet soo genegen?
Siet, in het tegendeel is dickmael beter zegen:
Waer is'er eenigh man, gelijck hy wesen moet,
Die noyt en is beproest van druck of tegenspoet?
Waer vint men immermeer een schipper recht ervaren,
Die niet als voor de wint gedurigh heeft gevaren?
De beste Christen selfs en blijft de beste niet,
Indien het soet geluck hem stage gunste biet.
Ick mach het overluyt, en met de waerheyt seggen,
Een ander dien het lust, die mach het overleggen;
Dit leer ick uyt de daet, en uyt dit eygen werck:
Uyt droefheyt word' ick bly, en in de swackheyt sterck.

XXVI. Op 't verplanten van eenen boom.
Een boom die wert verplant, moet, even t'sijner baten,
Een deel van sijn gewaey en gulle tacken laten.
Een mensch van God vernieut, die beter dingen wacht,
Verlaet sijn out gelaet, en oock sijn eerste pracht.

XXVII. Bedenckinge op 't gesichte van schrale duynen, tusschen Den
Haegh en Scheveningen.
Schrale duyn, onvruchtbaer sant,
Daer geen els en is geplant;
Daer geen kerse-boom en groeyt;
Daer noyt pers en heeft gebloeyt;
Daer geen moes en wert gepluckt;
Daer geen druyf wert uytgedruckt;
Daer noyt koeye, geyt, of lam,
Daer noyt osse voetsel nam;
Schoon dat ghy soo dorre zijt,
Even in den Meye-tijt;
Schoon dat ghy geen vrucht en draeght,
Noch hebj' iet, dat my behaeght:
Want, als ick bywijlen dwael,
Of ick klim of nederdael,
Soo en vind' ick echter niet,
Waer oock mijn gesichte schiet,
Dat mijn oogen-lust verweckt,
Of mijn sinnen elders treckt.
Dat my stoort in mijn gemoet,
t'Wijl het veel gedachten voet,
Soo dat noyt mijn besich hert,
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Door het oogh, verruckt en wert.
Hier toe zijtje dan bequaem,
Hier toe wonder aengenaem,
Om den drift van ons verstant
Staêgh te houden in den bant,
Om te geven ons gepeys,
Sijn beloop in vollen eys.
Dat ick geensints weet te doen,
Als ick trede door het groen,
Als ick door een boomgaert ga,
Of ontrent de bloemen sta;
Want een schoon en net gewas,
Laet de geest niet daerse was.
Maer noch prijs ick boven al,
Dat ick in uw' eensaem stal,
In den loop van mijn gebet,
Noyt of selden wert belet.
Maer, o dorr' en vluchtigh zant!
Als ick keere mijn verstant,
Vind' ick aen u weder iet,
Dat en prijst mijn herte niet:
Want of schoon des Hemels nat,
En de sonne boven dat,
Op uw' dorre klingen daelt,
Op uw' lichte duynen straelt,
Ghy ontfanght'et altemael,
Maer ghy blijft al-even schrael:
Daer een ander beter gront,
Als hem Godt den regen jont,
Stracx is danckbaer en beleeft,
Mits hy schoone vruchten geeft,
Immers gras en jeughdigh kruyt,
Dat hem uyt den boesem spruyt.
Maer ick bidde, mijn gemoet,
Stelt u op een ander voet,
En soo haest als uw' bedrijf,
Uw' gemoet, of nietigh lijf,
Van den Heer gesegent wert,
Geeft hem stracx een danckbaer hert;
Doet gelijck de vette kley,
Doet gelijck de klaver-wey:
Eert den Heer, en offert hem
Uw' gemoedt, en uwe stem,
En uyt al uw's herten gront,
Watje goets bedencken kont.
Doch, O Heer! mijn's herten rust,
Die my hier toe geeft den lust,
Geeft my doch volkomen kracht,
Dat U werde toegebracht
Prijs en eere, lof en danck,
Al mijn leve-dagen langk;
Dat mijn hert, en mont, en pen,
Wat ick hebb', en wat ick ben,
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Uwen lof vermelden magh,
Even tot mijn lesten dagh.
Maer Duyn, eer ick van u schey,
En ga naer een groene wey,
Dient van u noch iet geseyt,
Dat my in den boesem leyt:
'k Houw' u voor een wonder-werck:
Ghy zijt swack, maer echter sterck;
Schoon uw stoffe niet en kleeft,
En met alle winden sweeft,
Noch soo moet den Oceaen,
Voor uw swackheydt, stille staen;
Schoon de wint al bijster raest,
En op u veel waters blaest;
Want ghy houdt, als op een toom,
Oock een ongebonden stroom!
Of 't de Zee-godt bijster spijt,
Ghy blijft echter datje zijt;
En dat wordt men stracks gewaer,
Even nu soo menigh jaer;
Daerom, tot een kort besluyt,
Rijst'er dese leeringh uyt:
Datje niet en zijt geplant,
Door ons menschen hoogh verstant,
Of uyt Dijckers snege kunst;
Maer door Godes eygen gunst.
Hem zy dan èn lof èn danck,
Ons geheele strande langk!
Hy geeft dat'et dueren magh,
Even tot den jonghsten dagh!

XXVIII. Op 't gesicht daer hooge boomen, en geen lage kruyden,
van een storm-windt beschadight waren1).

Daer was een groote storm in haesten opgeresen,
Die, na het schijnen mocht, niet felder konde wesen;
Veel daken in de stadt, en boomen op het velt,
Die wierden overhoop, en in het stof gevelt.
1) Het Fransch spreeckwoort seyt: Qui se veut garentir de la foudre, qu'il s'abaisse.
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Ick quam, op desen tijt, oock in den hof getreden,
En die had van de windt geen kleyne noot geleden:
Voor-eerst zagh ick een olm, gewassen aen de kant,
Die lagh tot aen den gront geslingert in het lant.
Ick sagh een groenen esch, te voren hoogh verheven,
Die mede van den wint ter aerden was gedreven;
Ick sagh een dicken eyck gespleten tot den gront,
Soo dat ick niet een boom in sijn gestalte vont;
Maer ick sagh daer ontrent verscheyde gave kruyden,
En dacht hoe dat'et quam, of wat het mocht beduyden:
Ick sagh'er tijm, camil, en fijne saly staen,
En haer en was geen leed, of hinder aengedaen;
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En mits ik had bemerckt, hoe al de saken stonden,
Soo heb ick, na my docht, de reden uytgevonden:
Dit siet men over-al: het staet gemeenlijck vast,
Wat laegh is van hem selfs, of in de laeghte wast.
Die van een grooten storm niet om wil zijn gedreven,
Die moet hem uyt de wint, en na de laeghte geven;
Want al wat op een bergh of hooge rotsen staet,
Dat siet men, dat een storm of blixsem nederslaet.

XXIX. Op bloeyende boomen.
Hoe dickmael sie ick hier een boomgaert lustig bloeyen,
Een peer soo wit als sneeu, het appel-bloeysel gloeyen;
Het schijnt dat hier het fruyt soo menigh wassen sal,
Dat niemant, wie het zy, sal weten haer getal.
Maer siet, daer komt een rijp, een mist, of schrale winden,
En daer en is terstont geen bloeysel meer te vinden.
En dit gaet by gevolgh, dat als de blom bederft,
Dat stracks dan ook de vrucht, als in de moeder, sterft.
Dit leer ick even dan van onse groene boomen,
Noyt al te vast te staen op onse losse droomen;
Wy beelden menighmael ons groote dingen in,
Een lieffelijck vermaeck, of wonderbaer gewin.
Maer als men op het lest de rekening sal sluyten,
Dan vint men in 't gemeen maer haringh sonder kuyten.
Ach! die eens adem blies gelijck een machtigh Prins,
Wat krijght hy menighmael? een handt-vol schrale wins.
Hoe licht laet hem de mensch van hoop of waen bedriegen.
Oock dat niet spreken kan, dat sal ons dickmael liegen;
Beloften, schoon gedaen oock by een machtigh vrient,
Heeft menigh edelman ten besten niet gedient.
Die meer tot sijn bericht wil uyt de velden trecken,
Die heeft op yeder kruyt sijn geesten op te wecken;
Want doet hy over-al behoorlijck ondersoeck,
Voor hem sal stoffe sijn, oock voor een deftigh boeck.

XXX. Op 't uytroeyen van onkruyt.
Ick treek dit wiedt op heden uyt,
Vermits het al te weligh spruyt,
En dat het, door het gantsche bedt,
Den aenwas van het moes belet;
Ja, dat'et aen het eetbaer groen,
Geduerigh hinder plagh te doen.
Maer siet, dit onkruyt wech-geleyt,
Wort noch tot nutte mis bereyt,
Soo dat hier door 't onvruchtbaer zant,
Ten lesten wordt tot draeghbaer lant.
Ghy blijft ons Vader, lieve Godt,
Al over-treet men uw gebodt;
Het onkruyt, dat ick heb' gevoedt,
Heeft nut geweest aan mijn gemoedt,
Niet t'wijl het in mijn hofjen stont,
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Maer doen men 't scheyden van den gront.
De sonde, die ick heb' begaen,
Heeft my by-wijlen goet gedaen,
Want doen het vleesch my had bevleckt,
Ben ick als van den doodt verweckt.
Siet, als ons Godt genadig is,
Soo wordt het onkruyt nutte mis,
Soo dat niet selden oock het quaet
Aen recht vermoeyde zielen baat.
Een mensch die eertijts gierigh was,
En maer en soeckt een rijcke kas;
En schoon hy waeckt, of dat hy sliep,
Niet als om gelt en rijckdom riep;
Verliet sijn huys, en wijf, en kindt,
En voer, oft voor oft tegen windt,
Na eenigh verr' en seltsaem lant,
Daer hy maer wilde menschen vant;
Ja, spande ziel en lichaem in,
En dat alleen maer om gewin.
Soo hy ten lesten wordt bekeert,
En beter na den geest geleert,
Soo peyst hy op sijn eersten staet,
En siet hoe nu sijn leven gaet.
Ja let, of hy te deser tijt,
Met soo een onvermoeyde vlijt,
Sijn plicht aen Godts-dienst kan begaen,
Als hy den rijckdom heeft gedaen;
En als hy dat soo niet en vint,
Soo is hy bijster ongesint,
En let dan, hoe hy sijn gemoet
Mach brengen op een beter voet.
Of neemt een dwasen jongelingh,
Die eertijts aen een vrijster hingh;
Oft om haer schoon, of fier gelaet,
Oft om haer sangh, of soete praet,
Oft om yet dat haer titsig stont,
Oft immers dat hy geestig vont,
Die als de reden hem geneest,
Bespot al dat hy is geweest.
Want siende wat hy heeft gedaen,
En wat hy dikmaels heeft bestaen:
Hoe dat hy (schoon al was'et laet)
Ging eensaem dwalen achter straet,
Oock als de lucht was bijster suur;
Ja klom wel op een steyle muur;
En dit in 't duyster sonder licht;
Alleen maer om een kleyn gesicht;
Alleen maer om een drooghen lach,
Die 't meysj' hem misschien geven mach;
Soo dient hem sijn voorleden tijt
Niet anders, als tot enckel spijt,
Dan is 't dat hy wel deerlijck schreyt,
En dus met heete tranen seyt:
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O ziel! bedenckt uw' dwasen tijt,
Gy hebt gesocht, gestreelt, gevrijt,
Een meysj', een wispeltuerigh dier,
O wat een yver, wat een vier!
Ja, wat een brant, en heeten dorst,
Was doen in uw' ontstelde borst?
Wat deed'je niet om harent wil?
U bleef geen lijf, of sinnen stil.
Sy was soo diep in uw' gemoet,
Het scheen, ghy sout uw leste bloet
Voor haer wel hebben uytgestort;
Ach hoe veel komje nu te kort!
Hoe flau en lau is uw' gebet,
Als ghy u voor den Heere set!
Hoe soel en koel is uw' gemoet,
Als ghy den Schepper hulde doet!
Het schijnt voorwaer maer enckel spot,
Als ghy genaeckt den grooten Godt.
Gewis ghy moet hier anders gaen,
Of 't is met u en my gedaen;
Want leght men hier geen beter gront,
Godt sal ons spouwen uyt den mont;
En sooje maer eens recht bedacht,
De diepe wijsheyt, groote macht,
En hellen glans, en hoogh beleyt,
En d'onbegrepen majesteyt,
Die in Godts heyligh wesen is.
Ghy soud't, o ziele, voor gewis
Ontfoncken door een soeten brant
In geest, in leden, en verstant,
Om Godt te dienen over-al
In druck, in luck, in ongeval.
Siet, die van Jacobs maeghschap sijn,
Gaen wel oock by den Philistijn,
Om daer te wetten haer geweer,
Een bijl, een mes, een stompe scheer;
Oock siet men, dat een heydens-wijf
Wel dienen kan tot huys-bedrijf,
Wanneer men haer de nagels kort,
En tot bequame plichten port;
Siet, hoe de sond' al isse quaet,
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Oock aen vernieuwde sielen baet.
O Godt! van wien het nederdaelt,
Al wat een reynen geest bestraelt;
Ey neemt ons, neemt ons heden af,
Al wat'er smaeckt na aertschen draf,
Op dat oock sond' en haer fenijn,
Mach, U ter eeren, dienstigh sijn!

XXXI. Op het afdoen van rijpen, of ruspen, in de boomen.
Men vint meest over-al een slagh van boose wormen,
Dat in den somer-tijt de boomen komt bestormen,
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De naem en is niet hier en elders even eens,
Maer alle slim gebroet heeft veeltijts iet gemeens.
Daer is oock loosheyt by, het komt sijn vuyle nesten,
Tot boven in den top van plant of boomen vesten.
En siet, dit oolijck dier gebruyckt hier groot vestant,
Het weet dat boven reyck sijn woningh dient geplant.
Is nu een hovenier na rechten eysch bedreven,
Soo weert hy 't onguer zaedt, oock eer het komt te leven,
Want als hy niet in tijts het schennis af en snijt,
Soo gaet de schoonste bloem sijn blad en vruchten quijt.
Siet, 't is een goede les in alle boose saken,
Van al dat qualick wil sich haestigh af te maken:
Een baseliske dient vertreden in het ey,
De ruspen afgedaen, oock lange voor de Mey.

XXXII. Op 't gesichte van vincken, die geblint worden, op datse
singen mochten.
Soo langh de vinck haer oogen heeft,
En in haer woeste vryheyt leeft,
Soo maeckt de vogel geen gesangh,
Ja niet haer gantsche leven langh:
Sy doet niet anders danze pijpt,
Tot iemant haer ten lesten grijpt,
Tot iemant haer krijght in het net,
En in een koy gevangen set;
Als dan de vogel werdt geblint,
En sich als sonder oogen vint,
Dan queelt sy uytter-maten soet,
Dat aen sijn meester voordeel doet.
Wie maer en heeft een aertsch gesicht,
Al schijnt'et klaer, 't is sonder licht,
En siet dan komt'er niet van hem,
Als slechts alleen een domme stem:
Oock heest hy maer een woesten loop,
Gelijck des werelts wilden hoop.
Maer als sijn oogh, of aertsche lust,
Door Godes handt wordt uytgeblust,
En dat hy sijn gevangen wert,
Dan krijght hy eerst een ander hert,
Een beter stem, een innigh oogh,
Dat stijght dan uyter-maten hoogh,
Soo dat hy binnen sich geniet,
Dat vleesch en werelt niet en siet.
Veel hebben in een duyster kot,
Gesien den onbegrepen God.

XXXIII. Op afvallende bladeren van dorre boomen, ontrent den
hertst.
Wanneer, ontrent den herfst, de groente van den boomen
Komt sijgen op het veldt, of in de naeste stroomen,
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En dat'er eenigh bladt noch hier en ginder hanght,
Soo vint men dat het volck na haren val verlanght.
Het loof is dan ontverwt, en toont een treurigh wesen,
En siet, haer droef gelaet en kan men niet genesen,
Daer moet een ander tijt dan werden afgewacht,
Tot dat het weder spruyt, en krijght vernieude kracht.
Indien my iemandt vraeght, waer toe ick wil gebruycken
Het loof, dat nedersijght van onse dorre struycken,
Die sta een weynigh stil, en hoore mijn gepeys,
Dat ick hier over kreegh oock meer als eene reys:
De bladers van den herfst, die wil ick vergelijcken
Met vrienden, eertijts lief, doch nu maer doode lijcken:
Hoe seer men die bemint, het rif is voor het graf,
Men scheyt'er met verdriet, maer echter willigh af.
De vrient, die, eer hy storf, was geestigh in de reden,
En wijs in sijn beleydt, en deftigh in de zeden,
Leyt nu gelijck een block, en even sonder spraeck,
Tot schrick veel eer bequaem, als eenigh soet vermaeck.
Siet, hier om scheyt de mensch oock van sijn beste vrienden,
Die hem tot onderstant of soet geselschap dienden;
Hy siet de dooden aen, en quelt sijn innigh hert,
Maer wil gelijckewel dat hy begraven wert.
Hoe lief dat Sara was, soo haest sy was verscheyden,
Soo liet haer waerde man een graf voor haer bereyden;
Hy wenscht haer goede reys, uyt dit ellendigh dal,
Tot hyse, gantsch vernieuwt, eens weder vinden sal.

XXXIV. Op 't gesichte van rosen in den herfst.
Hier quam een deftigh man, en sach'er schoone rosen,
Te midden in den herfst, noch fris en lustigh blosen.
Hy vraeghd' den hovenier, waerdoor het wesen magh,
Dat hy om desen tijt noch versche rosen sagh.
Tot antwoort wiert geseyt, op sijn vrymoedigh vragen:
Die plant heeft in de Mey niet eene roos gedragen,
En daerom geeft de stam nu dese bloemen uyt,
Schoon nu geen kracht en is ontrent het ander kruyt.
De vrient sweegh op het woort, en gingh het overmercken,
En liet een stil gepeys op dese reden wercken:
Ten lesten sprack hy dus: siet daer een sinne-beelt,
Dat juyst en regel-recht op mijn gedaente speelt!
Ick hebb', en t'mijner schandt moet ick het nu beklagen,
Ick hebb' ontrent de jeught my geensins wel gedragen:
Ick hebbe dwaes geweest, als met geheele kracht,
En oock, tot Godes eer, noyt vruchten uytgebracht.
Dies weet ick voor den Heer mijn danck niet uyt te drucken,
Dat my de bleecke doot niet wech en quam te rucken;
Doen ick uytsinnigh was, en in de sonden sliep,
Ja snelde na de doot, en na den afgrond liep.
Nu dient'er niet versuymt, geen uytstel meer genomen,
Eer my een snel verderf sal mogen overkomen;
Ick sie een dorren herfst ontrent mijn deure staen,
Soo dient'er nu volbracht, dat noyt en is gedaen.
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Het ware best geweest, had ick mijn jonge dagen,
De blom van mijne jeught, den Schepper opgedragen;
Maer nu ick ydel mensch dat niet en heb gedaen,
Soo moet ick immer nu op beter wegen gaen.
Wel-doen is noyt te laet, en Godt moet sijn gepresen,
Dat hy my tijt verleent om goet te mogen wesen.
Hoe menigh duysent man en is'et niet geluckt,
Die na den swarten poel sijn haestigh wech geruckt.
Hier uyt wert ick geleert, dat oock geleerde luyden
Verwecken goede leer, oock uyt gemeene kruyden:
Voor een die leersaem is, dient oock het minste blat
Met aendacht ingesien, en naerstigh opgevat.

XXXV. Op 't gesicht van byen, honingh uyt de bloem treckende
sonder die te beschadigen.
Als ick, met aendacht, oversie
Den gantschen handel van de Bie,
En hoese, door de velden, dwaelt,
En hier en ginder nederdaelt;
En hoese, door de bloemkens, kruypt,
En daer uyt was en honigh suypt:
En dat oock dan mijn besigh hert
Op dit gesicht indachtigh wert,
Als dat men vast en seker stelt,
Dat al de dochters van het velt,
De rosen, bloeysels, en het kruyt,
En al wat aen der heyden spruyt,
Blijft goet, en in sijn eersten staet,
Al haelt de Bye daer honigh-raet,
En dat geen bloem en wert bevleckt,
Schoon sy daer uyt haer voordeel treckt.
Dan is 't dat ick van herten wensch,
Dat al den handel van den mensch,
Juyst op die wijse mocht geschiên,
Gelijck het suygen van de Biên:
Maer siet, het gaet'er anders toe,
Het gaet'er, ick en weet niet hoe.
Waer is'er een die voordeel doet,
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Daer niet een ander lijden moet?
Daer niet een ander schade draeght,
En van den loosen handel klaeght?
Mijn ziel, o wat ick bidden magh,
Koom, stelt eens vast, op desen dagh,
Belooft hier eenmael voor den Heer,
Dat ghy na desen nimmermeer
Soo iet in handen nemen sult,
Waer door een mensch, tot uwer schult,
Of leet, of nadeel lijden sal,
Of eenigh ander ongeval;
Maer dat ghy, met een reyn gemoet,
Sult trachten na het hooghste goet.
O Godt! die hert en nieren kent,
En my dees' goed' gedachte sent;
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O Ghy! die alle dingen weet,
En onse diepste gronden meet,
Hier sta ick nu, voor uw gesicht,
En binde my aen dese plicht,
En binde my van nu voortaen,
Geen slimmen wegh te sullen gaen.
Ick wil geen lust, of 's werelts eer,
Ick wil geen staet, of rijckdom meer.
Mijn hoop, mijn treck, mijns herten wensch,
Is goet te doen mijn even mensch;
Of goet t'ontfangen na den geest,
My dienstigh voor het eeuwigh feest.
O ghy! wiens schepsel dat ick ben,
Aen wien ick mijne schult beken,
Geeft my dat ick, in dit gepeys,
Ontbonden van het ydel vleys,
Met vasten sin volherden magh,
Van nu tot mijnen lesten dagh,
Tot ick van hier eens scheyden sal,
Want heb ick u, soo heb ick 't al.

XXXVI. Op 't gesichte van een hoy-schelf.
Daer ick lest op den velde gingh,
En lette vast op alle dingh,
Sagh ick een hoy-tasch op het lant,
Die ick met steen behangen vant;
Met steen van bijster grooten last,
Die hingh daer aen een stapel vast.
Ick sagh een mis-hoop boven dat,
Geleydt gantsch dichte by het pat,
En daer op stroo, en kaf gestroyt,
Of in het wilde wegh-gegoyt;
Dat was een speeltje voor de windt,
Een speeltje voor een boere kindt,
Of 't mocht misschien oock dickmael zijn,
Een leger van een gortigh swijn;
Hier op soo bleef ick stille staen,
En hebbe dit gespreck gedaen:
Mijn ziel, neemt acht op datje siet,
En scheydt hier sonder voordeel niet;
Let eens wat hier de Bou-man doet:
Hy perst, en druckt sijn beste goet,
Hy hangt'er sware steenen aen,
En houdt'et soo gespannen staen;
Maer nietigh stroo, en ydel kaf,
Daer scheyt hy vry wat lichter af;
Dat laet hy los en onbelast,
Nadien hy daer niet op en past.
Nu segh my doch, geminde ziel,
Wat u hier op in 't herte viel:
Wien Godt bemint, die wordt getucht,
Soo dat hy veeltijts deerlijck sucht;
Maer wieder weent, of wieder klaeght,
Hy is geluckigh die 't verdraeght.
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XXXVII. Op het bedrijf van een wildt konijn, met huys-katten
heulende.
Hier was een jongh konijn gevangen op de klingen,
Om dat'et in der haest niet wegh en wist te springen;
Het wert ons t'huys gebracht, de kinders namen 't aen,
Dies wert'et in een hock, of houte-koy gedaen;
Doch na een korten tijt, het wist hem vry te maken,
Het beet de sporten af, en wist'er uyt te raken.
De kinders zijn bedroeft, vermits het wordt gemist,
Doch waer het wesen mocht, en werdt niet eens gegist:
Niet eene van 't gesin en kander anders weten,
Of 't beesje was gegaen, en van de kat gegeten:
Maer na een wijle tijts vernam men dat'et sat,
Niet op sijn vorigh hol, maer dichte by de kat;
En siet, die streelt het dier gelijck haer eygen jongen,
Die speelden onder een, en deden vreemde sprongen.
Daer rijst een selsaem spel by-sonder in der nacht,
't Konijn is met de kat te samen op de jacht.
Nu, dat ick hier bemerck, sijn twee verscheyde saken,
En daer uyt na my dunckt, is dit besluyt te maken:
Een beest van outs gewoon te weyden in het groen,
Gaet met een felle kat een drooge maeltijt doen,
En soo een schromigh beest dat voeght hem by de katten,
En klimt tot in het dack tot boven in de latten.
Ey, let gesellen, let, wat quaet geselschap doet,
En wat het is, òf wel òf qualijck opgevoet.
Dit moet voor al een vooght, of goeden vader weten,
Gewoonte doet de jeught haer eygen aert vergeten;
Dies wilj' een aerdigh kindt gewennen tot de deught,
En lijt geen rouwen hoop ontrent uw' teere jeught.

XXXVIII. Op 't plucken van rijpe, en onrijpe moerbesyën.
Laetst als ick besigh was te plucken van de vruchten,
Die Tisbe, soomen houdt, eerst bloedigh heeft gemaeckt,
Als sy, met groot verdriet, en na een angstigh vluchten,
Heeft nevens haren vrient den harden doodt gesmaeckt;
Doen was 't dat ick vernam, hoe dat de rijpste bramen,
Sich hielden aen den tack, en kleefden aen het hout;
Maer dat in 't tegendeel d'onrijpe neder quamen,
Een dingh dat anders gaet door al het groene wout.
Siet, als een ouden mensch onwilligh is te scheyden,
Of uyt het vleesch te gaen, wanneer sijn tijt genaeckt,
En dat hy sijn gemoet oock dan niet kan bereyden,
Soo heeft hy 't in de jeught niet al te wel gemaeckt.

XXXIX. Op 't gesichte van de byen, op de vroege bloemen vliegende.
Laetst, als de Maert haer loop begon,
Doen scheen'er vry een helle son,
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Die schoot haer stralen op het kruyt,
En lockte vast de botten uyt;
Terstont soo wortmen, hier en daer,
Een bloeysel of een bloem gewaer;
Doch niet als in een kleyn getal,
En dat maer in een werrem dal.
Als ick hier over gingh besien,
Het woonhuys van ons kleyne biên,
Soo vond' ick, met een blijden geest,
Dat nu en dan een naerstig beest
Quam swieren met een snelle vlucht,
Quam vallen uyt de blauwe lucht,
Met was beladen aen de poot,
Geschildert met een geestigh root,
Met blau, of groen, of aerdigh geel;
Maer deser was'er niet te veel,
Van thien of twintigh één misschien
Hebb' ick aldus verciert gesien.
Als ick dit in den hellen dagh,
Als ick dit voor mijn oogen sagh,
Gevoeld' ick dat mijn stille siel
Hier over in bedencken viel:
Mijn hert, seyd' ick, wat leer ick hier?
Wat leer ick van dit vlijtigh dier?
't En is noch maer een dagh of twee,
't Landt was begraven in de snee,
Het ijs lagh midden in de sloot,
En alle kruyden schenen doot;
En siet, daer komt een schoonen dagh,
Die geeft ons maer één soeten lagh,
En lockt een bloempjen uyt den gront,
Dat gister noch bevrosen stont;
En stracks soo hebben onse biên
Den aengenamen tijt gesien,
En vliegen in der haesten uyt,
En vallen op het jeughdigh kruyt,
Of sweven staegh door al het groen,
En konnen soo haer voordeel doen.
O t'fy ons, die men menschen noemt,
En die van wijsheyt zijn beroemt!
Wat sijn wy luyaerts na den geest,
Geleken by dit naerstigh beest!
Hoe laten wy den nutten tijt,
Die soo geduerigh henen glijt,
Verloopen even sonder vrucht!
Eylaes! mijn ziel, ick ben beducht,
Dat ons de bie, in dit geval,
Eens leelijck overtuygen sal!
O Heer! maeckt ons als noch bequaem,
Tot lof van uwen hoogen naem,
Om, met een onvermoeyde vlijt,
Wel uyt te koopen onsen tijt,
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En vrucht te rapen over-al,
Waer oyt bequaemheyt wesen sal.
Ick weet hoe weynigh dit bestaen,
Oock dat ick 't luttel heb gedaen:
Maer, des o vader! niet te min,
Stort my nu dese wijsheyt in,
Dat ick in daedt, niet in den schijn,
Mach een van dese weynigh zijn!

XL. Op 't gesichte van de bloem, hier te lande genaemt
keysers-kroon1)
De somer heeft gedaen, ick wil mijn hofjen sluyten,
En wat geen vrucht en droegh, dat send'ick heden buyten.
Een boom doch boven al die weet ick grooten danck,
En wil het even doen, mijn korte dagen langk.
Die plant en haren aert, die wil ick niet vergeten,
Sy wordt hier Keysers kroon, in onse tael, geheten,
En Tursai by den Turck; de stadt van Constantijn,
Die wort van oudts gemeent haer voester-moêr te sijn;
Dit edel bloem-gewas is waerdigh aen te mercken,
Het kan een leersaem hert oock na den geest verstercken.
Het geeft ons beter les, als menigh deftigh man
Ons eertijts heeft geleert, of heden geven kan:
Wanneer de plante bloeyt, dan heltse na beneden,
En druckt haer ootmoet uyt, als met geboge leden,
Sy toont geen trots gelaet, al isse wonder net,
Ja, schoon haer frisse bloem met paerels is beset;
Maer alsse rijper wert, dan is haer deftigh wesen
Niet laegh, gelijck het plagh, maer hooger opgeresen,
Sy geeft haer in de lucht en siet den hemel aen,
En blijft, oock alsse sterst, in die gedaente staen.

1) Vidit inter alias stirpes hanc etiam novam plantam nostra aetas, quam Tursai, Turcico
vocabulo, vocant, nam Constantinopoli huc allata est; alij Lilium Persicum à natali solo; alij,
ob similitudinem, Coronam Imperialem appellant. Hic flos primo expanditur, ac planè deorsum
flectitur, at quamprimum ut flaccessere incipit, succedent illi satis magna capita, quae excusso
flore statim sursum eriguntur. Joach. Camerar. lib. Emb. ex re herbar.
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Siet daer een sinne-beeldt, daer in men vint besloten,
Al wat tot sijnen troost oyt Christen heeft genoten.
Wat kander beter sijn als ootmoet na den geest,
En voorsmaek in het hert van Godes eeuwigh feest?
Waer toe, geminde ziel, soo veelderley gedachten?
Wilt na een stil gemoedt, en na den hemel trachten.
Dat is de beste schat, ja, wat je wenschen kondt,
En 't is geen ydel werck, maer van een vasten gront.
O Godt! beweeght mijn hert, en stiert mijn gantsche sinnen,
Dat sy geen aertsch vermaeck, maer u alleen, beminnen!
Wech al dat ydel is, waer aen ick eertijts hingh,
Geeft my Uw' gunst alleen, en neemt my alle dingh!
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Op de hof-gedachten, van den heere Jacob Cats op Sorghvliet.
De ridder afgeslooft van staetzorgh zoo veel jaeren,
Koos eyndelijck de rust op Zorghvliet, door zijn hant
En zorgh zoo rijck versiert, en naer den eysch beplant,
Daer hy Godts zegekroon wachtte op zijn zilvre haeren.
Hier ziet hy 't vorschendom dat in den vyver swemt,
Of op het drooge land zijn kikkersangh laet hooren:
Die waternachtegael weckt zelf des dichters ooren,
En teelt een zedenles, die op de zielen klemt.
Dan staert hy op een mol, die door een kloecken vogel
Gevat word, en gevoert tot boven 't driftigh zwerck.
Dit brenght hy weder t'huys op 't Christenzedenwerck,
En treft het waerelds hert als door een zwaerd of kogel.
Herdenckt de staatsman wat een ezel voortijds deê,
Wanneer hy 't wijngaerdloof afsnoeide met zijn tanden:
Stracks vindt het hoogh vernuft een zedenplicht voorhanden,
Hoe dat men 't dartel vleesch betemt en maeckt gedwee.
Ziet hy een vinckgetouw met rappe handen trekken,
Waer door het pluimgedierte in 't net gevangen raeckt:
De ridder wordt niet slechts door dit gezicht vermaeckt,
Maer 't kan zijn leerzaem hert tot hooger zaecken wecken.
Beschouwt hy hoe men 't land met spaê en ploegh omhaelt,
Dat noestigh akkerwerck leert hem 't gedult beschrijven.
Ziet hy dan byën op haer goude vleugels drijven,
By schaepen, ganzen, stracks zijn veêr van leeringh straelt.
De storm velt boomen neêr met hooggekruinde toppen,
Terwijl hy bloemgewas en laege kruiden spaert:
Hier zien wy 't ongeval dat staet en aenzien baert,
Wanneer een staetsorkaen valt op de grootste koppen.
Het onkruid in den hof is nodigh uitgewied,
Dewijl het hinder doet aen kruid en aerdgewassen:
Maer 's dichters schrandre geest weet dit oock toe te passen
Op 't menschelijk bedrijf, dat deught en ondeught hiet.
Ziet hy een hovenier die rupsen, booze wormen,
Zelf noch maer in haer zaed, uit zijne boomen stoort,
Flucks volgt'er op een les, een spreuk, een leerzaam woord,
Hoe tijdigh men het quaed der zonde moet bestormen.
Sluit hy dan zijnen hof met eene keizerskroon,
Een bloem zoo schoon in 't oogh, zoo wonderlijk in 't groeyen,
Zoo zeldzaem als zy staet in haere kracht van bloeyen:
Hoe raeckt de Christendeugd dan in haar glans ten toon!
Zie daer iets uitgekipt, een stael van Hofgedachten,
Die wy door 't kunstigh stael hier vinden uitgebeeldt,
Terwijl de poëzy verstant en zinnen streelt,
En klaer den plicht aanwijst die ieder moet betrachten.
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Prijs, prijs den grooten man, die, door zijn zedendicht,
De boosheit gingh te keer, de waereld heeft gesticht!
F. HALMA.
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Aen den hoogh-geleerden, wijt-beroemden heer
Jacob Westerbaen, ridder, heer van Brantwijck
en gyblant; op Desselfs arctoa tempe, te weten:
Ockenburgh sijn woonstede.
God gaf in ouden tijd de nieuw' geschape luyden
Een tuyn, by hem beplant met d' alderbeste kruyden,
Met edel boom-gewas; wat kond' hy beter doen,
Als voor het jeughdigh volck te scheppen jeughdigh groen?
Maer dit wierd haer vergunt, niet om te leggen slaepen,
Of niet met al te doen als appels op te raepen:
Neen, Godt, die altijt werckt en is oneyndigh wijs,
En wou geen ledigh volck, oock in het Paradijs.
't Was Adam opgeleyt den hof te moeten bouwen,
Om in het schoon priëel den Schepper aen te schouwen,
Te sien sijn hoogh beleyt en onbegrepen macht,
En wat hy voor den mensch in wesen had gebracht.
De bedden in den hof, beplant met groene boomen,
En sijn niet aengestelt om daer te liggen droomen;
Die bedden sijn alleen, of dienen aldermeest
Ten goede van de kunst, of voor een swaren geest.
Geleerde Westerbaen, die ons het buyten-leven
Niet slechts na waerde prijst, maer geestigh hebt beschreven;
Ghy toont ons metter daedt, dat oock een deftigh man,
Ontrent een schralen hoeck, geluckigh wesen kan.
Uw' geest die brenght te weegh, dat alle menschen weten,
Hoe goet uw' fruyten zijn, oock diese niet en eten.
Uw fijn gesneden pen, en wel gekoockten int,
Maeckt, oock die verre sijn, tot uwen hof gesint.
Geluckigh is de mensch, jae schier gelijck de goden,
Die uyt een zedigh hert de werelt is ontvloden,
Die geld noch eersucht broet; maer, buyten alle pracht,
Sijn afscheyt uyt het vleesch met stille zinnen wacht.
Ick hebb' al overlangh dit wesen goet gevonden,
Nu staen wy, na my dunckt, als op gelijcke gronden;
Ons huyselijck bedrijf, ons bloem- en keucken-hof,
Sijn van gelijcken aert en van gelijcke stof.
't Is ons gemeen vermaeck, by wijlen wat te dichten,
En dat kan in den mensch een swaren geest verlichten;
Oock gae ick menighmael tot eenigh deftigh man,
Die ons noch wijsheyt leert, schoon hy niet spreken kan.
Wy zijn bey uyt het hof, en op het land geseten,
En konnen evenwel den Haege wel vergeten;
Voor my, 'k wensch met geen Haegh voortaen te sijn gemoeyt,
Als met een haegh alleen, die hier by-wijlen bloeyt;
Wy leven buyten sorgh, wy slapen sonder vrouwen,
Wy ploegen ons gemoedt eer wy den acker bouwen;
Wy eten somtijds vleesch, en dan eens weder vis,
Of die komt uyt de zee òf uyt ons vyver is.
Ons taefels zijn versien op velerhande wijse,
Met voorkost, fruyt, gebraedt, al ongekochte spijse.
Wy hebben oock musijck, en sangers over mael,
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De leeuwerck in de lucht, in 't hout de nachtegael.
Wy hebben boven dat verscheyde confituren,
Die niet een kleynen tijt, maer jaren kunnen duren.
Invoegen, schoon men krijght een vrint of buyten-gast,
Men op geen Fransch gewas of Spaensche fruyten past.
Hier by voegh ick de bye, die, uyt haer kleyne woningh,
Ons dient van edel was en oock van reynen honingh,
Ons dient van soete mee, die maeckt de kunste klaer,
En smaeckt ons menighmael, als of het nectar waer;
Maer tot een minder dranck soo laet men appels perssen,
Die konnen in de koorts een drooghe mondt ververschen:
Daer by komt dan de melck, en oock het schaepe wey,
Een goede medicijn ontrent de koele Mey.
Wat dient er meer geseyt, men vint hier vergenoegen,
Indien men nae den eysch de sinnen weet te voegen.
Een lam uyt eygen stal, een ey uyt eygen nest,
Dat smaeckt hier op het land den meester alderbest.
Men pleeght hier goede trouw, en niemant wort bedrogen,
Als visch die met het aes den hoeck heeft ingesogen.
Hier is geene felle krijgh, maer 't een en 't ander lam,
Dat stoot eens tegen een, en weder aen de mam.
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Men hoort hier geen geraes van roepen, krijten, tieren,
Als dat hier over-al de vogels tirelieren.
Hier is geen fel gevecht, en niemant wert ge wont,
Als dat een blancke spae hier quetst een harde gront.
Indien een stout konijn ons boomen komt te knagen,
Hier wort oock recht gedaen, het moet sijn straffe dragen;
Want 't hout dat niet en groeyt, vermits haer slim bedrijf,
Dat wordt een machtigh vier ontrent het schuldigh lijf.
Doch, wijl ick boomen plant en snoeye wijngaertrancken,
Soo denck ick om het huys, bestaend' uyt seven plancken;
Het wout dient niet alleen tot lusten van de jeughd,
Het leydt oock menighmael de gronden van de deughd.
Het veldt heeft wonder in: de stomme boomen spreecken,
Ja, dat noch hooger gaet, de domme beesten preêcken.
Niet een soo kleynen dier, niet een soo teeren kruyt,
Of 't roept, oock sonder stem, den grooten Schepper uyt
Godt zy voor eeuwigh danck, ons hoven geven saken,
Die ons den geest vernoeght, en vrolijck konnen maken.
Nu is mijns hertsen wensch (Godt laet'et soo geschiên!)
Dat wy in 't eeuwigh hof malkander mogen sien.

Op Sorghvliet, den 16 Maert 1654.

Lof-gedicht, ter eeren van Jubal,
sone van Lamech ende Ada, eerste vinder van
de sangh-konste en snaren-spel, gemaeckt ten
versoecke van de Haerlemsche musicanten.
De vinder van de sangh is weert, met alle tongen,
De vinder van de sangh is weert te zijn gesongen:
Op, gasten! geesten, op! en al die singen kont,
Gebruyckt hier snaren-spel, gebruyckt een soeten mont!
Gebruyckt het bey gelijck, en wilt te samen mengen,
Wat sangh en soet geklanck is machtigh uyt te brengen.
Wie nutter dingen vint, en aen de werelt biet,
't Is reden dat hy danck voor sijnen dienst geniet.
Maer seght ons, ouden tijt! wie heeft de soete gronden
Van spel en van gesangh voor desen eerst gevonden?
't En is Apollo niet, en min de boxvoet Pan1),
Die hier uyt grooten naem of luyster halen kan:
En schoon al is wel eer een jonge maeght2) gepresen,
Om datse van het spel een moeder scheen te wesen,
En voester van de sangh, 't is echter sonder gront,
't Is vry een hooger geest, die eerst den Cyther vont:
't Is Jubal, die wel eer een liet bestont te quelen,
Die eerst de rouwe jeught op snaren leerde spelen,
Die eerst den trommel sloegh, en op de fluyte blies,
En maeckte dat de kunst geduerigh hooger wies.
Want als het eerste paer uyt Eden was gedreven,
1) Apollo en Pan zijn by de Heydenen vinders van dese konste geacht;
2) Cecilia daer na by andere volgende eeuwen.
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Toen leyde gansch het volck een droef en anghstigh leven;
Want niemant at 'er broot, als door een hittigh sweet,
En al de werelt stont als in geduerigh leet:
Maer God, die noyt den mensch van druck en laet verdwijnen,
Liet als een nieuwe son op hare tenten schijnen;
Daer komt een beter tijt, want Ada baert een kint3),
Dat Adams saet verheught en soete dingen vint;
Het vint een aerdigh tuygh, geciert met gulde snaren,
En gingh het met een bom, en met een fluyte paren,
En met een helle stem; dat gaf een soet geluyt,
En joegh het swaer gequel en droeve sinnen uyt.
Daer quam toen al het volck met wonder ingenomen,
En tracht ontrent het spel, en by den helt te komen;
En wie hem maer en naeckt, die is gelijck vervoert,
Vermits de jongelingh soo ras de vingers roert.
Maer noch soo nam de jeught het meeste vergenoegen,
Wanneer hy by de klanck de sangh begon te voegen,
Vermits hy met de stem nu rijst, dan weder daelt,
En uyt haer stil geheym der menschen zielen haelt.
Daer quam van alle kant de gantsche werelt dringen,
En hoorde snaren-spel, en hoorde Jubal singen,
Verdwellemt in de vreught; en siet, op dese wijs,
Soo kreegh het treurigh volck een ander Paradijs.
Wel aen dan, wieje zijt, die met gevoegde stemmen,
De droeve sinnen treckt, en doet in vreughde swemmen;
Erkent op desen dagh den vinder van de sangk,
Den vader van de vreughd' en van het soet geklanck.
Juyght Jubal, reyne jeught! juyght Jubal, kloecke mannen!
Juyght Jubal, al het volck! verdriet dient uytgebannen;
Die eerst het singen vont, dient met gesangh vereert,
Maer juyght Hem boven al, die Jubal heeft geleert.

3) Nota. De woorden in den orgineelen text, Gen. 4.21. begrijpen synecdochice alle Musijck
instrumenten, soo die geslagen worden (die Aristoxenns by Athenaeum Eutapa noemt) als
die geblasen en met de vingers of wint geroert worden.
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[Nieujaersgesangen en stichtelijke gedichten]
Eerste nieuw-jaers gesangh.
Op de wijze: Sophie, Sophie, als ick u maer, &c.
O Jaren! o jaren!
Vry snelder dan de baren,
Ghy leert ons, en gansch het aertsche dal,
Dat eens dit machtigh werck ter neder storten sal.
Ghy laet uwe krachten,
Op ons gedachten,
Soo nederslaen, oock heden op den dagh,
Dat eens het ydel vleesch uyt ons verhuysen magh!
De tijden, de tijden,
Die staegh als posten rijden,
Zijn ons nut tot aen het diepst der siel,
Soo maer ons dom verstant haer raedt in weerden hiel.
Wat sijn'er menschen,
Die voor haer wenschen
Oock hondert jaer, indien het wesen kon,
En worden naauw één dagh beschenen van de son!
De rosen, de rosen,
Die wonder aerdigh blosen,
Als haer glans is in haer eerste jeught,
Die hebben evenwel maer slechts een korte vreught;
Siet, hondert maeghden,
Die eens behaeghden
Mijn ydel oogh, ontrent haer eerste tijt,
Zijn al van nu af aen haer aerdigh waesjen quijt!
Getroude! getroude!
Die op uw' jonckheyt boude,
Siet nu eens recht, wat ghy te voren waert,
En leert den gront van uwen brosen aert;
Het zijn de dagen,
Die u nu jagen,
Soo tot de sorgh als ander swaer verdriet,
Dat hier ons domme jeught noyt recht te vooren siet.
O Vader! o Vader!
En aller vreughden ader,
Mijn Heer, mijn God, mijn troost, en vasten gront,
Die ons het nieuwe jaer op heden hebt gejont!
Sendt uwen segen,
Op onse wegen,
Op dat het Jaer, vernieut te deser tijt,
Ons en den ouden mensch ten vollen make quijt!

Tweede nieuw-jaers gesangh.
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Op de wijse: O nuict, jalouse nuict, &c.
Godt danck, het nieuwe jaer is wederom begonnen,
De son, die heden schijnt, die brenght den eersten dagh;
Maer seght my nu, mijn ziel, wat feyl hebt gy verwonnen?
Wat deel van uw gemoet is beter als het plagh?
Wat deught heeft in uw' hert een beter plaets genomen?
Waer is in uw' bedrijf de werelt afgegaen?
Wat voorstel van den geest is tot de daet gekomen,
Terwijl het voorigh jaer sijn gangen heeft gedaen?
't Is waer, ghy hebt gepooght, veel dingen uyt te werken,
Die ghy in uw' gemoedt als seker had geset;
Maer des al niet-te-min, naer ick het kan bemercken,
Zijt ghy al menighmael in uwen gangh belet.
De werelt en het vleesch die hebben vreemde grepen,
Die maken in den mensch al vry een hart gevecht;
Sy hebben groote macht een ziele wegh te slepen,
Oock die om wel te doen haer wegen heeft gerecht.
t'Sa, laet ons nu met ernst ons hert eens gaen betreden,
Wy sien wat ons den geest by wylen overstort;
Ey lieve, doet een reys, oock door uw' diepste leden,
En let aen allen kant, wat ons van binnen schort.
Ontmoet u eenigh deel, dat over is gebleven,
En eertijts uyt het vleesch of uyt de werelt rees,
Het dient met kracht verjaeght en uyt te zijn gedreven,
Het is my nu een walgh wat ick te voren prees.
Als iemant in een stadt verraders heeft gevonden,
Al vanght hy eenigh deel, noch is hy niet gerust;
Hy wil het gantsche rot aen ketens sien gebonden,
En soo wort eerst sijn angst ten lesten uitgeblust.
Gaet, gaet uw' innigh deel, en al uw' geesten siften,
En maeckt dat ghy de deur voor alle tochten sluyt,
Ontledight uw gemoet van alle snoode driften,
Geen deught en komt'er in, of 't quaet dat moet'er uyt.
Nu God! mijn hoogste goet, dit heb ick voorgenomen,
En 't is dat mijn gemoedt met groot verlangen wacht.
Het is van uwen geest, en niet van my gekomen,
Ghy, brengt'et tot de daet, wat ick nu heb bedacht!

Derde nieuw-jaers gesangh.
Op de voys. O listigh hof, O winckel vol gebreken, &c.
Het voorigh jaer dat is al weder henen;
Het is gegaen, het is geheel verdwenen:
Hoe snel loopt oock de tijt!
Ons leven is gelijck een vluchtigh man,
Die nimmermeer in ruste wesen kan,
Maer staegh te poste rijt.
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De mensch ontdeckt veel dingen op de wegen,
Hier is een slot, en daar een rots gelegen,
En elders vruchtbaer landt;
Hier groent een wout, en daer is 't enckel hey,
En ginder volght een wel-begraesde wey,
En stracks een dorre strandt.
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Maer als de mensch, met afgemende leden,
Komt tot een dorp des avonts ingereden,
Of tot de naeste stadt;
Al wat hy sagh, een beeck, een wout, een boom,
Het schijnt hem al gelijck als enckel droom,
Of ick en weet niet wat.
Maer heeft de man aen boomen ofte steenen,
Gequest sijn arm, of hooft, of swacke beenen,
Soo doet hy sijn beklagh;
Dat blijft hem by, dat voelt hy alderbest,
Dat is, eylaes! dat hem alleenlijck rest,
Van al het groot beslagh.
In 't jaer dat nu van ons is wegh-genomen,
Zijn mijnen geest veel saken voorgekomen,
Van alderhande slagh;
In eenigh deel bevont mijn ziel vermaeck,
Maer ick verloor van stonden aen de smaeck,
Oock voor den naesten dagh.
Doch wat'er quam, het was terstont verloren,
Het beelt vergingh, oock eer het was geboren,
Soo ydel is de mensch!
Soo ydel is al wat ons overkoomt,
Soo 't geen men soeckt, als dat men bijster schroomt;
Wat is ons herten wensch!
Maer is mijn hert met onbedachte schreden,
Of uyt'et spoor òf uyt den wegh gereden,
Soo dat ick my vergreep;
Ach! waer mijn geest niet wel en heeft gegaen,
Dat quelt mijn hert, en hanght my dapper aen;
Siet daer een droeve neep!
Wel aen, mijn ziel! het jaer dat gaet beginnen,
t'Sa, maeckt u op, als met vernieude sinnen,
En met gestage vlijt;
Al het gewoel en poogen van den mensch,
En baert geen vreught of lust of herten wensch,
Als wel besteden tijt.

Vierde nieuw-jaers gesangh.
't Nieuw-jaer is ons nu weder toegekomen,
Door Godes milde gunst;
Dies wort mijn ziel met blijtschap ingenomen,
En drijft my tot de kunst.
Ick, ongewoon, om schier iet meer te schrijven,
Neem evenwel de pen,
Die ick schier niet en ken;
Wie kan'er ledigh blijven?
Ick danckte God, uyt alle mijn gedachten,
Dat hy my heeft gespaert;
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Ick danckte God, uyt mijn geheele krachten,
Dat hy my noch bewaert;
Ick roep hem aen, en bid hem om genade,
Dat hy, van nu voortaen,
Mijn ziel wil houden staen,
Vry van helsche schade.
De sond' is oudt, die wil ick laten sterven,
Wat oudt is moet vergaen;
Ick sal van God een nieuwen aert verwerven,
Die staet my beter aen.
Dees nieuwe tijt, die eyscht oock nieuwe sinnen;
Daer toe ga ick terstont,
En legh een vasten gront,
Om 't jaer te beginnen.
Ghy, die het al gewoon zijt nieuw te maken,
O Godes reyne geest!
Wil tot mijn ziel met innigh vuur genaken,
Dat soeck ick aldermeest.
Ghy zijt mijn wensch, ach! kond' ick u bekomen,
Geen tijdelijck gequel,
Geen pijne van der hel,
En sal ick oyt schroomen.

Vijfde nieuw- jaers aenspraeck tot de ziel, die dese vernieuwingh
verwacht.
Het nieuwe jaer is nu gekomen,
Soo langh heeft God ons hier gespaert;
Mijn ziel, wat hebt ghy nieus vernomen?
Of houje noch dien ouden aert?
Ach! wil doch hier niet blijven woelen,
In 't aertsche dal,
Hier zijn doch niet als vuyle poelen,
Vol ongeval.
Men siet, dat nu schier alle menschen
Genegen zijn tot nieuwe dracht;
Maer, wat sy seggen, hopen, wenschen
Wat wort'er nieus in ons gewracht?
Ey, soeckt geen snuf van nieuwe kleêren,
Als 't hof nu draeght;
Maer laet u 't innigh nieu vereeren,
Dat Godt behaeght.
Wat baet ons 't nieu uyt vreemde landen?
Of 't nieu cieraet van ons gemaeckt?
Wat baet het nieu dat is voorhanden,
Wanneer de soete tijdt genaeckt?
Al 't nieu dat yemandt nieu kan hieten,
Is enckel wint,
Ten zy wy 't rechte nieu genieten,
Dat God bemint.
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Men hoort veel nieus aen alle zijden,
Veel seltsaem nieus uyt Engelant;
Hier wil men vrede, ginder strijden,
Het gaet'er vreemt aen allen kant;
Maer wat voor nieus komt ghy my seggen
Van uwen staet?
Laet ons dat nader overleggen,
In onsen raet:
Het nieu daerna ons staet te trachten,
Dat is het nieu Jeruzalem;
Dàt is het nieu, dat wy verwachten.
Het beste nieu heeft God in Hem.
O ghy, die 't al eens nieu sult maken,
Treckt ons tot U!
Laet ons een nieuwen geest genaken,
En dat toch nu!
Tot U, o Heer! is 't dat wy suchten,
Besit alleen ons gantsche ziel.
Dan sal ick niet ter werelt duchten,
Schoon aerd' en hemel nederviel.
Laet ons voortaen niet meer beminnen
Ons ydel mal:
Maer woont in mijn vernieude sinnen;
Soo heb ick 't al.

Nieuwe-jaers liet op het jaer ons heeren 1656.
Op de stemme van Grideine
Mijn ziel is opgetoogen,
Mijn geest is buyten my;
Mijn hert om-hoogh gevloogen,
Als van de werelt vry.
Ach! wat voel ick nu van binnen,
Wat een ongewone lust!
O! reyne jeught,
En nieuwe vreught,
Ghy doorstraelt mijn gansche sinnen:
Want in God is 't dat ick rust.
Ick heb my langh bekommert.
Met al dees' vreemden tijt,
Daer lagh ick in beslommert,
Al was 't my dickmael spijt.
Ach! al die op aerden leven
Zijn noyt vry van ongeval:
't Is maer verdriet,
Dat men hier siet;
Wat kan doch de werelt geven?
't Is maer onlust over al.
O welkom, nieuwen zegen!
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Die in dit Nieuwe-jaer
Van nieus nu is verkregen,
Dat ick nu word' gewaer:
Danck moet ick U, God! bewijsen,
Dat ghy, in dit jammerdal,
My sondigh mensch
Geeft herten-wensch;
Maer recht kan ick U niet prijsen,
Eer ick by U wesen sal.
Laet dan niet uyt te strecken
Uw' kracht en rechterhant,
Om my van hier te trecken
Naer 't ware vaderlant;
Daer is 't nieu aen alle zijden,
Daer is 't nieuw' Jerusalem,
En nieuwe lust,
En ware rust,
Ja gestaegh en nieuw verblijden;
Heer, aenhoore doch mijn stem!
Ick wensch geen langer jaren,
Ick wensch geen grooter eer,
Ick wensch van hier te varen;
En niet en wensch ick meer,
Als eens wegh te zijn genomen,
En ick wensch geen langer dagh;
Geeft my de saeck
Daer ick naer haeck,
En laet my ter plaetse komen,
Daer ick U recht prijsen magh!

Gesangh op de geboorte onses heylants en salighmakers Jesu Christi.
Op de voys van den Lof-sangh Simeons.
Op, Sions reyne jeught!
Bedrijft nu ware vreught,
Terwijl ons is geboren
Het kint, het wonderkint,
Daer in de ziele vint,
Dat eertijts was verloren.
Het was de droefste stont,
Wanneer Gods heyligh bont
Door Adam wiert geschonden;
Het was de blijdste dagh,
Die oyt de werelt sagh,
Als Christus wiert gesonden.
Hoe kond' het oyt geschiên,
God in het vleesch te sien,
Had God niet uytverkoren,
Een uytgelesen kerck,
Als tot een wonder-werck,
Die anders was verloren!
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Als God is met den mensch,
Dat is den hooghsten wensch,
Die yemant kan gewerden;
Nu spreeckt dit heyligh pant
Tot al het gantsche lant:
Gods liefde sal volherden!

Gesangh uit den XLIIen psalm.
Gelijck een hart van herten hijght,
Wanneer het is vermoeyt van vluchten,
En begint te suchten,
Mits het vreese krijght,
En wenscht dan om een koele beeck,
Soo stijgh ick op, en, met een rechten streeck,
Ga ick tot U, o Heer!
Uw' gunst doch tot my keer!
Mijn hert verlanght, mijn ziele dorst,
Uyt 't innigh diep van mijn gedachten
En geheele krachten,
Na des levens vorst,
Na U, o God! mijns herten wensch;
Ach! wanneer doch sal ick, ellendigh mensch!
Voor U verschijnen Heer?
Uw' gunst doch tot my keer!
Mijn tranen vloeyen even staegh,
En blijven, op mijn droeve wangen,
Als geduerigh hangen;
Om dat alle daegh
My wort geseyt, uyt enckel spot:
Siet, waer is nu sijn wijtberoemde Godt?
Maer ick ga tot U, Heer,
Uw' gunst doch tot my keer!
Ach! wat een dinck wort ick gewaer,
Dat ick hier voormaels plagh te treden,
Tot lof en gebeden,
Met een groote schaer;
Toen wy eens namen onsen gangh,
En klommen op, met vreught en bly gesangh,
Tot uwen tempel, Heer,
Uw' gunst doch tot my keer!
Mijn ziel, hoe sijt ghy dus ontrust,
En sucht gestaegh met volle leden,
Als geheel t'onvreden
En gansch sonder lust?
Ey, laet eens af van dit geween,
En stelt uw' hoop op uwen God alleen;
Wel aen, soo doe ick, Heer,
Uw' gunst doch tot my keer!
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Liedt
Op de wijze: Florida, soo het wesen mach, &c.
Wel op, mijn ziel ontwaeckt, ontwaeckt!
Eer ghy in dieper slaep geraeckt:
Dit heb ick menigwerven
Tot u geseyt, met droeven sin;
Maer ghy, des niet-te-min,
En liet my niet verwerven.
Ghy waert, ick weet niet waer, verruckt,
En 't scheen het was u wel geluckt;
Maer ghy waert als beschoncken:
Uw geest, die als versoopen lagh,
En was niet alsse plagh,
Maer in een kuyl versoncken.
Ach! 't is met u alsoo gestelt,
Als iemant die in 't open velt,
Een haes heeft na-gereden;
En vindt daer na sijn beste paert,
Veel hondert kroonen waert,
Verminckt aen alle leden.
En als hy sijnen vangh besiet,
En let met een op sijn verdriet,
Soo is hy gansch verbolgen;
Om dat hy, uyt een dommen geest,
Met soo een edel beest,
Een haes heeft willen volgen;
Een haes, die anders niet en heeft,
Als slechts dat hem de sause geeft,
Die voor hem is te maken:
Het mager dier heeft dit gebreck,
't Wil suycker, wijn, en speck,
Al-eer het plagh te smaken.
En of men schoon al kosten doet,
Het maeckt ons swaer en drabbigh bloet,
Wanneer het wordt gegeten.
O ziel! een schoon en moedigh paert
Is beter dingen waert,
Als soo te sijn versleten.
Nu raed ick u, met alle vlijt,
Dat ghy doch let, na desen tijt,
Wat jacht u dient verkoren.
Ey siet, dat ghy niet Esou slacht,
Die, mids hy gingh ter jacht,
Den zegen heeft verloren.

Klaegh-liedt op 't verhuysen en scheyden van een soet geselschap.
O lustigh huys, o schoon gebouw!
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Ghy wort gedreyght met swaren rouw,
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't Is tijt, dat ghy u met swart bedeckt;
Laet vry uw steenen
Geduerigh weenen,
Uw lust vertreckt.
Uw' lust bestont hier, in 't gemeen,
Uyt soet geselschap onder een,
Dat tot hemelsche vreught scheen als gemaeckt;
Dat gaet tot scheyden,
Sich nu bereyden,
Siet wat u naeckt.
De soetste, die ghy voor u siet,
De Nimphe, die soo menigh liet,
Met haer soete mont, hier heeft gequeelt,
Die wil haer leven
Gaen overgeven,
Een die haer steelt.
Een, segh ick, die haer herte wan,
Een jongh, een fris, een vrolijck man,
Die haer siel behaeght; maer segh, och arm,
Wat kan 't u baten,
Ghy sijt verlaten,
Sy, in den arm,
Van die haer mint, singht nu een liet;
Dat maer en streckt tot uw verdriet,
Mits ghy haer nu mist, en eensaem staet;
Ey, laet uw deuren
Geduerigh treuren,
Waer door sy gaet.
O bloemtjes, bloemtjes! edel kruyt,
Dat in den hof soo geestigh spruyt,
Treurt nu, schoon ghy eerst soo lustigh waert:
Uw jeughdigh bloeyen,
En geestigh groeyen,
Heeft geenen aert.
Wel hoe, magh dan een vrye maeght,
Niet kiesen die het haer behaeght?
O ja, 't is een eer te sijn getrout;
Wel moetje varen,
Die met haer paren,
De werelt bouwt.
Wel, als het immer wesen moet,
O soetste Nimphe, weest gegroet!
En schoon ghy nu schijnt gansch wel gesint,
Laet uw gedachten
Noch op hem wachten,
Die u bemint.

Herders-liedt van den ouden Damon aen de jonge Galathee.
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Op de voys. Puisque de vivre sans aimer, &c
O soetste van het gansche rijck,
Als ick aenhoor uw' reden,
Soo geef ick u in all's gelijck:
Ghy hebt te frissche leden,
Ghy sijt te jongh en soet van aert,
Voor uwen Damons grijsen baert.
Alleen maer, om soo menigh liet,
Dat ick u plagh te spelen,
Of op een fluyt of herders riet,
Dat noch de vrijsters quelen,
Soo gunt my doch, de kunst ter eer,
Een eerbaer kusjen sonder meer.
Hier mede, soete Galathée,
Sal ick my vergenoegen,
Ick wensch u groot en machtigh vee,
En landt voor hondert ploegen,
Ick wensch u staegh een vruchtbaer bed,
Daer noyt de twist haer voet en set.
Ick wensch u beter als ick ben,
Een man van jonge jaren,
En mits ick uwe deughden ken,
Ick wensch u wel te varen;
Ick wensche, datje vinden meught
Goet, eendraght, liefd', en soete vreught.

Morgen-gesangh.
Stemme. O nuiet, jalouse nuiet, &c.
De nacht die is voorby, de son begint te rijsen;
Ick sie, hoe dat'et licht een nieuwe werelt baert,
Op, op, mijn logge siel! wilt uwen Schepper prijsen,
Die u op desen nacht en eertijts heeft bewaert.
O Vader van het licht! o Schepper van der sonnen!
U danck ick in den geest, U groet ick met gesangh;
In Uwen soeten naem soo dient den dagh begonnen,
In uwe vrees volherdt ons leven-dagen langh.
Ick heb een ruymen tijt in duysternis geseten,
Verschoven van den dagh en van het ware licht,
Laet ons te deser stont Uw rechte paden weten,
En leyt ons metter hant tot ons bescheyden plicht.
Ghy hebt in ouden tijt een woort alleen gesproken,
Toen nog een dicke nacht op al de werelt lagh,
En stracx soo is het licht met krachten uyt-gebroken,
Soo dat men over al Uw groote daden sagh.
Spreeckt maer een enckel woort, mijn nacht die sal verdwijnen
En ick, een kint des lichts, sal nimmer sijn beschaemt;
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Laet Uw genade-son my in het herte schijnen,
En ick sal heden doen gelijck het my betaemt.
Wel op, mijn swaer gemoet, ick voele my verstercken,
Ick voel in mijnen geest een nieuwe sonneschijn:
Al wie in Godes vrees sijn ampt soeckt uyt te wercken,
Daer is geen twijsel aen, God sal hem gunstigh sijn!

Avondt-sangh.
Stemme: O faux amant! o langue menteuresse!
Het licht is wegh, den avont is gekomen,
De nacht, die heeft den hemel ingenomen,
De werelt overheert;
Ons kranck gestel, dat krijght nu slapens lust,
En wat'er leeft begeeft hem tot de rust;
Siet, hoe het al verkeert.
Almachtigh God, en Schepper aller dingen!
Wy gaen een liet tot Uwer eere singen;
Ontfanght doch ons gesangck:
Ghy hebt, o Heer, tot heden ons gespaert,
En ons verschoont in onsen broosen aert,
U zy voor eeuwigh danck!
Ghy, die het lant met duyster gaet betrecken,
Wilt doch voor al ons snoode sonden decken,
Met Uw genaden-kleet;
En brenghtse niet in Uw gestrengh gericht,
Want dat wy oyt verlieten onsen plicht,
Is ons van herten leet.
Schoon dat wy sien de son met hare stralen
Daer henen gaen, en in het water dalen,
Dat quelt ons niet te seer:
Behout ons slechts het licht van Uwen geest,
Want dat verquickt de bange zielen meest;
Gunt ons dat eeuwigh, Heer!
En nademael wy menschen hier beneden
Sijn enckel stof, en swack in al de leden,
Soo haest de sonne vlucht;
Soo geeft toch rust aen dit ellendigh vleys!
Doch efter soo, dat wy, met ons gepeys,
Noch blijven in de tucht.
Maer schoon ick 's nachts al niet en konde slapen,
En even 's daeghs geen lust en wist te rapen,
Dat eyndight met den mensch;
Geeft maer, o Heer! na mijnen lesten dagh,
Dat ick by U eens ruste vinden magh;
Dat is mijn hooghste wensch.
Als slechts mijn ziel haer Schepper magh genieten,
En dat sijn troost op ons komt nedervlieten,
Dan acht ick niet-met-al
Noch wat het vleesch of al de werelt heeft,
Noch-even-selfs al wat de Hemel geeft;
Want Godt die is'et al.
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Reys-liedt.
Stemme: C'est un amant, ouvre la porte.
Al die sich stellen om te reysen
Met varen, rijden, ofte gaen,
Die moeten neerstigh overpeysen,
Wat dan behoort te sijn gedaen:
God dient voor alle dingh gebeden,
Eer dat men sich tot reysen stelt,
En als men vorder is getreden,
Soo dient sijn lof oock daer vermelt.
Die aen sijn paert laet haver geven,
En bidt den Heer wanneer hy reyst,
Is daerom noyt te rugh gebleven,
Schoon dat het beyde tijt vereyst.
Wenst ghy dan spoet tot uwe saecken,
Siet ghy òf voordeel òf gewin,
Wilt God eerst met den geest genaken,
Dat is in all's een goet begin.
Wel, vrienden, wy sijn uytgetogen,
Een yeder weet sijn eygen gangh;
Koomt, laet ons, naer ons kranck vermogen,
Den Heere groeten door gesangh:
O! die, in Uwen throon geseten,
Met geene plaets en sijt bepaelt,
En kondt ons doen en poogen weten,
Hoe verr' ons lijf of herte dwaelt;
Wilt ons met uwen geest geleyden,
In al dat is of sal geschien,
Wilt onse saecken soo bereyden,
Dat wy oock daer uw liefde sien.
Hoe liet ghy eens uw gunste smaken,
Toen ghy waert leyder van uw volck!
Des nachts waert ghy een vyerigh baken,
En op den dagh een helle wolck.
En als de wijsen quamen talen,
Of God de Soon was in het vleys,
Een sterre met haer gulde stralen,
Die was haer leytsman op de reys.
Uw kracht is heden niet vermindert,
Uw hand is heden niet verkort,
Geeft, Heer! dat ons geen quaet en hindert,
Maer op ons doen uw zegen stort!
Geeft dat wy spoedigh weder keeren,
Door Uwen geest en gunst verblijt;
Soo sullen wy Uw' naem vereeren,
Den gantschen loop van onsen tijt.

Nieuw-jaers gesangh.
Op de wijse: Jamais une Dame si belle etc.
O God! wy sien, dat onse jaren,
Dat onse tijt staêgh henen gaet:
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De jeught verloopt gelijck de baren,
Als wy dat leeren uytter daet.
Maer, Heer! Uw wesen,
Noyt recht gepresen,
Dat blijft alleen in vasten staet.
Het oude jaer, dat is verloopen,
Het nieu dat neemt nu sijn begin,
Leert ons den tijt recht uyt te koopen,
Dat is voor-al een groot gewin;
O Heer, wy wenschen,
Als nieuwe menschen,
Van U voortaen een reynen sin.
De gulde Son begint te rijsen,
De dagh die wast, gelijck men siet:
Mijn ziel! ghy dient oock aen te wijsen
De gunst die ghy van God geniet.
O, laet uw sinnen
Eens overwinnen
Al wat de sond' en 't vleesch gebiet!
Verlaet doch eens uw sondigh wesen,
Den ouden mensch dient uyt-gedaen,
Koomt met de Son om-hoogh geresen,
En wilt gestaegh noch hooger gaen;
Wilt God uw leven
Gansch overgeven;
Dat is tot heyl de rechte baen.
Wie weet of wy noch ander-werven
Eens sullen sien het nieuwe-jaer;
Want out en jongh moet beyde sterven,
Wy leven al in dit gevaer.
Wel aen, mijn sinnen
Die gaen beginnen;
Ick word' het in den geest gewaer.

Ziels-verheffinge.
Op de wijse: Rosemont, waerje vliet, enz.
Op, eens! op, aerts gemoet!
Streckt u tot het hoogste goet,
Klimt tot uwen God, gaet tot sijnen throon,
Want Hy is alleen uw grootste loon;
Hy is die de ziel, alsse tot hem rijst,
Sijn vader-gunst bewijst:
Maer het ydel hert, dat staêgh na der aerden helt,
Dat wort met schrick en anghst gequelt.
Wat is eer? wat is staet?
Niet als waesem in der daet.
Wat is machtigh gelt? wat is oogen-lust?
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Ach! 't en maeckt de ziel maer ongerust.
Daer is geen vermaeck in het aertsche dal
Of 't eynd' is enckel gal.
Denckt dit, o mijn ziel: wat ons 't vleys en werelt biet,
Is schuym of schijn en anders niet.
Wel dan Heer, eeuwigh God!
Ick ben langh genoegh bespot
Van het ydel vleys, van de losse jeught;
Weest ghy nu voortaen mijn hoogste vreught,
Maeckt dat nu voortaen mijn vernieude borst
Niet als naer U en dorst;
Ick en wensch niet meer, snijt mijn aertsche leden af,
En leght my neder in het graf!

Danck-liet, van iemant die van een sware sieckte verlost is.
Op de wijse: Jonckvrou, mijn hert, mijn ziel, mijn sin, enz.
Mijn ziel, berst nu van vreughden uyt,
En staeckt uw swaer verdriet,
Gaet, neemt ter hant uw soete luyt,
En singht een aerdigh liet;
Een liet, maer niet van lichte stof,
Oock niet vol geylen spot:
Maer enckel danck en enckel lof,
Tot prijs van uwen God.
Ick was gebracht tot aen de doot,
Tot aen den swarten poel;
Ick sagh nu Charons ouden boot,
En wonder groot gewoel.
Ick was geraeckt tot op den kant,
Daer my de schare stiet;
Men drongh my naer een duyster lant,
Maer daer en wild' ick niet.
Een koortse, met een staegen brant,
Door-rende my de ziel;
Soo dat ick nimmer rust en vant,
Maer staêgh in flaeuten viel.
Geen meester, die ontrent my quam,
Geen kruyt dat my genas;
Hoe dickmael, dat ick drancken nam,
Ick bleef gelijck ick was.
Ja siet, de koortse wies te meer,
Hier op heb ick gelet;
Dies gingh ick vluchten tot den Heer,
En dit was mijn gebet:
O ghy, die 't leven en de doot
Hebt onder uw gewelt,
Koom, treckt my doch uyt desen noot,
Die my den geest ontstelt.
Ick ben noch in mijn groene tijt,
Als in mijn dageraet,
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Geeft, dat de doot niet af en snijt
Mijn teeren levens-draet;
O Heer, neemt u doch mijner aen,
En hoort mijn droef geklagh,
En laet mijn son niet ondergaen
Te midden op den dagh!
Weest uwen dienaer1) niet te straf,
En treckt hem2) uyt het stof,
Men kan doch in het duyster graf
Niet melden uwen lof.
Een jeughdigh lijf, een frissche geest,
Die isser toe bequaem,
Die kan; als in een staege feest,
Verheffen uwen naem.
Siet slechts mijn ziel eens gunstigh aen,
En stracx ick ben gesont,
Mijn pijn en druck sal henen gaen,
En al in korten stont;
Soo wil ick al mijn dagen langh,
Dat adem in my speelt3),
Uw naem verheffen met gesangh,
En doen wat ghy beveelt4).
Het woort en was naeu uyt-gebracht,
Wanneer ick troost ontfingh;
In my quam stracx een nieuwe kracht,
Soo dat de pijn vergingh.
Ick was gelijck het dorstigh kruyt,
Dat flaeu ter aerden zijght,
Maer dat in volle lovers spruyt,
Als 't soeten regen krijght.
Wel op, wel op nu, lompe geest!
't Is langh genoegh getreurt,
Gaet, heylight God een eeuwigh feest,
Vermits u dit gebeurt.
Mijn tongh en swijge immer stil,
O God, mijn toeverlaet!
Dus geeft my, Heer! den goeden wil,
Geeft oock de volle daet!

Liedt, voor yemant, die sich stelt om tot des heeren avontmael te
gaen.
O God, mijn hooghste goet!
Daelt nu in dit gemoet,
En naeckt mijn hert
Op dat'et suyver wert.
1) Of Maget.
2) Of Haer.
3) Of: Gelijck u trouwe maeght.
4) Of. En doen wat u behaeght.
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Uw reyne wonden,
Die sijn het bat
Voor al de sonden,
In my bevonden;
O gunt my dat!
Ick sie, dat yeder gaet,
Daer ons verzegelt staet
Uw heyligh Bont,
Dat God den Sone vont.
Maer 't sondigh wesen
Is binnen my
Gantsch hoogh geresen;
Wilt dat genesen,
Soo wort ick bly.
Ick sie het Hemels broot
Daer toe ick ben genoot;
Spijs voor de ziel,
Die anders neder-viel.
Maer 't sondigh wesen
Is binnen my
Gantsch hoogh geresen;
Wilt dat genesen,
Soo word' ick vry.
De blijtschap die ick eys,
En gaf noyt eenigh vleys;
Uw geest alleen
Die maeckt ons haer gemeen.
O laet ons leven,
Van heden af,
Sich aen U geven,
En nimmer beven
Voor helsche straf!
De vryheyt die ick wensch,
En gaf noyt eenigh mensch;
Uw troost geeft lust,
En niemant is gerust,
Als die sijn krachten,
Met alle vlijt,
En sijn gedachten
Op U doet wachten,
En sonden mijt.
Wel-aen, ick ben gespijst,
Vermits dat in my rijst
Vermaeck in God,
En lust tot sijn gebot,
Wat sal ick schromen?
Des Heeren geest
Op my gekomen
Heeft weg-genomen,
Al wat men vreest.
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'k En acht nu geen gevaer,
Al isset bijster swaer;
Geen doot of hel
En doet my nu gequel;
Want Godes zegen,
Van nu voortaen,
Tot my genegen,
Sal my bewegen
Om wel te gaen.

Nieuwe-jaers gedicht.
Het Nieuwe jaer is hier; het aertrijck gaet ontsluyten,
De botten puylen uyt, de boomen sullen spruyten,
Het kruyt en veyligh gras sal kruypen wijt en breet,
De bloemkens sullen staen elck op sijn best gekleet.
De tijt, de nieuwe tijt sal nieuwe jeught gaen bringen,
Aen bergen, bosch, en dal, aen alderhande dingen:
Al wat daer henen lagh, begraven in het stof,
Sal steken op het hooft, tot ciersel van den hof.
Den armen mensch alleen, met ouderdom bevangen,
En kan het oude vel niet uyt-doen, als de slangen;
Maer dat's een kleyne saeck: wy zijn noch boom, noch beest,
't Gunt in ons dient vernieuwt, dat is alleen den geest;
Dit lijf is maer een romp, de ziel, van meerder waerden,
Dient, in dit nieuwe jaer, getogen uyt der aerden:
Waerom soud' onsen geest sijn af-gesleten huyt
Niet konnen leggen af, soo wel als 't dorre kruyt?
O mensch! is alle dingh om uwent wil geschapen,
En wert'et nu vernieut, sult ghy alleen staen gapen,
En blijven, dat ghy waert? sal dan, o lieve, sal
In u het nieuwe jaer vernieuwen niet met al?
Merckt ghy niet, dagh aen dagh, dat door de nieuwe jaren
Dit broose lijf verout, tot dat wy neder-varen
In 't duyster van het graf, en treden op de baen,
Die al des werelts vleesch voor desen is gegaen?
Wanneer de gulde son, met hare snelle paerden,
Heeft al het jaer gerent rontsom den kloot der aerden,
Soo dat des hemels loop ons brenght den kortsten dagh,
Begint sy weer van nieus, en rent gelijckse plagh.
Wanneer de gulde son, des avonds, hare stralen
Heeft in den koelen schoot van Thetys laten dalen,
Spant weer haer peerden in, en met het morgen-licht
Vertoont ons wederom de glans van haer gesicht.
't Gaet anders met den mensch: want, als de dicke wolken,
De swarte nacht des doots omringht het hooft der volken,
Dan ist'er mee gedaen; eylaes! men sijght ter neêr,
Men sinckt diep in der aert, en niemant keert'er weer.
Men leeft en sterft maer eens: de doot is van de saken
Daer feylen eens begaen, noyt weer sijn recht te maken:
Leert dan, uw leven langh, leert doen, met vasten gront,
Dat ghy, uw leven langh, maer eenmael doen en kont!
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[Medecinale grontregels en zededichten]
Hier volgen eenige medicinale grondt-regels, uyt Hippocrates
Aphorismen, dewelcke als voor gods-sprake van oudts zijn gehouden
geweest.
Soo ghy, door loop van langen tijt,
Verswackt en gansch verhongert sijt,
Soo leert de reden, lieve vrient!
Dat u geen spoedigh voedtsel dient:
Maer leedje korts maer hongers-noot,
Soo bijt dan veerdigh in het broot.
Uw' maegh is best, om metter spoet,
En niet met traegheyt, zijn gevoet.
Ghy die een onreyn lichaem voet,
Weet, dat het u maer hinder doet.
Met dranck verquickt veeleer het bloet,
Als het door vaste spijse doet.
Leert hier den aert van alle kost:
Wat haest verteert, wort haest gelost.
Een die, sijn jonge dagen langh,
Is hart in sijnen kamer-gangh,
Die wordt ontrent den ouden dagh
Vry weecker, als hy voortijts plagh.
En ghy, die jongh hartlijvigh waert,
Krijght oudt gewis een sachter aert.
Vraeght yemant, wat'er voor een man
Den honger best verdragen kan:
Voor eerst, die na sijn eynde gaet,
Maer dan noch is in goeden staet;
Daer na een, die niet meer en wast,
En schaet'et niet, schoon dat hy vast;
Maer yemandt in sijn jeughdigh bloet,
Lijdt hinder als hy vasten moet;
Doch kinders van een blijden geest,
Die schaet'et vasten aldermeest.
Wanneer de slaep een mensch vermoeyt,
Dan schijnt'et dat de sieckte groeyt;
Maer soo de rust hem wel bekoomt,
Soo dient geen vorder leedt geschroomt.
Slaept ghy of waeckt ghy boven maet,
De kunst, die schat het beyde quaet.
Een oudt mensch, tot verdriet gewent,
Die leet en sweet en moeyten kent,
Draeght vry al beter sijnen last,
Als doet een jonck en weligh gast.
Ons tijt is kort, de kunste langh,
En kans neemt veerdigh haren gangh;
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Oock heeft het proeven sijn gevaer,
Al leeft'er yemandt hondert jaer.
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En schoon men yet met oordeel doet,
Noch vint men dickmael tegenspoet;
Dies moet niet slechts de medicijn
In all's geset en wacker sijn;
Maer oock de kranck' en sijnen vrient,
En wie hem in de sieckte dient,
Heeft staegh te letten op het stuck,
Of hem genaeckt groot ongeluck;
Dan noch al wat van buyten koomt,
Is hier oock nut te sijn geschroomt.
Te luttel of te veel gevoet,
En dede noyt het lichaem goet.
Gesellen! als het wesen moet,
Dat ghy verswackte deelen voet,
Of ledigh maeckt een vollen darm,
Of maeckt verkoude leden warm;
Of yemant na den eysch verkoelt,
Wanneer hy sich te brandigh voelt.
Ghy doet uw dingen niet te ras,
Want dat noyt yemant goet en was;
Maer wat men met gemoede doet,
Dat houd' men voor den besten voet.
Een koorts ontsteken in den herft,
Maeckt dickmael dat de mensche sterft;
Maer sieckten in de lente-tijt,
Die wordt men vry al lichter quijt.
In alle sieckten, kort of langh,
Is best een sachte kamer-gangh.
Die spijse geeft een siecken vrient,
Die maer gesonde lieden dient,
Doet hinder aen den siecken man,
Daer hy een kloecken baten kan.
Als aen een vrou, die swanger gaet,
De borst in haest ter neder slaet,
Houdt vast, dat om dit ongeval,
De vrucht haer niet belachen sal.
Die 's nachts veel nats te loosen plagh,
Heeft weynigh afgangh op den dagh.
Noyt prees ick al te vetten bruyt,
Vermits het vet de moeder sluyt.
U dient een schraelder, lieve vrient,
Wilt ghy van kinders sijn gedient.
Die van een Soontjen swanger gaet,
Heeft veel een schoon en bly gelaet;
Maer gaetse van een Meysjen swaer,
Soo is haer wesen niet te klaer.
Veel te vreten, langh te vasten,
Is noyt goet voor jonge gasten;
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Wilje sijn in goeden staet,
Houdt in beyd' de middel-maet.
Als yemant eerst heeft bloet gespout,
Soo hy dat namael weder hout,
En dat'er daerna etter koomt,
Soo wort'er eenigh quaet geschroomt.
Ontrent het deel daer yemant sweet,
Daer spreeckt de kunst: hier is'et leet.
Een stage koorts ten derden dagh,
Niet sachter als'er voormaels plagh,
Sal naderhandt niet stille staen,
Maer vry al harder wegen gaen:
Maer slijtse met dien eygen tijt,
Soo is het quaet sijn angel quijt.

Volgen doots voorloopers:
Dit is van outs een wijs besluyt:
Tot felle sieckten vinnigh kruyt.
Is yemant in het hooft gewont,
En dweept hem 't breyn dien eygen stont,
Die wort in haest sijn hooftsweer quijt,
Want hy verhuyst in korten tijt.
Als yemant langh den af-gangh heeft,
En die ten lesten overgeeft,
Hy make staet, uyt dit geval,
Dat hem de loop verlaten sal.
Als eenigh mensch langh heeft gewaeckt,
En dan in dweepery geraeckt,
En voorts met stuypen is gequelt,
Houdt, dat hy na den grave snelt.
Als yemant swelt door water-sucht,
En dat hy daerna bijster kucht,
Gesellen! maeckt dan vasten staet,
Dat hy te post ten grave gaet.
Als een mensch begint te rasen,
En sijn buyck wordt opgeblasen,
En sijn nagels kout en blau,
Dan is't leven wonder flau.
Wanneer de mensch sijn tijt besluyt,
Soo vlieght de siel allencxen uyt,
En dan is 't lichaem niet met al,
Als vleesch en bloet, en snot en gal.
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Op de verdorventheyt des menschen, waer door hy de sieckten, en
de doodt selfs, onderhevigh is geworden.
De mensch, het edel dier, by Godes handt geschapen,
Was, om in stage jeught sijn lust te mogen rapen,
Was in het schoon priëel, en waer hy immer gingh,
Daer was hy aengesien als heer van alle dingh.
Hy vont een schoon gesicht, alwaer de boomen groeyden,
Hy vont een soet geluyt, alwaer de beken vloeyden:
Hy vont een soeten reuck, alwaer hy neder sat,
Hy vont een soeten smaeck, alwaer hy fruyten at.
Waer dat hy kwam gegaen, de soete vogels songen,
De visschen waren bly, de wilde dieren sprongen,
Het schaepjen met den wolf gingh spelen in het groen,
En oock het felste beest, dat quam hem hulde doen.
Hy wordt aen alle kant getroetelt van de winden,
En geen onguere lucht en was'er oyt te vinden;
Daar quam geen felle vorst die in de leden sneet,
Daer blies geen Noordsche buy die in de wangen beet;
Geen koorts, geen vyerigh zeer, geen pest of peper-koren,
Geen gicht, geen leelijck schurft, en was'er noch geboren:
Geen damp, geen vuyle mist, en vielder op den mensch,
Men vont aen alle kant sijn vollen herten-wensch.
Maer na dat hem de slangh met liegen had bedrogen,
En van sijn hoogste goedt door listen afgetogen;
Doe was 't, dat hy terstont in alle qualen viel,
Niet met het lijf alleen, maer even met de ziel.
Eylaes! het was verbeurt, al wat hy had verworven,
En hy vol slim bejagh, en in den grondt bedorven;
In hem en is geen deel tot aan het minste lit,
Daer in geen slim verderf en stage kancker sit.
Soo is dan uytter aert geen doot in ons gevonden:
Maer sy is in den mensch een straffe van de sonden;
Van daer komt ons het quaet en al het swaer verdriet,
Dat yeder menschen-kint hier op der aerden siet.
Wilt ghy daerom een koorts, of ander quael, genesen,
Of soeckje langen tijt in goeden stant te wesen,
Gaet eerst tot uwen Godt, en klaeght daer uwe pijn,
Soo kan het heylsaem kruyt uw leden dienstigh zijn.

Uyt Bartas:
Waer Adam niet verruckt tot ongeregelt mallen,
Den Schepper af-gegaen, den Duyvel toe-gevallen,
Sijn af-komst, sijn geslacht, sijn bloet en edel zaet,
Dat ware noch gesont en in een blijden staet.
Maer nu het eerste paer heeft, buyten alle reden,
Veracht den grooten Godt, sijn wetten overtreden;
Soo is de bleecke doot, en allerley gevaer,
Getreden in het perck, gekomen over haer.
De sond', het leelijck spoock, die heeftet al bedorven,
En om dit ongeval soo is de mensch gestorven;
Van daer komt ons het quaet, van daer gestagen druck,
Van daer komt alle vleesch den gront van ongeluck.
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Op de selfde verdorventheyt.
Met dat de mensch begon hem tegen Godt te stellen,
Soo voeght sich alle dingh om hem te mogen quellen:
Want een, die uyt de gunst van sijnen Schepper raeckt,
Die heeft stracks tegen hem al watter is gemaeckt.
De lucht gaf felle wint, het water stuere vlagen,
Het aertrijck giftigh kruyt, de hemel donderslagen;
Een yeder spout den mensch als in het aengesicht,
En denckt voortaen niet meer aen hem te zijn verplicht.
De sterren zijn vergramt, en laten droeve stralen,
Door vreemt en naer beleydt, hem in de leden dalen;
De maen verkout sijn breyn door vuyl en seltsaem vocht,
En schiet hem in het lijf een ongesonde locht.
Hier rijst een harde storm, en treft verheven wallen,
Daer schiet een blixem uyt, en doet de torens vallen,
En ginder blaeckt een vuyr dat uytter aerden koomt,
Daer voor dat yeder landt en al de werelt schroomt.
Ach! hoe was eens de mensch in hoogen staet verheven,
Doen hy mocht over-al gestrenge wetten geven!
Doen kond' hy met een wenck, of met een kleyne stem,
Al wat sijn ooge sagh doen buygen onder hem:
Het swijn, den oliphant, de leeu, en felle beeren,
Die stilden haer gewoel alleen op sijn begeeren,
En waren staegh bereydt om hem ten dienst te staen;
Nu komt - een kleyne mugh en doet hem oorlog aen!

Uyt Hesiodus:
Na dat het grilligh wijf een misslagh had bedreven,
Soo was er'er al verdriet in dit ellendigh leven;
Want daer het eerste volck mocht rustigh henen gaen,
Soo nam het aertsche dal een ander wesen aen:
Want sieckte, moeyte, sorgh, en duysent ongemacken,
Die quamen uyt de lucht op aerden neder-sacken;
Siet daer, eylaes! den mensch in druck en stagen noot!
En voor het leste spoock, soo quam de bleecke doot.

Uyt Euripides:
Soo haest als eenigh mensch op aerden was geboren,
Soo scheen by al het volck de vreught te zijn verloren;
Een yeder was bedroeft, en maeckte groot geklagh,
Om dat men voor het kindt niet als verdriet en sagh:
Maer als de bleecke doodt had yemant wegh-genomen,
Dan sagh men enckel vreught als van den hemel komen:
Men nam het voor geluck, men is geheel verblijt,
Een mensch te mogen sien van allen druck bevrijt.

Uyt Crantor:
Wat leven dat de mensch oyt stelt in sijn gedachten,
Daer is maer enckel druck en onlust in te wachten;
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Het gaet soo wonder vreemt hier in dit jammer-dal,
Men vint schier anders niet, als druck en ongeval:
Is yemant hoogh in geest, en deftigh in verstande,
Soo wordt hy metter daet een slave van den lande;
Doet hy, gelijck een dwaes, sijn dingen sonder slot,
Soo hy is staegh veracht, en aller menschen spot,
Is hy van kloecken aert, en van gesonde leden,
Soo wil hy staegh het vleesch in vuylen lust besteden;
En hy is veeltijts sieck, hy lijdt een stage doot,
En is een arrem mensch, al is sijn rijckdom groot;
Leeft hy ontrent een prins, of krijgt hy groote staten,
Hy moet van stonden aen sijn oude vryheyt laten:
Wie sich in 't hof geneert, die stelle desen voet,
Dat hy getingelt wordt, en efter dancken moet.
Indien hy sich bemoeyt alleen met eygen saken,
Dat is een slecht bedrijf, hoe kan hem dat vermaken?
Is hy een ackerman die kooren-landen bout,
Dat is een stage sorgh die nimmer op en hout.
Indien hy krijghsman wort, soo moet hy dickmael moorden,
Oock daer hy wordt onthaelt met gunst en soete woorden;
En soo hy noyt en vecht, maer lieft de soete rust,
Soo is hy maer een roof van die het maer en lust;
Indien hy over zee verhandelt rijcke waren,
Soo lijdt hy stagen angst oock van de minste baren;
Indien hy binnen 's lants een stillen handel doet,
Die geeft hem staegh beslagh, maer nimmer machtigh goet.
Indien hy voorspoet heeft, soo wort sijn hert verheven,
Hy wort door soete waen en hoogmoet aengedreven;
En wordt hy heel beswaert met druck en tegenspoet,
Wat is hy als een worm, die in der aerden wroet?
Indien hy sonder gelt besoeckt de vreemde landen,
Soo treckt hem niemant aen, door feil van rijcke panden;
En reyst hy buyten 's landts, en heeft hy machtigh gelt,
Hy sal met groote vrees geduerigh zijn gequelt;
Indien hy is gesint om noit te willen paren,
Geduerigh eensaem zijn, dat noem ick droeve jaren;
Indien hy trouwen wil, hy wordt voor eeuwigh vast,
En 't wijf, met haer gevolgh, dat is een stage last.
Indien hy vruchtbaer is, en kinders komt te winnen,
Al was hy eertijts bly, hy krijght bedroefde sinnen;
En soo hy sonder vrucht den echten acker bout,
Sijn huys dat gaet te niet; wat doet de man getrout?
Trout hy een schoone vrou, sy baert hem duysent plagen:
Hoe licht kan haer gelaet een ydel oogh behagen!
En dat is stage sorgh. Neemt hy een leelijck wijf,
Soo heeft hy nimmermeer een eerlijck tijt-verdrijf.
Is 't wijf van machtigh goet, de man van kleyne renten,
Het wijf sal staegh verwijt hem in den boesem prenten:
En isse sonder gelt, sie daer een stagen last:
Want goet van eene zy is veerdigh opgebrast;
Is sy van snegen aert, en leestze wijse boecken,
Soo wilse meester zijn, en haren man verkloecken,
Siet daer een twistigh huys: indiense niet en weet,
't Is spijse sonder zout, en niet een soeten beet.
Ten lesten, is men jongh, de jeught is onbedreven,
En woelt als in een zee van dit ellendigh leven;
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En wort'er yemant out, soo naeckt sijn hoogste noot:
Eylaes, sijn kranck gestel dat worstelt met de doot!
Wat dient'er meer geseyt? wie kan hem nederstellen,
Of hem sal eenigh dingh in geest of leden quellen:
Geen mensch is sonder druck, hoe vrolijck dat hy leeft,
Dewijl oock even selfs een roosjen prickels heeft.
De blijdschap even selfs die heeft een droevigh wesen,
Want van gestage vreught en heeft men noyt gelesen.
Het is dan alderbest, en ver de minste pijn,
Of noyt te zijn geteelt, of haest een lijck te zijn,

Wat den mensch het beste is, uyt Metrodorus.
Wat staet kan eenigh mensch op aerden overkomen,
Daer niet een soet vermaeck kan worden uyt genomen?
Noyt soo verbosten tijt, of soo bedroefden jaer,
Of een die leven kan die wort'er vreught gewaer.
Heeft yemant kloeck verstant, soo wort hy staegh gepresen,
En voor een landt-juweel met vingers aengewesen:
En is hy sonder breyn, soo is hy sonder last;
Men siet oock prinssen selfs met gecken wel gepast.
Is hy geduerigh wel, en sonder krancke dagen,
Soo is hy recht bequaem sijn lusten na te jagen;
En is hy swack van aert, en dickmael niet te wel,
Schoon hem de doodt genaeck, 't en is hem geen gequel.
Indien hy in het hof met vorsten wil verkeeren,
Hy kan sijn lagen naem en duyster huys vereeren:
Indien hy stilheyt soeckt, en maer het sijne doet,
Sijn eygen vooght te zijn, dat is geweldigh soet.
Staen hem de velden aen, en gaet hy landen telen,
Dat is een soet bedrijf, wie kan het oyt vervelen?
Wil hy een koopman zijn, en zeylen van de ree,
O wat een machtigh goet ontstaet er uyt de zee!
Indien hy winste doet, soo mach hy vrolijck leven,
Hy krijght dan menigh vrient, en meer als hondert neven;
En lijdt hy staegh verlies, hy wordt een deftigh man,
Die al wat werelt hiet, met voeten treden kan.
Wil hy een krijghsman zijn, soo kan hy dikwils maeyen
Daer hy noyt ploegh en sondt, en noyt en dede zaeyen;
En soo hy d'oorlogh haet en lieft een stillen geest,
Soo is hy wel getroost, oock als een ander vreest.
Verreyst hy buyten 's landts, en kan hy wel betalen,
Waer dat hy komen mach, men sal hem wel onthalen;
Of is fijn beurse licht, hy draeght te minder last,
Soo dat hy lustigh is, en op geen roover past;
Indien sijn jeughdigh hert genegen is te trouwen,
Waer vint men soeter vreught als by de jonge vrouwen?
Of is hy meer geneyght om niet te zijn gepaert,
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Soo is hy sonder sorgh waer dat hy henen vaert.
Indien het echte bed hem kinders heeft gegeven,
Hy siet, in hare jeught, gelijck een ander leven;
Indien hem uyt het bed geen echte vrucht en wast,
Soo heeft hy vrouwen-lust, en efter geenen last.
Trout hy een schoone vrou, wat kan'er soeter wesen?
Sy kan sijn gulle jeught en heeten brandt genesen:
Of isse niet te moy, en keurt haer niet te naeu!
By nachte, lieve vriendt, zijn alle katten graeu.
Krijght hy een geldigh wijf, wat kan hy meer begeeren;
Op vrouwen machtigh goet daer kan men lustigh teeren.
Heeft sy in tegendeel maer weynigh bygebracht,
't Is seker dat het wijf hem des te meerder acht.
Indien sy geestigh is, of heeftse veel gelesen,
Sy kan, voor al het huys, gelijck een raets-heer wesen.
Of heeft se geen verstant als van haer doecken-huyf,
De man leeft sonder twist by soo een soete duyf.
Wat meer? is yemant jongh, dat sijn de beste tijden,
De jeught is enckel vreught en lust aen alle zijden;
Indien den ouden dagh tot sijnen haert genaeckt,
Siet daer de rechte tijt, die hem eerwaerdigh maeckt!
Het is dan sonder gront, dat veel onsoete menschen,
Of noyt te zijn geweest of korte dagen wenschen;
Treet ghy in uw beroep met onbedachten sin,
In wan-genoegen selfs, daer is genoegen in!

Waerom de menschen in de eerste tijden veel langer leefden als nu.
De menschen, die wel eer hier op der aerden waren,
Beleefden menighmael de negenhondert jaren,
Vol kracht en groene jeught; men vont geen droeve pijn,
Geen pest, geen heete koorts, geen wreede flerecijn;
Maer nu de grijse tijt is hooger op-gekomen,
Soo heeft de snelle doodt de werelt in-genomen:
Gicht, scheurbuyck, kugh, graveel, en ander ongeval,
Die vielen uyt de lucht, en vlogen over-al.
Geeft reden, sangh-godin! De werelt eerst geschapen
Liet uyt haer gulle schoot een machtigh voetsel rapen,
Het was òf edel zaet òf wonder schoon gewas,
Al wat met men uyt het veldt of van de boomen las.
Geen mensch en wiert geswackt door lust of gulsigheden,
Maer yeder spit het landt, en oeffent soo de leden:
Men at geen leckerny, maer slechts gemeene kost,
En water uyt de beeck dat was hun soete most.
De sterren, niet vergift met ongesonde qualen,
Die gaven enckel heyl, en niet als soete stralen:
Maer, dat ick hooger acht, de mensche nu geplant,
Quam eerst als uyt de vorm van Godes eygen hant.
Dat van den Schepper komt, hoe kan het licht bederven?
Dat uyt het leven rijft, hoe kan het haestigh sterven?
O groote Levens-vorst! o 's menschen hoogste goet!
Koom, woont doch binnen ons, doch meest in ons gemoet!
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Uyt Homerus:
De dochters van het wout, de frissche boomgewassen,
Zijn op bequamen grondt de menschen toe te passen:
Haer groen, des somers kroon, dat wort des winters roof,
En siet, een jonger blat verdrijft het oude loof.
Wy groenen in der jeught, en hebben blijde dagen,
Maer worden van de doodt allencxen wegh-gedragen;
En t'wijl de tijt verloopt, en onse vruchten leest,
Soo wordt een nieu geslacht, dat wy eens zijn geweest.

Op de gesontheyt, en hare weerdigheyt.
Gesontheyt, edel dingh! van u is 't dat wy schrijven,
Op dat uw soete lucht by ons sou mogen blijven,
Op dat een yeder mensch mocht kennen uwen aert,
En hoeje dient geviert, en hoe te zijn bewaert.
Gesontheyt, schoon juweel! voor alle dingh te prijsen,
Wie kan na rechten eysch u eer genoegh bewijsen?
Ghy zijt een rijck geschenck dat van den hemel daelt,
Dat als een gulde son hier op der aerden straelt;
Schoon yemant van het volck, tot hoogen staet verheven,
Magh, boven sijns gelijck, in glans en eere leven,
Getroetelt van een prins, oock na sijn vollen wensch;
Soo ghy hem niet en streelt, wat is'er van den mensch?
Schoon yemant machtigh vee, door Godes milden zegen,
Schoon yemant groot beslagh van landen heeft gekregen,
Schoon yemants rijcke schat vervult een gansche zael,
Ach! sonder uw behulp, wat is'et altemael?
Schoon yemant voor hem siet een tafel vol gerechten,
Die staêgh wort aengedist met hondert fluckse knechten,
Schoon yemant wort getoeft met alderhande wijn;
Sit ghy niet aen den disch, 't is al maer enckel pijn.
Schoon yemant hoort den sangh van hondert soete keelen,
En hoort een geestigh volck op gulde snaren speelen,
Als ghy maer henen gaet en uyt de kamers vliet,
Soo is de gansche vreught niet anders als verdriet.
Schoon yemant is geplaetst daer, met een aerdigh jocken,
Veel geesten besigh zijn om blijtschap uyt te locken;
Eylaes, de soete praet bevalt de gasten niet,
't En zy ghy aen het volck uw soete gunste biet.
Schoon dat de sonne schijnt, dat alle kruyden groeyen,
Dat al het boom-gewas staet lustigh om te bloeyen,
En dat de koele Mey ons brenght den soeten tijt;
't Is winter evenwel soo ghy'er niet en zijt.
Schoon yemant heeft de keur van duysent schoone vrouwen,
En mach het puyckjen selfs van alle maeghden trouwen;
Godinne, sonder u en heeft'et geenen val:
Want al wat honigh scheen en is maer enckel gal.
Wat dient'er meer geseyt van alle werelts saken,
Die niet gesont en is, wie kan hem vrolijck maken?
Wel aen dan, wieje zijt, gaet, soeckt dan aldermeest
Gesontheyt aen het lijf, gesontheyt aen den geeft!
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Uyt Horatius:
Het vat moet eerst gesuyvert zijn,
Of soete most wort suure wijn;
Wat baet doch rijckdom eenigh man,
Als hy die niet gebruycken kan?

Op de beweginge des gemoets in 't gemeen.
Soeckt yemant wel te zijn, die moet, voor alle dingen,
Sijn drift, sijn herts-gewoel, sijn binne-tochten dwingen;
Want als het innigh deel in goeden vrede staet,
Het lijf en sijn gevolgh, dat wort'er deur gebaet.
Wel aen dan, schout verdriet, en nijt, en minne-vlagen,
En wilt te grooten vreught en hevigh bloet verjagen,
Drijft eer en gelt-sucht wegh, jaeght anghst uyt uwen geest,
En maeckt dat ghy alleen den grooten Schepper vreest!
'k En wil noch evenwel van yemant oyt begeeren,
Dat hy uyt sijn gemoet sal alle tochten weeren;
Een geestigh hovenier besnoeyt het weeligh kruyt,
Maer roeyt noch evenwel geen stam of wortel uyt.
Een boom van wilden aert die kan het enten baten:
Hy kan door goet beleyt sijn wrange vruchten laten.
Ghy mooght dan, sooje kont, versetten uwe pijn,
Uw hert magh evenwel niet ongevoeligh zijn.

Op de droefheyt.
Laet ons wat dieper gaen, en in 't bysonder spreken
Van al dit ziel-gewoel, en al de binne-steken:
De droefheyt is voor eerst die ons de sinnen quelt,
En menigh teer gemoet in vreemde bochten stelt.
Hier tegen dient behulp en goeden raet gegeven,
Om sonder eenigh leet en stil te mogen leven;
Maer 't kruyt, dat aen den mensch in dese sieckte dient,
En komt niet uyt het velt, maer van een wijsen vrient.
Een woort, een troostigh woort, te rechter tijt gesproken,
Dat heeft aen menigh hert dit onheyl afgebroken,
Dat is de rechte zalf die swacke menschen helpt,
En droeve sinnen heelt, en heete tranen stelpt.
Maer Godes heyligh boeck in dit geval te lesen,
Plagh aen een treurigh hert een groot vermaeck te wesen;
Doch, boven alle dingh, tot God een reyn gebet,
Dat is de rechte troost die een in ruste set.

Uyt Seneca's Hypolites:
Is yemants druck niet al te groot,
Soo kan hy klagen sijnen noot:
Maer als het leet te vinnigh bijt,
Soo gaet de mont haer sprake quijt.
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Op Niobe, uyt Ovidius (Metam. 6.):
Daer sit een bange vrou by vijftien droeve lijcken,
Die al daer henen gaen, en in het duyster wijcken:
En hy die sy bemint, en met haer is gepaert,
En wat sy van der jeught voor kinders heeft gebaert;
Dies wort haer killigh hert van droefheyt overwonnen,
Haer lijf is sonder verw, haer bloet dat is geronnen,
Haer oogen staen verset, haer koude tongh bevriest,
Soo dat haer bleecke mont de spraeck geheel verliest:
Haer pols is sonder slagh, sy kan geen hooft bewegen,
Want dat blijft in den stant gelijck het is gesegen:
Haer voeten worden vast, haer ingewant versteent,
Alleen dit blijft haer by, dat sy geduerigh weent.
Ten lesten quam de wint ontrent haer leden sweven,
En heeft ze wech geruckt, en op een rots gedreven:
Daer staet het steenen beelt, en wie het immer siet,
Verneemt een droevigh nat, dat van haer wangen schiet.

Theseus zeggen, uyt Euripides:
Een man van wijs beleyt die heeft my leeren dencken,
Wat my voor ongeluck voortaen sou mogen krencken,
En dus heb ick geleert te peynsen op de doot,
Op druck, op ballinghschap, op alderhande noot.
En dit acht ick bequaem om waer te zijn genomen,
Om dat niet onverhoets my over mochte komen;
Want die te voren denckt wat hem gebeuren magh,
Ontset hem niet te seer, oock van een harden slagh.

Platoos raet:
Een wispeltuerigh hert, 't welck draeyt na yeders blasen,
Dat mach men, ick bekent, wel stellen by de dwasen:
Maer die staegh, als een muyl, gaet horten tegen God,
Verschilt van d'eerste feyl, soo veel als dul van sot.
Maeckt van de noot een deught, 't en helpt geen tegenstreven,
Waer ons den Hemel drijft, daer moet men henen sweven:
Gevoegelijck te zijn, na Godes hant ons leyt,
Al is 't veranderingh, het is gestadigheyt.

Uyt Horatius (4. Carm. 7.):
Als yemant van de doot is uyt het licht getogen,
Wat sal dan edel bloet, wat sal het gelt vermogen?
Hoe kan een kloecke tongh het monster weder-staen?
Eylaes! het spoock is doof, daer is geen seggen aen.
Geen Godsdienst kan den mensch oyt uyt den grave trecken,
Geen vrient kan uyt den slaep sijn dooden vrient verwecken:
Wie eens hier uyt het vleesch de leste reyse doet,
Die is daer hy behoort, en daer hy blijven moet.
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Op de nijt.
Ick kome tot den nijt, een van de slimste tochten,
Die oyt met boos vergif op onse sinnen wrochten;
Daer is niet één gebreck of 't heeft ten minsten wat,
Daer op het voor het volck een gront van onschult vat:
De lust, al isse vuyl, die kan haer rancken prijsen,
Om dat'er soet vermaeck is uyt gewoon te rijsen;
De gelt-sucht wort gegront, ten minsten na den schijn,
Om in den ouden dagh in geen gebreck te zijn.
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Maer voor de swarte nijt en is niet eene reden,
Waerom sy in de borst van yemant dient geleden:
Sy is haer eygen beul, en waer een ander lacht,
Daer siet men dat het spoock van enckel druk versmacht.
Wel aen dan, wie ghy zijt, om dese pest te mijden,
Weest treurigh daer men treurt, en blijde met den blijden;
Ghy mooght niet een gepeys besteden aen den nijt,
Soo ghy, in eenigh deel, òf mensch òf Christen zijt.

Op een wangunstige.
Ach! hoe ellendigh is de man,
Die nimmer vrolijck wesen kan,
Dan als een ander is beducht,
Of in benautheyt leyt en sucht!
Ach! hoe ellendigh is de mensch,
Die als een ander krijght sijn wensch,
Van spijt sijns herten bloet verteert!
O Heer! dees plaegh doch van ons weert!

Afbeeldinge van de nijt, uyt Ovidius I. Metam. XVI.
Sy is van bleecke verw, en mager aen de leden,
Haer tanden zijn begaet met duysent vuyligheden,
Haer borst is groen gepleckt, door uytgeborsten gal,
En noyt en scheptse vreughd, als uyt een droef geval.
Het spoock is sonder rust, en noyt gewoon te slapen,
Maer uyt eens anders druck genegen vreught te rapen,
Het is sijn eygen leet, en voedt sijn eygen smert,
Verteert sijn innigh mergh, en eet sijn eygen hert.

Op de liefde.
Maer dat ons verder treckt tot ongeruste sinnen,
Is liefde, vuyle lust, en ongeregelt minnen:
Och! waerder eenigh mensch vervalt in dit gebreck,
Daer worden met der daet de wijste lieden geck,
Haer krachten, haer verstant, haer wel gesonde leden,
Die worden af-geslonst, die worden af-gereden;
'k En weet niet, mijn vernust, hoe menigh ongeval
Geduerigh oorspronck neemt uyt dit ellendigh mal!
Wat raet voor dese plaegh? soo haest de sinnen hellen,
Om door een slim bejagh uw geest te komen quellen,
Soo dient'er op gepast, om dit vergiftight kruyt
Te dempen eer het groeyt, en flucx te rucken uyt.
Maer voelje door het quaet uw sinnen overlasten,
Soo geeft u dan geheel tot bidden, waken, vasten;
Dit is een boose geeft, die nimmer niet en vlucht,
Dan als men niet en eet, en tot den Heere sucht.
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Uyt Plautus:
Wat is de liefde, wat is de lust,
Als suchten, duchten, sonder rust,
Als groot verdriet, en kleyne vreught,
Een rechte dool-hof voor de jeught,
Een hoop, een waen, een blijde druck,
Een troost vermenght met ongeluck,
Een schoon gelaet, maer enckel schijn,
Een droef vermaeck, een soete pijn;
Een dorst die noyt gelaeft en wert,
Een voetsel voor een yeder hert,
Een honigh-raet vol enckel gal,
Een heerlijck spel, een deftigh mal,
Een spoock dat niemant seggen kan;
Maer 't is genoegh, ick scheyder van.

Uyt Propertius (II. Eleg. I.):
Wat sieckte dat een mensche quelt,
Al is hy wonder vreemt gestelt,
Dat jaegt een dranck, een machtigh kruyt,
Dat jaegt een konstigh meester uyt;
Maer brandt van liefd' en minne-pijn,
Die past niet op den mediçijn.

Uyt Plautus:
Het minnen is een seltsaem spel,
Het brenght den minnaer in gequel,
Het is een loss' een loose vont,
Het is een wesen sonder gront:
Al wat men aen de vryers raet,
Dat dunckt de jonckers enckel quaet,
Doch wat hun afgeraden wert,
Daer henen wil haer grilligh hert:
En wat men soo een lincker biet,
Dat wil hy doch sijn leven niet;
En wat hem niet gebeuren mach,
Daer haeckt hy na den gantschen dach;
Roept yemant soo een vijsen quant,
Gewis die wijckt hem van der hant,
En schoon hem yemant henen sent,
Hy is stracks weder daer ontrent;
In 't korte, 't is een wreede pijn
In Venus hof verdoolt te zijn.

Uyt Ovidius Konst der minnen:
Gesellen, hoort een woort! Wanneer uw teere sinnen
Gevoelen eerst den brandt en hellen om te minnen,
Soo vint u metter daedt ontrent het weligh kruyt,
En eer het vorder gaet, soo roeyt den wortel uyt.
Gelooft het, dien het raeckt: met langh hier op te wachten,
Soo wert de liefde sterck, en boven uwe krachten.
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Dat eerst een beeckjen was, dat wert een groote stroom:
Dat eerst een tackjen was, dat wert een grooten boom.
Een sieckte, die wel eer stont haest te zijn genesen,
Kan heden buyten raedt en sonder hope wesen:
Een die sijn tijt vergeeuwt, als hy wat goets vermagh,
Sal niet bequamer zijn oock op den naesten dagh.
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Wy zijn onachtsaem volck, en sleuren alle saken,
En willen, als het dient, niet aen het zeer geraken;
Daer kruypt dan even staegh, daer kruypt de kanker voort,
Om dat het slim vergif niet eer en was gestoort.
Voelt daerom eenigh mensch van liefde sich bevechten,
Die zy flucx in de weer, en laet hem onderrechten;
Maer doe het met beleyt, en eer het vinnigh quaet
De sinnen overloopt, en vast gewortelt staet.
In qualen van den geest, in sieckten van de leden,
Daer wijst de stage daedt, daer leert de vaste reden,
Dat yeder raedt behoeft, en dàt ter rechter tijt,
Al-eer het slim bejagh tot in het herte glijt.
Daer zijnder onder u van soo verdraeyde finnen,
Die sonder voor-beraet haer stellen om te minnen:
En als het slim fenijn is aen het hert gegaen,
Dan spreeckt men om behulp de beste vrienden aen.
Dit zijn, onwijse jeught, dit zijn verkeerde slagen,
Ghy dient van eersten aen om raedt te komen vragen:
Het is van outs geseyt: het licht dat voren gaet,
Dat geeft in alle dingh voor al de meeste baet.

Uyt Ovidius:
Al wie door liefde queelt, en wenscht te sijn genesen,
Die moet in staegh bedrijf, en nimmer ledigh wesen:
Door luy te zijn, soo wast het weligh Venus kint,
En daerom is het wicht hier wonder toe gesint.
Vraeght iemant hoe het komt, dat, na een dertel mallen,
Veel menschen menighmael in vuyle lusten vallen?
De reden is bekent: om datse ledigh sijn;
Want dat is aen den geest een wonder boos fenijn.
Indien het water staet, soo moet het stracx bederven,
En jonckheyt sonder werck, die sal het licht verkerven:
Het yser roest terstont, indien het maer en rust,
En wie daer ledigh is, die valt in vuyle lust.

Uyt den zelfden.
Ghy, die van minne-brandt begeert te sijn genesen,
En wilt geen dertel jock, of geen Poeeten lesen,
Al ben ick even selfs van dat geselschap een,
Noch segh ick evenwel dat ick van herten meen.
Wy dichters in 't gemeen beschrijven vreemde saken,
Die oock een eerbaer hert bywijlen gaende maken;
Wie leest Tibullus werck, die niet en wert gewont,
Als hy sijn liefste prijst, en haren rooden mont?
Wie leest Catullus boeck, die niet en wert ontsteken,
Als hy van liefde schrijft, en van haer soete treken?
Ons rot is dertelvol, en lievers van den doeck;
Ghy, laet dien geylen hoop, en leest een deftigh boeck!

Op de eergierigheydt.
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Daer is een ander plaegh om onlust in te voeren,
Die komt, wanneer de mensch op eer begint te loeren,
Op staet-sucht is geset; want dan is 't, dat de geest
Voor ick en weet niet wat, voor alle dingen vreest.
Siet daer een staegh gequel; de woningh van de sterren,
Die heeft men even selfs, die heeft men sien verwerren
By dit onrustigh spoock, soo datter twist ontstont
Ter plaetsen daer men noyt als soete vreed' en vont.
Wel om dit grilligh bloet uyt onsen geest te drijven,
Soo dient een yeder mensch in sijn gemoedt te schrijven,
Dat God van alle tijt verwaende sinnen haet,
En trotse lieden straft, en met den donder slaet.
Wie dan met sijnen Godt in vrede soeckt te wesen,
Moet als een stage les dit aen sijn herte lesen:
Ey, waerom dus gepooght tot eer en hoogen lof?
Wy zijn, hoe groot wy sijn, maer aerd' en enckel stof.

Uyt Ovidius (VIII. Metam. 3).
Soo haest als Icarus een weynigh heeft gevlogen,
Is hy tot aen de son en hooger op-getogen,
Hy kreegh een moedigh hert, hy maeck' een snelle vlucht,
Het docht hem wonder moy te swerven in de lucht.
Hy liet sijn vader daer, die wou geen sonne raken,
Hy dacht in sijn gemoedt, hy woud'et beter maken:
Hy siet dat helder licht, en 't stont hem wonder aen,
Hy wou, indien hy mocht, tot in den Hemel gaen.
Maer als de gulde Son sijn vleugels quam beschijnen,
Soo smolt de loose was, sijn veêren die verdwijnen,
En hy is sonder hulp, sijn leden worden bloot;
Daer is van stonden aen de vlieger in den noot.
Hy roept tot sijn behulp de vleugels van de winden,
Maer daer en is geen troost in sijn verdriet te vinden;
Ach! t'wijl hy nederviel, en om sijn Vader riep,
Soo lagh hy metter daet te midden in het diep.
Daer liet de jongelingh sijn onvoorsichtigh leven,
En daer is maer alleen de bloote naem gebleven:
De naem van Icarus die nam het water aen; Siet daer een droef besluyt van onbedachte waen!

Op de gierigheyt.
De liefde tot het gelt heeft vry geen minder krachten,
Om tot een vreemt gewoel te rucken ons gedachten:
't Is wonder om te sien wat dat het aertsche goet,
Door al het gantsche landt, door al de werelt doet.
Wat is'er menigh mensch, die nachten en die dagen
Is besigh over-al met rijckdom na te jagen;
En schoon hy 't eens verkrijght dat hy geduerigh socht,
Soo is hy maer alleen in meerder angst gebrocht.
't Is oly in het vuur al wat hy heeft bekomen,
En sijn geltgierigh hert is dieper ingenomen:
Het goet dat hy besit, dat is dat hy ontbeert,
En hoe hy meer verkrijght, hoe dat hy meer begeert.
Wat raet voor dit gebreck? Siet op uw vluchtigh leven,
Siet, wat een engen buyck is aen den mensch gegeven;
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Siet wat hy maer en hoeft, en, wilje sijn gerust,
Tracht niet tot meerder goet, maer mindert uwen lust.

Uyt Horat. (I. Sat. 1.):
De bange Tantalus staet midden in de beken,
En pooght sijn dorren mont daer aen te mogen steken;
Maer 't is om niet gesocht al wat de man betracht,
Soo dat hy in het nat van enckel dorst versmacht.
Waerom belachje dit? Al waren 't malle grillen,
Ey, leert wat onder dit de geesten leeren willen;
Gelooft'et, lieve vrient, verandert maer den naem,
De fabel is voor u, en uw bedrijf bequaem:
Uw huys is vol getast met alderhande waren,
Vry meer als eens genoegh om wel te mogen varen;
Maer vrient, wat is'er van? Ghy leght'er op en slaept,
Ghy leght'er op en dut, ghy leght'er op en gaept;
Het schijnt u heyligh broot, ghy mooght'et niet genaken,
En min tot uw vermaeck door mont of lippen smaken;
't Is u maer als een beeldt geschildert aen de want,
Daer in wel yemant waen, maer niemant wesen vant.

Op de blijdschap.
Maer ghy moet niet alleen verdriet en vreese mijden,
Ghy mooght u boven dien niet al te seer verblijden;
Want is in uw gemoedt de blijdschap al te groot,
Sy leydt u menighmael tot aen de bleecke doodt.
De geesten en het bloedt die komen op-gevlogen,
En worden van het hert geweldigh in-getogen;
Soo dat de levens-kracht, oock midden in de lust,
Wordt haestigh overstolpt, en veerdigh uytgeblust;
Maer wat kan doch een mensch op aerden over-komen,
Om met soo grooten vreught te werden in-genomen?
Eylaes! wat hier vermaeck, geneught, of blijdschap schijnt,
Dat siet men, dat in haest gelijck een roock verdwijnt.
't Is niet de pijne waert, om aertsche beuselsaken
Te roeren sijnen geest, en groote vreught te maken.
Mijn ziel, schoon ghy bequaemt lust, eer, en grooten schat,
't Is al maer enckel droom; hebt of j'et niet en hadt!

Op Alphonsus, hertogh van Ferrare.
Soo haest Alfonsus wist dat Clement was gestorven,
En dat sijn beste vrient de sleutels had verworven,
Soo werd hy soo verheught, dat hy te bedde viel,
Ja, in het duyster graf den Paus geselschap hiel.
Het wert, 't is waer, gelooft en over-al geschreven,
Dat, ja, de Prins, uyt rouw, verloor sijn dierbaer leven;
Maer vrienden, hoort een woort dat ick u seggen derf,
Het was uyt enckel vreught dat onsen Hertogh sterf.
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Uyt Horatius (II. Carm. 3.):
Wanneer ghy werdt besocht met druck en tegenspoet,
Soo stijft u met gedult, en houdt een vast gemoedt;
En als het soet geluck op u komt neder-dalen,
En schijnt in uw vertreck als met vergulde stralen,
Soo bindt den hoogmoedt in, en toomt uw windigh hert,
In voorspoedt weest geset, en lijdtsaem in de smert.

Op de gramschap.
Het spoock, dat gramschap heet, dient mede wech gedreven
Voor yeder die hem voeght om stil te mogen leven;
Want die in sijnen geest dit vinnigh monster voedt,
't Is seker dat hy staegh in roere wesen moet.
Ghy, voor den besten raedt, om dit gewoel te mijden,
Leert spot, en spijt, en smaedt, met koele sinnen lijden,
Leert onrecht, leert geweld versetten met gedult:
En om dit wel te doen, soo weeght uw eygen schult.
Soo weeght in uw gemoedt den staet van uwe saken,
En hoe ghy 't by den Heer of elders plaght te maken.
Peyst datje menighmael voor desen hebt verdient,
Met schimp te zijn onthaelt oock van uw besten vrient;
Spout hy dan gramme sucht, gelijck als heete kolen,
Seght in uw stil gemoedt: God heeft'et hem bevolen,
God geve my gedult! Dit, na den eysch betracht,
Heeft menigh Christen hert tot zachten aert gebracht.

Uyt Persius, in sijn derde schimp-dicht:
Wanneer de gramschap komt, dan schijnt het bloet te sieden,
Men kan sijn eygen hert, sijn geesten niet gebieden:
Men vier-ooght als een kat, de mondt die baert geluyt
Dat vremt, dat grousaem is, dat niet met al en sluyt.

Uyt Propertius, van sijn selven:
Ick ben in stagen angst, ick voele vreemde streken,
Oock in een vrouwen-kleet dunckt my een man te steken,
Indien uw moeder komt, en u wat hertigh kust,
Soo ben ick metter daedt geweldigh ongerust;
Uw suster of uw nicht, indien het mocht gebeuren,
Dat sy ontrent uw slaept, doet my de sinnen treuren;
Ja, sooder maer een vliegh ontrent uw leden koomt,
Ick bender om ontset, ick bender in beschroomt.

Uyt Ovidius Konst der minnen:
Indienje krijght een gram gemoet,
Wint tijt, dat is de beste voet:
Het ijs dat smelt door enckel tijt,
En soo doet oock de wrange spijt.
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Op de vreese.
Ick kome tot den anghst en hare vreemde grillen,
Waer door ons menighmael de gantsche leden drillen,
En dat wel meesten-deel om eenigh ongeval,
Dat noyt sijn leven was en nimmer wesen sal.
Wie is'et niet bekent, dat even stoute lieden
By wijlen sonder grondt en buyten reden vlieden?
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Men seyt ons van een prins, die noyt geweldt ontsagh,
Maer van een kleyne muys als dood ter aerden lagh.
Hoe dickmael wordt een slagh, oock tegen hoop, verloren,
Vermits een rassche schrick het leger quam bekoren?
Wel, vrienden, leeft gerust, en stilt uw bangen geest,
De vrees is dickwils meer als datter wordt gevreest.
Het beste dat de mensch hier over kan bedencken,
Is, dat hem buyten God niet machtigh is te krencken:
En waerom doch beschroomt voor druck of sware pijn?
Het quaet oock even-selfs moet ons ten goede sijn.

Op 't onderscheyt der plaetsen en landen die 't gesontste sijn.
Soo ghy misschien een huys voor u begeert te bouwen,
Soo let wel op de plaets, of 't mocht u wel berouwen;
Want die een quaet gewest tot sijne woningh kiest,
't Is seker dat hy veel van sijnen lust verliest.
Indien ghy neder-slaet ontrent onguere poelen,
Ghy sult als metter handt het ongemack gevoelen;
En soo ghy neemt verblijf ontrent een siltigh strandt,
Het sal u schade doen, soo haest de sonne brandt.
Die in een vochtigh dal sijn woon-plaets heeft genomen,
Hem sullen voor gewis veel sieckten overkomen;
Maer die op hooge stal haer tenten neder-slaen,
Die sijnder in 't gemeen al vry wat beter aen.
Maer op dit gantsch beleydt is vry al meer te seggen,
Ghy dient hier met verstant uw saken aen te leggen;
Doch, voor een korte les: siet, datje neder-slaet,
Daer vocht en daer het droogh is in gelijcke maet.

Op 't voetsel, nootsakelijckheyt en verscheydentheyt van 't selve.
Daer is nu van de lucht en van de windt geschreven,
En wat daer aen de mensch door beyde wordt gegeven:
Hier dient nu door de kunst de keucken op-gedaen,
En hoe men met bescheyt aen tafel heeft te gaen.
Men vint het in der daet, geen mensch en leert'er eten,
Om dat het yeder mensch en alle menschen weten:
Maer hoe men evenwel ten besten dient gevoet,
Dat is het, dat de kunst de menschen leeren moet.
De mensch is als een dijck, daer op de baren woelen,
En zooden alle daegh zijn besigh af te spoelen:
De mensch is als een pot, die aen den viere staet,
Daer uyt geduerigh vocht en stage wasem gaet.
Indien'er niemant pooght ons dijcken aen te vullen,
't Is seker datse korts geheel vervallen sullen;
En soo men in den pot geen ander nat en doet,
't Is seker dat het stracks gantsch ijdel wesen moet.
Daer is een edel vocht in onse binne-leden,
Dat staegh wert afgeteert, en van den tijt bestreden;
En soo het niet gestaegh door voetsel wert gestijft,
Eylaes! ons kranck gestel dat is terstont ontlijft.
Soo dient dan oock de kunst hier regels in te ramen,
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Want dranck en nutte spijs houdt lijf en ziel te samen.

Uyt Horatius (II. Sat. 3.):
Stelt vast, dat u den ader-slach
Alleen maer weynigh dueren mach,
't En sij dat ghy, met goeden kost,
Van flaeu te worden haer verlost.

Uyt Bartas, op de kracht van kruyden.
Wat heeft de goede God, wat heeft hy schoone kruyden
Geschapen voor den mensch, voor alderhande luyden!
Niet soo een schrale wey, niet soo verwoesten velt,
Daer niet een grooten hoop van planten wort getelt;
Van planten, wonder nut voor yeder aen te mercken,
Verscheyden in het loof, verscheyden in het wercken,
Verscheyden in de verf, verscheyden in den aert;
Siet, wat een aerden klomp de menschen wonders baert!
Laet yemant aert-gewas uyt tuyn en velden lesen,
't Sal desen heylsaem kruyt, en dien vergiftigh wesen;
't Sal yemant dienstigh sijn, oock in sijn hooghsten noot,
't Sal yemant hinder doen, en geven aen de doot.
Men vont wel eer een kruyt dat ossen dede sterven,
Maer maeckt' een ezel vet, en deed' hem bloet verwerven.
Daer is een ander kruyt, de spreeuwen wonder goet,
Maer dat in haest den mensch de leste pijne doet.
Een ander wederom dat sal den muyl vergeven,
En brengen aen den mensch een nieu en vaster leven,
Schoon dat hy is vergift. Let op den Aconijt,
Die ruckt als met geweldt de menschen uytter tijt;
En desen onverlet, soo wort'er niet gevonden,
Dat yemandt nutter is ontrent de felle wonden,
Die hem een slange steeckt, of in de leden bijt,
Terwijl hy door het wout, of in de bosschen rijt.
Siet, wat een vreemt gewas van ongesonde krachten,
Gantsch buyten ons begrijp, en boven ons gedachten!
Het dood terstont een mensch, een vrou, een man, een kint,
Indien het geen fenijn in hare leden vint:
Maer is'er gif ontrent, het laet de menschen blijven,
En pooght met alle macht sijn vyandt uyt te drijven;
Het worstelt met het gif, het dwinght'et met geweldt,
Tot dat het op het lest alleen behoudt het veldt:
En als het heylsaem bladt den vyandt heeft verslagen,
En d'eere van 't gevecht ten vollen wegh-gedragen,
Soo scheyt'et uyt het lijf, daer in de krijgh bestont,
En door haer beyder doodt soo wort de mensch gesont.
Wat dient'er meer geseyt? waer yemant komt getreden,
Daer vint men diep geheym, en saken boven reden,
Daer vint men hoogh beleyt; en, tot een kort besluyt,
Men vint den grooten God oock in het minste kruyt.
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Op broot, pap, bry, koecken, en alderhande koren-werck; aen I. van
Beverwijck.
De tijt, beroemde vrient, begint u aen te manen,
Te spreken met bescheyt van alderhande granen,
Te schrijven hoe men eerst het edel koren vont,
Ten dienste van de maegh, en smake van den mont.
De menschen hebben eens alleen maer kruyt gegeten,
En vry een ruymen tijt geen beter kost geweten;
Oock in het aert-gewas verneemt men vollen lust,
Indien men slechts alleen den gragen honger blust.
Het was een gulde tijt, wanneer de menschen saten
Te midden in het velt, en niet als vruchten aten,
Met kleynen kost gedient: het was een gulde tijt,
Als met een schotel moes een prinsse was verblijt;
Het was een gulde tijt, wanneer een kudde schapen
Gingh onder eenen boom met haren meester slapen,
Of weyden door het wout èn voor èn nevens hem,
En sprongh òf op het spel òf op een blijde stem;
Het was een gulde tijt, eer oyt de lieden dachten,
Een os, een jonge koe, of ander vee te slachten,
En dat geen jarigh lam, met sijn onnoosel bloedt,
Haer monden had besmet, haer magen had gevoedt.
't Is nu een ander eeuw: het vee dat wordt verslonden
Ten dienste van den buyck en van de grage monden:
Men wil geen kruyden meer tot spijse voor den noot,
Men wil de soete smaeck van nieu-gebacken broot:
Men wil dat lecker is; wel, gaet dan vorder treden,
En tast hier in het graen als met de gantsche leden;
Doorgront den rechten aert van rogg', en spelt, en rijs,
En leydt ons van den lust, en tot gesonde spijs.

Uyt Virgilius eerste boeck van sijn lantbouwinge.
De werelt leed hier voormaels noot,
Men vont'er graen noch witte-broot,
Men at of kruyden uyt het wout,
Of vruchten van het eycken-hout,
Of bramen van een wilden struyck,
Slecht voetsel voor een gragen buyck.
Maer doen quam Ceres in het landt,
Die eerst den ploegh en kouter vant,
Die heeft den rauwen hoop geleert,
Hoe dat het landt dient om-gekeert,
En hoe men ossen t'samen-voeght,
En na de kunst den acker ploeght:
Siet, dus soo wies het edel graen,
Dies had den eeckel stracx gedaen.

Op moes-kruyden, salaet, en toe-kruyt; aen I.V.B.
Vermaerde BEVERWIJCK, hier is het nu geraden,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Te strecken uwe pen tot alderley saladen:
Ick bidde, weygert niet; de grootste van het lant,
Die hebben menighmael het edel kruyt geplant:
De Vorsten even-selfs en wijt-beroemde luyden,
Die hebben ondersocht de krachten van de kruyden,
Die hebben na-gespeurt tot aen de minste bies,
Al watter in den hof of in de bossen wies.
Al wat hier nadeel doet, of dienstigh is gegeten,
Is dienstigh, Hollandts volck, voor u te sijn geweten;
Want die hier qualijck gaet, en sonder kennis pluckt,
Heeft sich des levens draet niet selden afgeruckt.
Wel, leert dan na den eysch de kruyden onderscheyden,
En even aen de heert ten besten toe-bereyden;
Want sooje dat begrijpt, en na de kunste doet,
Het stijft een swacke maegh, en koelt onstuymigh bloet.

Op eetbare wortelen.
Hier sie ick, na my dunckt, een Vorst sijn knollen braden,
Hy eet met grooten lust, hy kan hem niet versaden:
Hy wil geen rijck geschenck, veracht het edel gout,
Vermits hy dit gewas in grooter waerden hout.
De wortels, lieve vriendt, die in der aerden groeyen,
En sijn niet voor het swijn, of voor de grove koeyen;
Maer sijn oock even-selfs geschapen voor den mensch,
En menigh billick hert dat vint'er sijnen wensch.
Veracht dan geen radijs, en min de soete knollen,
Veracht geen hof-ajuin met sijn gehairde bollen,
Veracht geen roode peen; maer leert het recht gebruick,
Men vintse dickmael nut ten dienste van den buyck.
Veracht geen cichorey, veracht geen pastinaken,
Sy konnen voor uw volck bequame spijse maken:
Siet, al dit wortel-tuygh heeft oock sijn voedtsel in,
En die het wel gebruyckt, veracht het vuyl gewin.

Uyt Martialis (XXIII. Epigr. 16.):
Hoe, wilje dan geen werck van soete knollen maken?
Sy hebben menighmael oock prinssen konnen smaken;
Men seyt, dat noch de vorst, die Romen heeft gebout,
Oock in den hemel selfs hier van sijn maeltijt hout.

Uyt Horatius, Epod. 3:
Een die sijn vader heeft gedoot,
Die eete loock uyt hongers-noot;
Dat acht ick slimmer kost te zijn,
Als dulle-kervel, 't slim fenijn.
Hoe grof is oock den acker-man,
Die 't hart gewas verdouwen kan!

Uyt Juvenalis, Sat. 5:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Men mach ajuyn noch loock hier breken met de tanden,
Want 't is een schellem-stuck door al d'Egyptsche landen.
Is 't niet een heyligh volck, en van een grooten lof,
Dat voor sijn Goden eert gewassen van den hof?
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Uyt Martialis:
Al die oyt biesloock willen eten,
Behoeven dese les te weten:
Dat haer geen kus en dient genoten,
't En zy haer mont zy toegesloten.

Op aert-vruchten.
Wy komen tot een vrucht gewoon om laegh te wassen,
Daervoor een yeder mensch is noodigh op te passen:
Men siet'et in 't gemeen, het is een seltsaem kruyt,
Wat langs der aerden groeyt, en noyt om hoogh en spruyt.
Pompoenen, die bykans aen niemant oyt en smaken,
Zijn echter gantsch bequaem om letters op te maken,
Ontrent haer groene jeught; want als de schorse wast,
Soo groeyt met een het schrift, en staet ten lesten vast;
Maer wilder eenigh mensch haer laffen aert verschoonen,
Soo moet de keucken-meyt al vry haer kunsten toonen:
Hier dient een goede saus van peper by te zijn,
Of anders, laet de kost tot voetsel van het swijn.
Hem, die meloenen pluckt, is nut te sijn geweten,
Dat nau van duysent een is nut te sijn gegeten.
Concommers, seyt de kunst, is van der maeghden aert:
Sy dienen haest gepluckt, en niet te langh bewaert.
Een tragen hovenier die kan het hier verkerven,
Want beyt hy wat te langh, de vrucht die sal bederven;
Sy dient als van de steel te worden afgeruckt,
Sy dient èn jonck èn groen èn versch te sijn gepluckt,
En versch te sijn gebruyckt. Denckt hier op, goede luyden,
Die lust en smake soeckt ontrent de groene kruyden:
Maer druckt het boven al wel diep in uw gemoedt,
Indien ghy dochters hebt, of jonge maeghden voedt.

Op de heester-vruchten.
Bereyt hier, geestigh man, een velt tot goede vruchten,
Voor menschen die in brant en heete koortsen suchten;
Denckt om dit kleyn gewas, eer datje boomen plant,
Het dient oock menighmael ten dienste van het lant.
Al wast het aerdigh tuygh alleen aen lage struycken,
Men kan het na den eysch met grooten nut gebruycken;
De minste dingen selfs en dienen niet veracht,
Sy hebben menigh mensch in beter stant gebracht.
Daer is een tijt geweest, dat tot de wilde bramen
De jonckheyt niet alleen, maer alle menschen quamen,
Als tot een rijck banket; men pluckte met vermaeck,
Men vont'er heylsaem vocht en even soete smaeck.
De vrucht met suyver waes en koelen dan behangen,
Wert by de grootste selfs in grooten danck ontvangen,
Als hun die yemant schonck. Siet, oock een slechten braem,
Gehandelt na de kunst, was prinssen aengenaem!
Maer boven dit gewas soo vint men nutter dingen,
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Die aen een swack gestel geen minder voordeel bringen:
De kappers van den brem sijn lief-tal aen den mont,
En wie graveeligh is, die achtse voor gesont.
De suer-boom wel bekent in al de naeste dalen,
De beyers in haer verf soo root gelijck koralen,
De swarte krake-bey, en ander kleyn gewas,
Bevint men menighmael dat grooten brandt genas.
Hout stille, snelle pen, en blijft in uwe palen,
't En is uw sake niet hier verder in te dwalen;
Gesellen, watter meer tot desen handel dient,
Gaet, haelt dat uyt den mont van onsen weerden vrient!

Op de boom-vruchten met harde schellen.
Hier is een ander vrucht, hier is dat Amaryllis
Ten hoogsten wel bevalt, en best na haren wil is:
Komt hier, o Coridon, en brenght de lieve maeght
Een fruyt dat weynigh kost, en efter haer behaeght.
Het is een herders-gift, ghy kont geen beter kiesen,
Gaet, leghtet in de korf, gemaeckt van groene biesen:
En ciert dan uw geschenck met woorden van de kunst,
Soo vinje voor gewis haer ongeveynsde gunst.
En soo ghy wenst het stuck ten besten voor te stellen,
Seght, dat het is een fruyt van bijster harde schellen;
Maer dat het evenwel is binnen wonder soet,
En dat sy tegen u aldus oock wesen moet:
Dat sy een lange tijt, met wonder harde streken
Uw liefde tot den gront scheen af te willen breken;
Dat nu dien stegen aert dient af te sijn geleyt,
En eens tot uwen troost, het soete ja geseyt.
Komt op een ander tijt, en brenght haer ocker-noten,
En als ghy in haer schoot de vruchten hebt gegoten,
Soo seght haer, dat het fruyt is dienstigh voor fenijn,
Maer dat'er by de noot oock ruyte dient te sijn.
En siet, op dit beleyt is mede wat te seggen,
Dat ick niet voor en heb hier breeder uyt te leggen;
Ghy, voeght'er weder by den keest van uwen mont,
En siet, hoe ghy het stuck te passe brengen kont:
Weest ghy het boom-gewas, laet haer de ruyte wesen,
En seght dat dit vermengh veel qualen kan genesen;
Seght vorder, lieve vrient, dat hier te seggen valt,
Maer siet, dat uwe tongh niet al te los en malt.
Spreeckt niet als na de kunst, en, om het wel te leeren,
Soo maeckt tot desen boeck een vlytigh oogh te keeren;
Ghy sult hier konnen sien, soo klaer gelijck den dagh,
Al wat het boom-gewas, en wat het kruyt vermagh.

Op appelen, peeren, en andere boomvruchten met sachte schellen.
Komt hier, wie immer was genegen om te snoepen,
Ghy wort hier tot een feest van uwen aert geroepen;
Hier is bevalligh ooft, en aerdigh boom-gewas,
En wat men immermeer van gulle tacken las;
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Koom, pluckt nu metter handt, en eet met volle kaken,
Maer wilt'et niet te grof, of niet te gulsigh maken:
Eet fruyten met bescheyt, en na de rechte maet,
En let wat hinder doet, en wat de leden baet.
Maer denckt oock boven dat, hoe seer het is te schromen,
Dat eens den appelman staet om sijn gelt te komen;
En daerom weest beset, op datje niet en eet
Voor datje van het fruyt de ware gronden weet.
Ghy dient van al het ooft den rechten aert te weten:
De persen sijn vergif door onvoorsichtigh eten;
De quee, de vijgh, de druyf, de mispel dient gemijt,
't En zy men die gebruyckt op haren rechten tijt;
Den vroegen abrikock, den appel van granaten,
Kan desen hinder doen en genen weder baten;
De kunst gelt over al. En waerom meer geseyt?
Geen sake dient gedaen, als met een goet beleyt.

Uyt Virgilius 2. boeck der landtbouwinge, op limoenen en citroenen.
Uyt Meden is een vrucht in ouden tijt gesproten,
Die heeft een egger sap in hare schors besloten;
Daer kan geen beter dranck of nutter julep sijn
Voor nare spokery of ander slim fenijn:
Want schoon aen eenigh mensch door gif de leden swellen,
Het sop dat sal het lijf in beter wesen stellen;
Het kan meer bate doen als eenigh heylsaem kruyt,
Het is een vinnigh suer, het bijt den swadder uyt.
Dus als een stief-moer pooght, door fellen haet ontsteken,
Haer voor-kint quaet te doen, en haer verdriet te wreken,
Of dat een spoockster grolt, en vreemde lagen brout,
Dit sap is dat de doodt met krachten wederhout.
De stam daer aen het wast is keestigh opgeresen,
En schijnt aen sijn geway een lauwer-boom te wesen;
En soo men uyt den reuck geen onderscheyt en nam,
Het ware ja den boom die eerst van Daphne quam.
En schoon al ruyst de lucht met wonder harde slagen,
Het blad dat kan een storm en harde buyen dragen,
Het bloeysel even-selfs dat houdt geweldigh vast,
Soo dat het op geen kou of stueren wint en past.
De Meden achten 't hoogh, en 't wort van hen gepresen,
Vermits het van den stanck den adem kan genesen.

Op suycker en kruyt.
Al wat men Hollandt noemt en sijn maer weynigh steden,
En Hollandts vrienden selfs en sijn maer weynigh leden,
En al van kleyn begrijp: maer des al niet-te-min,
Daer schuylen over-al verscheyde wonders in.
Soo wie maer eens betreet den ringh van onse kusten,
Die vint een schoon prieel vol alderhande lusten:
Al wat den hemel sendt, of uyt der aerden groeyt,
Dat komt ons met de zee ter haven in-gevloeyt.
God is gelijck een son, die duysent gulde stralen
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Laet op ons kleynen tuyn geduerigh neder-dalen;
Wat oyt aen boomen hingh, of op den velde stont,
Dat komt hier aen het volck gevallen in den mont.
Wat lijdt het heet Brasil op heden felle slagen,
Om aen dit verre lant sijn vruchten op te dragen!
Hier is geen suycker-riet dat in de dalen wast,
En noch wordt hier de jeught met suycker overlast.
Het Indisch rijck gewas van peper, foely, noten,
Wort hier, gelijck het graen, op solders uyt-gegoten:
Men pluckt hier geen kaneel, geen ander edel kruyt,
Wy deelen 't evenwel met gantsche schepen uyt.
Bedenckt dit, Hollandts volck! bedenckt den hoogen zegen,
Die u door Godes handt soo wonder is verkregen:
In alle rijck gewas zijn uwe velden schrael;
Ghy, die dit niet en hebt, die hebt het altemael.
Wil yemandt nu de kracht van heete kruyden weten,
En hoe veel in de spijs is nut te sijn gegeten,
En waer toe gember dient, waertoe de safferaen,
Die leert uyt desen boeck den rechten gront verstaen.

Op d'oorspronck van 't slachten der beesten, en dat'et vleesch de
voetsaemste spijse is.
't En is, gelijck het schijnt, noch heden niet geweten,
Wanneer dat eerst het vleesch by menschen is gegeten:
Het kruyt, gelijck men veel in oude boecken leest,
Dat is een langen tijt de beste kost geweest.
Nu wort het vleesch gesocht, tot nadeel van de beesten,
En dat is aengenaem in alle blijde feesten,
En na de kunste leert, soo voet'et alderbest;
Maer siet, dat ghy den buyck niet al te seer en mest!

Ovidius 15. Met., van Pythagoras.
Hier voormaels in den gulden tijt,
Doen was de mensch met kruyt verblijt,
Of wel met ooft en soet gewas,
Dat yemant van de boomen las;
Maer niemant was'er soo verwoet,
Dat hy vermaeck nam in het bloet.

Op't onderscheyt en verkiesinghe van 't vleesch.
Het vleesch dient met bescheyt en onderscheyt gegeten,
En dit is wonder nut voor u te sijn geweten;
Het is een groot verschil waer sich een dier onthout,
Of op een schralen bergh, of in het groene wout;
En of'et heeft verkeert ontrent de dorre landen,
Daer yeder voelt de son met heete stralen branden,
Dan of'et in de kou geduerigh is gevoet,
En daer het in de snee sijn woningh hebben moet;
En of het kruyden eet, of anders harde basten,
Die maegh en ingewant geduerigh overlasten;
En of men eenigh beest ontrent den winter slacht,
Dan of men langer toeft, en tot den somer wacht;
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En of het in het bosch sijn vryheyt heeft genoten,
Dan of het in de koy plagh op te sijn gesloten.
Siet, dit loopt op het vleesch. Maer leert dit voor het lest,
Is 't jongh, en kort, en mals, soo is het alderbest.

Op 't vleesch der tamme vier-voetige dieren.
Komt, leert hier, Hollandts volck, waerom dat aen de Joden
Het eten van het swijn door Moses is verboden,
En hoe het dient genut, en hoe, na rechten eysch,
Men eygent aen den mont het machtigh ossen-vleysch.
Leert wijders dat het kalf is dienstigh om te slachten,
En dat geen wijse kock het schaep en moet verachten,
Geen bockje van gelijck, terwijl het beesje suyght,
En na de geytemelck, en na den elder buyght;
Een hamel van een jaer wilt dien oock niet versmaden,
Hy kan met nutte spijs een holle maegh versaden;
Maer wat het lam belanght, het dient te sijn gespaert,
En tot een ander tijt en meerder nut bewaert.
Maer siet, 't onnoosel dier en kan het niet verwerven,
Het moet oock voor den mensch, gelijck sijn moeder, sterven;
O wreetheyt van het volck! wat gaet de menschen aen,
Een dier dat niemant let, een schaepje doot te slaen!
My dunckt het heeft bescheyt een swijn te laten dooden,
En op sijn vetten rugh een gragen mont te nooden:
Het is een gulsich beest, en dat niets goets en heeft.
Terwijlen dat het wroet, en hier op aerden leeft.
Maer 't is een seltsaem werck een lam of schaep te slachten,
Die geven ons de vrucht van hare ruyge vachten,
Die geven ons haer melck en daer uyt goede kaes,
En dat is aen den mensch een nut en voedtsaem aes.
Maer des al niet-te-min, schoon sy ons schattingh geven,
Sy mogen evenwel by ons niet blijven leven:
Ons buyck is soo een wolf, ons mont soo grooten vraet,
Dat hem geen sachten aert, geen dienst te doen en baet.

Uyt Ovidius, 1. Fast.
't Is Ceres eerst geweest, aen wie het gulsich swijn
Een offer plagh te sijn,
Om dat het vraetigh beest den huysman schade doet,
En in het koren wroet.

Van den os, by Ovidius 15. Metamorph.
Waer heeft doch oyt een os een boose daedt bedreven,
Dat hem soo licht de mensch gaet brengen om het leven?
Hy is een neerstigh dier dat onse landen ploeght,
En staegh sijn trouwen hals tot sware lasten voeght;
De mensch die is onwaert te nutten vette granen,
Die beesten moorden derft, die ons den acker banen;
Den os heeft u gedient, en vry een lange wijl,
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Moet hy voor sijnen loon nu vallen door de bijl?
Hy heeft een kalen hals in uwen dienst gekregen,
En kan oock even dat uw herte niet bewegen?
Gewis, soo trouwen beest en van soo goeden aert,
Was nut te sijn verschoont, en waert te sijn gespaert.

Op wildt-braet.
Het wildt-braet dient gedacht, en hier oock plaets gegeven,
Vermits dat hedensdaeghs hier van de prinssen leven:
't Gingh eertijts anders toe, want, na men elders leest,
Soo is het tamme vee al mede wildt geweest.
Hier van is ons de jacht in ouden tijt gekomen,
Die heden wel te recht veel menschen is benomen:
't En is niet voor het volck, 't en dient een yeder niet,
Dat hy met honden jaeght of wilde dieren schiet.
Laet heeren van het landt en groote prinssen jagen,
Die konnen dat beslagh en sware kosten dragen:
't Is beter, dat het volck sijn spijs in stilte koopt,
Als dat het na het wildt in woeste bosschen loopt.
Maer wat'er uyt de jacht is best te sijn gegeten,
Dat kunje met bescheydt van onsen schrijver weten,
Wel, als ghy hebt een hart, een haes, een vinnigh swijn,
Leert wat'er voor den mensch is best genut te sijn.

Van visch, sijn gestaltenis, en verscheydenheyt.
't Is tijt, vermaerde vriendt, te komen tot de vissen,
Die eertijts menigh vorst schier noyt en konde missen:
Lucullus hold' een rots tot in de woeste zee,
Om vissen uyt het diep te locken aen de ree.
Een visch heeft meerder prijs bywijlen moeten gelden,
Als schapen uyt het stal, als ossen uyt de velden:
Ja, wat aen eenen visch wel eer is uyt-geleyt,
Daer kan een groot banquet nu worden voor bereyt.
Maer wat van desen aert geduerigh plagh te woelen,
Of in een modder-sloot of in vervuylde poelen,
Bant die van uwen dis: maer van een klare beeck
Vanght daer een goede soô, op 't eynde van de weeck.
De visschen van de zee die werden hooghst gepresen,
En soo die schubben heeft, daer kan geen beter wesen;
De visch van desen aert, die houdt men wonder goet,
Doch meest die sich onthoudt ontrent den hollen vloet.
Is 't niet een selsaem dingh! een visch gewoon te rusten,
En die in stilte woont als in gestage lusten,
Is grondigh, sonder keest, en van een vreemden smaeck,
En geen besette mondt en vint'er oyt vermaeck:
Maer die met harden storm geduerigh wordt gedreven,
En door het woeste diep gedwongen is te sweven,
Die heeft een beter vleys, en wort'er om gesocht,
En wort oock wel te recht om hooger prijs gekocht.
Het is hier met den mensch oock even dus gelegen,
Hem dient geen stille rust, maer eer een staegh bewegen;
Hem dient geen stille zee, maer eer een holle vloet,
Want sonder eenigh leedt en is geen vreugde soet.
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Op den dranck van 't water.
Wy komen tot den dranck, de koelte van het leven,
Die kan een dorstigh mensch als weder adem geven;
Die kan een dorre ziel vernieuwen hare kracht,
Schoon datse leyt en sucht, en van den dorst versmacht.
Maer leert hier, Hollandts volck, eer dat wy vorder komen,
Wat vocht tot uwen dranck is dienstigh aengenomen;
Niet alderhande nat en dient tot dranck bereyt,
Dus maeckt in dit geval een noodigh onderscheyt:
Het water was voor eerst een dranck voor alle menschen,
En niemandt van het volck en konde beter wenschen:
Het bier was onbekent, dat heden wonder doet,
En daer en wert geen druyf getreden met den voet.
Men wist geen honigh-raet met water op te sieden,
Om voor een soeten dranck de gasten aen te bieden;
Neen, neen, een suyver nat, gesproten uyt den gront,
Dat was gemeenen dranck, en yeder bleef gesont.
Doch na het eerste volck van God is afgeweken,
Soo woont'er slim vergif oock in de reyne beken:
Hier vint men selsaem vocht dat suer of bitter smaeckt,
En elders killigh nat dat dicke kroppen maeckt.
Ghy, wilje, na de kunst, gesonde waters kiesen,
Waer van haer schoone verf noyt maeght en sal verliesen,
Noyt man sijn jeughdigh bloet; soo komt, geminde vrient!
En leert hier wat gekoockt, of rau gegeten dient.

Op wijn.
O wijn! o machtigh nat! ô wijngaerts soete vruchten!
Ghy doet de bleecke sorgh, en alle droefheyt vluchten,
Ghy jaeght de vreese wech, en geeft een blooden man,
Dat hy oock voor een prins vrymoedigh spreken kan:
Hy schijnt hem vet te sijn, schoon dat hy bijster schrael is,
Hy beelt hem rijckdom in, al is hy maer een kalis;
Hy pocht op sijn beleyt, en niemant sijns gelijck,
Een hooft vol soete most, dat is sijn koninghrijck.
Indien een jonge vrou uw krachten koomt te smaken,
Ghy sult haer gulle jeught, haer lusten gaende maecken:
En alsse boven maet haer met uw vocht begiet,
Sy kent haer eygen man, haer echten hoeder niet.
Ghy kont door uwe hulp een dommen geest verlichten,
Ghy kont een traegh verstant een veersjen leeren dichten;
Ghy maeckt, dat menigh vorst sijn hoogen staet vergeet,
En als het hem betaemt sijn plichten niet en weet.
Maer ghy noch evenwel, gelijck wy konnen mercken,
En pleeght niet over-al op éénen voet te wercken:
Hier wort een deftigh man door u gelijck een schaep,
En daer een hoogh gemoedt gelijck een rechten aep:
En sooje noch een reys voor hem wilt laten tappen,
Hy sal in korter stont gelijck een exter klappen:
En soo ghy vorder gaet: een mensch die wort een swijn;
Siet daer, o soete jeught! de krachten van de wijn.
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Op bier.
Wie kander van het bier den rechten aert beschrijven,
En of het dienstigh is voor alderhande lijven?
Dewijl het wort gekoockt uyt alderhande graen,
En dat'er seltsaem kruyt oock onder wort gedaen.
De waters even selfs zijn niet van ééner krachten:
Het eene wort geput uyt ongesonde grachten,
Het ander uyt een beeck, of uyt een driftigh zandt,
Het ander uyt een poel, of uyt een siltigh landt.
Ick sal dan, Hollandts volck, in weynigh hier besluyten,
En op dit gantsch beslagh een korten regel uyten:
Maeckt, dat sich uwen dranck in dese palen houdt,
Niet al te bijster jongh, niet al te lijdigh oudt.

Julianus schimp-dicht tegen 't bier.
Wie sijt ghy, lieve vrient? sout ghy wel Bacchus wesen,
Van alle man bemint, van yeder een gepresen?
Van Jupiter geteelt? neen, die en sijt ghy niet,
Gelijck men aen uw verw en al uw wesen siet.
Ghy zijt van quaden reuck, en uwe dampen stincken,
O! 't is een ander nat, waervan de goden drincken;
Dat heeft een frisschen geur, en vry al beter smaeck,
My dunckt ick wort een Godt als ick het vocht genaeck.
Voorwaer, ghy zijt geteelt daer noyt een druyf en groeyde,
En daer noyt ackerman haer gulle rancken snoeyde;
Ghy kreeght uw wesen niet uyt 's wijngaerts edel hout,
Maer uyt een brouwers kuyp, en vunstigh gersten-mout.

Op den taback.
DE TABACK-BLASER SPREECKT:

Wat mach'er eenigh volck speck, vlees, of hammen wenschen,
Al dat maeckt drabbigh bloet, en onvermeuge menschen;
Voor my, ick weet een spijs die ick al beter houw,
Die draegh ick in myn sack, of in mijn wijde mouw.
Kom, let op mijn bedrijf, 't en zijn geen slechte saken:
De kock dien ick gebruyck dat zijn mijn eygen kaken,
Mijn keucken is een pijp, een doos mijn schapperae,
Die draegh ick altijt met waer dat ick henen gae,
Een blat is mijn gebraet. Van hier, o grage monden!
De schoorsteen is mijn neus, is dat niet wel gevonden?
En roock dat is mijn dranck, wat pas ick op den wijn!
Ick kan oock sonder hem gerust en vrolijck zijn.
'k En hoef aen geen servet mijn handen af te vegen;
Een kleyntje wel gebruyckt dat is een grooten segen:
Wel, laeckt my dien het lust. Het is een rustigh man,
Die met de minste kost hem vrolijck maken kan.

Op zout.
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Het zout is wonder nut, het moet'et al bewaren,
Wie kan'er sonder dat in verre landen varen?
Al wat den mensche voedt, al wat men zuyvel hiet;
En deught òf sonder sout òf sonder pekel niet;
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Geen kock en kan bestaen, geen meyt en weet te koken,
Soo haest als haer het zout of pekel heeft ontbroken;
En wie de tafel deckt, en zout daer op vergeet,
Die toont dat hy sijn ampt in geenen deel en weet.
Zout dient ontrent het vleysch, het dient ontrent de vissen,
Dies kan men beter gout, als zout op aerden missen:
Maer hier en over-al soo dient de middel-maet,
Want als men die vergeet, soo wort het goede quaet.

Op de beweginge en ruste des lichaems.
Een die gesontheyt wenscht, die moet hem staegh bewegen,
Dat is den rechten gront van soo gewenschten zegen:
Speelt, jonckheyt, met den tol of met den harden bal,
Of jaeght een vluchtigh wilt in eenigh lustigh dal:
Of roeyt een schuytjen voort, of rijt op snelle paerden,
Of opent met de spae den boesem van der aerden,
Ter eeren van den hof, op hope van de vrucht,
Soo tijt het bleeck gespuys, de sieckten op de vlucht:
Soo wordt het innigh vuur, de gronden van het leven,
Verwackert, fris gemaeckt, en uyt den slaep gedreven,
Soo wort het lichaem sterck, en al de binne-kracht,
Indien het somtijts flaut, in beter stant gebracht.
Wel, vrienden, repje dan: want stil en ledigh wesen
En wort noyt door de kunst de menschen aengepresen:
Het water als het rust, dat wordt in korten vuyl,
En van een klare beeck ontstaet een modder-kuyl.

Op slapen en waken.
Hoe kort is onse vreught, en van hoe weynigh ueren!
Al wat men blijdschap hiet, en kan niet lange dueren;
Te midden in het spel of in een blijde feeft,
Daer siet men menighmael een lichaem sonder geest.
Gaet, kiest tot uw vermaeck het puyckjen van de lusten,
't En is als geenen tijt, de sinnen willen rusten:
Geselschap, soete wijn, gesangh en snaren-spel,
Een nacht-waeck sonder meer verkeert'et in gequel.
O slaep! ghy zijt een salf voor alle droeve saken,
Ghy kont de sinnen nieu en weder lustigh maken:
Ghy, sijght dan over ons, wanneer het licht vergaet,
Maer des al niet-te-min soo doet het in de maet:
Te veel in ruste zijn, en al te langh te waken,
Dat kan ons allebey onnut en deusigh maken.
Gesellen, met één woordt: de maet gelt over-al,
En waer men die vergeet, daer baert'et ongeval.

Op 't bewaren der gesontheyt.
Treet dieper in de kunst, en leert gemeene gronden,
Die tot uws lijfs behoudt de reden heeft gevonden,
Leert, hoe men spijs en dranck, en lucht gebruycken moet,
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Ten eynd' in u ontsta een fris en jeughdigh bloet;
En om tot uwen dienst een weynigh hier te seggen,
En tot het vorder werck de gront te mogen leggen,
Soo leert van heden aen, als voor den besten raet,
In alle dingh te gaen na rechte middel-maet:
Geen mensch en zij te luy, geen mensch en moet de leden
Tot al te grooten werck en stagen last besteden:
Hebt niet te schralen kock, oock niet te gullen keel,
En slaept niet al te langh, en waeckt niet al te veel:
Gewent u niet te licht, om op gesette stonden
Te drincken machtigh nat, en vast te zijn gebonden
Aen regels van de kunst, en neemt geen drancken in,
Om ick en weet niet wat, en uyt een luchten sin;
Door vasten, stil te zijn, en door gerust te leven
Wort dickmael sonder meer een koortse wech-gedreven.
Weest matigh, dertel volck! ghy kont, oock sonder kost,
Van pijn, van ongemack, van sieckten zijn verlost.

Op den dranck, sijn mate en tijt.
Van eten al genoegh: laet ons te drincken brengen,
Wilt nat met drooge spijs, maer na den regel mengen;
De maegh bemint de maet, het is een edel vat,
Het mortel datje maeckt, en dient niet al te nat;
Het mortel datje maeckt, dat moet de mueren bouwen,
Die 't lichaem en de ziel met krachten moeten houwen;
Die vrienden zijn gevoeght door soo een swacken bant,
Ghy, doet dan even hier uw saken met verstant:
Wanneer men spijse nut, dan is'et best te drincken,
Soo kan het droogh en nat te samen nedersincken;
Maer als ghy zijt vermoeyt, of uytermaten heet,
Soo drinckt geen killigh vocht, terwijl het lichaem sweet;
En als ghy na het mael tot slapen wordt genegen,
Soo laet u tot den dranck niet op een nieu bewegen:
Oock maeckt u niet gewent te drincken in der nacht,
Want hierom wordt de maegh als uyt de zoo gebracht.
Maer wacht tot aller tijt de leden vol te suypen,
Dat maeckt een grilligh breyn, en baert onguere stuypen:
Hy quetst sijn beste deel al wie onmatigh giet;
Ghy daerom, Hollandts volck! verdrenckt uw ziele niet.

Uyt Lucretius, III. boeck:
Wanneer een grage mont te gulsigh heeft gedroncken,
En dat alsoo de mensch ten lesten is beschoncken,
Soo wort het lichaem swaer, de beenen wonder swack,
Oock rijster onverstant en ander ongemack;
De mondt is sonder slot, het oogh begint te swieren,
Men schreeuwt'er over-hoop, gelijck als wilde dieren;
En sooder yemant soeckt de gronden van het quaet:
Het koomt ons van den wijn gedroncken sonder maet.

Op d'oeffeninge en rust des lichaems.
Het lichaem, lieve vriendt, is niet alleen te spijsen,
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Ick wil u boven dat al naerder onderwijsen:
Indien een water-put geduerigh stille staet,
Het vocht dat krijght een reuck, en wort ten lesten quaet;
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Maer sooje wilt den born by wijlen ledigh maken,
Het nat sal klaerder zijn, en des te beter smaken;
Dus gaet'et met den mensch: Hem dient geen stage rust,
't En is hem niet genoegh dat hy den honger blust;
Geen lijf dient altijt stil, het dient te zijn bewogen,
Maer dat oock met bescheyt; want is'et vol gesogen,
En met de kost belast, soo dient'et niet geroert,
En geensins door gewelt met horten omgevoert.
Verwacht een beter tijt, of doet'et voor den eten,
Wanneer het edel gijl ten lesten is geseten,
De mage sonder spijs: gaet dan en roert het lijf,
Dat is voor alle man een noodigh tijt-verdrijf.
Oock is in dit geval en diergelijcke saken,
Ja, meest in alle dingh, een onderscheyt te maken;
Want een die ledigh gaet, of die geduerigh waeckt.
En dienen niet gelijck in desen aengeraeckt:
Een wacker ambachts-man die magh de gantsche leden,
Oock dan wanneer hy sweet, in eenigh spel besteden:
Maer die niet veel en doet, of by de boecken sit,
En dient maer op de maet en niet te seer verhit;
De tijt dient oock bemerckt, want in de winter-vlagen,
Soo dient er meerder kracht te dringen op de magen:
Maer als de somer blaeckt met heete sonne-schijn,
Soo moet het lijf geroert maer kort en matigh zijn.
Één woordt noch tot besluyt: Al die geduerigh spelen,
Die moet de weelde selfs in korten tijt vervelen,
Een die geduerigh werckt, besuurt te grooten last;
De mensch dient alle dingh met beurten toegepast.

Op slapen en waken.
De nacht daelt uyt de lucht, en noot ons om te slapen,
Ghy, doet na sijn bevel, hy is'er toe geschapen:
En schoon dat u de geest tot lesen is belust,
Ghy des al niet-te-min begeeft u tot de rust.
Doch eer ghy dat bestaet, soo buyght uw swacke leden,
En gaet tot uwen Godt, en offert hem gebeden;
Wat weet'er eenigh mensch, die heden slapen gaet,
Of hy sal mogen sien den naesten dageraet?
Ghy, neemt tot uw gerief een slaep van seven ueren,
Maer laet uw bedde-rust voor al niet langer dueren:
Wie seven ueren slaept, die heeft sijn volle maet,
Het zy de jonckheyt rijst of datse nedergaet.
Het gantsche lichaem sluyt, wanneer de sonne-paerden
Sich geven na de zee en wijcken van der aerden:
En hy weckt op een nieu de sinnen uyt den droom,
Wanneer hy weder komt geresen uyt den stroom.
Verset uw diep geheym, verdrijft de sware sorgen,
Maer laetse weder toe ontrent den vroegen morgen,
Maeckt u dan veerdigh op, dat is de beste tijt,
Die van der aerden stijght, en na den hemel rijt.
Is u de snelle pen genegen om te schrijven,
Of wilje uwen geest tot in den hemel drijven,
Of hebje diep gepeys, ten goede van den staet,
Daer is geen nutter tijt als in den dageraet.
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Wanneer gy nedersijght, soo wilt u matigh decken,
En pooght noyt al te seer de leden uyt te strecken;
En leght niet op den rugh als ghy den slaep verwacht,
Dat maeckt u menighmael een ongeruste nacht.
Het stopt de geesten op, en baert onguere droomen,
Die, schoon het u verdriet, ghy niet en kont betoomen;
En laet geen venster op, en, soo het wesen mach,
En slaept niet in de maen, of midden op den dach;
En wilt oock, alsje rust, den mondt niet open setten,
Dat sal u in der nacht den schralen dorst beletten;
Want die in sijnen slaep de lippen niet en sluyt,
Die jaeght'er onverhoets de beste dampen uyt;
Oock soo ghy zijt geneyght den acker van de vrouwen,
En onder dit geheym uw eygen huys te bouwen,
Dit is de nutste tijt, nu dient het landt bezaeyt;
Het lichaem is gerust, de geest die is verfraeyt.
Gelooft'et, raeuwe jeught, die echte vruchten telen,
Gaen tot een deftigh werck, en geensints om te spelen:
En doet het nimmermeer, het is een quaet gebruyck,
Of met een droncken hooft, of met een vollen buyck.

Voor de maniere des levens van oude luyden.
Maer schoon op ons bedrijf werdt neerstigh acht genomen,
Noch laet den ouden dagh niet over ons te komen;
Al staet de kaerse stil en buyten alle wint,
Men siet dat eygen vuur ten lesten haer verslint.
De doodt woont binnen ons, en dese swacke leden
Die snellen na het graf, en hellen na beneden:
Al wort een oudt gebou bywijlen eens vermaeckt,
Noch siet men evenwel dat sijnen val genaeckt.
Wel, om dit kranck gestel te mogen onderhouwen,
So moet men na den eysch verscheyde dingen schouwen,
Verscheyde saken doen. Van beyde dient gewaeght,
Voor u die van den tijt en oude dagen klaeght:
Voor eerst, wilt uw gemoedt van alle tochten keeren,
En laet u nimmermeer van lusten over-heeren;
Al wat den geest beroert, dat is geduerigh quaet,
Doch meest, wanneer de mensch tot hooge jaren gaet.
Voort, hoet u van de spijs die swaer is om verteren,
En laet geen harde kost uw teere leden deren:
Siet oock, dat ghy voortaen u niet en over-brast,
Want voor een swacke maegh en dient noyt sware last.
Van tafel na het bedt: Vermijt u van de vrouwen,
En laet de frissche jeught den echten acker bouwen;
Het is een ware spreuck: wie op sijn leersen pist,
Dien is'et meer als nut, dat hy sijn boeltjen mist.
Of wel een schoone maeght by David was gelegen,
De vorst en dede niet, dat jonge luyden plegen:
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Sy gunt hem jeughdigh bloet, doch bleef gelijckse was,
Soo dat hy noyt een bloem van haren maeghdom las.
De vorst verstont het stuck, hy wist hoe deze saken
De krachten hinder doen, en swacke leden maken:
De mensch is kout en droogh ontrent den ouden dagh,
Soo dat hy heet en vocht niet meer ontberen magh.
Wel, oeffent dan het lijf, maer door een sacht bewegen,
En voet een langer slaep, dat is uw besten segen:
Neemt noch tot uw behulp de geesten van den wijn,
Maer die moet evenwel naer eysch gedronken zijn.
Betracht een open lijf, en dat met sachte kruyden,
Een vocht dat krachtigh ruyckt, en dient geen oude luyden:
Dat raedt de kunste noyt, als in een hoogen noot,
Want aen een kranck gestel en dient geen harden stoot.

Voor de gene die een ongematigt en swack lichaem hebben.
Wanneer de soete slaep van u begint te vluchten,
Dat, voor een bly gepeys, u quelt een anghstigh duchten,
Dat u geen kost en smaeckt gelijckze voortijts plagh,
En dat geen jonge vrou u meer bewegen magh:
Of dat uw blijde verf nu krijght een ander wesen,
Of dat een winter hair in u komt op-geresen;
Of datje niet en loost dat van u plach te gaen,
Gelijckje menighmael voor desen hebt gedaen;
Soo stelt'et voor gewis dat uwe saken hellen,
Dat uwe krachten gaen, uw leden haer ontstellen;
Dat uw bouvalligh lijf, en uw geheelen staet,
Niet meer en is geplaetst in haer bescheyden maet;
Om hier in wel te gaen, soo dient'er waergenomen,
Hoe dat uw snelle val magh werden voor-gekomen;
Koomt, leert oock dit geheym van uwen Beverwijck,
En wenscht hem voor sijn loon het eeuwigh koningrijck.

Voor de gene die van verscheyde sieckten gedreyght worden.
Wanneer uw stant verswackt, en dat de laetste jaren
Ontrent uw kranck gestel haer krachten openbaren,
Soo dat'er dit en gunt aen maegh of lever schort,
Of dat'er quellich vocht van boven neder-stort:
En laet u niet terstont een dranck of pillen brengen,
En laet geen bitter sap met vreemde kruyden mengen,
Maer oeffent uw gedult, en houdt de leden stil,
En let hoe dat'et gaet, en waer het henen wil;
Gebruyckt maer weynigh spijs, en tracht gerust te wesen,
Dat kan oock menighmael een sware quael genesen:
Weet, dat een kranck gestel niet hart en dient gedruckt,
En dat een krachtigh touw niet stijf en dient geruckt.

Voor de gene die even uyt een sieckte op-staen.
Hoort noch een korte les, u nut te sijn geweten:
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Waert ghy noch onlancks sieck, soo wilt met oordeel eten;
Maeckt, datj' het swacke sterckt, en sachtjens henen drijft,
Dat u noch van de quael in maegh of lever blijft.
Zijt ghy langh sieck geweest, en metter tijt genesen,
Soo moet oock desgelijcks uw voetsel langhsaem wesen;
Maer was uw sieckte kort, en waerje ras gesont,
Soo geeft in volle maet het voetsel aen den mont.
Ghy hebt nu weynigh bloets, en dat moet weder groeyen,
Dus wilt u niet te ras met sware dingen moeyen:
Gebruyckt meest sachte kost, en sap van gulle jeught,
Op datje buyten sorgh uw saken redden meught.
't Is dienstigh even selfs voor alle jonge vrouwen,
Haer jonste tot den man met kracht te wederhouwen,
Wanneer sijn broose jeught, na sieck te sijn geweest,
Vernieude krachten voelt, en wederom geneest;
Hier is'et tegen recht uw vrient sijn recht te geven,
Want wie hem dan gelieft, die tast hem aen het leven:
Hier is de soetheyt wreet, de wrange stuerheyt soet,
Hier is het geven quaet, hier is ontseggen goet.
Noyt dient'er eenigh vuur van vuur te sijn genomen,
Wanneer de gulde vlam eerst uyt begint te komen:
Geen boom van nieus geplant en dient te sijn besnoeyt,
Tot dat het jeughdigh hout in volle tacken groeyt.

Hoe verre de verhaelde middelen der gesontheyt by een yegelijck
moeten waer-genomen worden.
Het aengevangen werck, uyt enckel gunst beschreven,
Dat aen het vaderlandt uyt liefde wordt gegeven,
'Ten goede van het volck, dat krijght hier sijn besluyt,
En komt van nieus geciert gelijck een jonge bruyt.
Het brenght u schatten met en alderley juweelen,
En wil, alwaer het koomt, de vrienden mede-deelen:
Ghy, leser, wieje sijt, ontfanght het edel pant,
En biet'et over-al uw trouwe, rechter-hant.
Al sijn de regels veel, en wilt u niet ontsetten,
't En sijn niet al-te-mael gelijck als strenge wetten:
Al wie een kunst beschrijft, die geeft de volle maet,
Maer oordeel met bescheyt, dat brenghtse tot de daet.

Op het drincken.
Hoe siet men menighmael, hoe siet men lieve gasten
Door weldaet hinder doen, door vrientschap overlasten,
Door heusheyt in gevaer, door gunste schier gedoot,
Door blijtschap in verdriet, door nooden in den noot!
Men laet een groote plas in diepe koppen schincken,
Men moet'er op een prins of op een koningh drincken,
Voor-al doch op het heyl van onsen vryen stant,
En siet, dit is het volck gelijck een dwingelant.
Daer is geen seggen aen, 't en baet geen tegen-spreken,
Het is een stale wet, en daer om niet te breken,
De wijn moet uyt'et glas, en wort'et niet gedaen,
Het moet dan (soo het schijnt) de landen qualijck gaen;
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Noch is'et niet genoegh, men laet de deuren sluyten,
Men houdt de gasten in, en niemant kander buyten,
Al is de maegh gepaeyt, men hitse tot den dorst,
Men brenght'er rauwe vis of heet gekruyde worst;
In plaetse van de mont in rechte maet te laven,
Soo lijdt de wijn geweldt, de vrienden worden slaven;
Ey, wat een selsaem dingh! waer toe gedwongen dranck?
Of laet de vrienden t' huys òf laetse buyten dwanck.
Wy woonen, soo het schijnt, in vry-gevochte landen,
En leven evenwel in enge tafelbanden;
Wie maer een eerlijck man eens spijst aen sijnen dis,
Die meynt dat hy een Heer van sijne vryheyt is.
Waer toe een vrient gepraemt met dese groote backen,
Die niet de maegh alleen, maer al de leden swacken?
Ghy toetst hem aen het lijf, maer quetst hem aen den geest,
Hy quam gelijck een mensch, hy gaet gelijck een beest.
Waerom het edel nat soo gulsich uytgegoten?
Waerom uw soete vreught met sotte pijn besloten?
Wat godsdienst kan het sijn, te drincken sonder dorst?
Ey, soo ghy segen eyscht, soo bidt voor uwen vorst.
Vermijt doch uwen vriendt van reden af te leyden,
Want door bescheyt te doen, soo wort men onbescheyden;
Gesontheyt maeckt gewis de menschen ongesont,
Wanneerse met de wijn komt vloeyen in den mont.

Op de kracht der liefde, uit Propertius II. 1.
Wat sieckte dat een mensche quelt,
Al is hy wonder vreemt gestelt,
Dat jaeght een dranck, een machtigh kruyt,
Dat jaeght een kunstigh meester uyt;
Maer brant van liefd' en minnepijn
Die past niet op den medicijn.

Op Ajax gramschap, Ovid. 13. Metam.
De vorst, die groote man, die legers dorste tergen,
En oock aen Hector selfs een veldslagh plagh te vergen,
Die koude lijden kon, en sweet, en heeten brant,
En kan sijn eygen hert niet houden in den bant:
De gramschap trock hem wech. Hy greep sijn eygen degen,
En sey: ‘dits immer mijn: geen mensch en heeft'er tegen,
Of 't moest Ulysses sijn, een slim en oilijck man,
Die niet, als met de tongh, den oorlogh voeren kan.
Wel aen, ick wil dit swaert eens tegen my gebruycken,
Dies sal op heden noch de doodt mijn oogen luycken.’
Dit sprack de gramme vorst, met ongemeene tael,
En eer het yemant dacht, soo viel hy op het stael.

Op 't flereçijn.
Godinne, die men noemt het pijnigh flereçijn,
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Wiens moeder is de lust, wiens vader is de wijn,
O temster van het volck, dat uyt een volle weelde,
Met haer alwaerdigh vleesch en met de vrouwen speelde,
Of met een lossen hoop of met een fris gelas,
Te midden inder nacht, bywijlen besich was;
Hoe wordje staegh gevyert, oock van de grootste lieden,
Die u, waer datje komt, gemack en eere bieden;
Ghy wordt oock sacht gekleet en leckerlijck gevoet,
Gelijck men in 't gemeen de grootste prinssen doet;
Ghy neemt meest uw vertreck in rijcke lieden voeten,
Die soecken dan met ernst wat pijne mach versoeten;
Daer wordje dan besocht byna van alle man,
Soo dat u nimmermeer de tijt verdrieten kan.
Maer noyt en kander mensch sijn gast aldus onthalen,
Als een die machtich is, en die het kan betalen;
En daerom sijt ghy wijs, en sneegh in uw bedrijf,
Dat ghy noyt schrael vertreck en neemt tot uw verblijf.

Uyt Lucianus 9. boeck, een aenmerckelijck voorbeelt.
Een vendrigh, in het heyr van Romen uytgesonden,
Heeft sich eens by geval in seker wout gevonden,
Daer treet hy op een slangh, die aldaer Dipsas hiet,
En wort terstont geraeckt eer hy het monster siet.
Het beest op hem gestoort, dat heeft hem flucx gesteken,
En is van stonden aen in sijnen kuyl geweken;
De man voelt nauw den beet, oock reser geen geswel,
Dies hielt hy dit geval alleen voor kinder-spel.
Maer siet, het stil vergif dat kroop hem door de leden,
En nam sijn aders in van boven tot beneden,
Verspreyt hem door het mergh en al het ingewant;
Hy meynt dat hem de borst en oock de lever brant.
De drooghte schijnt de tongh hem aen de raeck te binden,
En daer en is geen sweet in al het lijf te vinden,
Daer sijn geen tranen meer in sijn verdrietigh oogh,
Al wat eerst vochtigh was, dat is ten volle droogh.
En mits den heeten gloet, in sijnen buyck ontsteken,
Sijn maegh is enckel vuur, sijn herte schijnt te breken;
Al wat'er vleesigh is ontrent sijn ingewant,
Dat is geheel verdort, en niet als enckel brant.
Al mocht hy in den Nijl, of in den Tyber baden,
't En waer hem niet genoegh, 't en zou hem niet versaden,
Hoe meer dat Aulus drinckt, hoe dat hem meerder dorst:
Soo vinnigh is het gif ontrent sijn dorre borst.
By hem was geen ontsagh, wat Cato mocht gebieden,
Hy past op geen bevel, wat prins of vorsten rieden:
Hy loopt, hy woelt, hy springht, hy stelt hem selsaem aen,
Hy goyt sijn degen wech, en slingert met de vaen.
Sijn sweert is hem een spa, hy gaet hem kuylen graven,
En spit in 't dorre zant, om hem te mogen laven;
Hy dronck oock modder selfs, en wat'er vochtigh was;
Maer niet dat hem vernoeght, of sijnen dorst genas.
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En waerom langh verhael? hy pleeght verscheyde saken,
Doch treft de gronden niet die hem de sieckte maken;
Maer hoort doch met een woort, wat hy ten lesten doet:
Hij snijt sijn aders af, en drinckt sijn eygen bloet.

Op het gespreck van den hooghgeleerden en welachtbaren heere
Johan van Beverwijck,
roerende de nootsakelijckheit van de ontledinge des
menschen-lichaems.
Doorsoeckers van den mensch en al sijn diepste leden,
Van hart, en hooft, en breyn, de woonplaets van de reden,
Van aders, been, en mergh, en wat'er is ontrent,
Komt, siet wat u voor nieus de kunst hier weder sent;
Komt, siet wat u voor nieus, in onse laetste jaren,
Een geest van onsen tijt komt geestigh openbaren;
Komt, siet, indien uw geest naer hooge saken dorst,
Wat geest u geestigh maeckt, oock uyt uw eygen borst.
Vermaerde Beverwijck! de krachten uwer pennen,
Die leeren aen het volck hun eygen wesen kennen,
Hun eygen wonders sien, die leeren ons gemoet
Te klimmen uyt het stof tot aen het hooghste goet:
Die leeren met den geest tot in den hemel rijsen,
En, om der menschen wil, den grooten Schepper prijsen.
Hoe diep is dit geheym! hoe boven maten groot!
Wy vinden even selfs het leven in den doot.
Wy kunnen onsen gront en groote dingen mercken,
Wy vinden hoogh beleyt, en duysent wonderwercken;
Wy vinden Godes handt, en dat in vollen eysch,
Wy vinden sijnen geest te midden in het vleysch.
Wel, is dit aerde vat soo waert te sijn gepresen,
Wat moet ons beste deel, wat moet de ziele wesen!
Wat maecksel moet het sijn dat al wat lichaem hiet,
Gelijck een machtigh vorst, in volle macht gebiet?
Ja, maer hy die het Al te samen heeft gebonden,
Soo dat er niet één mensch en weet de rechte gronden,
Wat is die, mijn gemoet, een wonderbare geest!
O waert te sijn gesocht, o waert te sijn gevreest,
O waert te sijn gedient! - o, Vader van de lichten!
Komt, daelt in ons gemoet, en woont in ons gewrichten,
Gebruyckt dit gantsch gestel, gelijck een eygen sael,
Wie U te rechte kent, die weet het altemael.

Een liefhebber van de ontledinge, om sijne genegentheyt tot deselve
te betoonen, plagh dickmaels te seggen, als hier volght:
Als ick eens menschen lijf mach grondigh ondersoecken,
Dan raep ick meerder lust dan uyt geleerde boecken;
Ick vind'er soet vermaeck, ick vind'er hertenwensch,
Ick vind een staet, een rijck, een werelt in den mensch.
Dus als mijn nietigh vleesch sal neder sijn gelegen,
En dat mijn aderslach sich niet en sal bewegen,
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Soo schenck ick desen romp, en dat uyt enckel gunst,
Ten goede van het volck, ter eere van de kunst:
Aen God geef ick mijn siel, dat is mijn hooghste wenschen,
Maer wat'er overblijft dat gun ick aen de menschen:
't Is nutter dat het vleesch noch iemant voordeel doet,
Dan dat het slechts alleen de naeckte pieren voedt.

Op het gespreck van de heelkonste.
Heelmeesters, kunstigh volck! die, met gesonde kruyden,
Zijt als een soeten dan ontrent gewonde luyden,
Die noyt set buyten hoop een afgebroken been,
Maer voeght, naer rechten eysch, de stucken overeen;
Noch is het niet genoegh, ghy doet al grooter saken,
En kunt, wanneer het dient, oock nieuwe leden maken;
Want soo'er eenigh mensch sijn eerste neus verliest,
Ghy maeckt hem ander werck gelijck hy dat verkiest:
Uw kunst rees hooger op en kreegh een ander wesen,
Na dat ons Beverwyck haer krachten had gepresen;
Ghy sweeft tot in de lucht met sijn geleerde pen,
Soo dat ick heden self uw vriendt geworden ben:
Een ander pluckt het kruyt, of leest de frissche rosen,
Om dat het lustigh groent, of dat se geestigh blosen;
Maer ghy tast dieper in en, met een snegen geest,
Genaeckt tot aen het mergh, en aen haer diepste keest.
Al wat'er neder komt uyt verr' gelegen palen,
Al wat ons China sent uyt haer begaefde dalen;
Al wat den Indiaen voor heete vruchten leest,
Dat is, dat hier het volck door uwe kunst geneest:
Het slijm en boos vergif van slangen, padden, draken,
Dat kan ons dienstigh sijn, ghy kunt het heylsaem maken;
Ghy menght het naer den eysch en op de rechte maet,
Soo dat het niet en quetst, maer alle menschen baet;
Ghy treckt een machtigh sap oock uyt de minste dieren,
Ghy lockt een rijcke salf oock uyt de minste pieren;
Uw kunst gelt over-al: wat op der aerden wast,
Dat wordt door uw beleyt den mensche toegepast.
Ick groet u, geestigh volck! ick wensch u rijcke segen,
Ick wensch u grooten danck, en oock een gouden regen;
Ghy toont, wanneer de kunst sich met de reden paert,
Dat oock het minste kruyt den Schepper openbaert.

Op het beelt van den heere Johan van Beverwijck.
Al die van sieckten queelt en wenscht te sijn genesen,
Die slae een gunstigh oogh op dit manhaftigh wesen:
Aen hem biedt Hollandt eer, en menigh ander rijck,
Hier siet ghy in het kleyn den grooten Beverwijck.
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Principiis obsta.
Ghy die in uw bedrijf wilt leven naer de reden,
Ey, stelt op dit gesicht een weynigh uwe schreden;
Hier is een korte les, een les, die menigh man
Tot ruste, tot vermaeck, tot vrede dienen kan:
Eerst, soo uw jeughdigh hert is vierigh om te minnen,
En valt niet aen het werck met onbedachte sinnen;
Denckt, vraeght, siet, ondersoeckt, en pleeght gesetten raet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet;
Indien ghy sijt geneyght om haestigh uyt te varen,
Hout als geduerigh wacht, en leert u soo bedaren,
Weest vaerdigh in de weer, en dempt het eerste quaet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet;
Soo haest ghy quade sucht voelt in de leden spelen,
En stelt geen saken uyt tot hert en longe quelen,
Verdrijft de Zeeusche koorts eer datse verder gaet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet.
Wat sal ick groot beslagh, en duysent vreemde dingen,
Vermengen onder een, en hier te borde bringen?
Let, in uw gansche doen, let op het eerste saet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet.

Simeons lofsangh-liedt
(1634.)
Stemme: Lust van mijn herte, vreught mijner sinnen.
Nu, Heer mijn Schepper, licht van mijn leven!
Tot wien mijn ziele staegh wort gedreven,
Op wiens heyligh bont
Mijn hoop en heyl voor eeuwigh staet gegront;
Laet vry uw dienaer nu gaen in vreden,
Naer uw woort, en naer ick heb gebeden;
D'wijl my nu ter tijt
Het soet gesicht mijns Heylandts heeft verblijt.
O licht vol luysters, vol helle stralen,
Dat van den hemel komt nederdalen!
Licht voor ieder mensch,
Maer aen uw volck een volle hertenwensch!
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Invallende gedachten, op voorvallende
gelegentheden.
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Inleydinge tot de Invallende gedachten op voorvallende
gelegentheden.
De werelt (goet-gunstige lants-lieden) is een boeck vol hooft-letteren, die by vele
gesien, by weynige gespelt, by sommige gelesen, en by 't minste deel recht verstaen
worden: want al is'et soo, dat meest alle dieren oogen hebben om te sien, soo en zijn
't doch maer de redelijcke, en, onder de selve, leersame verstanden en God-soeckende
zielen, die recht voordeel konnen doen met het gene datse sien; en sulcx wort alleen
te wege gebracht door innerlijcke overlegginge van de werckende gedachten, en die
mogen, wel te rechte, genoemt worden sonderlinge werck-tuygen, onse wint-molens
in velen niet ongelijck, die òf graen moeten malen tot voordeel òf haer self quetsen
tot nadeel; en daerom dient een yeder wel ernstelijck te letten op de rechtmatige
bestieringe van sijn gedachten, als gront-stucken van goede of quade gevolgen, die
uyt de selve haren oorsprongh nemen. Want gelijck daer is een Jacobs-ladder na den
Hemel leydende, soo zijnder oock blinde trappen dickmaels (oock ongevoeligh) na
den afgront nedergaende, waer toe veeltijts elcke sporte meer ende meer verwijderingh
inbrenght. Uyt voorvallende gesichten plagh wel voor eerst ons lichtelijck iet
vleeschelijck voor te komen (na 's menschen verdorventheyt) en daer uyt een
aenlockende vermakelijckheyt, ende flucx daer na een stilswijgende bewilliginge,
en voorts een schierlijcke dadelijckheyt, en eyndelijck een plichtelijck gebruyck,
met een roemdragende stijf-sinnigheyt, een vollen trap ten verderve. Om al 't welck
oorspronckelijck te vermijden, soo is (na den raet van de Godsalige) te besorgen, dat
onse eerste beweginge op alle voorvallende saken dadelijck ten goeden eynde mochte
worden bestiert, om het beste van dien ons innerlijck toe te eygenen. De byen weten
uyt slechte en ongeachte bloemen honigh en wasch te versamelen, 's menschen mage
uyt de ingenomen spijse goet en gesont voetsel te trecken, de Alchumisten uyt grove
stoffen sonderlinge genees-drancken te bereyden. Ick hebbe gemerckt, dat weet-gierige
en leersame vernuften gewoonte maken met voorvallende saken op gelijcke wijse
haer voordeel te doen. De wijste vorst Salomon vind' ick dit sonderlinge in achtinge
te hebben genomen, ende soo uyt groote ende kleyne schepsels, oock uyt groote ende
kleyne voorvallende saken, menighte van leersame bedenckingen te hebben getogen,
als uyt sijn nagelaten schriften wel is af te nemen. Wat kan de mensche (dat is een
reden-gebruyckende Schepsel) beter passen, als gebruyck te maecken van het gene,
dat hem eygentlijck van beesten onderscheyt? Mens is een Latijns woort, en
beteyckent in die tale het beste ende verstandigste deel van de ziele, het welcke by
de beesten niet te vinden en is. Ick hebbe noyt verstaen, dat yemant voor desen ons
Nederlantsch woort Mens van 't Latijns Mens sijn oorspronck heeft soecken te geven.
Evenwel dunckt my, dat sulcx als noch te doen niet ongerijmt is. Want onse
Nederlantsche mensch (als oock andere) kan sonder het Latijnsche Mens den naem
van mensch niet behouden; maer soude nootsakelijck sonder dat Amens of Demens
(dat is uytsinnigh) genoemt moeten worden; en daerom segh ick hier ter materie,
dat, wil iemant sijn naem mensch behouden, dat hy het Latijnsche Mens al-omme
heeft te gebruycken. My dunckt hier wel ter materie te dienen, dat de Propheet seyt:
Die na
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den Heere vragen, mercken op alle dingen, van welcke dan self de kleyne niet worden
uytgesloten; nadien de groote God self ontrent de geringste niet en laet te wercken.
Ende is aenmerckens waerdigh, dat onse Salighmaker, de Heere Christus self,
dickmaels uyt kleyne dingen (tot kinder-spelen toe) hooge bedenckingen is gewoon
te trecken, ja wort veel bevonden (door gelijckenisse van geringe saken ontleent)
krachtelijck tot den volcke gesproken te hebben. De propheet Jeremias, van Gode
gesonden tot een potbackers werckhuys, wort uyt dat gesichte geleert, het huys Israëls
by den Almachtigen te wesen als leem in de handen van soo een onbegrijpelijcken
werck-meester. Augustinus en liet niet, met een droncken bedelaer, met een hagedis
vliegen vangende, met een spinne muggen in haer net omwentelende, sijn voordeel
te doen, en even ten selven tijde met den geest tot den Almachtigen op te stijgen. De
wijste van de heydenen hebben soodanige oeffeningen al mede niet ongebruyckt
gelaten. Seneca, acht hebbende geslagen op het woelen ende op en neder loopen van
de mieren, berispt, by die gelegentheyt, d'ydele besicheyt van de menschen, die veel
herwaerts en derwaerts gaende, met schijn van groote saken uyt te rechten, dickmael
niet en weten watse gedaen hebben. Een van de vier Koningen, die Socrates in sijn
karos had doen spannen, in plaetse van paerden: ick sie (seyd' hy) dese wielen door
een gestadigen ommegangh haer stant veranderen, dat boven was raeckt onder, dat
onder was komt boven; dit pass' ick op mijne jegenwoordige gelegentheyt. Cicero,
in achtinge nemende het afplucken van rijpe en onrijpe vruchten, treet in aenmerckinge
van 't af-sterven van oude en jonge luyden. Themistocles, Velt-overste van de
Atheniënsers, by gelegentheyt, en op 't gesichte van 't vechten der hanen (dat in
Griecken-lant eertijts, als nu in Engelant, gebruyckelijck schijnt geweest te zijn),
nam oorsake sijn krijghsvolck deftelijck aen te manen, om haer mannelijck voor 't
Vaderlant, en tegen den vyant te dragen, doende dienthalven een treffelijck gespreck,
bekleet met redenen van de moedigheyt der voorsz. hanen ontleent; het welcke, wel
en geluckelijck zijnde uytgevallen, heeft oorsake gegeven, datter jaerlijcx te Athenen
op een gesetten dagh, een hanen-gevecht is ingestelt. De Godsalige en wijtberoemde
D. Josephus Hal (die van wegen de gemeene kercken van Engelant op de Synode,
anno 1618 gehouden tot Dordrecht, is verschenen) heeft met een rijcker hant in dit
werck getast, en oock mildelijck ons des deelachtigh gemaeckt, daer toe ick my
gedrage. De tijt is (seyt een Godsaligh man van onse eeuwe) als een geweldige riviere,
wiens stroom niet alleenelijck opwerpt schuym en vuyligheyt, als de woelende zee,
maer oock kostelijckheden van grooter waerde, ende wy inwoonders der aerde (die
daer woonen als aen den oever van desen moedigen stroom) dienen elck neerstigh
by de wercke te wesen, om aen te halen, met den haeck der voorsichtigheyt, al wat
kostelijck en goet is, om al het selve onse bysondere gelegentheden toe te passen:
Indien ons innigh hert ten goede wist te keeren
Al wat het ooge siet, wat zou men konnen leeren!
Maer als ons beste deel niet goets daer uyt en treckt,
Dan is'et, dat het oogh ons menigh quaet verweckt.

't Schijnt by sommige een wondersprake, dat de Heere Christus Matth. 5.28.
duydelijck seyt, dat'er overspel bedreven kan worden, alleenlijck met gedachten. De
Rechts-geleerden hebben wel voor een gront-regel, dat gedachten om eenigh
schelmstuck aen te rechten (selfs in saken van gequetste majesteyt) na de wetten niet
strafbaer zijn, 't en ware sake dat'er eenige uytwendige dadelijckheyt by waer
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gekomen. Oock zijn (na het gemeyn seggen) gedachten tol-vry te rekenen, maer in
de schole onses Salighmakers wort sulcx geheel anders opgenomen, en vast-gestelt:
dat eens menschen herte alleenlijck by stille overlegginge wort geseyt een smisse
van sonden te wesen; want uyt het herte worden aldaer geseyt voor te komen boose
bedenckingen, doodslagen, overspelen, hoereryen, enz.; 't welck dan alsoo zijnde,
soo heeft een yeder (sijn ziele in waerden houdende) wel sorge te dragen, om sijn
gedachten ten goeden te bestieren, volgens 't gene de groote moralist Paulus
krachtelijck aenmaent: Wat waerachtigh is, wat eerlijck is, wat rechtveerdigh is, wat
reyn is, wat lieffelijck is, wat wèl luyt, soo daer eenige deught en lof is, dat bedenckt.
Wy bidden wel te recht, dat onse oogen soo bestiert mogen worden, datse geen
ydelheyt mogen sien, dat is: datse niet tot aenleydinge van ydelheyt en mochten
aenschouwen; want om geen ydelheyt met allen in der daet te sien, soo diende men
òf uyt de weerelt te gaen òf blint te wesen, nadien al 's menschen doen veel na ydelheyt
helt; doch soodanigen ydelheyt t'onsen besten te gebruycken, en daer uyt selfs iet
goets te trecken, kan gewisselijck niet anders als voor een vruchtbare oeffeninge
gerekent worden. Adderen-vleesch (soo wy verstaen) wort selfs tot heylsame
genees-middelen gebruyckt: sommige naukeurige ouders van den ouden tijt worden
geseyt somwijlen een droncken slave in sijne vuyligheyt hare kinderen voor oogen
gestelt te hebben, om aen de selve de soberheyt in te scherpen. Men hout, dat de
spinnen haer fenijn zijn gewoon te suygen even daer andere dieren iet heylsaems uyt
plachten te trecken, en daerom is het by eenige wel geseyt, dat iemant, door de waerelt
rijsende, de byen ende niet de spinnen heeft na te volgen. d'Alderwijste Koninck, op
't gesichte van een domme jongelingh, en het bedrijf van een vleyende overspeelster,
heeft een gantsch destige vermaninge, by die gelegentheyt, ons nagelaten, regelrecht
gaende
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tegen het gene dat'er gemeenlick uyt het gesichte van quade dingen gepleeght wort.
Ick, 't gunt voorsz. is, onder andere oeffeningen, nadenckende, ende lettende dat de
menschelijcke gedachten uytter aert soo gantsch na ydelheyt hellen, heb geooght
over de gelegentheden, my dagelijcx voorvallende, mijn gedachten soo te laten gaen,
dat de selve, van de ydelheyt afgesondert, iet goets my ten besten mochten inbrengen;
ende dit selve heb ick oock in mijn buyten-leven op Sorgh-vliet, door het beschouwen
van allerley aertgewassen, somwijlen gepoogt in 't werck te stellen, ende den uytslagh
van soodanige voorvallende saken in eenige korte veersen te beschrijven, om my
alsoo dieper indruck daer van te doen hebben. Wint, geblasen door d'engte van een
trompet of schalmey, wort bevonden scherper uyt te schetteren, dan of de selve in
de ruyme lucht ware uyt-geasemt.
Tot besluyt, waerde Vrienden en Lantsgenoten! ghy siet hoe gemeensaem ick met
ul. ben geworden, dewijl ick aen de selve mijn invallende, ja schielijcke gedachten
deelachtigh make, niet wetende wat invallende gedachten ghy op dese mijn invallende
gedachten sult mogen hebben: Dit weet ick onder dies, dat mijn recht voornemen
daer in is geweest, my selven en andere hier door wat goets in te doen vallen, biddende
den alleen goeden God, daer toe sijnen genadigen zegen te willen verleenen. Ende
daer mede eyndigende, ben' ick ende blijve
UE. dienstwilligen Vrient en vrientwillenden Dienaer,
J. CATS.
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I. Op de gelegentheyt van een Schevenings vroutje, dat een benne
met visch op haer hooft draeght, ende spreeckt als volght:

Mijn hant wint my de kost, soo spreeckt men alle dage,
Mijn hooft wint my de kost, dat seyt men in den Hage;
Ick segh het alle bey, de noot leert ons den voet,
Hoe dat men, na den eysch, de leden reppen moet:
Een paert dat voert den man, een osse weet te ploegen,
Een ezel kan den rugh tot sware sacken voegen;
Geen beest gebruyckt het hooft tot dienst van sijn bedrijf,
Maer wat'er is te doen, dat doet'et met'et lijf.
Ick hebbe met'et hooft geleert den kost te winnen,
Doch wat ick buyten doe, dat doet een ander binnen;
Maer des al niet-te-min soo ben ick echter vry,
Maer des al niet-te-min soo ben ick echter bly;
Maer des al niet-te-min soo springh' ick aen de strande,
Ick ete van den visch, en spele met de mande.
Al is ons moeyte groot, al is de winste kleyn,
Ick lijde wederom geen prangen in het breyn,
Geen pramen aen de ziel. Al koom ick in den Hage,
't Is maer de bloote kost, al wat ick daer bejage;
Al hijgh ick in het sant, het is gewilligh sweet,
Want daer vernoegen is, en is geen herten leet.
Vaert wel dan, Haegsche pracht, ghy kont my niet bekoren,
Soo als ick heden gae, soo gingh ick oock te voren;
Vaert wel dan, hoofs priëel, hoe schoon ghy zijt beplant,
Ick vinde meerder rust oock in het dorre sant1).

II. Op het slapen gaen.
Als yemant dapper heeft gewoelt,
Soo dat hy moede leden voelt,
Invoegen dat sijn noest bedrijf
1) By dese gelegentheyt dient aengemerckt, dat alhoewel d'Inwoonders van Scheveninge het
sober kostjen seer bekommerlijck rapen, dat deselve gelijckewel noyt, ofte immers seer
weynigh, worden bevonden hare kinderen te brengen in de rijcke en vermogende huysen in
den Hage, om in dienste van de groote gebruyckt te worden, verkiesende voor deselve haer
kleyne, maer vrye gelegentheyt.
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Hem 't sweet doet rollen over 't lijf,
Die duyt het geensins tot verdriet,
Als hy den dagh ten eynde siet,
Maer toont hem bly en wel gesint,
Om dat de stille nacht begint;
En dat, vermits sijn gantsche lust
Nu maer en streckt tot soete rust.
Hoe blijde ben ick menighmael,
Als ick in 't bedde neder dael;
Om dat my dan een stilder tijt
Van moeyt' en 's werelts woel bevrijt,
En dat ick, na een swaren dagh,
Ten lesten eenmael rusten magh.
Mijn ziel, ick telle tsestigh jaer,
Die ick niet sonder diep gevaer,
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Niet sonder moeyt', heb doorgebracht,
Seght, dient ons niet op rust gedacht?
Wel, of de doodt op heden quam,
En ons eens by de slippen nam,
En staende voor een open graf,
Sey: leght hier al uw' moeyten af:
Wat dunckt u, sou 't ons sware pijn,
Sou 't u verdriet of hinder zijn?
Voor my, ick spreke dat ick meen,
En segh, met vollen monde: neen!
Neemt my, o Heer! de sonden af,
En leght my neder in het graf,
Daer sal ick rusten met gedult,
Tot ghy het al vernieuwen sult.

III. Een melck-meysje spreeckt:

Al schijn ick met een juck belaen,
Noch mach ick vry daer henen gaen;
Want mits het op mijn leden past,
Soo streckt het my tot geenen last;
Ick draegh' het na de rechte maet,
Gelijck men hier te lande gaet;
Ick trede met soo rappen voet,
Gelijck een hofsche juffer doet:
En waerom ben ick niet soo vry,
En waerom niet soo wel als sy?
Ick draegh het jock van mijn bedrijf,
En sy een yser om het lijf.
Hoort, kinders, hoort een rustigh woort,
En seght het vry de buuren voort:
Wil yemant dragen eenigh pack,
En dat oock sonder ongemack,
Die grijp' het wel van aenbegin,
En draegh'et met een luchten sin;
Want al wat yemant willigh doet,
Al is'et suer, soo wort'et soet.
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IV. Op 't gesichte van yemant die veel te schrijven, en maar een
endeken kaers over heeft.
Een jongh gesel, die voor my schreef,
(Als ick hem tot sijn plichten dreef,
Die ick hem doen had opgeleyt)
Heeft my tot antwoordt dit geseyt:
Wat kan by my nu zijn gedaen?
Mijn kaersje staet om uyt te gaen:
Ey, siet hoe weynigh dat my rest,
Dees kleyne neuck die is het lest.
Ick: staet uw' kaers om uyt te gaen,
Soo moetje geensins stille staen;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

538
Want dit gebiedt u meerder spoet,
En seyt, dat ghy u haesten moet.
Wie maer een weynigh levens heeft,
En nu by na is uytgeleeft,
Behoort met alle vlijt te spoên,
Om sijne taeck wel af te doen.
Dit sprack ick tot een jongh gesel,
Maer 't past op oude lieden wel,
En daerom nam ick dit vermaen,
Als voor een les aen my gedaen.
Ick ben bedaeght en over-rijp,
Soo dat mijn kaers brandt in de pijp.
Mijn ziel, doet haest wat u betaemt,
Wilt ghy niet sloffigh zijn genaemt,
En schrijft wat u te schrijven staet,
Eer dat ons licht ten eynde gaet;
Schrijft doch voor eerst uw' laetsten wil,
't Zy testament of codicil:
Gedenckt uw' knecht, en meyt, en vrient,
En die u vlijtigh heeft gedient,
En dan soo dient oock goet gedaen
Aan die met armoe zijn belaen.
Maer wieje geeft, of watje schenckt,
Siet, datje Godt voor al gedenckt.
Maeckt hem voor al uw' beste deel,
Dat is uw' ziel, dat groot juweel.
Wat noot, al gaet uw' kaersjen uyt?
't Is goet, al wat men wel besluyt.

V. Op 't gevoel van een nagel in de voet, die in 't vleesch wast.
De nagel is ontrent de voet,
Gelijk een rand of koorde doet,
Gelijk een stoot-kant aen een kleet,
Dat is: een afweer tegen leet.
Maer soo de nagel vorder gaet,
En niet en houdt de rechte maet,
Maer dieper in de teenen wast,
Dan is het pijn en overlast;
Want sy doet nadeel aen de voet,
Die sy tot voordeel dienen moet.
Dat ons dit soo gemeenlijck gaet,
Dat voelt men dickmaels metter daet;
Maer laet ons zien in dit geval,
Wat dat men hier uyt leeren sal:
Hebt ghy een oom, een neef, een nicht,
Besoecktse vry, maer niet te dicht;
Noyt mensch en is'er wel gedient,
Met al te vriendelijcken vrient.
Een aep, uyt al te grooten min,
Die douwt sijn jongh de ribben in;
Een lange, stage, stoute gast,
En hout men niet, als voor een last.
Siet, goet te doen en is niet goet,
Dan als men 't na de mate doet;
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Dus kust geen vrient soo aen den mont,
Dat ghy hem aen het herte wont1).

VI. Op 't gesichte van een jongen, willende met een stock dwars door
de deur dringen.
Een kint, noch in den langen rock,
Dat stont en speelde met een stock,
Het wou sich dringen door een deur,
Maer niet-te-min het bleef'er veur;
Want siet, de stock die was te langh,
En 't kint dat gingh een quaden gangh;
't Was overdwars al wat hy stiet,
En daerom baet sijn moeyte niet;
En wat'et worstelt, wat'et doet,
Het vordert echter niet een voet.
Ten lesten wiert het jongsken gram,
Vermits hy niet te recht en quam:
Maer een die wijser scheen, als hy,
Die sagh het aen en quam'er by;
Die nam het stockjen metter hant,
En draeyd'et sachtjes overkant,
En stierd'et recht ter deuren in,
Doe had'et kint sijn vollen sin;
Want dat sijn ingang had' belet,
Was sachtjes uyt de weegh geset.
Hoe dickmael wort er, in de stadt,
Een sake qualijck opgevat;
Maer soo'er quam een handigh man,
Die slimme wegen rechten kan,
Siet, dickmael na een kleynen keer,
En vont men stracks geen hinder meer.
Besiet, hoe dat de werelt gaet:
Groot voordeel uyt een kleynen raet;
Een greyntje van een goet verstant
Kan nut zijn voor het gantsche lant.

VII. Op den handel die met Indianen of ander ver gelegen volck
gedreven wort.
Als ick verstae wat yemant doet,
Die sich na verre landen spoet,

1) Het Hebreeuws spreeckwoort seyt: Hebt ghy een vrient, die soo soet als suycker is, en eet
hem evenwel niet op. Het gemeen spreeckwoort seyt. Men moet geen vrient soo aen de mont
kussen, dat hem 't herte daer af wee doet
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Het zy die na den Indiaen,
Of vry noch verder is gegaen;
Dan treck ick uyt dien handel wat,
Dat voor my dient te zijn gevat:
Ick hoore dat men menschen vint,
Tot ick en weet niet wat gesint,
Een glas, een krael, een beuselingh,
Dat is haer als een wonder dingh;
Een veertje van een papegay,
Is in haer oogen wonder fray;
Ja, wat slechts moy is in den schijn,
Dunckt hen een heele schat te zijn.
Den Indisch-vaerder lijckewel,
En achtet maer voor kinder-spel;
Maer soeckt een rijcke diamant,
Of peerels uyt een helle strant,
Of zijdewaer, of enckel gout,
Of ambregrys, of edel hout,
Of immers eenigh dierbaer pandt,
Dat nut is in sijn vaderlandt;
Wat anders hem wordt toegebracht,
Hoewel men 't daer gansch dierbaer acht,
Dat laet hy voor den rouwen hoop,
En sluyt daer over geenen koop.
Een die na voordeel plagh te staen,
En soeckt niet, dat den Indiaen,
Of ander wildt geselschap acht:
Maer wat hem best is t'huys gebracht;
En wat'er, in sijn vaderlandt,
Erkent wordt voor een edel pandt.
Wel, houdt een koopman desen voet,
Dat hy aldus sijn voordeel doet,
Ben ick dan niet een rechten dwaes,
Dat ick, ontrent een vyse-vaes,
En om des werelts apen-spel,
Mijn hert en gantsche sinnen quel,
En dat ick aen het beste pandt,
Dat siet op 't ware vaderlandt,
En dat ick aen het hoogste goet
Niet op en drage mijn gemoet?
O wat een dwaesheyt, lieve Godt!
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Van yeder waert te zijn bespot.
Mijn ziel, soo ghy het wel bedacht,
Ghy socht niet, dat de werelt acht,
Maer dat u (na dit aertsche dal)
Hier namaels voordeel geven sal.
Ey, blijft niet aen het stof verpandt,
Den hemel is uw' vaderlandt!
O Vader! opent mijn verstant,
Dat my het eeuwigh vaderlant
Soo diep mach in de sinnen staen,
Dat my de werelt mach ontgaen,
En dat al wat oyt ooge sagh,
Ick slechts als leuren houden magh.
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VIII. Op de gelegentheyt van een jager, die (om een haes te vangen)
sijn beste paert te berste rijt, en dus spreeckt:
Eylaes! wat heb ick nu gedaen?
Wat dwaesheyt heeft mijn geest bestaen?
Ick had een schoon en moedigh paert,
Wel duysent Franse kroonen waert,
Soo geestigh als men vinden kan,
Een paerel voor een edelman;
Hiermede reed ick heden uyt,
Het had een tret gelijck een bruyt,
Het droegh een veder op den kop,
Schier yeder een die sag'er op.
Maer als ick in den velde quam,
En daer een snellen haes vernam,
Doen rend' ick wat ick rennen mocht,
Het scheen ick sweefde door de locht;
Ick gaf het beest de stage spoor,
Soo dat een yeder my verloor,
Alleen maer Snel, mijn besten hondt,
Die was'et, dat ick by my vondt.
Dit duerde vry een langen tijt,
En 't was gelijck een stage strijt,
Tot dat den haes niet meer en mach,
En uytgestreckt ter aerden lach;
Snel greep het beest, en bracht'et my,
Dies was ick uytermaten bly;
My docht, dat al myn innigh hert
Met blijdschap overgoten wert:
Maer siet, mijn paert dat staet en hijght,
Tot dat'et doodt ter aerden sijght.
Eylaes! nu roep ick overluyt,
En spreeck mijn eygen vonnis uyt:
Voorwaer ick ben een rechten dwaes;
Ey siet, ick vingh een dorren Haes,
Maer ick verloor mijn beste paert;
Dies ben ick spot en schande waert.
My deert de man, my deert het beest,
My deert de menschen aldermeest,
Die doen gelijck de jager deed,
Als hy sijn paert den hals af-reedt.
Wat is'er menigh in het lant,
Die aen 't gewin soo zijn verpant,
Dat sy, als met haer gantsch gemoet,
Gaen jagen na het aertsche goet,
Soo dat haer ziel, dat schoon juweel,
Dat edel pant, haer beste deel,
Verruckt wert, ick en weet niet waer,
In d'hoogste noot, in doods gevaer.
O God! o, Vader van het licht!
Ach! opent, opent mijn gesicht,
Laet my niet doen als Esau deê;
Die (als hy om te jagen reê,
En gaf sijn paert een stage spoor)
Sijn zegen onder dies verloor;
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Die hem noyt weder wiert gebrocht,
Hoewel hy die niet tranen socht.
Maer geeft my, heden op den dagh,
Dat ick toch wijser worden mach;
Ick bidde, treckt uyt mijn gemoet
De liefde van het aertsche goet,
De liefde van het vuyl bejagh,
Dat ons de ziel beswaren magh.
Een opslagh van uw' gunstigh oogh,
Daer op ick hoop, daer na ick poogh,
Is soeter aen mijn innigh hert,
Als al dat hier gewonnen wert.

IX. Op 't gesichte van 't nestelen van een oyevaer.
Lest als ick op een plaetse stont,
Daer ick my stil en eensaem vont,
Soo wierd' ick op het huys gewaer,
Een langh-gebeenden oyevaer;
Die maeckte daer een groot gebou,
Te midden op de keuckenschou.
Wat brenght het beest een groot beslagh,
Wat brenght'et dingen aen den dagh!
Wat brenght'et ruyghte, stroo, en mosch!
Wat brenght'et tacken uyt het bosch!
Wat brenght'et rijsen uyt het wout,
Al-eer het nest of wooningh bout!
De keuckenmeyt wordt dit gewaer,
En maeckt terstont een groot gebaer;
Sy roept, dat hy den regenback,
Sy roept, dat hy het gantsche dack,
Dat hy de keucken-schou bederft,
En siet, daer is'et al verkerft:
Het gansch gesin, dat wordt gevraeght,
Of hy niet wegh en dient gejaeght.
Maer siet, juyst onder dit getier,
Soo sie ick daer een minder dier,
Ick sie een musch, die, soo ick merck,
Is doende met het eygen werck;
Maer vry niet op dien eygen voet,
Gelijck die groote vogel doet;
Ick vinde daer groot onderscheyt,
Dat my tot dees' gedachte leyt:
Wat heeft den grooten oyevaer,
Voor hem en voor sijn weder-paer,
Wat heeft de vogel al van doen!
Hy raept en graept het dorr' en groen,
Hy treckt en sleept, ick weet niet hoe,
Hy tast en alle kanten toe,
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Hy timmert uytermaten hoogh,
Maer dit verweckt een nijdigh oogh;
Dat stelt den vogel in gevaer,
Gelijck men heden wordt gewaer.
Maer, lieve vrienden! koomt eens hier,
En siet de musch, een tanger dier,
Hoe ras bekoomt'et sijn gerijf,
Voor hem en voor sijn kleyn bedrijf,
Indien het maer een enge spleet,
Een gat, een hol, of scheurtjen weet,
Of in de muer òf in het dack,
Daer vint'et beesje sijn gemack,
En raept een veertjen ses of acht;
En als'et die heeft t'huys gebracht,
Soo is het kinder-bed' bereyt,
Daer in het wijf en jongen leyt;
Daer in het rust en stilte vint,
En vreest niet voor een harden wint;
En vreest geen kock of keucken-meyt,
Die yet tot sijnen laste seyt.
Een yeder segge dat hem lust,
In kleyne staet de meeste rust:
De grootsheyt is een wichtigh pack,
En kleyn te wesen is gemack;
Want hoe dat yemant hooger bout,
Hoe dat sijn timmer minder hout,
Hoe dat hy, met een stager spoet,
Meer voor sijn huys bejagen moet,
Hoe dat hy meerder wordt benijt,
En even meerder aenstoot lijt;
Ick houw'et voor een handigh man,
Die kleyn en vrolijck wesen kan.

X. Op het sweeten my dagelijks overkomende.
Myn siel, al klaechje van het vleys,
En dat vry meer als eene reys,
Vermits dat ghy geduerigh voelt,
Hoe dat'et in uw' leden woelt,
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Nochtans soo heeft'et echter wat,
Dat noodigh is te sijn gevat:
Geen nacht, die met de son verdwijnt,
Geen dach, die van den hemel schijnt,
Of ick gevoel yet in het bloet,
Dat my de leden open doet;
Dat my verweckt een hittigh sweet,
En maeckt mijn gantsche leden heet;
En dit heeft soo een stagen gangh
Ten minste wel een uere langh.
Maer als het sweeten heeft gedaen,
Dan mach ick weder henen gaen,
En ben dan fris en wel gesont,
En hebbe stracx een verschen mont;
Maer als geen sweet daer henen vliet,
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Of damp uyt mijn gewrichten schiet,
Soo ben ick dof en sonder lust,
Als of mijn geest waer uytgeblust.
O let, mijn siel! in dit bedrijf,
Hoe nu dit lomp en nietigh lijf
Sich kuyst ontrent den dageraet,
En stelt sich in een beter staet;
Soo koopt oock uyt, met alle vlijt,
Soo koopt oock uyt den nutten tijt;
Vernieut al wat'er is ontstelt,
En wat uw treurigh herte quelt;
Want sooje dat gestadigh doet,
Soo klimje tot het hooghste goet:
Noyt knaeght'er worrem in uw' hert,
Daer lijf en ziel gesuyvert wert.

XI. Op 't gesicht van een uerwerckmakers winckel.
Laetst was ick by een man geraeckt,
Die veel uerwercken had' gemaeckt,
Oock wysers gaende met de son,
Want 't was het ambacht dat hy kon;
Soo dat men hier van groot beslagh
Ontrent sijn winckel hangen sagh,
Niet slechts alleen by hem gewrocht,
Maer oock van elders daer gebrocht;
Waer van hy een wel dapper prees,
Als die gewis en seker wees
De stonden van den gantschen dagh,
Soo wel men eenigh vinden magh.
Ick stont een wijl ontrent het kraem,
En socht'er een voor my bequaem;
Haer wesen vont ick menighfout:
Het eene blonck als enckel gout,
Het ander lagh in Cristalijn,
En scheen van grooten prijs te sijn;
Het derde gaf een hel geluyt,
En riep de tijt by deelen uyt.
Na ick een wijl daer hadd' gestaen,
Soo sprack ick dus den Meester aen:
‘Van al dees' wysers, lieve vrient,
Vint ick niet eene dat my dient,
Want al uw' tuygh, na ick bemerck,
En is maer slecht en leure-werck.’
De man, na dit gesproken woort,
Scheen, na my docht, al wat gestoort,
Dies sprack hy, met een gram gemoet:
‘Mijn Heer, dees' winckel is soo goet,
Als eenigh in het gantsche landt,
En 't is alleen maer onverstant,
Dat ghy uw' gadingh niet en vint.’
Ick: ‘vrient, en weest niet ongesint,
Men sal u naerder doen verstaen,
Waer op dat my de sinnen gaen;
Ick hebb' wat anders in het hooft,
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Als ghy misschien van my gelooft:
Ick woud', indien het mocht geschiên,
Een wyser, daer ick konde sien,
Wanneer een mensch verhuysen sal
Van hier naer 't onder-aertsche dal,
En op wat uere van den dagh
Hy dan geen uer meer hebben magh.’
De meester stont gelijck verbaest,
En sey: ‘nu sie ick datje raest,
Of meenje dat ick spoken kan?
Neen, vrient, ick ben een eerlick man;
Al sochtje gantsch de werelt deur,
En hadt van all's de volle keur,
Noch vondtje soo een wyser niet,
Daer in men yemandts doodt voorsiet,
Of daer men oyt uyt leeren magh
Den stondt van yemandts sterref-dagh;
En wilje dit of diergelijck,
Soo reyst vry na een ander rijck;
Want soo een wyser vint hy niet,
Oock die in alle winckels siet.’
De reden, die de man ontviel,
Die gingh in my tot aen de ziel:
God heeft den tijt van yeders doot
(Hy is dan kleyn of machtigh groot)
Begraven in een diepen nacht,
En stelt ons menschen op de wacht,
Om uyt te sien, wat ongeval
Ons uyt de werelt rucken sal.
Één, één dagh is voor ons bedeckt,
Om staegh te worden opgeweckt
Op alle dagen acht te slaen,
Om wel van hier te mogen gaen.
O God! bestier toch mijn gemoet
In voor en oock in tegenspoet,
Op dat ick mynen lesten dagh
Gestaegh voor oogen hebben magh,
Op dat ick rechte wijsheyt krijgh,
Eer dat ick in der aerden sijgh.

XII. Op 't gesichte van een vrouwe die met beulingen te sieden besigh
was.
Laetst, als ick in de keucken stont,
En daer een beulingh-ketel vont,
Die aen den beugel hingh en soot,
En stage bobbels henen schoot,
Vernam ick daer een oude vrou,
Die op de worsten letten sou;
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Die sat gestaegh daer op en keeck,
En gaf vast hier en daer een steeck,
Ja, dickwils vry een harde prick,
Soo haest een beulingh wiert te dick,
Of al te grof en al te vol,
Of dat hy van de winden swol;
Hier op soo vraeghd' ick aen het wijf
De reden van dit haer bedrijf.
Sy sprack: ‘den beulingh, die ghy siet,
En quets' ick sonder reden niet,
Want als de worst komt aen het vier,
Soo maeckt hy wel een groot getier;
Hy bobbelt op en rijst en swelt,
En is, ick weet niet hoe, gestelt;
Gewis, soo ick niet toe en stack,
Men sagh hier niet als ongemack:
Het kruyt, het vet en al het gort,
Dat wierd' voorseker uytgestort,
En niets en bleeffer voor den weert,
Als slechts alleen een vuylen heert;
Maer prick ick in dit windigh vel,
Soo slinckt terstont het los geswel.’
Mijn hart bewoogh tot in den gront,
Soo haest ick dit bericht verstont;
Ick trat daer op ter zijden af,
Daer ick my dese lesse gaf,
Ick sprack, maer echter sonder tael:
O Heer! ghy doet'et menighmael,
Dat my hier onder d' oogen valt,
Wanneer mijn weeligh herte malt;
Ick hebbet vry al veel geproeft,
Dat ghy mijn zinnen hebt bedroeft,
Dat ghy (wanneer het dertel vleys
Nu scheen te krijgen sijnen eys,
En dat mijn los en windigh vel
Nu was genegen tot geswel),
Dat ghy dan in de bobbels staeckt,
En soo mijn quade driften braeckt,
Dat ghy, door pijn en swaren druck,
Door smerte, leet, of ongeluck,
Dat ghy, door ramp en tegenspoet,
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Deedt nedersincken mijn gemoet,
Deedt weder slincken mijn geswel.
O Godt! ghy doet mijn ziele wel;
Want schoon het valt den vleesche swaer,
Uw gunst is echter openbaer:
Ghy weet, ô Heer! wat my ontbreeckt;
Wel, steeckt dan, lieve Vader, steeckt
Met druck, of pijn, of ongeval,
Als 't my van nooden wesen sal;
Alleen, als ghy my raken sult,
Soo stijft mijn ziele met gedult,
En even midden in de smert,
Soo geeft my doch een lijtsaem hert!
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XIII. Bedenckingen, wanneer men een aenstaende onweder in eenigh
deel van 't lichaem gevoelt.
Wanneer de lucht werdt omgeroert,
Een oorlogh uytten Noorden voert,
Of dat een koud' of strenge wint
Een open sloot te samen bint,
Dan is mijn lijf, dit kranck gestel,
Gemeenlijck mede niet te wel;
Het wordt gevoeligh hier of daer,
Het wordt het ongemack gewaer,
Soo dat het lichaem, voor gewis,
Gelijck een kleyne wereldt is.
O Godt! nadien, schier alle reys,
Mijn aertsche deel, mijn nietigh vleys,
Verneemt wat, in dit lage dal,
Voor onweer zijn of komen sal,
Laet doch mijn ziel, het beste pant,
Dat ick ontvingh van uwer hant,
Oock dan vernemen in der daet,
Hoe dat het in den hemel staet,
En wat ghy daer hebt toebereyt
Voor die sich van de wereldt scheyt;
Schoon dat het onweer bijster raest,
Of dat de wint geweldigh blaest;
Hoe dat het hier beneden gaet,
Noch sal het zijn in goeden staet;
Want is'er yemant boven wel,
Die voelt hier onder geen gequel.

XIV. Op 't gesichte van yemant die hem een tant laet uyt trecken.
De man, die ghy siet voor u staen,
Liet heden om een meester gaen,
Een meester, die hem metter handt
Trock uyt den mondt een grooten tandt:
Een tandt, die vast gewortelt stont,
Gelijck een boom in vetten gront;
En als de pijn geleden was,
Soo greep hy noch een ronde tas,
En heeft den meester aengetelt
Een goet deel van sijn beste gelt,
En dit noch al met grooten danck,
Voor nu, en al sijn leven lanck.
Wel, dacht ick, dit 's een vreemt bedrijf,
Een been te rucken uyt het lijf,
Een tant te breken uyt een kies,
En gelt te geven voor 't verlies!
Wel, goede vriendt! beftaeje dit,
En speelje soo met uw gebit,
Ick segh: 't is seldsaem aengeleyt,
't En zy men ons de reden seyt.
De man die sprack: ‘ick ben verblijt:
Al ben ick gelt en tanden quijt;
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En echter soo ontken ick niet,
Soo my dit eertijts waer geschiet,
Dat ick my sou om dit gewelt
Vry qualijck hebben aengestelt;
Ick had' geroepen: tant om tant,
En lidt om lidt, en hant om hant.
Ick had' my aen de man ontgaen,
En ick en weet niet wat gedaen;
Maer heden is 't een ander saeck,
Ick ben verblijt om dese braeck,
En hoort de reden, lieve vrient,
Die u met een geweten dient:
Dit been was my een weerdigh lit,
Het beste deel van mijn gebit,
Maer siet, een slim en vinnigh nat
Dat maeckte daer in menigh gat:
Het quam my zygen uyt'et hooft,
En 't heeft my menighmael berooft
Van spijs en dranck, en soete rust,
Ja, schier van alle werelts lust;
Want at ick kout, of lau, of heet,
't En was my niet als enckel leet,
Soo dat ick met verlangen socht,
Wie my hier van verlossen mocht.
Wie my mocht weeren desen tant,
Voor my wel eer een waerdigh pant.’
Mu t'wijl de vriendt dit tot my seyt,
Hoort, waer sijn woordt mijn sinnen leyt:
Siet, dacht ick, door den stagen tijt,
Soo wordt men yet geduerigh quijt,
Oock dat men eertijts heeft bemint,
En daer ons hert op was gesint:
De mensch is aen de werelt vast;
Hy is'er wonder meê gepast;
Want als de werelt hem belacht,
Dan is 't dat hy dit leven acht,
Daer toe is sijn begeerte groot,
Hy schrickt al noemt men slechs de doot;
Maer als Godt (die ons feylen kent)
Sijn roeden tot ons oversent,
En dat het lichaem over-al
Wordt swack door sieckt' of ongeval;
Soo wordt ons tegen even dat,
Waer door het vleesch den geest besat;
Dies wenscht men (mits de stage pijn)
Eens los en vry te mogen zijn.
Men wenscht (geprickelt door den noot),
Men wenscht oock wel een snellen doot,
En 't geen eens was als suycker soet,
Dat is nu gal in ons gemoet.
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Wel let, ô let, geminde vrient!
Waer toe ons druck en smerte dient:
Die eens om langer leven bad,
Wort op het lest des levens sat.
Ick danck u, Heer, Almachtigh Godt!
Dat ick nu met de werelt spot;
Mits ghy, door druck en sware smet,
Hebt dwee gemaeckt mijn sondigh hert;
Want schoon het valt den mensche swaer,
Ick word' uw' gunst hier in gewaer.
Ey, siet des Heeren wonder-werck:
In swackheyt wordt de ziele sterck!

XV. Op een uytgetrocken tant.
Ick hadde lest een hollen tant,
Maer nu geslingert in het sant;
De meester had dien eygen stont,
My die getogen uyt den mont;
En als ick na der aerden sagh,
Gelijck het been ter neder lagh,
Doe seyd' ick in mijn herte, dit:
O tant! ghy waert mijn eygen lit,
Een deel van dit mijn kranck gestel,
Ja, als myn eygen metgesel.
Maer siet, nu zijt ghy maer alleen
Een vuyl, een hol, en nietigh been,
Dat niet en roert, en niet en leeft,
Mits u de doodt omvangen heeft.
Hoe na ben ick in Charons boot!
Een deel van my is heden doot,
En als een deel is voor gegaen,
Hoe kan 't geheel dan lange staen?
Soo leer ick dan op heden dit,
Dat ja, de doodt hier binnen sit;
En hier op dient te zijn gepast,
Want 't is een onversoende gast.
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XVI. Op een uyrwerck.
MIJN JONGSTE DOCHTER SPREECKT:

Dit tuygh, gespelen, datje siet,
Was onlanghs noch mijn eygen niet,
Mijn waerde vader gaf het my,
Dies was ick uytermaten bly.
Hy sprack: siet, kint, dit aerdigh werck
Dat geef ick u, met dit gemerck:
Weet, dat het is van soo een aert,
Daer noyt geen vlijt dient aen gespaert,
Want op een yder sonne-schijn,
Soo moet'et opgetogen zijn;
Of anders sal het stille staen,
En niet een radt en sal'er gaen;
De wyser, met sijn helle klock,
Die sal daer liggen als een block.
Ghy, let dan hier op even staegh,
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En wint'et hooger alle daegh;
Maer alsje soo geduerigh doet,
Slaet dan een oogh op uw' gemoet,
En weet, dat yeders menschen hert
Hier mede vergeleken wert:
Want 't is voorwaer een aerden klomp,
Ja, somwijl als een dooden romp;
Het is gestaegh (men weet niet hoe)
Gesegen na der aerden toe.
Dus soo ghy dat niet op en treckt,
En staegh als uyt den slaep en weckt,
Ghy sult'et sien 'k en weet niet waer,
Ja 't sal vervallen in gevaer,
Om staegh te liggen in het stof,
Gantsch sonder prijs, en sonder lof.
Wel, tot besluyt, mijn waerde kint!
Soo dickmaels als de dagh begint,
Soo stelt het tuygh gelijck het dient;
Maer weest voor al uw' eygen vrient:
Treckt op uw sinnen boven al,
En hanght niet aen het aertsche mal;
Maer stiert na boven uw' gemoet,
Dat is uw' deel en hoogste goet.
Laet dit, op yeder sonne-schijn,
Voor u een nieuwe lesse zijn.
Ick nam in danck dit waerde pant,
Ick nam het van mijn vaders hant;
Ick nam oock aen (al ben ick swack)
Te doen gelijck mijn vader sprack.
O Godt! ô gront van alle goet!
Ick bidde, stijft mijn teer gemoet!
Ghy zijt de leyder mijner jeught,
Geleyt my tot de ware deught!

XVII. Op 't gesichte van schoone schepsels.
Hoort doch een woordt, beminde ziel!
Op 't geen my jongst voor oogen viel:
Wanneerje schoone dingen siet,
Vergaept u aen het schepsel niet;
Oock wilt daer op niet blyven staen,
Maer laet uw' sinnen verder gaen.
Ey! klimt, ô lieve, klimt om hoogh,
En metten geest èn mettet oogh,
En siet, dat ghy tot hem genaeckt,
Die al wat schoon is heeft gemaeckt;
Gaet tot den schepper, naedert hem,
En met den geest èn met de stem,
Denckt ja, denckt wat hy wesen moet,
Die soo gestage wonders doet,
Die soo veel schoone dingen schept,
Die ghy oock nu voor oogen hebt;
Sluyt met uw' sinnen dit verbont,
En schrijf'et in uws herten gront,
En pleeght'et na den rechten eysch,
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Soo hebj' een breydel voor het vleysch;
Uw' oogh en sal noyt ydel sijn,
Uw' herte sonder binne-pijn,
Uw' geesten sonder quade lust,
Uw' sinnen in gestage rust.
O Godt! bestiert doch mijn gemoet,
Om staegh te gaen op desen voet,
Bewaert mijn hert en mijn gesicht,
Op dat'et, uyt een reyne plicht,
Al wat ick sie of immer sagh,
In u alleen beminnen magh!

XVIII. Op 't gesichte van een kromme stock of rijs, door over-buygen
recht gemaeckt.
Als lestmael seker vrient was vaerdigh om te rijden,
Soo gingh hy van een boom een wacker rijsjen snijden,
En mits de groene stock in vreemde bochten stont,
Sagh ick wat voor een greep de man hier tegen vont:
Hy nam het teer gewas, al scheen het tegen reden,
Hy boogh het met gewelt en met de gantsche leden,
Hy boogh het niet alleen soo ick het dienstigh vont,
Maer tot het, anders om, in nieuwe bochten stont;
En eer dat hy het rijs liet tot sijn wesen komen,
Soo had'et (als ick sagh) een beter stant genomen;
Hy boogh het noch eenmael, en deed'et wederom,
En stracks soo bleef het recht, al was'et eertijts krom.
Als ick in mijn gemoedt dit gins en weder keerde,
Soo dacht my dat ick yet uyt dit gesichte leerde,
Ick seyde tot my self: siet daer een gauwen treck,
En 't schijnt een nut behulp voor menigh slim gebreck:
Die los en quistigh is, en niet en weet te sparen,
En niet in voorraet heeft, en niet en kan bewaren,
Dient eerst gantsch vilts te sijn, al schijnt'et yemant quaet,
Dat brenght ten lesten uyt de gulde middel-maet.
Die vreck is uytter aert, en niet en plagh te geven,
Die tracht oock boven reyck om ruym te konnen leven;
Siet, onmaet leyt hem aen, en wijst den rechten voet,
Hoe dat hy spaersaem sijn, of quistigh wesen moet.
Een die licht gaande wordt ontrent de jonge vrouwen,
Moet niet alleen haer praet, maer haer geselschap schouwen;
Al schijnt hy dickmael stuer, ja bijster onbeleeft,
Het breeckt een vuyl gebreck dat aen de ziele kleeft.
Ons Heylandt heeft geseyt, dat macht van Helsche spoken
Door bidden niet alleen, maer vasten wert gebroken:
Dit is de waerheyt selfs: een out en slim gebreck,
Dat hanght den menschen aen gelijck het taye peck.
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Wel hier op dient gelet, het sijn de rechte wegen,
Waer door in ons gemoedt veel ruste werd verkregen;
Men segge wat men wil, de mensch is soo gestelt,
Men dwinght geen slim gebreck, als door een hart gewelt.

XIX. Op 't gesichte van een vercken, dat nedergeworpen wert van
den slager.

Laetst in de slach-tijdt sagh ick wat,
Mijns oordeels, waert te sijn gevat:
Daer was een man, die dreef een swijn,
Dat vry niet mager scheen te sijn;
Het beest gingh treden door de stadt,
Het greep, het beet, het soop, het at
Al wat'et op der aerden vont,
En staegh het ooge na den gront,
En dat soo lange tot het quam,
Daer ick een ander spel vernam:
De slager of sijn mede-maet,
Die stont daer vaerdigh op de straet,
Die nam het dier, dat lompe stuck,
En leyd'et op sijn vetten ruck,
En sat'er vaerdigh boven op,
En greep het by sijn ruygen kop;
Daer schreeuwd' het dier geweldigh uyt,
En gaf een wonder vremt geluyt,
Maer 't leet alleen een korten tijt,
Het was sijn stem en leven quijt.
O! dacht ick, Godt van hemelrijck!
Hoe is de mensch een swijn gelijck!
Want als 't geluck hem gunste biet,
Dan past hy op den Hemel niet;
Maer als de saken qualijck gaen,
Dan siet hy eerst den Hemel aen;
Dan roept hy luyt, dan bidt hy God,
En streckt het oogh op sijn gebodt.
Nu, Heer! het ga my soo het mach,
In 't ydel vleesch en aertsch bejach,
Laet slechts mijn aendeel niet bestaen
In iet, dat eenmael sal vergaen!
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XX. Invallende gedachten ten tijde van een heete koortse.
Gelijck een driftigh hert, nu moede van te vluchten,
En door den heeten dorst gedwongen om te suchten,
Hijght na een koele born of klare water-beeck,
Soo is't dat ick tot Godt mijn droeve klachten spreeck:
Ick hijgh na Uwen troost met al de gantsche krachten,
Op U is dat mijn hert, en al de sinnen wachten;
Ick legh hier in de koorts, als op het vuur geroost,
En wensche maer alleen om Uwen soeten troost.
Ach! siet mijn lijden aen, en hoort doch mijn gebeden,
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En wilt met Uwen knecht niet in het oordeel treden:
Wout ghy, almachtigh Godt, met ons te rechte gaen,
Eylaes! geen levend' vleesch en sou voor U bestaen!

XXI. In alle tegenspoet te seggen: oock dat ten goede.
Mijn ziel, danckt uwen Godt, en dat in alle dingen,
Wilt hem gestagen lof uyt reyner herten singen,
En dat niet slechts alleen in eenigh nieu geluck,
Maer danckt hem even selfs te midden in den druck;
Den Schepper eere doen, om heyl of rijcken zegen,
Dat siet men over-al oock domme lieden plegen;
Maer Gode danckbaer zijn te midden in de smert,
En komt niet van het vleesch, maer uyt een beter hert;
Het siltigh tranen-nat, dat goede zielen weenen,
En is soo bitter niet, gelijck de lieden meenen;
Sy vinden in 't verdriet al dickmael meerder vreught,
Als vleesch en werelt heeft te midden in de jeught.
Wie Godt van herten kent, sal niet onmatigh treuren,
Hy weet dat hem van daer geen quaet en kan gebeuren;
Indien hy missen moet, dat hy wel hebben wou,
Hy weet dat, waer het nut, het Godt hem geven sou.
Geluckigh is de mensch, die oock het bitter lijden
Kan dragen met gedult, en sonder tegen-strijden;
Want 't is een wisse peyl, daer uyt de ziele vint,
Dat hy geen bastaert is, maer Godes echte kint.

XXII. Op 't gesichte van de muggen.
De mugge, 't is bekent, die kan een leeuw bespringen,
Die kan hem tot geschreeuw, en oock tot vluchten dwingen;
Sy vlieght hem in het oogh, en doet hem wat gequel,
Sy kruypt hem in den neus, en maeckt hem seltsaem spel;
Dies als het moedigh dier is uyt het velt gedreven,
Soo is de mugh verblijt, en geeft haer om te sweven;
Doch mits sy niet wel op al haer wegen past,
Soo raeckts' aen eenigh raegh of spinne-webbe vast.
Het net is bijster fijn, men kan het nau bemercken,
Noch bint het evenwel de triumphante vlercken.
Siet, dat een felle leeuw in haesten overwon,
Wort naderhant verstrickt met dat een diertjen spon.
Een helt, die machtigh is den vyant wegh te drijven,
Of wiens verheven breyn het lant vermagh te stijven,
Wort menighmael verstrickt en in den geest gevat,
Of door een vrouwen hayr òf ick en weet niet wat.
Een bant, die menigh oogh niet eens en wist te vinden,
Kan in een deftigh man de beste geesten binden.
Men siet niet wat'er schort, geen mensch verneemt het net,
Noch wort een hoogh gemoet in sijnen gangh belet.
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XXIII. Op 't gesichte van een man met een bril; ende spreeckt, als
volght:
Ick die een wacker oogh, met onvermoeyde stralen,
Liet eertijts in het licht, en om de werelt dwalen,
Heb nu een dof gesicht, en schoon ick niet en wil,
Ick voel mijn neus gepraemt in desen engen bril;
Dit is voor my een les, gantsch waerdigh aen te mercken,
Men hiet het duyster glas een peyl van oude kercken.
Siet, als de schaduw' valt en sich ter aerden streckt,
Dan naeckt de swarte nacht, die al de werelt deckt:
Wanneer ons Helgesicht verliest sijn eerste stralen,
Dat is een wisse peyl, dat wy ten grave dalen:
Wanneer ons licht verswackt, en dat men brillen moet,
Soo weet, bouvalligh vleesch! dat ghy ten grave spoet.
Maer ghy noch, waerde siel! en wilt u niet verschricken,
Of schoon de bleecke doodt op u bestaet te micken,
En dat haer swarte schicht u kortlingh wonden sal,
Die wonde maeckt u vry van druck en ongeval.
Hoewel dit nietigh lijf moet in het graf verrotten,
Ghy sult noch met de doodt en haren angel spotten;
Ghy sult eens weder sijn, en vry in beter stant,
Wanneer dit wonder Al sal rijsen uyt den brant.
Mijn oogen nu vermoeyt ons sonden aen te schouwen,
Die sal dan op een nieu de Schepper weder bouwen,
En die en sullen noyt ontstelt of moede sijn
Voor eeuwigh aen te sien een hellen sonne-schijn.
Mijn ooren, nu gequelt, en menighmael besprongen
Met geessels van de nijt, met gif van boose tongen,
Die sullen sijn verheught door wonder soet geluyt,
Ter eeren van het Lam, en sijn beminde Bruyt.
Mijn tonge, nu gewent van bitter leet te klagen,
Sal dan, met diepe vreught des Heeren lof gewagen,
En in een groote schaer van hondert duysent man
Verheffen 't heyligh liedt, dat niemandt hier en kan.
Wel, laet dan vry de doodt haer pijlen vaerdigh maken,
Mijn siel heeft nu een walgh van alle werelts saken;
Ick wil geen hoogen staet, geen lust, of rijckdom meer,
Neemt eerst mijn sonden wegh, en dan mijn leven, Heer!
't En waer my geen verdriet, al most ick heden sterven,
Godt toont my sijne gunst, ja lieft my duysent werven,
Meer, als ick even selfs mijn lijf en siele doe.
Hy sal mijn trooster sijn tot in den grave toe;
O Godt! hoe menighmael is my uw' gunst gebleken,
Schoon dat mijn ydel hert van u was afgeweken,
Schoon dat ick mijn gemoet gingh stellen in gevaer,
Noch wierd'ick in 't verdriet uw' soete gunst gewaer.
Hoe dickmael heeft my Godt yet laten overkomen,
Dat tot het diepste mergh mijn ziele dede schromen,
Dat my den geest versloegh, soo dat'et dickmael scheen,
Dat my de gantsche kracht, en alle troost verdween;
Maer als ick naderhandt het stuck gingh overmercken,
Dan vond' ick Godes hand en diepe wonderwercken.
Ick sagh tot mijnen troost, dat my het quaet genas,
En dat ick, door het leet, inwendigh beter was.
Wel, Godt! mijn eenigh heyl, ick geef u dese leden,
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Ick schenck u desen romp van boven tot beneden,
Snijt, brant, snoeyt, hackt en kerft, tot mijnen lesten dagh,
Maer geeft my recht gedult, dat ick het dragen mach;
Vergunt my slechts een tongh, om U te mogen prijsen,
Soo kan geen leet te hoogh in desen boesem rijsen;
Gunt my dat ghy begeert, en geeft dat ghy gebiet,
Soo vreest mijn beste deel voor Hel en Duyvel niet.

XXIV. Op de gedachte dat overkomende verdriet by verscheyde
menschen verscheydentlijck verset wort.
Wanneer men valt in swaren druck,
Of raeckt tot eenigh ongeluck,
Dan soeckt den mensch gemeenlijck yet
Tot laeffenis van sijn verdriet;
En waer men rijt, of waer men vaert,
Een yeder heeft sijn eygen aert;
Een yeder lantschap kent de vreught,
Die best een droeve ziel verheught:
Een Frans-man, in sijn droefheyt, sinckt,
Een Duyts, om bly te worden, drinckt;
Een Engels-man, in sware quel,
Versacht sijn hert met snaren-spel;
Een Spangiaert sit in huys en weent,
En 't schijnt dan wort sijn leet verkleent;
En wie te Romen droevigh wert,
Die stilt met slaep sijn treurigh hert;
Een Haegs kint, in een droef geval,
Gaet in het Bosch, en slaet den bal.
Maer als een Christen treurigh sit,
Die vint geen troost, dan als hy bidt,
En dat verheught hem aldermeest,
En brenght hem tot een blijden geest;
En 't is tot vreughd' de beste vont,
Want die gaet in tot 's herten gront.
Siet, Jubal vont het snaren-spel,
En dat beviel de menschen wel;
Maer Enoch nam een beter voet,
Die leerd' hoe dat men bidden moet;
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En dat was boven al bequaem,
Want Godt die nam 't voor aengenaem.
Het eerste gingh de werelt aen,
Het tweede kan vry hooger gaen;
Het eerste was maer losse vreught,
Het tweed' een grontstuck van de deught.
O Godt! als ghy mijn sware schult
Met kruys en druck kastijden sult,
Al koom ick dan in hoogen noot,
Ja tot de schaduw' van de doot;
En sent my noyt soo bangen dagh,
Of geeft, dat ick noch bidden magh!
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XXV. Op 't gesichte van een jongen, die yet uyt de kraem van een
appel-wijf nam.
Laetst als ick aen het volck mijn sinnen wou besteden,
Soo quam ick in den Haegh tot op de mart gereden,
Hier sagh ick boom-gewas, en menigh aerdigh kruyt,
En trocker soet vermaeck, en nutte leeringh uyt.
Een vrou, wiens kraem bestont in appels van orangiën,
Die ons Biscayen sent, of wel het machtigh Spangiën,
Die hadde na de kunst haer manden opgepronckt,
Soo dat meest al de jeught op hare fruyten lonckt;
Maer 't wijf is onder dies gantsch besigh om te nayen,
Soo dat sich van den naet haer oogen niet en drayen;
Haer sin die speelt'er op, haer geest is daer geset,
Soo dats' in geenen deel op hare fruyten let.
Maer siet, een slimme guyt, ontrent de kraem gekomen,
Heeft uyt haer volle korf een appel wegh genomen,
En noch een boven dien, en dat soo byster ras,
Dat niemant schier en sagh waer 't fruyt gebleven was.
Nu hoort, wat ick hier leer: wil yemant lof behalen,
Die blijve met den geest in sijn bescheyde palen;
Die vremde dingen soeckt, en sijn beroep verlaet,
Heeft veeltijts groote sorgh, en niet als kleyne baet.

XXVI. Op de beweginge van 's menschen herte.
Als ick mijn handt legh op mijn hert,
En voel hoe dat gedreven wert,
En hoe mijn levens-ader slaet,
Terwijl het op en neder-gaet;
Soo komt my binnen dit gepeys,
En vry al meer als eene reys:
Siet, als dit lidt sal stille staen,
Dan is'et met den mensch gedaen,
Dan is'et dat sijn herte sluyt,
En 't is dan met sijn leven uyt.
Nu denckt, ja denckt, o mijn gemoet!
Hoe ras ons leven henen spoet,
Hoe licht ons hert, oock desen dagh
In eenigh deel ontstellen magh.
Hoe licht soo weecken dingh vergaet,
Dat in een hoopjen vleesch bestaet.
Siet, yder klopjen, dat'et geeft,
Terwijl het op en neder sweeft,
Dat is een deel van onse tijt,
Die staegh en vaerdigh henen glijt,
Die noyt (gelijck de daedt ons leert)
Die noyt tot yemant wederkeert.
Ghy dan, o ziel! mijn waertste pant,
Prent dit wel vast in uw' verstant,
Ja, laet'et doch niet sonder vrucht
Verdwijnen in de dunne lucht.
Denckt vry, dat soo een stage slagh
U leyt tot uwen lesten dagh;
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Denckt, soo wanneer uw woeligh hert
Dus af en aen gedreven wert,
Dat yeder keertjen, dat'et doet,
Is als een klop aen uw' gemoet;
Is als een aenspraeck van de doot,
Die u tot hare feesten noot;
Ja, roept: wel aen, bouvalligh vleys!
Bereyt u veerdigh tot de reys:
Maeckt oock, dat ghy noyt ooren stopt,
Als God dus aen uw deure klopt.
Het tweede nut, uyt dit gewoel,
Is, dat ick als met handen voel,
Dat niemant in dit aertsche dal
Sich oyt in ruste vinden sal,
Maer dat ons 't hert moet stille staen,
Eer wy tot ruste sullen gaen.
Dit wijst en leert my alle daegh
Een meester, dien ick met my draegh,
Een meester, die geen rust en heeft,
Wanneer men na den vleesche leeft;
Een meester, die geduerigh seyt:
De tijt verloopt, dus zijt bereyt!
Wel, heb ick meesters over-al,
En vry niet in een kleyn getal,
Soo ben ick quaet, ja sonder eer,
Als ick niet staegh yet goets en leer.

XXVII. Op gemeene swaermoedigheyt, en neerslachtigheyt des
herten.
Hoe is mijn hert dus bijster swaer,
Als of 't vol loots gegoten waer?
Hoe is mijn geest aldus bedruckt,
En staegh in droefheyt wegh geruckt?
Hoe is mijn geest dan wederom
Gelijck een versch ontloken blom?
Ja, sweeft, als met een volle vlucht,
Oock hooger als de blauwe lucht!
Koom, segh ons, soo het yemant kan,
Koom, segh ons hier de reden van,
Waerom men somtijts is beswaert,
En weder van een blijden aert,
Segh, waerom ons de ziele woelt.
En somtijts niet als vreughd en voelt.
O Heere! waer toch mijn gemoet
Verheelt aen U, mijn hoogste goet!
Waer ick uw vriendt en trouwe knecht,
Aen U gevoeght, in U gehecht,
Dan sou mijn tijt eerst leven zijn,
En al mijn leven sonder pijn;
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Maer nu ick in U niet en ben,
En U, o God! niet recht en ken,
Ben ick mijn eygen ziel een pack,
Ja, niet als enckel ongemack;
Ben ick voor my een stage last,
Oock daer geen druck of lijden past.
De blijtschap, die my dient beweent,
De droefheyt, die ghy my verleent,
De welstant, die my dient beschreyt,
De weedom, die my tot U leyt,
De vreught, die binnen my ontspringht,
De nutte pijn, die my bedwinght,
Zijn eeuwigh tegen een gekant,
En vechten om de overhant.
En ick weet nau, in dit geval,
Wie dat'er staen of wijcken sal.
Ick sie, dat mijn geheelen tijt
Hier niet en is, als enckel strijt,
Hier niet en is, als stage krijgh;
Dies ick in ootmoet nedersijgh,
En roepe staegh in dit gevecht:
O Godt! bewaert doch uwen knecht,
En stort hem in, dat ghy gebiet;
Soo schaet my druck of blijtschap niet.

XXVIII. Op 't gesichte van houtsagers.

Ick sie hier voor ons op de straet
Een zager met sijn mede-maet;
Ick sie, met wat een groote kracht,
Dit ambacht hier wert uytgewracht.
Nu koomt, mijn ziel! ey seght een reys,
Wat hier door, als een soet gepeys,
U in het herte nederschiet,
Terwijl ghy desen handel siet:
De zager deylt het eycken hout,
Daer van men schoone kamers bouwt;
Men siet het tuygh geduerigh gaen,
Maer niet als in de rechte baen.
Doch wat het doet, en hoe het werckt,
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Soo wort van yeder een gemerckt,
Hoe dat de saegh geduerigh gaet,
Maer niet en tracht tot eygen baet;
Het blijckt, dat sy gantsch niet en hout,
Van al dat haer was toe betrout.
Sy laet'et al, en scheyt'er af,
Tot aen het mulle sagel-kaf,
En blinckt dan klaerder als'et plagh;
Van eygen voordeel geen gewagh.
Komt hier een weynigh, goede vrient,
Die stadt, of staet, of prinssen dient,
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Komt, let op desen ambachts-man,
En siet u wat hy leeren kan:
Ick wenschte, dat sijn blancke saegh
U dickmael in de sinnen laegh,
En datje veeltijts besich waert,
Om na te botsen haren aert;
Dat ware dienstigh over-al,
En steld' u buyten ongeval.
Hebt ghy geduerigh by der hant
De saken van het vaderlant,
Of zijt ghy rechter in het hof,
En trachtje na den waren lof,
Soo gaet my recht, en hout den voet,
Juyst soo gelijck de sager doet;
En alsje treet in eenigh werck,
Soo neemt hier op een staêgh gemerck,
Dat noyt geen mensch u iet en schenckt,
Dat uwen eedt of trouwe krenckt.
De glans en eer van uwen staet,
Dat is alleen de rechte baet;
Het is alleen de ware vreught,
Die ghy hier uyt genieten meught.
Ghy, schout dan al onwettigh goet:
Uyt reyn gewin, een stil gemoet.

XXIX. Op tegenspoet of vreemde gevallen.
Mijn Godt! hoe wonderbaer sijt ghy in uwe wegen!
Ontrent het meeste leet daer vind' ick dickmael segen;
Ghy sendt my somtijts vreught, oock midden in den rou,
En hebt my goet gedaen, oock als ick niet en wou.
Ick was in groot gewoel, en hadde veel gedachten,
Maer uwen raedt bestont, en was van meerder krachten;
Als ick uw dienaer wiert, doen was ick eerstmael vry,
En als ick treurigh sat, doen was ick eerstmael bly.
Ten tijd' als eertijts Saul sijn vaders ezels sochte,
't Is seker dat hy noyt om kroon of scepter dochte:
Oock pleeghd' een ander Saul een wreedt en bloedigh werck,
Als hy met alle kracht verstoorde Godes Kerck;
En Godt heeft evenwel den eenen soo verheven,
Dat hy een machtigh rijck hem over quam te geven;
De tweede wierd den Heer een uytverkoren vat,
Oock doen hy om het ampt den Heere niet en bat;
O Godt! hoe wonderbaer sijt ghy in uwe wegen,
Ghy schenckt oock in den druck een onverwachten segen.
Het ga my soo het wil, maeckt slechts mijn hert bequaem,
Oock in mijn leste snick, te loven uwen naem!

XXX. Op een vogel, die des morgens met den dagh, geluyt makende,
uyt haer nest vloogh.
Als ick was eertijts in den Haegh,
Gebeurd'et schier meest alle daegh,
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Dat als het eerste licht begon,
Oock voor den opgangh van de son,
Een vogel gaf een hel geluyt,
En vloogh alsoo ten nesten uyt;
En vloogh, gelijck ick gissen mocht,
Tot boven in de blauwe locht.
Als ick dit nu al dickmael hoor,
Het gingh my dieper als het oor,
Het gingh tot in mijn droeve siel,
Die hier op in bedencken viel.
Ick dacht: wat is dees vogels wit?
Of waerom doet'et beesjen dit?
Is 't, dat'et dier sijn gaeytjen groet,
Om dat'et van haer scheyden moet,
En dat'et met een snelle vlucht
Sijn kost gaet rapen in de lucht?
Of geeft'et beest met dit gesangk
Aen sijnen grooten Schepper danck,
Vermits hy geeft een hellen dagh,
Daer in het sich verquicken mach,
Daer in het klaer en open siet,
Wat gunst dat hem den Hemel biet?
Maer hoe het gaet, of wat'et sy,
Het is een nutte spoor voor my:
Ick ligh hier sachtjens in het bedt,
Als sich het dier tot vliegen set;
Waerom niet vaerdigh opgestaen?
Waerom niet yemant goet gedaen?
Waerom niet, met een nette pen,
Beschreven wat ick heden ben?
En wat ick dickmael voor gewoel
In al mijn gansche leden voel;
En hoe my God sijn gunste toont,
En uyt genade my verschoont?
Maer als ick hier op nader docht,
En 't stuck wat dieper ondersocht,
Soo riep ick tot mijn dommen geest:
Wordt beter even door een beest!
Want desen vogel, voor gewis,
Ons tot een les gesonden is.
Heeft niet het kraeyen van een haen
Aen Petrus heyl en deught gedaen?
Ja, soo hem aen de borst geklopt,
Dat hem den mond is toegestopt?
Dat hy geen grouwels meer en sprack;
Maer dat'er uyt sijn oogen brack
Een siltigh nat, een tranen vloet,
Een teycken van een droef gemoet;
Soo dat sijn recht vernieude siel
Aen God, den Heiland wel beviel?
Maer neen, dit quam niet van den haen,
Die heeft dit wonder niet gedaen;
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Het was de Heer, die op hem sagh,
Doe hy ter neêr gevallen lagh;
Die heeft hem, door sijn hel gesicht,
Geleyt tot sijn bescheyden plicht;
Die heeft sijn duyster hert doorstraelt,
En uyt den dooden opgehaelt.
Heer Jesu, o mijns herten wensch!
Siet oock op my, ellendigh mensch!
Laet uwe kracht, met dese klanck,
Met desen vroegen vogelsangk,
Soo kloppen aen mijn dom gemoet,
Dat ick, ja, met een tranen vloet,
Beweenen mach mijn sware schult,
Tot ghy ons eens vernieuwen sult;
Tot ghy ons, na een korten druck,
Sult eeuwigh kroonen met geluck.

XXXI. Op 't gesichte van jongens op de straet tegen malkander
vechtende.

Ick sagh eens, op een tijt, twee kleyne jongens vechten,
Die gingen tegens een, als krijghs-verwoede knechten;
Maer stracx quam daer een man, die op den eersten keef,
En even van de straet met slagen henen dreef;
Den tweeden raeckt' hy niet. Dit moet de vader wesen,
Die soo een harde les den vechter heeft gelesen,
Sprack hier op al het volck, dat by den handel stont,
En 't oordeel (na my docht) en was niet sonder gront;
Dies gingh ick dit geval wat naerder overwegen,
En vont een soete leer daer in te zijn gelegen:
Ick vont dat even Godt dien vader is gelijck,
Eer Hy sijn kinders brenght tot sijn bestendigh rijck.
Godt straft dien hy bemint, en even dese slagen
Zijn teyckens van de gunst, de sijne toe-gedragen;
Des werelts woesten hoop en treckt Hy geensins aen,
Maer laet het grilligh volck in hare wegen gaen.
Wel laet ons, lieve ziel, geen straf maer zegen hieten,
Als Godt een harde pijl op ons sal komen schieten;
't En is geen tegenspoet, 't en is geen ongeluck,
Al is een vrome ziel geseten in den druck;
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Oock rekent dese niet voor Godt-beminde menschen,
Die staêgh haer wille doen, en hebben datse wenschen:
Hier is, beminde ziel, hier is een groot verschil;
O Godt! en laet my niet tot mijn verkeerden wil!

XXXII. Op 't gesichte van een leeuwerck, op een sootjen in de koy
sittende.
Dit dier, dat in het open wout,
Dat onlanghs in het jeughdigh hout,
Dat in sijn soete vryheyt was,
En speelde door het lustigh gras,
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Dat onlanghs gantsche beken had,
En daer in volle lusten sat,
En daer uyt met vermaken dronck,
En dan eens op der heyden sprongk;
Of na de groene bossen toogh,
Of schier tot aen den Hemel vloogh,
Dat heeft nu maer een weynigh gras,
Dat heeft nu maer een kleyn gelas,
Dat heeft nu maer, ick weet niet wat,
Een engh, een slecht, en aerden vat;
Daer uyt het, als gevangen, eet,
Ten zy dat het de meyt vergeet;
Dat sit nu, in een koy gebrocht,
Gebannen uyt de vrye locht,
Gebannen uyt het lustigh velt,
Dat voor hem open was gestelt,
Dat eens was als sijn eygen gront,
Wanneer het sich in vryheyt vont.
En echter toont het vrolijck beest
Oock even daer een blijden geest,
Het sucht, het ducht, het treurt'er niet,
Het geeft noyt teyckens van verdriet;
Maer laeft oock daer sijn heeten dorst,
En singht een deuntjen uyt de borst,
En voedt sich, na de rechte maet,
En voeght sich na sijn kleynen staet.
My dunckt dat ick hier Zeno sie,
Die al sijn goet op een getie,
Die al sijn waren achter liet,
En sich daer aen niet eens en stiet.
Hy stont en keeck ontrent de zee,
Hy sagh veel schepen op de ree,
Maer sagh oock daer een droef geval:
Sijn schip ontrent de lager-wal;
Sijn schip, eylaes! sijn eenigh schip,
Gedreven op een harden klip,
Soo dat de last daer henen dreef,
Of in de zee verdroncken bleef;
Daer staet de man van all's berooft,
En hy en fronst niet eens het hooft,
Maer toont noch al een bly gelaet,
Oock daer hy aen den oever staet.
Ick ben (seyd' hy) na desen tijt,
Ick ben voortaen dien slommer quijt;
Ick ben ten lesten onbelet,
Ick ben ten lesten vry geset,
Om even, met een stil gemoet,
Te trachten na een hooger goet,
Te pogen na een beter staet,
Daer aen geen wint of zee en schaet.
Het is een kloeck en deftigh mensch,
Die eertijts had sijns herten wensch
In lant, in sant, in vruchtbaer velt,
In goet, in haev', of machtigh gelt,
In vette weyden, weligh vee,
Of groote schepen op de zee,
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En die eens door een quaden tijt,
Gaet al het kraem te samen quijt;
Die (segh ick) als hem dit gebeurt,
Sich niet en quelt, en niet en treurt:
Maer voelt vermaeck in sijn gemoet,
Vermits hy siet een beter goet;
Dat is voorwaer een deftigh man,
Dien ick met reden prijsen kan.
Wel aen, mijn siel, mijn beste pant!
Peyst hier op met een rijp verstant,
Bedenckt'et vry al menighmael,
En leert oock spreken mannen tael.
Hebt ghy oyt goet of grooten schat,
Gaet, denckt of ghy het niet en hadt;
Besit'et of ghy 't niet besaet,
Dat is des Heeren eygen raet.
Wie aen den rijckdom niet en kleeft,
Noch aen het geld sijn herte geeft,
Maer staegh op beter dingen siet,
Verlies van goet en deert hem niet;
Ja, spreeckt veel stouter, mijn gemoet!
Verlies van goet, dat is hem goet.

XXXIII. Op de singende, springende en spelende vogelkens, in 't
reysen by my ontmoet, en aengemerckt.
Eens op een schoonen dagh, geen langen tijt geleden,
Soo quam ick na den Haegh in haesten opgereden;
Ick was dien eygen stont bedroeft im mijn gemoet,
Gelijck ons nietigh vleysch sijn droeve luymen voet.
Ick hoorde door het velt de soete vogels quelen,
Ick saghse door het groen en in de boomen spelen;
Sy woelden onder een, en sweefden in de lucht,
Dan stil op haer gemack, dan weder op de vlucht.
Ick dacht in mijnen geest: zijn dese kleyne dieren,
Die, buyten alle sorgh, hier in de groente swieren,
Niet van een beter staet, als ick of eenigh mensch,
Die noyt in sich en vint sijn vollen herten wensch?
Ja die geduerigh voelt, oock in sijn beste dagen,
Veel drucx en ongemacx, en duysent harde slagen;
Soo dat hy nimmermeer soo wel en is gestelt,
Of daer en hapert yet, dat hem de sinnen quelt.
Ick gingh hier verder in, en siet my quam te voren,
Of 't ons niet beter waer, òf niet te zijn geboren,
Of, als de vogels doen, hier wat te zijn verblijt,
En dan (gelijck als sy) te scheyden uytten tijt,
Te sijgen in het gras, en daer te leggen sterven,
Tot dat het altemael te samen sal bederven,
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Te keeren tot het stof, te worden enckel as,
En worden even soo, gelijck het eertijts was.
In dit onguer gepeys vont ick mijn sinnen dwalen,
Voeld' ick een langen tijt mijn geesten liggen malen;
En als mijn treurigh hert hier op geduerigh viel,
Soo sprack ick op het lest tot mijn bedroefde ziel:
Heb ick maer recht berou van mijn onguere sonden,
En wort'er recht geloof in desen geest gevonden,
Soo hoef ick geen berou, dat ick geschapen ben,
Vermits ick mijnen God, en mijn Verlosser ken1).

XXXIV. Op 't gesichte van een kreupel met sijn krucke sich
beschermende.

Een man, die kreupel was, quam met beswaerde schreden
Ontrent een bleyckers hof al sachtjens aengetreden;
Hy sagh het aerdigh tuygh, hy sagh het linnen aen,
En wiert met een belust wat dieper in te gaen:
Maer hy en had' bykans het hecken niet ontsloten,
Daer komen tegen hem veel honden uytgeschoten,
Fel, vinnigh, ongesint, verhit op menschen bloet;
Het schijnt dat hy terstont haer proye wesen moet.
De man was eerst verbaest, want hy was sonder wapen,
Oock wist hy daeromtrent geen steenen op te rapen;
Wat staet hem dan te doen? hy nam sijn houten kruck,
Die was hem als een swaert, en dient hem tot geluck.
Hy dreygt, hy wenckt, hy schermt, hy doet de rekels wijcken,
Tot dat'et yemant hoort, en uyt bestont te kijcken;
Siet, wat den man gebeurt: ten waer sijn kreupel been
(Na ick het stuck begrijp) hem bleef'er heden geen;
Hy lage nu gevelt, en in het stof gesmeten,
Sijn leden opgescheurt, sijn kuyten afgebeten,
Sijn neus ('t kon zijn) mismaeckt, sijn wangen afgeruckt,
Of wel, hy ware doot en in het graf gedruckt.
Hoe vremt, almachtigh Godt! hoe vremt zijn uwe wegen!
Uw' roede menighmael die wort ons enckel zegen;
Ghy straft ons aen het lijf, op dat de waerde ziel
Niet in een swaer verdriet, of in de doot en viel.
1) Wat buyght ghy u neder, o mijn ziele, en zijt onrustigh in my? Hoopt op God, want ick sal
hem loven voor de verlossinge sijns aengesichts. Psalm 42.6.
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XXXV. Op de vijse en ongerijmde droomen, en het nacht-gesangh
van de nachtegael.
Mijn ziele, wat is dit geseyt?
Dat als dit lijf ter neder leyt,
En in de werelt niet en woelt,
En niet en siet, en niet en voelt,
Soo dat'et u niet meer en quelt,
Of in verkeerde bochten stelt,
Dat ghy dan, o mijn beste deel!
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Mijn liefste pant, mijn hals-juweel!
Dat ghy dan, segh ick, sit en malt,
En in bekaeyde droomen valt?
Ghy zijt dan buyten slaverny,
En van 't gewoel des werelts vry,
Ey geeft u met een snelle vlucht
Oock hooger als de blauwe lucht;
Om van geen drift te zijn geraeckt,
Als die na geest en Hemel smaeckt.
Maer dit, eylaes! en doeje niet,
En dat is my geen kleyn verdriet.
Het maeckt my dickmael gansch bevreest,
Ja set my prangen in den geest:
Dit heb ick langen tijt geseyt,
En oock met droefheyt overleyt;
Ja heb'et menighmael beklaeght,
Oock boose luymen wegh gejaeght:
Maer ghy blijft echter sooje waert,
En hout als noch uw lompen aert.
Men seyt ons, dat de nachtegael
Geduerigh waeckt, en t'eenemael
Is sonder rust, ja noyt en slaept,
Maer staêgh in 't singen vreughde raept.
Ick wensch, dat ghy van eenen aert
Met desen kleynen vogel waert,
En voeld' in u een heyligh vier
(Gelijck dit kleyn en wacker dier)
Om God te loven met gesangh,
En dat geheele nachten langh,
Dan souje noyt, als sonder toom,
U geven tot een lossen droom;
Maer wesen als die niet en sliept,
En staêgh door hert en aders liept;
Om 't oogh te slaen op alle dingh,
En letten wat daer omme gingh:
Maer nu neemt ghy te gulle rust;
Het schijnt uw' licht is uytgeblust,
En al uw' macht en hoogh gebiet
Is sonder klem en enckel niet;
Dies is 't, dat ick een vreemt gewoel
Oock in mijn beste deelen voel;
Voorwaer 't en is'er niet te pluys,
My dunckt de meester is van huys.
Siet, wie'er heerst in stad of slot,
Geeft, eer hy slaept, een staegh gebot,
Hoe dat sich yeder dragen moet,
In voor- en oock in tegenspoet,
En als die order voren gaet,
Soo blijft'et al in goeden staet.
Ick bid u, ziel, al eerje slaept,
Maeckt dat sich niemant hier vergaept;
Houdt staegh uw sinnen in den toom,
En hoet ons voor een geylen droom;
Of anders acht ick uw gebiet,
Voor kinder-spel, of enckel niet.
Nu Godt, mijn troost en eenigh heyl!
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Ick sie mijn slaep is los en geyl,
Mijn droom, en al mijn nacht-gepeys
Is dickmael niet als enckel vleys:
Laet doch mijn sinnen hooger gaen,
Als ghy aen Jacob hebt gedaen,
Te weten, na den Hemel toe,
Want ick ben d'aertsche grillen moe.
Dus ghy, die mijn Verlosser sijt,
Geeft dat mijn siel tot aller tijt
Mach sien uw macht en hoogh gebiet,
Gelijck ghy my geduerigh siet;
Op dat ick desen aertschen draf
Mach neder leggen in het graf;
Doch ghy verplaetst, mijn weerde ziel,
Daer niemant oyt in slaep en viel,
Maer daer men geeft volkomen lust,
En daer men sonder slapen rust;
Op dat ick u, met reyn gesangk,
Betalen mach mijn vollen danck.

XXXVI. Op 't gesichte van een bouvalligh huys, dat met een schalien
dack van nieus versien wiert.
Daer ick lest op den velde gingh,
En sloegh het oogh op alle dingh,
Sagh ick voor my een woningh staen,
Daer groote kost werd aengedaen.
En schoon het huys bouvalligh was,
De vensters oud, en sonder glas,
De gevel krom, de mueren swack,
En kreegh doen noch een cierlijck dack.
Dit werd berispt by seker man,
Die sprack'er vry wat leppigh van;
Vermits hy niet als onverstant,
In dit ontijdigh ciersel vant.
Als ick dit naerder overdacht,
Heb ick het woord op my gebracht:
Mijn dochter was, met groote vlijt,
Juyst besigh op dien eygen tijt,
Om my te maken seker kleet,
Na mijn gevoelen, wat te breet,
Doch met dat ick het wierd gewaer,
Soo docht my dit, en seyd'et haer:
Een huys dat schier ter aerden neyght,
En als sijn eygen meester dreyght;
Vermits de muer is sonder kalck,
De solders swack, en sonder balck,
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En hoeft geen net, of cierlijck deck,
En min een fraey geschildert heck;
Want dat niet langh en heeft te staen,
En dient geen kost te sijn gedaen.

XXXVII. Op 't gesichte van kinderen haer speeltuygh onder een
serck soeckende.

Daer speelden jongens in de kerck,
En daer lagh doen een groote serck,
Waer onder dat een tol of koot
Van dit geselschap henen schoot.
De jonge, wiens het speeltuygh was,
Die liep'er toe, en bijster ras
Soo steld' hy gantsch het lijf te werck,
En keeck èn om èn aen de serck,
Waer tol of kote liggen mocht,
Dien hy met vlijt en moeyte socht.
Een, die op desen handel sagh,
Ontfingh het met een droogen lach,
En nam het voor een kintsche gril;
Maer ick stont voor een wijle stil,
En liet'et tot mijn herte gaen,
En sprack mijn domme sinnen aen:
Mijn ziel, dit eygen kinder-spel
Bestaen oock oude lieden wel,
Wy zijn, eylaes! te bijster mal,
Wy hebben noch ons koot of bal,
Wy staen als dichte by het graf,
En wie leyt vleesch en werelt af?
Het spel dat ons wel eer beviel,
Dat kleeft ons noch tot aen de ziel;
Wy sijn daer op als gantsch versot,
Dies roep ick tot U, lieve Godt!
Ick ben gansch dichte by de serck,
Ey, leyt my tot Uw' eygen werck!
En mits ick ben ten vollen grijs,
Maeckt my ten langen lesten wijs,
Op dat ick op mijn ouden dagh
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Geen kinder-speeltjen plegen magh.

XXXVIII. Op 't gesichte van een dief, die gegeesselt wordt, ende
roept: Heeren genade.
Laetst quam ick daer een dief sijn straffe moeste dragen,
Na dat men tegen hem het vonnis had gevelt:
Ick sagh dat hem het lijf met roeden wierd geslagen,
En dat sijn gantsche rugh gantsch deerlijck was gestelt.
Dies bad hy menighmael de rechters om genade:
Genade! riep hy staegh, mijn Heeren, 't is genoegh!
My docht, hy sprack alsoo uyt voor-bedachten rade,
Vermits hy niet en bad die hem met roeden sloegh.
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Ick gingh, dat ick hier sagh, in stilheyt overleggen,
En dacht, wat uyt dit werck voor my te leeren stont,
En na een korte wijl begon ick dus te seggen:
Men leert bywijlen goet oock uyt een quaden mont;
De mensch, die heden lijt, al krijght hy droeve slagen,
Hy siet geen harde beul, geen fellen hencker aen,
Hy gaet sijn bitter leet alleen den rechter klagen;
Want die gaf aen den beul de macht om hem te slaen.
O Godt! als eenigh mensch mijn siel bestaet te quellen,
Met nijt, met achterklap, met moeyte, met verdriet,
Ick wil op sijn bedrijf mijn oogen geensins stellen,
Al schijnt hy yet te doen, gewis hy doet'et niet.
Ghy sijt'et, lieve Godt! wat mensch sal ick het wijten?
Ghy die my, wel te recht, een harde straffe sendt,
Van u quam hem de macht om my te mogen smijten,
En daerom is mijn oogh alleen op u gewendt.
Kan ick maer uwe gunst eens wederom verkrijgen,
Ick sal in korten stont in beter wesen staen,
Mijn leet sal over sijn, mijn haters sullen swijgen:
Als Godt ons gunstigh is, ons vyant heeft gedaen.

XXXIX. Op 't gesichte van een spinne-kop, haer webbe wevende.
Als ick besie dit seltsaem net,
Hier onder desen boom geset;
Een net geweven van de spin,
Soo valt my dit bedencken in:
Dit beest doet immers grooten vlijt,
En dient sich neerstigh van den tijt;
Het loopt, het woelt, het rijst, het daelt,
Het spint, het weeft, het treckt, en haelt;
Ick sie het, al den ganschen dach,
Soo besich als het immer mach;
En hier uyt rijst een konstigh werck,
Getogen ront, gelijck een perck;
Ey siet, hoe is'et uytgewracht!
Hoe geestigh over-een gebracht!
Hoe wel gebonden om den draet,
Hoe net getogen op de maet!
Hoe effen en hoe wonder fijn,
Vry meer als onse webben zijn.
Waer vint men doch een ambachts-man,
Die soo een netjen weven kan?
Maer, desen efter onverlet,
Wat koomt'er van dit konstigh net?
't En is maer raegh al wat men siet,
Tot visch te vangen deught'et niet,
't En mach geen baggernette zijn,
Vermits de stof is al te fijn;
En voor de vogels op het velt,
En dient'et immers niet gestelt;
Het minste vinckjen maeckt een scheur,
Het kleynste muschjen vlieght'er deur;
Een bie, of horsel, isse sterck,
Ontstelt oock licht het gansche werck;
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Dies vanght dit net maer kleyn gespuys,
Maer niet dat nut is voor het huys.
Maer al wat oyt de spinne breyt,
Is niet als moeyte voor de meyt,
Die met een besem even staêgh
Verbreeckt het dun gesponnen raegh.
Maer laet ons toch wat blijven staen,
En 't oogh hier op wat nederslaen:
Mijn ziel, als ick dit gansche werck
Met stille sinnen overmerck,
Soo dunckt my, dat ons gansch bedrijf
Heeft mede weynigh om het lijf.
Ja 't heeft voorwaer niet beters in,
Als 't loos geweefsel van de spin.
Men is hier besich alle tijt,
En dat met onvermoeyde vlijt,
Om eer, om gelt, of ander goet,
En 't is dat schier een yeder doet.
Maer schoon men wort al groot of rijck,
't Is al maer 't spinne-web gelijck,
Indien men op het eeuwigh siet;
Want dan is al de werelt niet.
Och! als my Godt dus besigh vint,
En seyt: keert weder, menschen kint!
Soo moet ick immers henen gaen,
Want niemant kan het tegenstaen;
Of ick dan veel of luttel heb,
't Is al maer als een spinne-web.
Och Heere! die ten vollen weet,
Hoe ick mijn jaren heb besteet;
Hoe ick veel tijts heb omgebracht,
Dat ick niet goets en heb gedacht;
Hoe my veel maenden zijn ontgaen,
Dat ick niet goets en heb gedaen;
Ghy doch, o Godt, die 't al doorsiet,
Gedenckt mijn dwase jonckheyt niet!
't Is waer dat ick, geminde ziel,
U veeltijts soo wat besigh hiel,
Maer siet ons doen wat naerder in,
't Is al maer weefsel van de spin;
Al enckel moeyte sonder vrucht,
En 't is nu d' oorsaeck, dat ick sucht,
Dat ick van ganscher herten klaegh,
Dat ons bedrijf was enckel raegh;
Dat ick mijn dagen heb gequist,
En staêgh het rechte wit gemist.
Ontwaeckt mijn ziel op heden noch,
En mijt voor al het slim bedrogh,
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Dat ons het vleysch voor oogen set,
En scheyt ons van dit ydel net!
't Is niet genoegh, o mijn gemoet!
Dat ghy bywijlen moeyten doet,
Dat ghy niet ledigh sit en gaept,
En niet als na behooren slaept;
Dat ghy veel groote saken pleeght,
Oock die de werelt hooge weeght:
't Is nut en noodigh boven dat,
Te pogen na een beter schat;
Te pogen na het hoogste lot,
Ter eeren van den grooten Godt.
Ghy daerom, wat ick bidden mach,
Stelt als verloren uwen dach,
En hout den tijt voor u vergaen,
Als ghy niet goets en hebt gedaen.

XL. Op 't gesichte van een jongen met de blase spelende.
Ick sagh eens lestmael op de straet
Een kinder-spel, een malle daet;
Maer evenwel, dat icker sagh,
Onthiel ick meer als eenen dagh;
En 't heeft my heden goet gedacht,
Dat ick'et hier te passe bracht,
Op hope, dat een kints geval
Aen my (nu man) eens baten sal:
Een jongen had' een groote blaes,
En maeckte daer met vremt geraes;
Hy gingh, hy stont, hy sprongh, hy liep,
Hy sprack, hy sweegh, hy songh, hy riep,
Hy sey, dat niemant in de stadt
Soo schoonen blaes als hy en had.
Maer t'wijl hy dus wijtmondigh tiert,
En hier en ginder henen swiert,
Een ander, die het speeltjen sagh,
En 't mal geraes niet lijden magh,
Quam toegeloopen met een spel,
En trof daer med' het windigh vel;
Daer vlieght terstont de schrale wint,
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Daer slinckt de blaes, daer schreyt het kint;
En siet, van al het groot geswel,
En bleef'er maer een ydel vel,
Dat niemant wil, dat niemant acht,
Al waer'et hem schoon t'huys gebracht;
Daer geeft de jeught een grooten jou,
Als of een yeder seggen wou:
Ey, siet hem die soo weligh sprongh,
En schier de gantsche buerte dwongh,
Die staet nu als een wicht en krijt,
Want siet, de wint, die is hy quijt!
Hier uyt ontstont my dit gepeys:
Siet hier een les voor alle vleys!
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Hoe blaest, hoe raest, hoe stoft de mensch,
Wanneer hy krijght sijns herten wensch,
Het schijnt hy is soo grooten man,
Dat niemant by hem dueren kan!
Siet, wieder draeght een hoogen moet
Op eer, of staet, of machtigh goet,
Of eenigh ander werelts dingh,
Die vaert als dese jongelingh:
Daer komt, in haest, men weet niet wat,
Dat niemant oyt en heeft gevat.
Daer niemant op en heeft gedacht,
Dat niemant oyt en heeft verwacht,
En siet daer breeckt het moye spel,
Want 't is voorwaer een kranck gestel!
Een mensch, die (mits sijn overvloet)
Meynt langh en wel te zijn gevoet,
En roept: mijn ziel! ey, weest gerust,
En neemt uws herten volle lust,
Denckt om geen droefheyt of gevaer,
Ghy hebt genoegh voor menigh jaer;
Dien wort in haesten aengeseyt,
Terwijl hy vast, in 't breede weyt:
Wat mooghje roemen, rechte dwaes!
Uw' leven is maer enckel waes,
Weet dat oock even desen nacht,
(Al is 't u bijster onverwacht)
Uw' ziel van hier verhuysen moet;
Ey, wat is dan uw machtigh goet?
Een Koningh van de Fransche kust
Sagh eens veel Ridders uytgerust,
Ja, schier geheel de Fransche jeught,
Gantsch afgericht tot gulle vreught.
Maer siet, een puntjen van het stael
Dat brack de blijtschap altemael,
De Koningh kreegh een harde steeck,
Soo dat sijn leven henen weeck;
Siet, daer had al de blijdtschap uyt,
En enckel rouw' was haer besluyt!
De vorst, die Babel heeft gebout,
Door weeld' en voorspoet wonder stout,
Die gingh gelijck een trotsen haen,
Als op een hooge mishoop staen:
Ey, siet mijn Babel! riep hy uyt,
Geciert, gelijck een Koninghs bruyt,
Die heb ick door geduchte macht
Tot soo een hooghte uytgebracht!
Die mensche sprack, gelijck een Godt,
En hy wiert aller menschen spot,
Dat moedigh hert en hooge geest
Wiert hem vernedert tot een beest.
Siet, wie hem oyt tot roemen gaf,
Dat liep gemeenlijck qualijck af.
Wel vrienden, wie oyt roemen wil,
Die roem' in Godt, of swijge stil.
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XLI. Op 't gesichte van een boot of schuyt, die tegen stroom wert
opgeroeyt.

Ey, wat is van den mensch, en sijn ellendigh leven!
Hy wordt met staegh gewoel geduerigh afgedreven;
En schoon hy somtijts tracht te dempen sijn gebreck,
Het vleesch is al te sterck, en van te stegen neck.
Sijn lust om wel te doen, is van te kleynen waerden,
Sijn tochten al gelijck die hellen na der aerden;
En of hy menighmael sijn slimme wegen recht,
Het gaet, eer langen tijt, hem weder even slecht.
De siel is als een boot, die met ons gansch vermogen
Wort tegen stroom geroeyt, en krachtigh opgetogen;
Gewis, soo ons de riem maer eenmael stil staet,
't Is seker dat de schuyt in haest te rugge gaet.
De stroom die rucktse wegh, en drijftse na beneden,
En d'oorsaeck is de rust, en al te stille leden.
Ach! hoe is 't datmen sweet, en dat de roeyer hijght,
Eer hy met stagen vlijt sijn hooghte weder krijght?
Gewis, de gantsche loop van dit ellendigh leven
Gelijckt een snelle stroom, die neder wordt gedreven;
Dus soo men niet gestaegh op alle plichten let,
't Is seker dat de geest te rugge wort geset;
't Is seker dat de siel haer voordeel wordt benomen,
Dat sy in langen tijt niet weder sal bekomen.
Wel, siet dan datje noyt uw reyne plichten staeckt,
Maer roeyt tot aller tijt, en, mach ick bidden, waeckt!
Ick neem op heden voor, als met de gantsche krachten,
Te letten evenstaegh op alle mijn gedachten,
En wat mijn innigh hert voor stille gangen doet,
En wat het ydel vleesch voor snoode nucken broet:
En als ick yet bemerck, dat helt na quade treken,
Soo wil ick, metter daet, sijn eerste gangen breken,
Soo wil ick mijn gebed gaen voegen tusschen bey;
Een Basiliscus dient vertreden in het ey.
O Godt! doet my de gunst, dat ick mach eeuwigh waken,
En vatten met den geest dat my kan beter maken;
Op dat het ydel vleesch en alle slim bejagh
Mijn sluymerigh gemoet niet meer verrucken magh.
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XLII. Op 't gesichte van mols-hoopen.
Geleerde Lauwrenbergh1), ghy wijst ons nutte vonden,
Hoe dat een snoode mol kan worden ingebonden
Of uyt een hof gejaeght, maer wat ick heb getracht,
't En heeft, de konst te spijt, niet goets te weeg gebracht:
Het dier woelt over-al, ick kan het niet beletten,
Het roert de kruyden om tot aen de violetten;
Dies peys ick nu alleen, hoe my het ongeval,
Met oordeel aengemerckt, ten goede dienen sal;

1) Een geleert man, te weten, D. Petrus Lauwrenbergius, heeft onlanghs uytgegeven een
treffelijck boeck, op 't stuck van hovemeren, daer in hy onder andere verscheyde middelen
aenwijst, waer door de mollen uyt de hoven verdreven of gedoot konnen worden; het boeck
is gedruckt Anno 1652. Francofurti ad Moenum. Sumptib. Matthaei Marioni.
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Waer ick nu mollen sie, daer spreeck ick tot my selven:
Dit beest dat schijnt een graf voor my te willen delven,
Want mits het over-al, en soo geduerigh wroet,
Dat is tot my geseyt, dat ick haest reysen moet.
't En is dan geen verlies, wanneer oock hollen spreecken,
Ja, 't is veel eer gewin, wanneer de mollen preêcken;
Dies segh ick, als ick sie het aertrijck opgebult:
Dit staet van desen romp haest op te zijn gevult.

XLIII. Op 't gesichte van een spreeuw, haer nest makende.
't Was lestmael, op een schoonen dagh,
Ick stont op onse plaets en sagh:
Op 't huys daer sat een gauwe spreeuw,
Die maeckte wonder luyt geschreeuw,
Die maeckte schier een staegh gekrijt;
My docht de vogel was verblijt,
Vermits hy daer veel potten vant,
Gehangen boven aen de want;
En siet, dit bleeck in korten stont,
Gelijck ick in der daedt bevont,
Mits 't dier daer hoy en ruyghte bracht,
En sijnen nest daer binnen wracht.
Doen ick nu sagh dit vrolijck beest,
Viel dit gepeys my in den geest:
Wel, docht ick, spreeuwtje, lieve maet,
Is dit voor u al wijsen raet,
Zijt ghy hier in al wel bedacht,
Dat ghy dees plaets soo waerdigh acht,
Dat ghy daer in uw' woningh bout,
En al uw broetsel toebetrout:
My dunckt ghy sout al beter doen,
Uw nest te maecken in het groen,
Of in een boom, die weligh groeyt,
Of in een haegh, die lustigh bloeyt,
Of elders in een open bosch,
Daer zijn uw gangen vry en los;
Of in een stil en eensaem velt,
Daer u geen stoute lecker quelt;
Daer niemant aen uw eyers roert;
Daer niemant op uw jongen loert,
En daer ghy, in uw wilde vreught,
Gantsch onbekommert leven meught.
Maer neen, ghy prijst geen groene wey,
Ghy wilt niet woonen in de kley,
Ghy wilt geen laegh, geen aerden huys,
Maer 't schijnt, ghy laet dat voor de muys.
Ghy wilt een steyl en hoogh gebouw,
Maer dat sijn gronden van berouw;
Want als ghy vrolijckst wesen sult,
Soo moet ghy sien met ongedult,
Dat yemant, met uw' gantsche broet,
Sal doen als met sijn eygen goet.
En siet, voor u, o lieve spreeuw!
En blijft niet over als geschreeuw.
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Wat is'er oock al menigh man,
Die wel en eerlijck leven kan,
Die vry en seker wonen sou,
Indien hy maer wat buygen wou;
Indien hy, buyten hoofsche pracht,
Maar op sijn eygen wesen dacht;
Indien hy in een lagen dal,
Wou mijden druck en ongeval.
Maer neen, sijn trots en moedigh oogh
Dat wil, dat sal, dat swiert om hoogh,
Hy prijst een trots en machtigh slot,
Een matigh huys is hem een kot;
Hy wil, hoe dat'et immer gaet,
Hy wil voor al een grooten staet,
En dus gebeurt hem menighmael,
Juyst dat ick van de spreeuw verhael:
Hy wordt, wanneer hy 't minst gelooft,
Van eer, van rust, en goet berooft;
Hy wordt een spot voor al het hof.
Dies, segh ick, tot besluyt hier of:
Maeckt, vrienden! wie ghy immer zijt,
Dat ghy de steyle torens mijt;
Een laegh, een vry, een stille nest,
Is voor uw' jongens alderbest.

XLIV. Op de afslach van visch tot Scheveningen.
Ey siet, al dit beschubde vee
Heeft tot sijn huys de woeste zee,
Drinckt niet als brack en siltigh nat,
Doch wordt noyt van het zout gevat;
Maer blijft soo vers gelijck de vis,
Die in de soete beecken is.
Voorwaer, dit is een wonder stuck!
Wie heeft'er immer dit geluck,
Dat hy staegh in de werelt leeft,
En van de werelt niet en heeft?
Siet, Adam viel, als gantsch onwijs,
Te midden in het Paradijs,
En in de geesten quam gebreck,
Al was den Hemel haer vertreck.
Hoe sal, o Godt! hoe sal doch hier
Een ydel mensch, een nietigh dier,
Hoe sal hy blijven sonder vleck,
Hier onder in den aertschen dreck!
Eylaes! geen vleesch en kan bestaen,
Wilt ghy'er met te rechte gaen.
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Wy roepen daerom, wel te recht,
Wanneer de Duyvel ons bevecht:
Ons troost is uw genaed' alleen,
En sonder die en is'er geen.
O Godt! ghy weet, en ick beken,
Dat ick diep in de werelt ben,
En dat ick haer onguer gewoel
Geduerigh binnen my gevoel.
Ghy daerom, Heer! geeft, dat in my
De werelt immers niet en zy!

LV. Op het zee-compas.
Als ick het zee-compas bemerck,
Soo vind' ick daer een wonder-werck:
Ick sie, hoe dat de naelde draeyt,
En altijt gins en weder swaeyt;
Ick sie hoe seltsaem datse maelt,
En altijt sonder eynde dwaelt;
En hier en daer en ginder gaet,
En noyt geset of stille staet,
Tot sy de rechte streke treft,
Daer haer de schoone ster verheft:
De ster die tot den schipper seyt,
Waer hem het machtigh water leyt;
En waer en hoe hy stieren moet,
Te midden in den hollen vloet.
Wel, seght ons nu, o leersaem hert!
Wat hier tot ons gesproken wert,
En wat ick uyt het zee-compas,
En wat ick uyt het ronde glas
Kan trecken voor een goet gepeys,
Ons dienstigh voor de werelt-reys:
Ick neem de naelde voor de mensch,
Die noyt en heeft sijn's herten wensch;
Die altijt gins en weder sweest,
En nimmer recht vernoegen heeft,
Tot dat hy met een vaste wet,
Tot dat hy eens sijn herte set
Op Godt, de Noordt-ster van de siel;
Want schoon of dat het grilligh wiel
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De gantsche werelt ommedraeyt,
Sijn innigh wesen is gepaeyt.
Wat is van gelt, of staet, of eer?
Geen lust, of rust, als in den Heer.
O Godt! die onse Noord-ster zijt,
Waerom sie ick niet alle tijt
Uw' wesen, macht, en hoogh gebiet,
Gelijck ghy my geduerigh siet.
Och, opent doch mijn blint gesicht,
En stort er in Uw' suyver licht!
Laet oock mijn hert niet van U gaen,
Noch in der aerden neder slaen;
Maer, door een onvermoeyde vlucht,
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Geduerigh sweven in de lucht,
Tot dat ick, uyt dit lage dal,
Eens in der hooghten stijgen sal.

XLVI. Op 't gesichte van koren-molens.
Wy sien de molens staen, die, van den wint gedreven,
Een sonderlingh gemack aen alle menschen geven;
Doch overmits het volck dit als gedurigh siet,
Soo acht men in 't gemeen de nutte vonden niet.
Dit heeft een geestigh hooft eens weten uyt te rechten,
Dies zijn, door sijn beleyt, de winden onse knechten,
En, is'et niet genoegh, stelt hier het water by,
Dat is oock voor de mensch een stage slaverny.
Een vliet door haren stroom, doet groote raders draeyen,
En soo doet oock de wint, als die bestaet te waeyen:
De wint noch boven dat, die saeght oock dickmael hout,
Daer van men sloten sticht, en schoone kamers bout.
Siet, wat men dickmaels siet, dat hoort men weynigh achten,
Dies wert een prins geleert sich des te moeten wachten;
Veel luyden, wel geleert in saken van den staet,
Die geven over-al aen vorsten desen raet;
Maer soo de jonge liên hier op mijn oordeel vraeghden,
Soo gaef ick dese les aen al de jonge maeghden:
Hoort, vrijsters! sooje wilt doen achten uwen staet,
Weest sedigh, waerje zijt, en houdt u van de straet.

XLVII. Op 't gesichte van een moeder met haer kint spelende.
Wanneer ick sie een aerdigh kint,
Dat hier sijn leven eerst begint,
Dat noch geen reden uyt en spreeckt,
Maer 't woort gelijck in stucken breeckt;
En dat ick daer benevens merck,
Hoe dit al vorder gaet te werck;
Hoe dit de moeder gantsch vermaeckt,
Ja, schier tot aen de ziele raeckt;
Soo ga ick met een diepen sin,
En sie het stuck wat nader in:
My dunckt voorwaer, dat dit vermaeck
Geen gront kan hebben in de saeck;
Want die heeft al te slechten schijn,
Om daerom bly te konnen zijn:
Daer is yet anders, boven dat,
Dat veeltijts niet en wert gevat;
Dat is een zegen voor gewis,
Die in het stuck verholen is;
Een zegen die van boven daelt,
En in des moeders herte straelt;
Want schoon het wicht een kleynen tijt,
Ja, somtijts gantsche nachten krijt,
En doet de moeder groote pijn,
Van 's avonts tot de sonne-schijn,
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Als slechts het kint maer eens en lacht,
Der moeyten wordt niet meer gedacht.
Hier leer ick, dat een menschenhert
Niet daerom fris en vrolijck wert,
Vermits het goede dingen heeft,
Maer om dat Godt daer zegen geeft;
Maer om dat Godt de sinnen treckt,
En die tot soete vreught verweckt,
Op gronden, die men niet en siet,
Maer die men in den geest geniet.

XLVIII. Op 't gesichte van een hout, dat in het midden brant en op
't eynde water uytgeeft.

BY WELCKE GELEGENTHEYT MARIA MAGDALENA, OF EEN ANDER BOETVAERDIGH SONDAER
OF SONDARESSE, MACH VERSTAEN WORDEN ALDUS TE SPREKEN:

Ick sit hier aen den haert, ick sie het brandt-hout, gloeyen,
Ick sie dat uyt een block gestage tranen vloeyen;
Ick sie het met verdriet, doch echter met vermaeck,
En segge tot my selfs: Siet daer ons eygen saeck!
Is 't niet een wonder dingh, het vuer kan water geven,
Het wort'er uyt geperst, of krachtigh uytgedreven,
En van dit seltsaem werck wist ick de reden niet,
Voor dat'et even my ten lesten is geschiet!
Ick, die in geyle vreught voor desen plagh te mallen,
Laet nu met droeven geest mijn tranen nedervallen,
Het lidt, dat eertijts gaf een ingangh tot den lust,
Geeft nu een heylsaem vocht, dat vuyle tochten blust.
'k En wil geen vliegend' oogh na desen meer verdragen,
Maer in een vlietend' oogh daer heb' ick mijn behagen,
Mijn tranen vallen neer, mijn ziele rijst omhoogh:
Waer vuer is in het hert, is water in het oogh.

XLIX. Op huyselijcke, en daer na verwilderde dieren.
De plaetse menighmael verandert ons manieren,
Dit leer ick uyt de daedt, en even van de dieren:
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Een kat, al isse tam, die my wert t'huys gebracht,
Past, na een korten tijt, maer op de knijnen-jacht;
Sy vanght geen ratten meer, sy let niet op de muysen,
Maer krijght een ander lust, ja gaet terstont verhuysen;
Het beest dat hier alleen tot huys-dienst was gestelt,
En blijft niet onder 't dack, maer kiest het open velt.
Het was maer opgevoedt tot huyselijcke dingen,
Nu vind' ick menighmael de katten op de klingen;
't Geselschap en de plaets heeft wonderbare kracht:
Het goede dient gesocht, van 't quade dient gewacht.
Het schijnt dat yeder rijck heeft eygen-landts gebreken,
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Het zy die in de lucht of in de gronden steken;
En waer dat eenigh mensch de voeten nederset,
Die wort dan in 't gemeen van eenigh vuyl besmet.
Hier is het dertel volck genegen om te spelen,
En daer een groot getal genegen om te stelen;
En ginder zijnder veel genegen tot den dranck,
En elders tot vermaeck van eenigh vuyl gesangk.
Nu weder, die gestaegh in verre landen draven,
Vernemen menighmael al mede nutte gaven,
Oock dienstigh voor de jeught, om t'huys te zijn gebracht,
Indien men met bescheyt op alle dingen acht.
Nu als op dit geval mijn ziel begint te peysen,
Soo vind' ick hier een les voor al die verre reysen,
En dies besluyt ick dus: Vermijt het quaetste deel,
Maer kiest, al waerje gaet, het beste van 't juweel.

L. Invallende gedachten na voorgaende blijdschap.
Wanneer men yet ter handen treckt,
Dat ons tot lust en vreughde streckt,
Daer onder veeltijts dingen zijn,
Die namaels baren droeve pijn;
Soo schijnt'et, dat de snelle tijt,
Gelijck een post daer henen rijt,
En dat het in der haest verdwijnt,
Al wat ons lust en blijdschap schijnt.
Siet, als ick koom uyt eenigh feest,
En ga dan in tot mijnen geest,
En dat ick in een stil vertreck
Hier over mijn gedachten streck;
Dan segh ick dickmael: lieve ziel!
Al wat het vleesch soo wel beviel
Is als een roock voorby gegaen,
En is maer droom of enckel waen.
Ey! waerom voor soo korten vreught
Een neep gegeven aen de deught?
Kom, lieve, seght my doch een reys,
Waer hadj' oyt blijdschap in het vleys,
Daer van ons geest niet qualijck voer,
En als ten nagels uyt en swoer?
De wijste vorst heeft wel geseyt,
En 't dient ons aen 't hert geleyt:
Wanneer men in het treurhuys gaet,
Dat brenght den mensch in beter staet,
Dan als men komt daer yeder lacht,
En daer men volle roomers wacht.
Hoort, mijn gemoet! een seltsaem woort,
En seght'et vry een ander voort:
Al schijnt'et u een vreemde saeck,
Uyt droefheyt rijst een groot vermaeck;
Vermits ons los en ydel hert
Door rouw' en treuren beter wert:
Ach! 't is niet dienstigh voor den mensch
Dat hy geniet sijn's herten wensch.
Dit moet ons dienen tot een spoor,
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En daer op neem ick heden voor
Niet meer te poogen na vermaeck,
Dat eyndight met een wrange smaeck;
Of koom ick daer men vreughde pleeght,
En dickmaels groote roomers leeght,
Soo wil ick letten even staegh
Dat my geen sonde wegh en draegh;
En dat ick, midden in den wijn,
Mach staegh mijn eygen meester zijn;
Op dat my noyt onguere vreught
Magh leyden tot de ware deught.
Veel lichter draeght men sware pijn,
Als sonder dwaesheyt vrolijck zijn.
De leeuw, een fel en moedigh beest,
Dat schier de gantsche werelt vreest,
En dat met list en groote kracht
Nau by ons t'onder wort gebracht;
Dat wort ontdaen, o seltsaem dingh!
Alleen door soete kittelingh;
Want vlieght een mugh hem in den neus,
Dat machtigh beest, die felle reus,
Loopt als uytsinnigh door het velt,
Vermits dat hem het joocksel quelt;
En somtijts is het oock gebeurt,
Dat hy sijn backhuys open scheurt.
Had hem een jagers pijl gewont,
Of 't bijten van een fellen hont,
Hy waer gebleven, als hy was,
Een heerscher van het jeughdigh gras:
Maer nu, door kittelingh gequelt,
Soo leyt hy sonder slagh gevelt.
Siet daer een saecke, lieve vrient!
Die meest de jeught geweten dient.

LI. Op 't gesichte van sekere sonderlinge koper-molen, buyten
Dordrecht, by Sr. heuft doen maken.
Een koper molen staet hier buyten aen te schouwen,
Een Hooft, een geestigh hooft, die heeftse laten bouwen:
Men siet het gantsche tuygh met paerden ommegaen,
En des al niet-te-min de paerden blijven staen.
Als ick dit met bescheyt gingh dieper overmercken,
En liet op dit gedicht mijn stille sinnen wercken,
Soo sloegh mijn bange siel, soo joegh mijn innigh hert,
Soo dat ick na den geest bedruckt en treurigh wert:
Ach! seyd' ick tot my selfs, ick doe als dese paerden!
Ick wou gelijck het schijnt, my lichten van der aerden,
En stijgen na de lucht, maer des al niet-te-min,
Ick blyve daer ick was, en voele geen gewin.
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Ick neme dickmael voor mijn tochten af te breken,
En niet een enckel woord tot ydelheyt te spreken,
Oock aen de tafel selfs te spenen mijnen mont,
En met mijn innigh hert te maken een verbont;
Ick dwinge mijn gemoedt van lust tot aertsche saken,
En wou, indien ick kon, mijn sinnen beter maken,
En stygen na de lucht, soo veel ick immer kan;
Maer na soo veel gewoel, eylaes! wat koomt'er van?
Ben ick niet soo ick plagh? En is mijn ydel leven
Niet, soo het eertijts was, op heden noch gebleven?
Wat sal ick seggen, Heer? eylacen! ick beken,
Dat ick ellendigh mensch een nietigh schepsel ben,
En blijf noch onvernieut. Hoe sucht ick menigh werven,
Dat ick mijn kranck gestel gedurigh voele sterven,
En dat ick niet-te-min het vleesch en sijn gewoel
Soo krachtigh in mijn hert, en al de leden, voel?
Waer sal ick recht behulp voor dese quale vinden?
Wie sal eens van het vleys mijn sondigh hert ontbinden?
Voor my, ick wil geen lust, geen gelt, of staten meer,
Geeft my Uw eygen self, dat stel ick boven eer,
En boven alle vreught en alle werelts saken;
Weest ghy doch maer alleen, o Heere! mijn vermaken!
Weest ghy mijn vasten burght, mijn troost en toeverlaet,
Van dat de sonne daelt tot aen den dageraet;
Besit tot aller tijt mijn hert en mijn gedachten,
Besit mijn gantsche ziel, oock al de langhste nachten,
Of in mijn diepste slaep, of als mijn oogh ontsluyt,
En jaeght het ydel vleesch en sijn gebreken uyt.
Geeft, dat mijn innigh hert en mijn vernieude sinnen
Al wat na werelt smaeckt eens mogen overwinnen,
Dat ick hier niet en soeck, en niet van herten meen,
Als U, o lieve Godt! en uwen dienst alleen.
Dat mijn vermoeyde ziel, en al haer gansche krachten,
Tot U geduerigh gaen, op U geduerigh wachten,
In U geduerigh zijn, en dat voortaen in my
Oock niet de minste lust tot aertsche dingen zy.
De spits van ons gemoet, geset op werelts saken,
Kan noyt in ware daet mijn herte vrolijck maken;
Want schoon het somtijts schijnt van blijtschap opgevat,
Het eyndight met verdriet, of ick en weet niet wat.
Maer ghy zijt al in all's. Ey! leyt mijn losse gangen,
Daer na mijn treurigh hert en droeve ziel verlangen.
Ick wensche, lieve Godt, die my den wille gaeft,
Dat ghy, eer ick verhuys, mijn ziele beter laeft.

LII. Op 't gesichte van de zee tegen een rotssteen aengedreven.
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Wanneer de woeste zee, gedreven van de winden,
Komt tegens haren stroom een harde rots te vinden,
Dan stuyft'et water op, dan stijght'et in de lucht,
Soo dat de klippe dreunt, en al den oever sucht:
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Maer is de strande vlack, en effen heen gestreken,
Dan speelt de groote zee gelijck de kleyne beken;
Haer stroom gaet sachtjens op, haer stroom is wonder stil,
Het schijnt als of de golf den oever streelen wil.
Men kan, na mijn verstant, uyt dit gesicht bemercken,
Wat op een korsel hooft beleefde leden wercken;
En hoe een vinnigh woord ontrent onstuymigh bloet
Is als een harde rots te midden in de vloet.
Leert grilligh onverstant en rauwe sinnen vieren,
Ghy sultse tot bescheyt, en na de reden stieren;
Maer die met fel gebaer haer gramschap tegen staet,
Geeft oorsaeck, dat de twist geduerigh hooger gaet.

Leersame fabulen.
Roerende seker bedrijf van de vloo en luys.
Een vluchtigh dier, een rappe vloo,
Doortrapt en uytermaten snoo,
Die had haer woonplaets eens geset
In Phylis sacht en cierlick bedt;
En als de maeght te bedde quam,
En daer haer soete ruste nam,
Soo plagh het dier van stonden aen,
Na onse Phylis toe te gaen,
En soogh dan uyt de jonge maeght,
Al wat haer graege lust behaeght;
En als se wel gesogen hadt,
En nu was uytermaten sat,
Soo gingh terstont de rappe vloo,
Haer neder leggen in het stroo,
En sliep daer tot den lichten dagh,
Tot sy niet langer slaepen magh.
't Gebeurd' als eens de Juffer sliep,
Dat onse vloo daer henen liep,
En niet bekommert, niet belet,
Gingh dwalen om het gantsche bedt;
En t'wijl sy wandelt hier en daer,
Soo wordt sy daer een luys gewaer,
Een luys, die sy geweldigh haet,
Om datse soeckt gelijcke staet;
Want, die van ééne neeringh zijn,
Houdt die maer vrienden in den schijn;
Maer des noch echter niet-te-min,
Sy groet de luys en roept haer in,
En spreeckt het beestjen sachtjes aen,
En seyt: en wilt niet verder gaen,
Maer komt, o wijtberoemde luys!
En siet toch eens mijn lustigh huys;
Dat is een moye ledekant,
Een net juweel, een edel pant,
Daer op een schoone Juffer slaept,
En hare lust by nachten raept;
En t'wijl sy sachtjens leyt en rust,
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Vind' ick aen haer mijns herten lust:
Ick bijt, ick suygh, ick drinck, en eet,
Soo dat ick schier mijn slaep vergeet;
Gelooft vry, dat het maeghden-bloet
Is mals en uytermaten soet;
En ghy die nu komt van de reys,
Komt, voeght u by dit Juffer-vleys,
My dunckt, dat ghy langh hebt gevast,
Komt hier en weest mijn avondt-gast!
De luys, een plomp en lompigh beest,
Dat noyt geen slimme lagen vreest,
Gelooft de vloo al wat te ras,
En denckt niet dats' haer vyant was.
Hoort, lieve vrienden, wieje zijt,
Een ouden vyant dient gemijt,
En of hy schoon al soetjens praet,
Ghy, denckt noch om sijn ouden haet!
De luys die komt dan in het bedt,
En heeft haer by de vloo geset,
En als de Juffer neder lagh,
Nu moede van een heeten dagh,
Soo komen beyd' de gasten aen,
Als ruyters die ten roove gaen.
De vloo wijst aen de luys den pat,
En waer de Juffer dient gevat;
Sy wijst se tot haer teere borst,
En seyt: lescht daer uw heeten dorst,
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En vult oock vry uw leege maegh,
Want ghy zijt uytermaten graegh:
De borsjens zijn van 't soetste vleysch,
Daer krijght ghy licht uw vollen eysch,
Daer krijgh je, dat een edelman
Oock dickmael niet genieten kan.
Ick laet voor u dat aerdigh deel,
O vrient! dat is voor u geheel;
En ick sal dan het ander lijf
Gebruycken tot mijn tijt-verdrijf.
Soo haest de vloo dit had geseyt,
Is 't datse van haer macker scheyt,
En kiest voor haer een seecker lit,
Daer sy gewis en seecker sit,
En echter voor haer drooge mont
Al vry genoegh te suygen vont;
Daer gingh de maeltijt dapper aen,
Maer 't rijck en kan niet lange staen;
Een prins die al te vinnigh bijt,
Die heeft een rijck van korten tijt:
Want onse Phylis, niet gewent
Van soo een beest te sijn geschent,
Noch van soo onbeschoften gast
Soo hart te worden aengetast; (Een schrale luys bijt wonder fel,
Sy gaet vry dieper als het vel,
Sy gaet tot aen het innigh bloet,
En drinckt' er af in overvloet); Ick segge Phylis, dus geraeckt,
Is hier door uyt de slaep ontwaeckt;
Sy voelt dat spits en vinnigh dier,
En roept daer op haer kamenier:
Ja, seyt, dat sy, met snelle spoet,
Een kaersse met haer brengen moet.
Siet, ieder slim en listigh wicht,
Dat haet de son, en schouwt het licht;
Ey siet, terstont dit boos gespuys,
Maer boven al de trage luys,
Is uyttermaten zeer beducht,
Dies tijt een ieder op de vlucht,
En stelt het aen met alle vlijt,
Om van gevaer te zijn bevrijt.
Maer schoon de vloo daer henen sprongh,
En in een duyster hoeckjen drongh,
De luys en wiste geenen raet,
Gelijck haer rappe mede-maet;
Want mits sy was soo bijster sat,
Soo was se metter daet gevat.
Daer wortse, van de snege meyt,
De blijde juffer voor geleyt.
Daer pleeght men raedt op dit geval,
Hoe dat men 't monster straffen sal:
De juffer wil dit leelick dier,
Doen leggen midden in het vyer,
Op dat haer nu geleden schant
Tot assche mochte zijn verbrant:
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Want sy is uyttermaten gram,
Dat soo een smaedt haer over quam.
De meyt gaet vry al beter aen:
Sy wil het dier te pletten slaen,
Sy wil het setten op een rat,
En hier en weder ginder wat,
Gelijck men groote moorders doet,
Bevleckt met Princen edel bloet,
Op dat noyt meer een slimmer luys
Genake tot dat edel huys.
Al dit gespreck dat hoort de vloo,
En sat gedoken in het stroo;
En seyde, met een stillen mont:
Is dat niet wel een moye vont?
Is dat niet wel een brave neep?
Is dat niet wel een loose greep?
Daer leyt hy nu die grage vraet,
Die ick van oude tijden haet;
Want hy en sal, van nu voortaen,
In mijnen oest geen sickel slaen.
Nu, vrienden, leert uyt dit geval,
Waer dat dit dienstigh wesen sal,
Te weten: als een vyandt streelt,
En u sijn gunste mede-deelt,
Maeckt, dat ghy dan uw sinnen wet,
Want hier op dient te zijn gelet.
Een vyandts streelen is fenijn,
Want 't is bedrogh en enckel schijn;
Maer harde reden van een vrient
Is balsem, die ten goede dient.

Van den leeuw en muys.
't Is onlanx dat een kleyne muys,
Gekropen uyt haer duyster huys,
Quam loopen in een lustigh dal,
En daer ontmoet haer dit geval:
Sy, en haer mackers wel gevoedt,
Die sprongen met een bly gemoedt,
Die sprongen hier, dan weder daer,
En maeckten wonder groot gebaer.
Een spronck'er op een moedigh beest,
Dat oock by menschen is gevreest,
Een dier dat dieren koninck hiet,
En over al het wilt gebiet;
Een leeuw, al lagh hy vast en sliep,
En in de rust vermaken schiep,
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Wert door het dertel spel geweckt,
En schoon al lagh hy uytgestreckt,
Soo was hy echter bijster gau,
Hy greep het muysjen met de klau,
Hy neep het met sijn felle poot;
Siet daer het beesjen in den noot,
En t'wijl het beesjen leyt en sucht,
Zijn al sijn mackers wech gevlucht;
Het dier dat niet en kan ontgaen,
Dat leyt'et op een bidden aen:
O Prince van het gantsche wout!
Al waer sich eenigh wildt verhout,
Ick heb misdaen, en ick beken,
Dat ick de doot u schuldigh ben:
Maer 't is geen eere voor een vorst,
Dat hy naer bloet en wrake dorst;
Dies bid ick: laet my weder gaen,
Ick sal tot uwen dienste staen,
Ick sal u prijsen over al,
Waer dat ick immer komen sal:
Oock is het somtijts wel gesien,
Dat even maer geringe liên,
Dat somtijts oock een slechten bloet,
Aan groote Princen voordeel doet.
De leeuw, die sagh het beesjen aen,
En dat sijn oogen treurigh staen,
En dat het droeve tranen schreyt,
En dat het soete dingen seyt;
Dies, schoon al is hy wonder fier,
Bewogen door het kleyne dier,
Ontsluyt sijn poot, en laet'et uyt;
Daer loopt het muysjen in het kruyt,
En huppelt door het jeughdigh gras,
Vermidts het soo ontkomen was.
't Geviel als geenen tijdt hier naer,
De leeuw die quam in groot gevaer:
Hy werdt verstrickt in seker net,
By snege jagers uytgeset;
Dies is het beest geheel bedruckt,
En schier als in het graf geruckt:
Maer hoe de leeuw te feller woelt,
Hoe dat hy meer de stricken voelt,
Daer hijght, en tiert, en sucht de leeuw,
En maeckt een bijster vreemt geschreeuw,
En huylt byna een ure lanck,
Tot Echo gaf een weder-klanck;
Maer niemant quam het dier te baet,
En daerom weet hy geenen raet.
De muys, die door de bossen liep,
En in het groen haer vreughde schiep,
Verneemt ten lesten dit getier,
En na het scheen, sy kent het dier;
Sy quam daer sy den handel sagh,
En hoe de leeuw gevangen lagh,
Ja, over al soo vast geset,
Gelijck een mugh in 't spinne-net;
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De muys des echter niet-te-min,
Die komt'er by en springht'er in,
En knaeght met soo een stage vlijt,
Dat sy de leeuw, in korten tijt,
Maeckt van de strenge banden vry;
Dies was het beest geweldigh bly,
En seyde: muysje, grooten danck!
Ick sal, mijn leve dagen lanck,
U houden voor mijn beste vrient,
Want ghy hebt gunst aen my verdient.
De muys die seydt hem weder dit:
O vorst! die al het wout besit,
Leert nu van my op desen dagh,
Dat oock een muys u baten magh;
En mits ghy desen handel siet,
Veracht de kleyne dieren niet!

Van de quackel en hare jongen.
Een quackel van een snegen aert,
Met sijns gelijcken wel gepaert,
Hadt midden in het lustigh velt,
Voor sijn gebroet een nest gestelt,
Een velt daer weligh koren wies,
Soo dat geen wint daer in en blies.
Het jaer dat dede sijnen gangh,
En siet, de vruchten wierden langh,
En al de groene velden geel,
En al de granen kregen meel;
De vogel wierdt hier in beducht:
Hy sagh de rijpte van de vrucht,
Hy denckt, dat licht een wacker man,
Daer om te maeyen komen kan,
En rooven soo sijn lieve nest,
By hem met voordacht daer gevest.
Hy daerom, eer hy van den hil,
Om kost te soecken, vliegen wil,
Soo sprack hy dus sijn jongen aen:
Ghy siet het rijpe koren staen,
En ick, beducht voor uw behout,
Ga vlieden door het gantsche wout,
Ga vlieden door de blaauwe locht,
Op dat ick aes bekomen mocht.
Ghy, t'wijl ick sweef èn hier èn daer,
Soo neemt met al de sinnen waer,
Wie dat'er komt hier in het dal,
En wat hy doen of seggen sal,
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Het zy dan knecht, of vrouw, of heer;
En als ick tot u weder keer,
Soo seght my watter omme-gaet,
Op dat ick plege goeden raet.
De vogel is nau wech gegaen,
Daer komt terstont de bouwer aen;
En als hy sagh het geele velt,
Soo stont de goede man verstelt,
Dies is 't dat hy sijn trouwe knecht,
Met dese woorden onderrecht:
Kijck, Lubbert, 't is hier maeyens tijt,
Ghy daerom, gaet, met alle vlijt,
En spreeckt de buuren algelijck,
Die wonen op den Kinder-dijck,
Dat yeder my sijn gunst bewijst,
Soo haest de naeste sonne rijst,
Dat yeder kome wel voorsien,
Om flux dit koren af te sniên,
't Is meer als tijt te zijn gevelt,
En dient niet langer uytgestelt.
Met dat de vogel weder quam,
En na het gansche stuck vernam,
Zijn al de jongen gantsch beducht,
En willen veerdigh op de vlucht;
Vermits de buurte was gevraeght,
Vermits de buurte was gedaeght,
Te poogen niet haer gantsch gewelt,
Den oest te krijgen van het velt.
De quackel geeft sijn jongen moet,
En sey: niet al te ras en spoet,
Maer luystert even desen dagh,
Al wat'er yemant seggen magh.
En daer op vlieght de vogel heen,
Tot dat het klare licht verdween,
En 's avonts quam hy met het aes,
En vraegd' al weder na den baes,
En wat'er vorder ommegingh.
De jongens seggen alle dingh,
Te weten: hoe de meester quam,
Maer dat hy niet een mensch vernam,
Oock niemant die een dienaer sont,
Soo dat hy sich bedrogen vont;
Dat hy daer over was ontstelt,
En sont Jan Lubbert uyt het velt;
En seyd' hem: gaet met snellen spoet,
Gaet vaerdigh tot mijn eygen bloet,
Mijn oom, mijn neef, mijn susters man,
Daer wacht ick vry wat anders van;
Want dese lieden weten raet,
Wanneer den oest voor oogen staet.
De knecht, die nam het aen te doen,
En trat wel happigh door het groen;
Dies blijckt het, dat het ongeval
Ons haestigh overkomen sal,
't En zy dat ons wert toegestaen,
Op heden wech te mogen gaen.
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De moeder loegh om dit verhael,
En seyde, met een soete tael:
Ick bidde, kinders, rust uw hooft,
Ons nest en sal niet zijn berooft,
Laet my slechts met het stuck begaen,
Ick sal u wel ten besten raên;
Let maer en seght ons met bescheyt,
Wat hiervan namaels wert geseyt.
Soo haest men siet den naesten dagh,
De quackel vloogh gelijck se plagh,
Ock quam de meester in het velt,
Maer was tot in de ziel gequelt;
Want soo hy gins en weder sagh,
Van neef of swager geen gewagh.
Daer stont de man alleen en keeck,
Gelijck een poelsnip op een kreeck;
Hy riep ten lesten: na ick merck,
Met buuren is'et leure werck,
Met vrienden is'et even soo;
Het graen sal druypen uyt het stroo,
't En zy ick gae tot goede liên,
En doe hier nader in voorsien,
Want neef, en broer, en eygen oom,
Voorwaer 't en is maer enckel droom.
Ghy, knecht, mijn soon, en al 't gesin,
En ick noch echter niet-te-min,
Die moeten hier, met eyger handt,
Den oest gaen halen van het landt;
Want die op buurt of vrienden siet,
Hoe luyd' hy roept, hy vordert niet.
Soo haest de gulde sonne daelt,
En nu maer op de zee en straelt,
De quackel komt en, voor het lest,
Genaeckt haer ongerusten nest.
Daer hoortse wat'er is geschiet,
En wat de man sijn dienaer hiet,
En dat hy op sijn eygen daet,
En niet op buur os vrienden staet.
De vogel, als hy dit verstont,
Die seyde met een vollen mont:
t'Sa, kinders op! 't is heden tijt,
In aller ijl, met alle vlijt,
Te scheyden van dit koren-velt,
Eer ons de strenge meester quelt.
Die yet wenscht ras te zijn gedaen,
En laet'et op geen ander staen,
Want niet en maeckt soo rassen spoet,
Dan als een man sijn eygen doet.
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Van de muys en kickvors.
Hier voortijts rees'er groot verschil,
Ter saecke van een groenen hil,
Die in het water was gegront:
Maer dichte by den oever stont.
De velt-muys seyde menighwerf,
Dit was sijn goedt, sijn eygen erf;
De kickvors ging'er tegen aen,
En dreyght den muys daer uyt te slaen;
Hier daeght de muys den kicker uyt,
Te vechten in het groene kruyt.
De kicker pluckt een lange bies,
Die by of aen den oever wies,
De veldmuys is oock geensins bloô,
Sy maeckt een lans van rogge stroo,
En nam een meer-bladt tot een schilt,
Een teycken dat se vechten wilt.
Daer gingh de krijgh geweldigh aen,
Doen gingh het wacker op een slaen:
Nu, scheen het, hiel de muys het velt,
Dan was de kicker meerder helt;
Men twijffelt door het gantsche dal,
Wie dat verwinner blijven sal.
Maer in het heetste van de strijt,
Als yeder toont sijn meeste vlijt,
Ey siet, een wouw, met snelle vlucht,
Gevallen uyt de blauwe lucht,
Die greep de vechters by den kop,
En viel'er met de klauwen op,
Ja, bracht se, sonder langh gedrael,
Haer jongens tot een middagh-mael.
Wel let, o Princen al gelijck!
Een yeder op sijn eygen rijck:
Ey, neemt uyt onbedachte waen,
Geen hart verschil of oorlogh aen;
Krijght oock met uw gebueren niet,
Want dat baert veeltijts groot verdriet;
Want yemant grooter daer ontrent,
Aen wien uw onmacht is bekent,
Kan hem licht voegen in den strijt,
Als ghy verswackt en moede zijt,
En vallen u dan op het lijf,
En nemen al tot tijt-verdrijf,
Ja, nemen 't uwe bey gelijck,
En voegen 't by sijn machtigh rijck,
Soo datje niet alleen en mist
Al dat, waerom ghy hebt getwist,
Maer oock uw eygen boven dien;
En dat is meer dan eens gesien.
Nu, vorsten van het Christen-rijck!
Ghy wordt gebeden al gelijck,
Niet meer te krijgen onder een,
Maer pays te maecken in 't gemeen;
Op dat het jock van Mahomet
Niet breeder uyt en wert geset,
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Gelijck, door enckel onverstant,
Soo menigh rijck en machtigh lant.
Het Christendom is afgeruckt;
Want 't heeft den Alcoran geluckt,
Om dat men hier gedurigh vocht,
En hem geen afbreuck doen en mocht.
Nu Godt, de rechte vrede-vorst,
Die na geen bloet oyt heeft gedorst,
Die gev' u een eendrachtigh hert,
Op dat het namaels beter wert!

Van een pompoen en eycke.
Een boer, in seker thuyn gegaen,
Vont daer een deel poempoenen staen;
Hy sagh, hoe dat het bol gewas
Gantsch dick en opgeswollen was,
En dat het loof, en yeder tack,
Was teer en voos en bijster swack;
Hy sagh tot sijner rechterhant,
Daer stont een eycken boom geplant,
Die geen soo sware vruchten droegh,
Maer kleyn gewas dat niet en woegh.
Hier vaert de man geweldigh uyt:
Siet daer een dinck dat niet en sluyt!
Een vast, een dick, een machtigh hout,
Wel 't hardtste van het gantsche wout,
Dat stijght tot boven in de lucht,
Draeght maer alleen een kleyne vrucht;
En siet, een kruyt van geender macht,
Dat brenght ons voort soo swaren dracht!
Terwijl hy dit in gramschap seyt,
En met den hemel staet en pleyt,
Een eyckel, boven uyt den top,
Die valt den kinckel op den kop,
En maeckt een put in sijnen hoet;
Des soo verschiet sijn innigh bloet,
En hy seyd': Godt, vergeeft'et my!
Ick spreke los en al te vry,
Ick spreke tegen uw beleyt,
En dat ick segh, heeft geen bescheyt;
Want had'et na mijn sin gegaen,
Het ware nu met my gedaen;
Eylaes! mijn onbesuysde hooft,
Dat ware van sijn breyn berooft;
Ick lage met de neus in 't zant,
Alleen door enckel onverstant.
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De mensch is dickmael soo gestelt,
Soo wel in stadt als op het velt,
Dat hy verscheyde dingen siet,
En 't meerendeel en prijst hy niet;
Het schijnt, indien hy scheppen mocht
De hemel met de gantsche locht,
En 't aertrijck en het jeughdigh groen,
Hy soud'et vry al beter doen.
Ghy, stof en asch! ghy, aerden pot!
Ghy, oordeel vellen over Godt!
Die noyt ter deegh heeft ondertast,
Een hayr dat aen uw leden wast.
Ghy, segh ick, die noyt kleyne mier,
Noyt hebt doorgront het minste dier,
Soudt ghy berispen Godes werck?
Het minste dinck is u te sterck.
Ey lieve, 't is een quade slagh,
Die noyt een mensche plegen magh.

Van het riet en eycken-boom.
Een omgewayden eycke-boom,
Quam drijven met een snellen stroom,
Quam drijven in het groene riet,
Gewassen aen de gulle vliet,
En siende, dat het dun gewas
Niet van den windt beschadight was,
Soo sprack terstont dit eycken hout:
Ick ben geslingert uyt het wout,
Ick ben getrocken uyt den gront,
Hoe vast dat ick gewortelt stont,
Ick ben met krachten neêrgedruckt,
En in der haest daer heen geruckt;
En ghy, een swack een tanger kruyt,
Dat hier ontrent den oever spruyt,
Staet fris en weet van geen verdriet;
Ey! segh my doch hoe dit geschiet.
De riet-bos loegh om dit gespreck,
En seyd': ick weet een beter treck,
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Als hooge boomen uws gelijck,
En dat alleen vermits ick wijck,
Vermits ick buygh, en duyck, en nijgh,
Tot dat ick beter weder krijgh;
Maer ghy zijt hart en bijster trots,
En staet gelijck een stege rots.
En of al schoon een Noorden wint
Op aerden sijn gewelt begint,
En dat hy fel en vinnigh blaest,
En door de groene bossen raest,
Ghy past niet op sijn groote macht,
En toont dat ghy hem niet en acht;
En daerom wordt hy bijster gram,
En valt dan op uw dicken stam,
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En schudt uw tacken met gewelt,
Tot hy u plat ter aerden velt:
Daer light dan uw verheven boom,
En wort een speeltje voor de stroom,
En krijght daer op een schamper jou,
Vermits hy niet eens bucken wou.
Ghy, vrienden, wie je wesen meught,
Weest buyghsaem, 't is een nutte deught,
En als het dondert in de lucht,
Soo dat schier al de werelt sucht,
Dan buyght u, buyght gelijck een riet,
Soo valt op u het onweêr niet.
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Koningklijcke harderin Aspasia,
bly-eyndigh-spel;
vertoont op d'Amsterdamse schouburg, 1655.
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Aen d'aenschouwers.
Die meynt, dat d'Oppermacht, hier boven ons geseten,
Niet kan het gansch beleyt van aertsche dingen weten,
Maer hout dat ons bedrijf, en dit geweldigh Al,
Maer slechts daer henen sweeft als op een los geval;
Die koom een weynigh hier, men sal aen hem vertoonen
Een krans van bloem-gewas verkeert in hoofsche kroonen,
Een herders boeren-tuygh verandert in een staf,
Die aen een slechte maeght geheele rijcken gaf.
Hoe kan een herders kint, geboren aen der heyden,
Die niet en heeft geleert als hare schapen weyden,
Oyt klimmen op den top van eenigh prachtigh hof,
't En zy door hoogh beleyt getogen uyt'et stof?
Als God beslooten heeft yet sonders uyt te wercken,
Soo buyght'et altemael om dat te mogen stercken,
Ja, gantsch de werelt-kloot wort om en om gewent,
Op dat'et voortgangh hadt wat God op aerden sent.
Daer is van alle tijt, daer is een hooger wesen,
Wiens macht is onbepaelt, als boven al geresen,
By niemant oyt door-gront; daer is een wonder Geest,
Oneyndigh, machtigh, wijs, en waert te zijn gevreest.
Die stuert dit wonder Al, en watter sal geschieden,
En stort de menschen in al wat hy wil gebieden,
Die treckt een rijs om hoogh, en velt een ceder-boom,
Die maeckt van sant een beeck, en dempt een hollen stroom.
Hy set de Princen af, en doet de werelt drillen,
En gaet dan wederom de felle baren stillen;
Ja, recht'et weder op, dat plat ter aerden lagh,
Soo dat men over-al sijn wesen kennen magh.
Nu hoort met aendacht toe, al die hier zijt gekomen,
Dit spel behoort met ernst te worden ingenomen,
Ghy kunt hier, met vermaeck, den loop des werelts sien;
Dus, vrienden, wilt het werck een gunstigh oore biên.

Personagen.
DAMON, een Herder.
PHILOS, DAMONS vrient, mede een Herder.
ASPASIA, een Herderinne.
CYPRYNE, oock een Herderinne.
PHORBAS, een Koolman.
LODIPPE, een Spoockster.
LEPANTE, } Hooft-mannen.
MILONOR, } Hooft-mannen.
ALEXIS, Vader van ASPASIA.
PALEMON, een bedaeght Huysman.
AULICUS, een Hovelingh.
EUTRAPEL, een Ridder.
PHRYX, de Schalck-nar van 't Hof.
CELER, een Page.
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CYRUS, de Keyser.
THEON, een van 's Keysers ontfangers.
PANCASTE, } Hoofsche Jonck-vrouwen.
CHARICLEA, } Hoofsche Jonck-vrouwen.
PHRYNE, } Hoofsche Jonck-vrouwen.
AEGLE, } Hoofsche Jonck-vrouwen.
PARISATIS, 's Keysers Moeder.
MOJOMBE, een tweede Spoockster.
PHAON, 's Keysers Heraut.
CUPIDO, in een Vertooningh.
Eenige stomme Personagen, 's Keysers Edellieden en Trouwanten.

Het Tooneel is te Babyloniën.
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Inhoudt.
Aspasia, een bevallijcke herderin, alhoewel by verscheyde jonge herders, van haer
gelegentheyt, bemint, en ten huwelijck versocht, is van alle soodanige versoecken
af-keerigh. Damon, een herder, onder anderen, gants innerlijck op haer verlieft, en
geen weerliefd konnende verwecken, neemt toevlucht tot een spoockster, om door
de toverkunst tot sijn voornemen te gheraken. Van de selve wederkeerende, en sich
inbeeldende door sulcke middelen tot sijn wit te komen, krijght tijdinge dat sijn
beminde Aspasia, door eenige hoofsche Afgesanten van den Koningh Cyrus, in der
haest wegh genomen, en naer 't Hof gevoert was. Hy, daer over gansch mismoedigh,
verfoeyt de tooverkunst, en begeeft zich naer de stadt, om recht te vernemen hoe 't
werck in der daet mocht wesen. Hy daer komende, verneemt dat sijn beminde aen
den Koningh heel wel geviel, ja boven alle hoofsche jonckvrouwen liefgetal was. 't
Welck met nijdige oogen by de Persiaensche Hof-jonckvrouwen ingesien zijnde,
ramen met den anderen een bedriegelijcken aenslagh, om de herderin in 's Koninghs
oogen hatigh te maken, gebruyckende daer toe niet alleen de geringe gelegentheyt
van Aspasia, maer strooyden oock uyt datse niet al te suyver was: Vinden wijders
oock goet Parisatis, moeder van Cyrus, te gebruycken, om door redenen en middelen,
als voren, den Koningh van de herderin afkeerigh te maken. Doch alsoo eene van
die hoofsche jonckvrouwen, uyt dien aenslagh selfs, 't geheele bescheyt, soo het lagh,
den Koningh, die oock alreede door de liefde tot Aspasia te seer ingenomen was,
geopenbaert had, stiert den Koningh sijn moeder grammelijck te rugge, haer onder
andere te gemoet voerende, dat hy volle kennis van 't gansche werck had, selfs door
eenen van den geheymen Raet: Dies Parisatis, om uyt te vinden wie die klappey
mocht wesen, en sulcx uyt de bekentenis der jonckvrouwen niet trecken konnende,
ontbiet een spoockster, die, haer gelatende ofse tot dien eynde een sneêgen geest sou
besweeren, ontdeckt wort, dat sy de gedaente van die geest selfs had aengenomen,
waer door sy ten Hove wort uytgelachen, bespot, en door Phryx, den Hoofschen
Schalck-nar, qualijck gehandelt. De Koningh, over 't bedrijf van die jonckvrouwen
misnoeght, stelt hem aen, of hy'er een beschaemtelijcke straffe sou willen aen doen;
doch, door Aspasia versproken, vergeeft'er 't aengestelde bedrogh, mits voor sijn
beminde een voetval doende. Damon, de verliefde herder, van den Koningh treffelijck
vereert zijnde, maeckt van de noot een deught, en keert weêr na huys, en Aspasia
blijft by den Koningh, die haer, met alle heerlijckheyt, Koningin van al sijn rijcken
kroont.
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Koningklijcke harderin Aspasia,
bly-eyndend-spel.
Eerste bedrijf.
DAMON, ALLEEN UYTKOMENDE, SPREECKT:
Daer heerscht een selsaem spoock in mijn ontroerde sinnen,
Dat my onseker maeckt wat dat ick sal beginnen:
Mijn ziele suysebolt, mijn geest is op de loop,
Mijn tochten zijn ontstelt en woelen overhoop.
Ick, alle daegh gequelt van dese bange kueren,
Sprack lest een herders wijf, de wijste van de bueren,
En klaeghden haer mijn noot, ten besten dat ick mocht,
En sey, hoe dat mijn geest in my geduerigh vocht.
Sy, na het gansche stuck te hebben overwogen,
Heeft my wat van het volck ter zijden afgetogen,
En sey ten lesten dus: onnoosel herders kint,
Men segh u wat men wil, ick segge datje mint;
Ick sie, hoe u de geest en binne-krachten wercken,
Ick kan het aen uw pols en uw gesichte mercken.
De tijt heeft my geleert, de kunst heeft my gemelt,
Hoe dat een brandigh hert van binnen is gestelt.
't Is liesde datje quelt. Ick stont gelijck verslagen,
En wat doch liefde was, begon ick haer te vragen,
En seyde boven dat: wat is'et voor een quael,
Daer op ick nachten langh bywijlen ligg' en mael?
Het wijf dat stont en loegh, doe sy my hoorde spreken,
En heeft met schamper jock aldus my door gestreken:
Ghy vraeght my datje selfs òf weet òf weten moet,
Of seker, weetj' 'et niet, soo zijtge maer een bloet.
Daer gingh ick ongetroost vast dwalen aen der heyden,
Mits quam Aspasia haer witte kudde weyden;
En mits ick haer vernam, soo sloegh mijn gantsche ziel,
Soo dat ick in het gras onmachtigh nederviel.
En hier uyt leerd' ick eerst, wie datse mochte wesen,
Die mijn mistroostigh hert van pijne kon genesen.
Ick stont ten lesten op, en gaf my tot de maeght,
En heb aen haer mijn noot en diepen ancxt geklaeght;
Eerst door gemeene praet, en in bedeckte reden,
Doch klaerder naderhant, en als in volle leden:
Maer sy heeft mijn gespreck behendigh afgeleyt,
Als ofze niet en wist, wat minnen was geseyt.
Dit heeft nu langh geduert; maer wat ick heb begonnen,
Ick heb nu, naer ick merck, noch niet met al gewonnen.
Sy blijft al even koel, maer niet voor my alleen,
Sy handelt even soo de vryers in 't gemeen.
Sy heeft wat anders voor, sy wil al hooger sweven,
Haer geest vint vreught noch lust in al ons buiten-leven,
Maer janckt na stadt en hof, niet na een schape stal,
Meent dat een machtigh Vorst haer noch eens vrijen sal;
Is echter hier in 't wout zoo wel als ick geboren,
Wat magh haer, slechte maeght, tot sulcken pracht bekoren?
'k Docht menighmael die waen te drijven uyt'et hooft;
Maer heeft my, wat ick zey, tot heden niet gelooft.
En soo ick seker wist, dat haer niet sou verveelen,
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Ick gingh noch dese nacht een aerdigh deuntjen speelen,
En streelden na de kunst haer toegeslooten deur,
En melden, door het spel, hoe ick geduerigh treur.
Ick heb van seker vrient een deuntjen laten maken,
Dat past op haer bedrijf, en haer geheele zaken;
Licht brenght'et meer te weegh, dan wat ick immer sprack;
Wel flucx nu, Damon, op, het fluytjen uyt de sack!
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Maer Philos dient'er by, die sal het lustigh quelen,
En ick sal op een fluyt, of op de moesel spelen.
Hou Philos, zijtge t'huys, soo komt eens voor den dagh.
PHILOS.
Hoe gaet'et, lieve neef?
DAMON.
Gelijck het eertijts plagh,
Ick quam hier wederom om troost te mogen winnen,
Maer sonder uw behulp en kan ick niet beginnen.
Kom, voeght u neven my, en singht dit aerdigh liet.
(Hier geeft Damon 't liet aen Philos.)

PHILOS.
Hoe soud' ick dat bestaen? ick kan de wijse niet;
Maer neurt my doch een vers, ick wil tot haerder eeren,
En sal (na dat my dunckt) het deuntje veerdigh leeren.
DAMON.
Wel aen, ick wil het doen; ghy, luystert na het spel.
(Hy neurt een veersjen)

PHILOS.
Swijght, herder, 't is genoegh, ick ken het deuntjen wel.
Geeft my het nieu gesangh, ick sal het eerstmael lesen,
En dan van stonden aen tot singen vaerdigh wesen.
(Hy leest het liet.)
Wel aen, ick heb'et liet als in mijn breyn geleyt,
Begint, als 't u belieft, voor my ick sta bereyt.

Voys: Ha! que le ciel est contraire à ma vie.
Hoe kan een mensch na goede dagen trachten, Die in den geest met eersucht is
besmet? Hoe is'er rust of ware vreught te wachten, Soo langh sijn hert op hoogheyt
is geset? Wat baet den mensch òf eer òf machtigh gout? Hy leeft naer wensch, die
uwe velden bout, O wel geluckigh wout! Wat voor een lust, wat vreughde kan hy
rapen, Die met geen dienst van Prinssen is belast! Die sachtjens gaet, en leyt sijn
eygen schapen, En op geen pracht, of hoofsche rancken past! Wat baet den mensch
òf eer òf machtigh gout? Hy leeft naer wensch, die uwe velden bout, O wel geluckigh
wout! Kom, siet het gras en alle boomen groeyen; Kom, siet het vee gaen spelen
op het velt; Kom, siet het kruyt aen alle kanten bloeyen, En seght my doch wat ghy
hier tegen stelt? Wat baet den mensch òf eer òf machtigh gout? Hy leeft naer wensch,
die uwe velden bout, O wel geluckigh wout! Siet ghy in 't Hof een kamer vol tapijten,
Siet ghy het leer, dat kunstigh is vergult, Ghy siet het niet dat yeder plach te bijten,
Oock sonder gront en buyten sijne schult. Wat baet den mensch òf eer òf machtigh
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gout? Hy leeft naer wensch, die uwe velden bout, O wel geluckigh wout! Het vlas,
het zaet, de bloemen aen der heyden, Het appelhout, dat op het bloeyen staet, Het
aerdigh groen, gemengelt tusschen beyden, Is meerder lust dan al het Hof-cieraet.
Wat baet den mensch òf eer òf machtigh gout? Hy leeft naer wensch, die uwe velden
bout, O wel geluckigh wout! Wat is musijck of diergelijcke saken? Wat is een luyt,
of cyter, of een veêl? Of hoe het zy, 'k en vinde geen vermaken, Dan als ghy singht,
en ick een deuntjen queel. Wat baet den mensch òf eer òf machtigh gout? Hy leeft
naer wensch, die uwe velden bout, O wel geluckigh wout! Laet aen een Prins sijn
opgepronckte tafel, En vult hem op met alderhande wijn, Ick prijs een struyf, of
diep-geruyte wafel, In versche melck en vint men geen fenijn. Wat baet den mensch
òf eer òf machtigh gout? Hy leeft naer wensch, die uwe velden bout, O wel geluckigh
wout! O vrije lucht, en onbekommert leven! O hoef, o lant, o soete buyte-vreught!
Geen Hof en kan de ziel vernoegen geven, Want daer en is geen woonplaets van de
deught. Wat baet den mensch òf eer òf machtigh gout? Hy leeft naer wensch, die
uwe velden bout, O wel geluckigh wout! Nu, tot besluyt, o bloemtje van der heyden!
Vergeet het Hof, daer is noyt ware rust. Komt nevens my uw teere schaepjens weyden,
Hier is vermaeck en enckel herten-lust. Wat baet den mensch òf eer òf machtigh
gout? Hy leeft naer wensch, die uwe velden bout, O wel geluckigh wout!
DAMON.
Nu Philos, 't is genoegh, laet ons van hier vertrecken,
Laet haer dit nieu gedicht als voor een lesse strecken.
Een lesse van een vrient, die haer ten besten raet.
PHILOS.
Dit is een lof-gedicht voor onsen vrijen staet;
Maer laet my dit gesangh, op dat ik 't uyt magh schrijven,
Het sal my tot een pant van onse vrientschap blijven.
En 't is een aerdigh liet, dat my ten hooghsten dient.
DAMON.
Die broot voor vrienden sluyt en is geen ware vrient;
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Neemt daer, dat ghy begeert, maer laet'et weder keeren,
Ick moet'et onsen vrient Menalcas oock vereeren,
Het is hem toegeseyt.
PHILOS.
Het sal alsoo geschiên,
Maer ick ga mijnes weeghs, en na de schapen sien.
DAMON.
God spaer u langen fijt, en wil u oock geleyden,
En geef u hooy in stal, en klavers op de weyden,
En altijt verschen melck, en altijt vetten room,
En midden in de nacht voor al een soeten droom.
Siet daer een herders wensch.
PHILOS.
Noch hebje wat vergeten.
DAMON.
Wat is dat voor een dingh? ick bid u doe 't my weten.
Segh wat'er noch ontbreeckt.
PHILOS.
Een vrijster in den arm;
Dat maeckt een herders kint by koele nachten warm.
DAMON.
Ja, vrient, dat is'et al; maer ront en klaer te spreken,
Het heeft mijn herderin haer leven noyt geleken.
Sy wil geen rouwen praet, ick moet behendigh gaen,
Of al mijn vrijery die waer terstont gedaen.
PHILOS.
Wel, Damon, weest gegroet, ick magh niet langer blijven,
Ick moet van stonden aen de schapen elders drijven;
Maer ghy doet even staêgh, gelijck een vrijer plagh,
En spraeckt wel van het lief op 't midden van den dagh,
Of tot den avont viel, ja midden in de nachten.
DAMON.
't Is niet dan al te waer, soo vliegen mijn gedachten.
Siet, wat een selsaem dingh! al schijnt'et ongeval,
Een soete dwepery is minnaers lief-getal.
De vrijers al gelijck, en wie daer immer minden,
En weten menighmael haer geesten niet te binden,
Soo maelt haer innigh breyn, dewijl het eeuwigh werckt;
En dus verloopt de tijt, oock eer het iemant merckt.
PHILOS.
Ghy geeft my weder stof en reden om te praten,
Maer des al niet-te-min, ick moet het daer by laten;
Ick ga tot mijn bedrijf.
(Philos gaet binnen)
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DAMON.
Wel, als het wesen moet,
Soo weest van my bedanckt en andermael gegroet.
Maer ginder, na my dunckt, sie ick de Nimphe komen,
Die mijn vervoerde ziel heeft krachtigh ingenomen.
Sy is vol diep gepeys, na ick aen haer bemerck,
En dat is in 't gemeen verheve sinnen werck.
Ick wil hier onder 't loof een weynigh my versteken,
Sy sal misschien een woort tot haer gedachten spreken,
Een woort, dat mijnen geest sal dienstigh mogen zijn,
En brengen eenigh heyl aen mijn benaude pijn.
ASPASIA.
Hoe wort een jonge maeght bywijlen aengebeden,
Om dat men vreugde soeckt ontrent haer teere leden!
Hoe worts' in tegendeel met driften omgevoert,
Terwijl een vierigh oogh op haer geduerigh loert!
Wat is'et voor een gril, die, in de jonge lieden,
De krachten van de ziel volmachtigh kan gebieden?
En waerom kiest een man, in sijn verdraeyt gemoet,
Een die hem tegenstaet, en stagen oorlogh doet?
En waerom kiest een maeght, als met geheele sinnen,
Een die haer niet en meynt, oock niet en wil beminnen?
En waerom hoortse niet een droef en vierigh hert,
Dat met geheele kracht tot haer gedreven wert?
Daer zijn hier in het wout verscheyde jonge lieden,
Die my haer echte-trou uit liesd' ootmoedigh bieden;
Maer ick ben uytter aert afkeerigh van de min,
Veel sweeft'er om mijn hert, maer niemant komt'er in.
Maer wat is dit geseyt? sal ick Diana slachten,
En uyt het echte bedt geen soete kinders wachten?
Sal ick mijn gulle jeught vertreuren sonder man,
Daer Thirsis anders wil, en ick wel anders kan?
Dit wit, dit aerdigh tuygh, is dit om niet gewassen?
En sou in desen arm niet wel een vrijer passen?
Voor my, ick segge ja, het kroos is my soo goet,
Als 't of aen Galathé, of Amarillis doet.
Maer schoon ick dit gevoel, mijn afgekeerde sinnen
Door vrijen noch gevley van vrijers zijn te winnen.
Daer is, ick weet niet wat, dat my onseker houdt,
En dat mijn grilligh hert de jonge lieden schout.
Veel herders hier ontrent, en uyt de naeste vlecken,
Die pogen dese borst tot hare min te trecken:
Maer wat oyt iemant doet, het raeckt mijn herte niet,
't Is mis en sonder vrucht al wat Cupido schiet.
Dus schoon al Hylas komt ontrent mijn deure spelen,
Of Thirsis in der nacht een deuntjen plagh te quelen;
Ick wil geen boere praet, ick wil geen herders liedt,
Al leende Pan haer selfs een nieu-gesneden riedt.
Mijn geest wil elders heen, en vry al hooger sweven,
En dit is my gestaegh als in de borst geschreven.
Wat is dit voor een drift, of voor een malle pracht,
Dat ick op hooger staet, en groote vrijers wacht?
Ick ben een herders kint, geboren aen der heyden,
En wat ick heb geleert, is niet dan schapen weyden;
En des al niet-te-min, soo wil mijn ydel oogh
Gantsch boven mijn bedrijf, en uyt'er maten hoogh.
't Is wat het wesen mach, ick kan het niet beletten;
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Ick weet mijn vluchtigh hert op herders niet te setten:
Het is een seldsaem dingh, het is een vreemde gril,
Dat niemant sijnen geest bestiert gelijck hy wil;
Maer dat ick mijn gemoedt van herders heb getogen,
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Daer ben ick door een droom noch onlangs toe bewogen,
Niet die by nachte komt, maer als de dageraet
Den hemel open doet, en uyt haer kamer gaet:
Het is van outs gelooft, dat soo een nacht-gesichte
Is van een diep geheym, ja van een groot gewichte,
Om dat'et voor gewis als van den Hemel koomt,
Het zy het dient gewenst, of dat'et dient geschroomt.
Het scheen, daer quam tot my een machtigh prins genaken,
Terwijlen Coridon en ick te samen spraken;
Hy nam my metter handt, en sagh my gunstigh aen,
En stiet den herder wech, en heet hem henen gaen.
Ik had een schoone krans, van bloempjens net geweven,
Die my een herders kint te voren hadt gegeven,
Die nam de koningh wech, en seyde: 't is genoegh,
Eens waerje voor het vee of voor een rouwe ploegh,
Nu is een machtigh vorst tot uwe min genegen;
En siet, daer quam een kroon my op het hooft gesegen:
Niet als een herderin of als een boere maeght,
Maer als een machtigh vorst of koninginne draeght.
En siet, het schoon juweel scheen my soo wel te passen,
Als of'et met'et hayr was uyt mijn hooft gewassen.
En 't was geen menschen hant die my de krone gaf,
Sy quam, na dat my docht, als van den hemel af.
My docht, daer byen oock ontrent mijn lippen vlogen,
En leggen in den mondt wat by haer was gesogen
Uyt tijm en roosmarijn, uyt bloem, of roseblat,
Soo dat ick, sonder pijn, den soeten honingh at:
Want schoon ik my bewoogh, en oock bestont te spreken,
De byen hebben my noch echter niet gesteken,
Sy vlogen in het veldt, en keerden uyt het groen,
En 't scheen alleen gedaen om my vermaeck te doen.
Stracks hoord' ik daer ontrent veel hondert duisent menschen
Die my van alle kant geluck en zegen wenschen,
En mits 't ontelbaer volck met luyder kele riep,
Ontsprongh ick uit den droom, soo dat ick voort ontsliep.
Ick gingh van stonden aen tot wijtberoemde luyden,
En oock by seker wijf dat droomen kan beduyden,
Daer wert mijn doe geseit (o vremt en seltsaem dingh!)
Als dat my over 't hooft een kroon en scepter hingh,
Ja, dat my voor gewis iets groots sou overkomen,
Dat my door geen bedroch sou werden afgenomen.
Dit heeft my nu een wijl gesworven door het hooft,
En 't schijnt dat mijn gemoet al veel hier van gelooft.
Of dit nu Goden zijn, of onder-aertsche spoken,
Die dit verholen vuur, in mijn gedachten, stoken,
Is my noch onbekent; maer soo veel is'er van,
Ick wil noch Coridon, noch Damon tot een man.
Ick wil dan voor een tijt in desen sin volherden,
Tot dat ick nader sie wat hier van sal gewerden.
In al wat trouwen raeckt, daer moet men sachtjens gaen;
Want die sich hier misgrijpt, die is'er qualijck aen.
Maer ginder uyt het wout sie ick een herder komen,
Wiens geest is over my gantsch vierigh ingenomen.
Ick wil hier stille staen, en hooren wat hy seyt,
Ik weet dat sijn gemoedt door my in rosen leyt.
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(Damon vertoont sich, en genaeckt Aspafia.)

DAMON.
Godinne van het wout en alle groene velden,
Die, waer ick henen ga, van uwe schoonheit melden,
Doch mijn onrustigh hert noch verre boven al;
Ick heet u wellekom in dit gesegent dal.
Mach ick hier eenmael sien, o troost van mijn gedachten!
Daer op mijn dorre ziel, en al mijn sinnen wachten?
Ick heet u wellekom, o troost van mijn gemoet!
Die met uw oogh my streelt, en met uw mont my voet.
Soet nimphje, geestigh dier, o blompje van der heiden,
Mocht ick beneffens u mijn teere schapen weyden!
Ach! mocht ick in uw arm eens leggen in het groen,
'k Woud' u, als Venus selfs, daer dienst en hulde doen,
Ja, wou mijn gantsche kracht tot uw vermaeck besteden.
ASPASIA.
Wel, dat is wel gevrijt, en al in korte reden.
Maer sachtjens, lieve vrient, 't en gaet'er niet soo breet.
DAMON.
Ick sweer u, lieve nimph, ja met een dieren eet,
Ick woud' uw dienaer zijn, en woud'et eeuwigh blijven,
Ja, in mijn trouwe hert uw zoete name schrijven.
Ick woud' al watje wenscht u koopen in de stad,
Ja, storten in uw schoot al wat ick immer hadt.
Ick woud' u, waer ick gingh, gedurigh mede leyden,
Geen doot of ander ramp en soud ons konnen scheyden.
Neemt my ten lesten aen, en spreeckt het troostigh woort.
ASPASIA.
Ick ben noch, lieve vrient, soo verre niet bekoort.
DAMON.
Wel, laet my dan een reys uw rooden mondt genaken.
ASPASIA.
Ghy sult'et al te grof, en my te grimmigh maken.
DAMON.
Wel, is'er dan geen troost voor mijn benaude borst,
Die naer uw gunst alleen, en uw genade dorst?
Staet my een kusjen toe.
ASPASIA.
Waer gaen uw losse sinnen?
Bedaert u toch, mijn vrient, men kust geen velt-godinnen.
Men viert die maer alleen met reuck en offer-werck,
Of op een hoogen troon, of in een schoone kerck.
Leert beter, rouwe gast, uw dienst en plichten weten.
Denckt aen den ouden tijt, die niet en dient vergeten,
En wat eens overlangh Actaeon overquam,
Doe hy in dit geval te grooten vrijheyt nam.
DAMON.
Ey, segh eens, geestigh dier, veel soeter om te minnen,
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Ey, waerom spanj' uw geest soo krachtigh tegen my,
Die 't al aen u bemint, tot aen uw slaverny?
Heb ick hier in het dorp mijn leven oyt gevochten,
Hoewel het menighmael de rauwe gasten sochten?
En ben ick niet soo stil, en van soo koelen bloet,
Gelijck ons ouden vrient Alphesibeus doet?
Kan ick niet na de kunst een aerdigh deuntjen spelen?
Kan ick niet op een riet of op een moesel quelen?
Ben ick niet soo gesint, en wel soo rap te voet,
Gelijck de Boxvoet Pan of uwe Thyrsis doet?
En wat de schoonheyt raeckt, ick moet'et u verklaren,
Ick heb my gister noch gespiegelt in de baren,
Juyst als het niet en woey; en seker, ick bevont
Dat mijn gelaet niet slecht, maer hups en geestigh stont.
Ey! segh, wat schort'er dan, wat is aen my te laken,
Dat ghy my niet en wilt uw vrient en dienaer maken?
Dat ghy my dus verstoot, en niet eens letten wilt,
Hoe veel een geestigh quant van onse mop verschilt?
ASPASIA.
De reden van mijn doen en kan ick niet versinnen,
U kan ik onder dies, o herder! niet beminnen;
Ick weet, ghy hebt verstant, soo wel als iemant doet,
Ick vind' u heus in tael, en in geselschap soet;
Dat ghy beleefder zijt als and'ren, is gebleken,
En weet gelijck het dient, een vrijster aen te spreken:
Maer echter, lieve maet, ick voel voor u geen min,
Geen plaets of eenigh heyl in mijn verdraeyden sin.
God geve watje doet, het kan my niet bekoren,
Ick ben, na dat my dunckt, voor herders niet geboren,
Ick ben niet voor een dorp. Dus, sooje my gelooft,
Laet my voor die ick ben, en rust uw deusigh hooft.
DAMON.
O wat een droevigh woordt, en wat een harde reden!
Het treckt my door het breyn, ja, door de gantsche leden.
Waer heb ick dit verdient, dat ghy soo vinnigh spreeckt,
En met een stuur gelaet mijn lust en herte breeckt?
Ick doe u wat ick kan, met hert en gantsche sinnen,
Noch heb ick evenwel op u niet konnen winnen.
Mijn geest is immers stil waer dat ick henen ga,
En echter krijgh ick niet het langh gewenschte ja.
Waer dat ick eensaem ben, daer gae ick overdencken,
Hoe ick iet vinden sal dat ick u mochte schencken:
Al wat de Lente geeft, al wat de Somer draeght,
Al wat de Winter sent, 't is voor u, schoone maeght.
Soo haest de Mey genaeckt, ick ga terstont verkiesen
Een koitjen voor een musch, gebreit van groene biesen;
Ick lette waer een vinck, of waer een putter broet,
En schenck u dan een nest, een pant van mijn gemoet.
Soo haest de gulde son is hooger opgeresen,
En dat'er eenigh fruyt van boomen is te lesen,
Of dat'er oyt een roos is vroeger alsse plagh,
Ick maeck dat ick'er krijgh soo vaerdigh als ick magh.
En als ontrent de Herfst de vroege druyven rijpen,
Ick weet'er metter vaert een trosjen uyt te grijpen,
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En 't wordt u toegebracht, eer dat'er eenigh man
Een vrucht van desen aert om gelt bekomen kan:
En schoon de Winter raest, ick laet my noyt verdrieten
Een vogel op het ijs of in de snee te schieten.
In 't kort, is 't heet of kout, de velden dor of groen,
Ick weet gedurigh iet om u vermaeck te doen;
Maer noch en baet'et niet. Eylaes! uw koele sinnen
En zijn door soet gevley of gaven niet te winnen.
Wat ick u segh os doe, ghy blijft gelijckje waert,
Dies klaegh ick wel te recht van uwen harden aert.
Wel magh ick dan, eylaes! van u geen troost verwerven,
Soo moet ick voor gewis, in korte dagen, sterven.
Ick sal voor uw gesicht verdwijnen als de snee,
Tot leet en groot verdriet van al mijn weeligh vee.
Maer schoon ick nederdael tot in de nare kusten,
Daer Caron stierman is, en al de zielen rusten,
Daer noit geen ster en is, geen maen of sonne-schijn,
Noch zulje nimmermeer van my ontslagen zijn.
Want mag'er oyt een geest, na dit ellendigh leven,
Eens komen uyt'et graf, en op der aerden sweven,
Soo wil ick even staegh u woelen om het lijf;
U geven over-al een droevigh tijt-verdrijf,
U blasen in het oor, u trecken by de vlechten,
Daer mede ghy de jeught met minne kunt bevechten;
U storen in den slaep, u quellen in den droom,
Oock daer ghy ruste soeckt ontrent een groenen boom.
In 't holste van den nacht, als alle minnaers slapen,
Of loon van trouwe min by haer geselschap rapen;
Dan sal mijn bleecken geest u snorren om den kop,
Tot u het grilligh breyn sal draeyen als een top.
En als ghy roept om hulp, dan sal ick stracks verdwijnen,
Maer op een oogenblick u wederom verschijnen;
Dus waer ghy eensaem zijt, in bos of eenigh dal,
Weet, dat ick even staegh uw sinnen plagen sal.
Mach ick, terwijl ick leef, geen troost van u genieten,
Soo hout'et voor gewis mijn doot sal u verdrieten;
Mijn lijveloose geest sal u een straffe zijn,
Om dat mijn jonge ziel moest quellen in de pijn.
ASPASIA.
Wat mooghje, rechten bloet, al vreemde kuuren drijven!
Gewis, al watje seght is klap van oude wijven.
De mensch, die eens het lijf hier in den grave liet,
En vint men naderhandt hier in de werelt niet.
Sijn tijt is dan geweest, hy kan geen menschen quellen,
Hy vaert ten Hemel op, of onder in der Hellen.
Hy keert noyt weder hier, waer hy oock wesen magh,
De boom blijft daerse valt of alsse neder lagh.
Ghy zijt een hups gesel, en weet oock gauwe treken,
Een vrijster (weest gerust) en kan u niet ontbreken,
Gaet, treet maer in het werck, gelijck een vrijer plagh,
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Ghy sult haest zijn verselt, misschien oock desen dagh.
DAMON.
Hoe soud' ick op een dagh u geestigh beeldt vergeten!
Ick sage van de wolf my liever hier verbeten
En oock mijn beste schaep, eer met soo lossen sin
Te laten in mijn hert een nieu bedachte min.
Soo langh de koele windt sal op der aerden waeyen,,
Soo langh den seven-ster sal om den hemel draeyen;
Soo langh de klare son sal geven haren schijn,
Soo langh, o frisse bloem! sal Damon uwe zijn.
ASPASIA.
Wel, herder, 't is genoegh; ick weet, dat mijne schapen,
Die ginder aen den bergh, of in de laeghte slapen,
Haest dienen t'huys geleyt; ghy siet, den avont valt,
En seker, na my dunckt, het is genoegh gemalt.
Ghy, gaet dan uwes weeghs, 't is tijt van hier te scheyden,
DAMON.
Princesse, weest gerust, ick sal u gaen geleyden,
Ter plaetse daerje wilt.
ASPASIA.
Neen, dat en wil ick niet,
Maer dank u evenwel dat ghy my gunste biet;
Doch gaet, 't is mijn bevel.
DAMON.
Het sal dan soo geschieden;
Maer, nimphje, laet ons doen gelijck de heusche lieden:
Een kusje sonder meer.
ASPASIA.
Ick segge, weest gerust,
Ick heb mijn leven langh geen herder oyt gekust.
DAMON.
En laet my dan alleen aen u een kusjen geven,
Het sal my zijn een salf voor mijn verdrietigh leven.
Wel, soo ick niet en mach genaken uwen mont,
Uw' hant is my genoegh.
(Aspasia weygert)

ASPASIA.
Ghy maeckt'et al te bont;
Gaet wech, of ick vertreck.
DAMON.
Uw woorden zijn geboden.
Ick acht u, schoonste maeght, meer dan de grootste Goden,
En t'wijl ghy dit bevel aen Damon hebt gedaen,
Soo kust hy noch de grondt daer op ghy hebt gestaen;
Maer lieve, noch een woort, hoort doch uw dienaer spreken.
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ASPASIA.
Hey Damon, 't is genoegh, het zijn uw oude treken.
Ick speure watje soeckt, ick ken uw rancken wel,
Ghy pooght na tijt-verdrijf, en soeckt maer enckel spel.
DAMON.
Princesse van het wout, van duysent uytgelesen,
Voorwaer ick sal voortaen niet meer uw vrijer wesen,
Nadien het u mishaeght, en mits uw hoogen moet
Siet op een ander wit, als hier een vrijster doet.
Ick sal het laten gaen, wil yemant u verhoogen,
Laet ick maer sijn uw vrient, ick sal noyt vorder pogen,
Maer blijven als ick ben.
ASPASIA.
Hoe! wat is dit geseyt,
Een vrijer of een vriendt is daerin onderscheyt?
DAMON.
Ja trouwen, soete maeght, ick sal 't, belief 't u, seggen:
Een vrijer sal de gront dus van sijn saken leggen,
Hy pooght door trouwen dienst, daer hy 't verstant op wet,
Te krijgen metter tijt gemeenschap in het bedt.
Een vriend gaet anders toe, en wil maer liefde dragen,
En haer, dien hy bemint, in alle dingh behagen,
Ja dienen waer hy kan, en daer op staet hy stil;
Siet daer een ander werck, als dat een vrijer wil.
Al dat een vrient bedrijft, dat heeft gesette palen,
En over heusse gunst en wil hy nimmer dwalen;
Sijn kus heeft geen gevolgh, geen dieper oogh-gemerck,
Maer eyndight even selfs in dat ellendigh werck;
En, met een woordt geseyt, hy doet gelijck een broeder
Sijn broeder liefde toont, of als een teere moeder
Haer dochter somtijts kust, wanneer sy van haer scheyt,
Of als een aerdigh kint bywijlen soentjens vleyt.
Princess' op dese voet wil ick mijn saken stellen,
Om soo uw geest niet meer door mijn gevry te quellen;
Ick wil uw broeder sijn, of wel uw' trouwe vrient.
Gedooght op desen gront van my te zijn gedient.
ASPASIA.
Voor my, ick spreke ront, het zijn onguure menschen,
Die niet een grooten hoop van goede vrienden wenschen;
Men heeft die noyt te veel.
DAMON.
Ey, laet dan heden toe,
Dat ick met u voortaen als met een suster doe.
ASPASIA.
Ick ken uw vroomen aert, oock wil ick u betrouwen,
Dat ghy met reynen geest sult heusche vrientschap houwen;
Ghy, doet dan als een vrient, en set doch uyt uw sin
De rancken van der jeught, en grillen van de min.
Voor al tot dertel jock en toont u niet genegen,
Maer heus en recht beset, gelijck als vrienden plegen;
En als ghy van my scheyt, of anders my begroet,
En raeckt my anders niet dan als een moeder doet,
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Of als een broeder plach; maer vorder iet te pogen,
En sal mijn suyverheyt van niemant oyt gedogen.
Uw gunst moet eerbaer zijn, in wil en in der daet,
Dus wacht u nu voortaen van dertel ongelaet.
Indien ghy nu belooft dat ghy dit na sult komen,
Soo wordje my tot vriendt op heden aengenomen.
Geeft my daer op uw handt.
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DAMON.
Wel, dat'et suyver zy;
Ontfanght dan, tot bewijs, een heusschen kus van my,
Soo als het ons betaemt.
(Hy kust vry wat anders als broederlick, haer wat langh vast houdende.)

ASPASIA.
Is dat nu suyver kussen?
My dunckt, ghy gaet te werck gelijck de kriele mussen;
Neen, vrient, dat schaf ick af, 't en is geen broeders soen,
Het schijnt ghy trecke-beckt, gelijck de duyven doen.
Nu heeft die vriendschap uyt; ghy bleeft niet in de palen,
Daer over mijn verlof geen macht en gaf te dwalen.
DAMON.
Genade, soete maeght, het was myn eerste reys,
Ick wil het beter doen en na den rechten eys.
ASPASIA.
Meen, lincker, 't is genoeg, ghy kunt geen vrientschap vieren,
Dat spel dient niet gepleeght ontrent de jonge dieren.
DAMON.
Maer segh my doch een reys, wat quaet is u geschiet?
Een rooden mont gekust, verliest haer blosjen niet.
Ick neem, tot meerder blijck, de byen tot getuygen,
Die uyt een frisse roos haer was en honigh suygen;
En 't schaet de bloemtjens niet, haer glans blijft even schoon
ASPASIA.
Het geen ghy vriendschap heet, dat acht ick niet een boon;
Ghy hebt'et al verbrot met uw doortrapte grepen,
Ick ben door uw bedrijf nu fijn genoegh geslepen,
Mijn beckj' is niet soo geel gelijck het eertijts plagh,
Doen ick uw slim beleyt al siende niet en sagh,
Siet, die my eens bedrieght, al bid hy menighwerven,
Ja wil, gelijck het schijnt, uyt liefde voor my sterven,
Ick geef hem geen geloof, dat speeltjen heeft gedaen,
Hy mach wel stille zijn, en ghy mooght elders gaen.
(Binnen)

DAMON.
Ach! 't is nu al verkerft, wat sal ick nu beginnen?
Voorwaer ick ben te plomp een aerdigh dier te minnen.
Ick had een mooy begin, een goede gront geleyt,
En my was herten-lust, en soete vreught bereyt.
Had ick maer sacht gegaen, gelijck ick had begonnen,
Daer was geen twijfel aen, de vrijster was gewonnen;
Mijn liefde was vermomt met vrientschaps heuschen schijn,
Daer op kreegh ick een kus, hoe kon'et beter zijn?
Ach, plompert als ick ben! ick bleef met groot verlangen,
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Ick bleef haer aen de mondt, en aen de lippen hangen,
En toen was 't al verbrot; siet, hoe te grooten spoet
Noyt aen een jongh gesel, noyt yemant voordeel doet.
Maer segh eens, brandigh hert, wie sou dit anders maken?
Kan yemant killigh zijn, als hem de leden blaken?
Kan een die dorstigh is, te midden in den wijn,
Sich houden van het vocht, en sonder drincken zijn?
Voor my, ick segge meen. Mijn ziel wort aangedreven,
Mijn herte lagh en joegh, om haer een kus te geven,
En als ick had verlof, kon ick, in sulcken staet,
De langh gebeden kus bepalen na de maet?
Kond' ick mijn heeten lust, mijn sinnen wederhouwen,
Doen sy haer soeten mont mijn lippen wou betrouwen?
Neen, neen, verdwaelde ziel! die macht en hadje niet,
En daerom treur ick nu, en smelt in mijn verdriet.
De vrijster is gegaen, met gramschap aengesteken,
Vermits ick van den wegh te verre was geweken,
Door al te gullen kus: ick brack het nieu verbont,
Dat tusschen haer en my nu als versegelt stont.
Wat is de liefd' een tocht! wat ongewoone krachten
Beroeren onsen geest, en dwingen ons gedachten!
Al had Diana selfs ontrent de maeght gestaen,
Noch had ick, ick beken 't, my evenwel ontgaen.
O dwaesheyt van den mensch! en onbedachte streken,
Om soo een korte vreught sijn welvaert af te breken,
En al sijn herte-wensch. Ach! daer is nu geen raet,
Het schijnt dat my de ziel uyt desen boesem gaet.
Maer wat is dit geseyt, sal ick gedurigh klagen,
En ken ick niet een mensch, die ick om raet kan vragen?
My dunckt ick weet een vrient, die my, in dit geval,
Of troost, of sachter druck, of uytkomst geven sal.
Maer na dat ick bemerck, hier komt hy juyst getreden,
Hy boot aen my sijn hulp, noch niet seer langh geleden.
't Is Philos, mijn gebuer, een wonder rap gesel,
Die hups en geestigh is o trent het minne-spel.
PHILOS
Wel vryer, weest gegroet.
DAMON.
Veel goets moet u gebeuren,
PHILOS.
Wel hoe dus, oude vrient, wat doet u eensaem treuren?
Is 't noch al om de geen, die ghy soo bijster prijst?
DAMON.
Och ja, om haer die my noyt eer of gunst bewijst.
Och wist ick nu een mensch, die my eens kon ontdecken,
Waer door ick tot myn gunst haer sinnen moghte trecken,
Ick wou hem vriendschap doen, en eeren als een God.
PHILOS.
Hoe Damon, is'et ernst, of is'et enckel spot?
DAMON.
Spot, herder? neen gewis, iek heb, voor lange dagen,
By na mijn eygen ziel de vrijster opgedragen;
Want al wat uyt de lucht of son of mane quam,
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Was dat ick my tot hulp, en haer tot dienste nam;
Maer 't heeft my niet gebaet. Sy heeft my al geweygert,
En is tot felder haet gedurigh opgesteygert:
En schoon sy, hart geperst, by wijlen iet ontsingh,
Het was haer enckel spot, en als een nietigh dingh.
Ick had op desen dagh een soeten treck begonnen,
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Maer stracks al weder niet, al weder niet gewonnen.
Hoe seer ick my bedwangh, mijn aenslagh is gemist,
En ick heb sonder vrucht mijn tijt hier in gequist.
Ick heb mijn heeten brant met vriendschap willen decken,
Op dat ick metter tijt haer soo tot my sou trecken:
Maer al mijn loose vont die is te niet gegaen,
De liefde doet haer werck, en hanght geen mom-tuigh aen.
Hy wil geen guychel-spel, hy kan geen dingen veynsen,
Het leyt hem in den mont al wat de sinnen peynsen.
Dus is'et my gemist, dies ben ick sonder raet,
Soo dat mijn bange ziel haer eygen leven haet.
PHILOS.
Tot troost, mijn waerde vrient, om hier eens uyt te komen,
U dient een beter vont tot u behulp genomen:
Kont ghy door soet gelaet niet winnen hare gunst,
Soo gaet tot helsch gespoock, en tot de swarte kunst.
Ick heb'et noch een reys voer desen u geraden,
Als ick u lestmael sagh met droefheyt overladen,
Maer ghy verstiet'et al, wat ick of iemandt riedt,
En die geen raet en volght, die smoort in sijn verdriet.
DAMON.
Maer waer is doch een mensch in al het lant te krijgen,
Die troost of bate weet voor mijn ellendigh hijgen?
Men hout'et voor gewis, dat in het gantsche landt
Geen baet te vinden is voor heete minne-brandt,
Als by haer diese werckt. Geen dranck of groene kruyden
Verstrecken noyt tot hulp aen siecke jonge luyden,
Indien haer sieckte sproot uyt onbeveynsde min.
PHILOS.
Daer valt ghy wederom in uw verkeerden sin.
Ick segge, dat de kunst een vrijster kan bewegen,
En maken in den geest, tot die haer soeckt, genegen;
Ja, dryven uyt de ziel verdriet en ongeval,
En sooj'et niet en weet, hoort wat ick seggen sal:
Daer is een wonder-wijf in dit gewest te vinden,
Dat geeft, gelijck het schijnt, geboden aen de winden,
En regels aen de lucht en aen de klaere maen,
En doet, als met een woort, de sterren ondergaen.
Sy jaeght, wanneerse wil, de vissen uyt de stroomen,
Het kooren van het velt, de fruyten van de boomen;
Sy maeckt een groote storm en onweer op de zee,
Soo dat'er niet een schip mach duren op de ree.
Sy doet het gantsche wout en al de rotsen drillen.
Sy kan den rassen loop en al de beecken stillen.
Sy toomd' oock aen de leeuw sijn ongetoomden muyl,
En roept de koude slangh uyt haren diepen kuyl.
Sy doet door al het landt de naere geesten draven,
En dwinght, wanneerse wil, de dooden uyt de graven.
Sy jaeght den donder uyt, en drijft een maghtigh schip,
Of in een grousaem diep òf op een hoogen klip.
Sy weet oock boven al verscheyde minne-streken,
En kan oock, daer se wil, een killigh hert ontsteken.
Ja, weet al wederom te koelen desen brandt,
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En 't wordt alsoo gelooft door al het naeste landt.
DAMON.
O! wou nu eenigh mensch my desen heuvel wijsen,
Ick wou hem boven al mijn leve dagen prijsen;
Des wat ick bidden mach, doet ghy het, lieve vrient,
En leyt my tot den bergh, of elders daer het dient.
PHILOS.
Moest ick niet in het dorp, en dat den naesten morgen,
Veel dingen tot den bouw, die noodigh zijn, besorgen,
Ick was er toe bereyt.
DAMON.
Indien het wesen magh,
Soo stelt uw saken uyt, en gunt my desen dagh.
PHILOS.
Ick moet noch heden selfs mijn schapen gaen verdrijven,
De kudd' is wonder groot, sy mach niet langer blijven
Ontrent den schralen bergh, daer sy op heden weyt.
DAMON.
Wat schade kan het zijn, soo ghy wat langer beyt?
PHILOS.
Wel, als ick immers moet, soo wil ick ronder spreken,
En seggen open uyt, wat dat'er mach gebreken;
Hoort Damon wat'er schort: ick heb nu groot belet,
Cyprijne, lieve maet, die heeft my dagh geset.
Cyprijne, sooje weet, de schoonste van de maeghden,
Die oyt aen herders oogh, door soet gelaet, behaeghden,
Die heeft my plaets geset in seker lustigh dal,
Daer ick haer, met vermaeck, van liefde spreken sal,
Daer ick, indien het luckt, van haer gebloosde wangen,
Sal meer als eenen kus tot mijnen troost ontfangen.
En wie het niet en weet, ghy weet'et, lieve vrient,
Dat soo een goeden kans my niet versuymt en dient.
DAMON.
Wel, Philos, is het stuck op sulcken wijs gelegen,
En hanght u over 't hooft die langh-verwachten segen,
Soo neemt uw kanse waer, gebruyckt dat hoogh geluck,
En stelt uw bange ziel ten lesten buyten druck.
Ick ga dan daer ick kan, en sal geheele dagen
Of aen het naeste dorp òf in de steden vragen,
Waer sich het wijf onthout die vrijers heelen kan.
PHILOS.
Wel doet niet als een kint, maer als een deftigh man:
Wat u voor oogen komt, en wilt u niet ontsetten,
Maer pooght in rechten ernst op alle dingh te letten;
En als ghy weder keert, soo laet my doch verstaen,
Wat ghy begonnen hebt, en hoe het is gegaen.
DAMON.
Vaert wel, geminde vrient, ick sal het stuck beginnen,
Ick wensch u goeden dagh, en een geluckigh minnen,
Soo hebje dat ick soeck.
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PHILOS.
Wel, herder, zijt gegroet,
God sent u veel gelucx, en nimmer tegenspoet.
Is 't niet een wonder stuck! Hoe gaen des werelts saken!
D'een pooght na hoogh bedrijf, en weet'er toe te raken.
Een ander, wat hy doet, die worstelt met de noot,
En leeft in stage sorgh tot aen de bleecke doot.
Ick ben een slecht gesel, en heb maer weynigh schapen,
Noch ga ick evenwel met blijde sinnen slapen.
De vrijsters van het wout die zijn op my gesint,
En was niet sonder troost, waer ick oyt heb gemint.
Want oock Cyprijne selfs, de schoonste van den lande,
Die geeft my menighmael een kus ten minne-pande;
Een kus vol Nectar selfs, en enckel honigh-raet,
Die my tot aen het mergh, en in de ziele gaet.
Maer Damon, onse vrient, een geest die weet te leven,
Die grooter kudd' als ick geduerigh heeft gedreven,
Die vrijt maer sijns gelijck, en echter vanght hy niet,
Dies leeft de goede man in eyndeloos verdriet.
Hy streckt nu sijn gemoet tot aen de nare spoken,
Om in een killigh hert een vuur te mogen stoken.
Siet, wat de liefde doet, en hoe een brandigh hert,
Door tochten van de jeught, door lust betoovert wert.
O! 't is een hoogh geluck als jonge luyden paren
Met onbedwongen wil, en in haer groene jaren,
En niet door helsch gespoock of grilligh tover-kruyt.
O Goden! magh het zijn, gunt my een vrije bruyt!
(Binnen)

Het tweede bedrijf.
DAMON.
Ach! was'er iemant nu, die my eens wilde toonen
Waer ick behoor te gaen, ick wou mijn leitsman loonen,
Want ick ben hier verdwaelt; maer ginder is een mensch,
Die sal, op mijn versoeck, wel seggen dat ick wensch.
Ey segh my, lieve vrient, waer dat ick hier ga dolen.
PHORBAS, KOOLMAN.
Het lant, daer ghy hier zijt, daer graeft men zwarte kolen,
De beste vrucht die 't heeft, en dat 's mijn daeglijcx werck.
Let, jonglingh, waerje gaet, en neemt op alles merck:
't Is hier een schralen hoeck, en niet als dorre gronden,
Daer wert noch lustigh kruyt, noch boom, noch bloem gevonden,
En jonckheyt soeckt vermaeck; dus keert doch, lieve vrient,
Hier is geen soet bejagh dat uwe jaren dient.
DAMON.
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Men heeft my doen verstaen, dat sich in dese velden
Een destigh wijf onthout, dat ieder weet te melden
Wie hem geworden sal tot man of echte vrou;
Ick wensch, dat eenigh mensch my tot haer leyden wou.
PHORBAS.
Ja, steeckt u desen wesp, wel aen, ick wil u helpen,
En wou, indien ick kon, uw' droeve wonden stelpen:
Gaet, klopt aen genen bergh, die heet men Gog-Magogh,
Daer woont een nare-kol, maer hoet u voor bedrogh.
Siet vry dit lantschap aen, het schijnt gelijck te treuren,
En nimmer sagh ick vreught ontrent haer swarte deuren.
Daer is, gelijck het schijnt, een woonhuis voor de doot:
Geen hoenders op de werf, geen eenden in de sloot.
Daer kan geen jonge maeght een aerdigh kransje weven,
Om tot een minne-pant haer vrient te mogen geven.
Daer is geen bloem-gewas, geen groen, of aerdigh kruyt,
Daer is geen frisse roos, die aen der heyden spruyt.
Daer kan geen dorstigh mensch een peer of appel krijgen,
Schoon hem de moede borst, en al de leden hijgen.
Daer is geen boom ontrent, daer is geen edel fruyt,
Daer is geen nachtegael die in de boomen fluyt.
Men hoort'er niet een mees of ander vogel singen,
Men siet'er niet een ree, ontrent de klippen, springen.
De raef, het leelijck dier, dat sit alleen en krast,
Ter plaetse daer het mosch, op dorre rotzen, wast.
Men siet de fleder-muys, en wonder vreemde dieren,
Ontrent haer dorren bergh, en om haer gevel swieren,
Tot in haer kamer toe; en uyt een diepe kuyl,
Daer hoort men evenstaêgh de stemme van een uyl.
Haer toegangh is gegront, niet met gehouwe steenen,
Maer 't is een vremt verwelf van dorre menschen beenen,
Geschakelt over een; siet daer een vreemt gebou,
Waer van oock Roelant selfs de schrick bevangen sou.
Hier siet men vuyl gebroet van alderhande slangen,
Of swieren door het huys òf aen de mueren hangen,
Een dick-gebuyckte pad, en aller padden moêr,
Die kruypt ontrent het wijf, te midden op de vloer.
Hier zijn geraemten by van hondert doode beesten,
Van kinders noyt gebaert, van lijven sonder geesten.
Sy streelt een swarte kat, die vier-ooght in der nacht,
Waer door al wie haer siet een schrick wort aengebracht.
Haer setel is een rif, gantsch selsaem aen te schouwen,
Want noyt en sagh'er mensch soo vremden maecksel bouwen;
In 't korte, waer men komt, men siet'er vuyl gebroet,
Dat sy met groot vermaeck oock aen haer tafel voet.
Hier sit de nare kol, gantsch besich om te stoken,
En met een vreemt gelol haer minne-gift te koken;
Een pot, die swarten damp doet rijsen uyt de lucht,
Is machtigh om een helt te drijven op de vlucht.
Haer lijf is enckel vel, haer oogen diep gesoncken,
En uyt haer hollen mont daer vliegen heete voncken.
Een haer gelijck een peck, dat sweeft haer om den kop,
En waer een krinckel is, daer sit een adder op.
Siet daer het recht gelaet van dieje wilt besoecken;
Ghy vont noyt soo een spoock, al laesje duysent boecken.
Ghy daerom, let'er op, eer ghy het stuck begint.
DAMON.
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Ick sou'er evenwel met yver henen snellen;
Al sat Alecto selfs op 't midden van de baen,
Ick wil, ick sal, ick moet, ick moet'er henen gaen.
PHORBAS.
Wel vrient, zijt ghy bequaem al dit te konnen dragen,
Ick waeg'er toe mijn schaer, wilt ghy uw laken wagen?
Siet, daer is Gogh-Magogh, als 't immers wesen moet;
Gaet, stoot daer op de deur, of klopt'er met de voet,
Het slot sal open gaen.
DAMON.
Ick danck u, lieve macker.
Ick sie het naer gebou, dat maeckt mijn sinnen wacker,
En ga, daer ick vol moet mijn wit bepogen sal.
(Binnen).

PHORBAS.
Gaet, siet dat u niet naeckt een meerder ongeval.
(Binnen)
(Damon komt weêr uyt, en klopt aen 't hol)

DAMON.
Gaet open, Gogh-Magogh! Ick hoore niemant spreken;
Het schijnt dat al het spoock nu elders is geweken.
Gaet open, Gogh-Magogh! Ick hoore niet een mensch,
En echter moet ick sien dat ick van herten wensch.
Gaet open, Gogh-Magogh! Wat sal hier doch gebeuren!
Of is'et al bedroch, en niet als slechte leuren?
Siet, als men drymael klopt, en niemant in en laet,
Dan is'er niet te doen, als dat men weder gaet.
Vaert wel dan, Gogh-Magogh; maer hoe, ik wort bedrogen,
Of dit ongalijck hol dat wort geheel bewogen.
(Hier wort de gordijn bewogen, en gaet onder half open, soo dat men siet hoe 't hol met Lodippe wort
vertoont.)
Wat sie ick? swarten damp. Wat hoor ick? hees geschal;
Dies ben ick graegh te sien wat hier verschijnen sal.
O! wat een dicke smoock komt uyt'et hol geresen,
Sou dit oock wel de mont van AEtna mogen wesen?
Of van den afgront selfs? of van het helsche vier?
En is dit oock een mensch, of wel een grousaem dier?
Een monster of een spoock, of nicker uytter Hellen?
Ick voele tot het mergh mijn innigh hert ontstellen.
Ick beef van enckel schrick. Wat dient'er nu gedaen?
Verkies ick nu de vlucht, of sal ick blijven staen?
Ick vluchten? Ben ick niet vrywilligh hier gekomen?
Al wie recht spoken wil en moet geen nickers schromen.
Schep moet, flauhartigh mensch! ick moet wat nader gaen,
Dat ick langh heb gesocht, dient nu te zijn gedaen.
Wat sie ick! spoutse roock? 't En kan geen mensche wesen;
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Want van soo naren spoock en heeft men noyt gelesen.
Ey, wat een vreemt bejach! wat duycker maek ick hier?
Sy spout geen roock alleen, maer spout oock enckel vier.
Wie sou hier sonder schrick, wie sou hier binnen komen?
My dunckt, dat hier de doot sijn woonplaets heeft genomen:
Want 't is hier enckel rif, waer ick mijn oogen sla,
En 't is vol swarten damp al waer ick heenen ga.
Ach! moet op dese wijs een vrijster zijn gewonnen,
Soo waer'et, na my dunckt, al beter niet begonnen.
Maer wat is dit geseyt? Hoe, Damon! wordje geck,
Gaet in, al sou de droes u vatten by de neck.
Doet nu wat u betaemt; wilt ghy een vrijer heten,
En heeft den bleecken anxt uw hert soo licht beseten?
Ba! sta, gelijck een man, en hoort eens wat'er wanght,
Ghy hebt na dese plaets te bijster seer verlanght.
Doet dat de tijt vereyscht, en stelt u om te spreken,
En seght aen dese Kol al wat u mach ontbreken.
t'Sa, t'sa! daer gaet'et aen; maer wat een selsaem wijf,
Eylaes! het killigh sweet, dat druypt my van het lijf,
Als ick haer maer en sie; 't is seker niet geraden
Noch meer van dit gespoock op mijn gemoet te laden.
Te rugge soo ick kan. Maer stil, o lieve, stil!
My dunckt dat sy my wenckt, en tot my spreken wil.
LODIPPE.
Wat soeckt ghy, jongelingh? wat is van uwe saken?
Wat magh een herders kint hier onder willen maken?
Hebt ghy uw beurs gemist door dieft' of ongeval?
En wilje zijn bewust wie dat uw dingen stal?
Of wilje schoon gewas in korten tijt bederven?
Of wilje dat de vrucht sal op den acker sterven?
Of wilje dat geen melck sal komen uyt den stal?
Of wilje dat geen room oyt suyvel worden sal?
Of wilje vorder gaen, en groote wonders brouwen,
En spellen, naelden, hayr, ja bloote messen spouwen?
Of wilje dat'er bloet sal rijsen uyt den gront,
Daer heden edel nat en suyver water stont?
Of wilje voor een wolf gaen huylen achter lande,
En brengen alle wildt en alle vee te schande?
Of wilj' uw vader selfs, met al uw naeste bloet,
Gaen senden na het rijck, daer yeder blijven moet?
Of wilje bijster haest, of met geswinde pennen,
Tot op den uyterkant van lucht en aerde rennen?
Of wilje nieuwen most doen halen uyt'et lant,
Alwaer een heete son gelijck een oven brant?
Of wilje grooten storm verwecken op de baren;
Soo dat'er niet een schip is machtigh uyt te varen?
Of wilje dat'er vuur sal dalen uyt de lucht,
En dat een machtigh heyr voor weynigh vollick vlucht?
Of wilje tot uw reys bequame winden koopen,
Gebonden na de kunst in ses of seve knoopen?
Of wilj' een snellen berck, of ander machtigh schip,
Doen sincken in de zee, of jagen op een klip?
Of wilje zoo terstont, op dese plaets geseten,
Wat man of vrouwe doet, of waersy zijn, nu weten?
Of wilje met bescheyt hier in een spiegel sien,
Wie u ter rechter tijt sal echte trouwe biên?
Of wilj' onsichtbaer gaen om lust te mogen plegen,
Daer man of jonge vrou in duyster is gelegen?
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Soo datje noyt en bloet schoon u een kogel raeckt?
Of wilje door de kunst een stege vrijster trecken,
En in een koel gemoet een heeten brant verwecken?
Kom, segh eens watje soeckt, en hoort dan na mijn raet,
Ghy sult in korte sien hoe ver de kunde gaet.
DAMON.
Wat duycker! doe ick nu? sal ick hier langer blijven?
My dunckt, dat my de schrick de leden doet verstijven.
Nu, Damon, schep een moet, en spreeck haer moedigh aen,
Treet nader als een man, de schrick sal u vergaen.
Princesse van de nacht, en van de rappe schimmen,
Die uyt den swarten poel hier op der aerden klimmen,
Door wien het aertrijck loeit, den Hemel open breeckt,
Als ghy met volle mont uw nare rijmen spreeckt:
Die met een mossel-schelp komt zeylen op de baren,
Daer noyt een deftigh schip is machtigh op te varen;
Die met een beesem-stock komt rijden in de lucht,
Daer noyt een vogel quam met fijn geswinde vlucht,
Tot u kom ick om hulp; ick wil, door quade saken,
My geensins hoogh geducht, of prins of koningh maken.
Ick wil niet sonder schip gaen zeylen over zee,
Ick wil geen spoker zijn ontrent het jonge vee.
Ick wil niet schootvry gaen om wonders uyt te rechten,
Ick ben van sachter aert, ick soecke niet te vechten.
Ick wil de naeste stadt, en min het gantsche landt,
Niet trecken in verschil, of vinnigh onverstant.
Ick wil niet door vergif, en min door nare woorden,
Mijn vader hinder doen, of naeste vrienden moorden,
Noch oock geen machtigh vorst; maer dat ick heden wou,
En oock van herten wensch, dat is een echte vrou;
Een vrijster mijns gelijck, geboren aen der heyden,
Die even soo als ick haer schapen weet te leyden,
Buyght die maer door de kunst tot mijn genegen sin,
Ick hebse langen tijt gedragen trouwe min;
Maer 't heeft my niet gebaet, dies wallight my het leven,
En ick en kan my noyt tot rechte rust begeven.
Ick soeck dan troost aen u, dies, sooje wat vermeught,
Versacht den herden aert van haere stege jeught.
En soo uw diep vernuft dan kan te wege brengen,
Dat wy uyt rechte min ons vee te samen mengen,
Soo wacht uyt mijner handt voor u het beste lam,
Dat oyt uyt herders stal op princen tafel quam;
Soo wacht van mijner hant een kleet van wolle laken,
Soo schoon als oyt princes haer leven dede maken;
Soo wacht noch tot besluyt een penningh boven dat,
Die ick van Coridon, en hy van Thirsis hadt,
Een stuck van grooten naem, dat al in oude dagen,
Door seker machtigh vorst in Persen is geslagen,
Niet van geringe stof, maer van gesuyvert gout,
Men schat'et, naer ick hoor, wel duysent jaren out.
LODIPPE.
Ick weet hun alle raedt die oyt een maeght beminden,
Kom, stel u na de kunst, ghy sult u wel bevinden;
Maer eer op dit verzoeck iet vruchtbaers kan geschien,
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Soo laet my vooren af dien ouden penninck sien,
Die sal een goet begin, die sal gelijck het leven,
Die sal gelijck het mergh aen al den handel geven.
Het gout van duysent jaer dat is van groote kracht;
Niet een van onse kunst die daer op niet en acht.
DAMON.
Wel, kan dan oock het geldt ontrent de spoken gelden?
LODIPPE.
Soo is 't, dat onse kunst, en al haer boeken melden.
Het gelt geldt over-al, het gelt is wonder-kruyt.
DAMON.
Soo moet'er dan, och arm! mijn ouden penningh uyt.
Vaert wel, o waerde pandt! dat ick soo plach te sparen,
En dat ick, soo ick mocht, noch langer wou bewaren;
Maer des al niet-te-min, geen gout en is soo root,
Het moet, het moet'er uyt, ontrent de minne-noot.
Wel aen dan, neemt'et gelt, maer laet'et seker wesen,
Dat ghy, door uwe kunst, mijn smerten sult genesen,
Dat ick mijn wensch verkrijgh.
LODIPPE.
En twijfelt daer niet aan,
Indien het diep geheym behoorlijck wordt gedaen.
DAMON.
Dat sal gewis geschiên, ick sal het gaen besorgen,
Soo ras de dageraet ontsluyt den rooden morgen,
En ick wil besigh sijn, met al mijn gantsche kracht,
Tot dat'et gantsche werck behoorlijck wort volbracht.
LODIPPE.
In 't holste van den nacht, wanneer de lieden droomen,
Soo geeft u in der haest ontrent de soute stroomen,
En keert uw leden om, tot drymael achter een,
En eer ghy vorder gaet, ontbloot uw lincker been.
Komt dan, in desen standt, tot aen de zee getreden,
En wascht daer in den vloet tot drymael uwe leden,
En gaet dan weder op; maer eer ghy neder sit,
Gooyt honigh in de zee, en seght ten lesten dit:
Dat ick my drymael wasch, dat is om u, vriendinne!
Wort soeter alsje plagh, en gunt my weder-minne.
Terstont, na dit gespreck, soo neemt my dese salf,
Daer in versoden is een ongeboren kalf,
Dry slangen uyt den Nijl, en seven vale padden,
Die onder desen bergh haer woningh eertijts hadden.
Dan noch een mane-kint dat noyt geen licht en sagh,
Maer in de moeder sterf, en in het duyster lagh.
Hier boven noch het brein van negen grauwe meeuwen,
Die op den middernacht hier aen den oever schreeuwen,
Een once slecken bloet, en van een swarte slangh,
In eenen pot gekoockt wel seven uuren langh.
En hier by dient het sogh van seven fledermuysen,
Eer datse na de maent met haren nest verhuysen;
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Doopt hier in swarte wol, bestrijckt uw lincker voet,
En seght dan wederom, als ghy het drymael doet:
Dat ick my drymael salf, dat is om u, vriendinne!
Wort sachter alsje waert, en gunt my weder-minne.
Als dit is uytgewracht, soo keert u van de strant,
En geeft u tot een bergh daer boomen zijn geplant,
Gaet, pluckt daer myrte-lof, en vlecht drie groene kroonen,
Die ghy een herders kint met eeren mooght vertoonen.
Geeft dan tot driemael toe aen yeder eenen kus,
En gooytse van den bergh, en seght ten lesten dus:
Dat ick my driemael kroon, dat is om u, vriendinne!
Wort groender alsje plagh, en wast in soete minne.
De nacht-dienst is gedaen, verlaet het eensaem wout,
Gaet naer uw huys, en stoockt een lustigh vuur van hout.
En als ghy desen uyl den kop hebt afgewrongen,
Soo doopt dan in het bloet drie versche slange tongen,
Drie schubben van een padd', en dit versworen been,
Dit ravens hert, en stoockt het in een pot by een.
Steeckt voorts drie toortsen aen van maeghde-was gegoten,
Maer treckt voor u een perck, en houdt u daer besloten.
Set voorts uw kaerssen uyt tot aen den uyterkant,
En maeckt dat yeder licht in volle stralen brant.
Gaet, spout dan driemael Oost, en driemael in het Noorden,
En vult alsoo de lucht, met ongemeene woorden,
En driemael in de lucht ontsluyt dan uwen mont,
En roept ten lesten dus, soo luyt ghy roepen kont:
Lucht-heerscher, duyster-vorst, wintmaker, sinne-spoker,
Hoogh-vlieger, tuymel-geest, vuurspouwer, minne-stoker,
Jeught-locker, dondervrient, nachtkoningh, wereltschrick,
Kol-rijder, tover-god, gras-duyvel, al-beschick,
Tien duysent konstenaer, die in de lichte winden,
Die in den blixem selfs en donder u laet vinden;
Wiens onbepaelde maght meer trouwe knechten heeft,
Als hy die boven woont en in der hooghte sweeft,
Kom, neemt dit offer aen, een offer mijner handen,
Daer in, tot uwer eer, gewijde dingen branden,
Al saken vol geheym, die niet een mensch en kent,
Als die tot uwen dienst voor desen is gewent.
Versacht een harde maeght, die niemant wil beminnen
Maer haers gelijck veracht, en neyght tot my haer sinnen.
Een nieuwen offer zal ick off'ren tot uw danck,
En dat, by jaren om, mijn leven dagen lanck.
Soo haest ghy, na behoor, dit dicht hebt uytgesproken,
Sult ghy de kamer vol zien krielen van de spoken,
Een nare burgery uyt 't onderaertsche rijck,
Die vis, noch vee, noch worm, noch vogel is gelijck.
Ghy sult, gelijck een os, het aertrijck hooren loeyen,
En sien gelijck als haft de lichte schimmen groeyen.
Ghy sult van alle kant vernemen groot getier,
En menigh vreemt gespoock, en menigh selsaem dier:
Eerst sal daer op de baen Pyraghmon komen treden,
Met draken om den kop, en slangen om de leden;
Hem sal een stage vlam ontspringen uyt den mont,
Als of het eeuwigh vuur in hem versegelt stont.
Ghy sult dan Schilla sien met vijftien honden bassen,
Die hem, als spruyten, uyt het lichaem zijn gewassen,
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Een wonder selsaem spoock, en wel de felste geest,
Die Minos weynigh acht, en Pluto niet en vreest.
Albador wapperkaeck sal flotsigh na hem stappen,
En als een water-hondt sijn ooren t'samen klappen,
En rasen om het perck, en maken vreemt gebaer,
Als of'er duysent man ontrent de kamer waer.
Flux sulje Brontes sien, die met sijn felle klauwen
Sal woeden als een beir, en als de katten mauwen,
En vullen al het wout met wonder hol geschreeuw,
Gelijck een felle wolf, of als een wreeden leeuw.
Waer toe het al geseyt? Daer sullen vreemde dingen
U komen voor het oogh, en om de leden springen;
Maer ghy, hoe dat'et gaet, staet als een dapper man,
Daer is geen vinnigh spoock dat u iet deeren kan.
Doch als de swarten hoop ten lesten sal verdwijnen,
Dan sal er op de sael een schoone vrouw verschijnen,
En nevens haer een kint. Het wijf sal Venus zijn,
De jongen haren soon, de grondt van uwe pijn.
Terstont sal achter haer een harderinne komen,
Die binnen uw gemoet haer woonplaets heeft genomen;
Maer sy en is'et niet, 't is maer een ydel beelt,
Dat in de schrale lucht en om uw sinnen speelt.
Dus, schoon het u belacht, en wilt het niet genaken,
En boven alle dingh en wilt'et nimmer raken;
Want biet ghy 't eens den mont of uwe rechterhant,
Ghy sult uw leden sien als in een vollen brant:
Uw breyn sal grilligh sijn, uw sinnen sullen doolen,
Uw wangen afgerecht als waren 't swarte koolen,
Uw lippen soo gestelt gelijck als enckel pick,
Uw geesten uyt'et lijf getogen van de schrick.
De schim, die u genaeckt, zal maer aen u vertoonen
Dat sy, die ghy bemint, uw liefde wil beloonen,
Dat sy nu sachter is, en t'eenemael bereyt,
Te doen daer ghy in ernst soo dick hebt om gevleyt:
Ghy daerom, wat'er komt, en wat'er magh gebeuren,
Al schijnt'et dat'et huys en al de muren scheuren,
En wijckt noyt uyt het perck, daer in zijt ghy bewaert,
Hoe seer Pyraghmon gloeit, hoe fel ook Schilla baert.
Doch of geen spoock misschien sich quam aen u vertoonen,
De Goden, lieve vrient, die willen u verschoonen;
Weest des niet ongerust, maer houdt u wel gesint,
Sy wordt u haest vertoont, die ghy van herten mint.
Als nu de swarte pot heeft langen tijt gesoden,
En dat het vreemt gespuys is uyt het huys gevloden,
Soo maeckt u tot den haert, en neemt het selsaem kruit,
En perster met geweldt den lesten druppel uyt.
Bewaert het dierbaer nat, de keest van hooge saken,
Dat kan een killigh hert tot u genegen maken:
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En soo men dat gebruyckt, gelijck ick seggen sal,
Het maeckt een jongh gesel de vrijsters liefgetal.
(Sich omkeerende, en alleen spreeckende.)

DAMON.
Maer wat een vreemt geral, wie kan het al onthouwen?
En waertoe is'et nut ontrent de jonge vrouwen?
Voorwaer 't is my een walgh, want 't is maer enckel waen,
En waer ick uyt'et hol, ick liet'et ongedaen.
Wel, groote nacht-godin, dit zijn my vreemde saken,
Dies sta ick gantsch verstelt, onseker wat te maken,
Den raet, die ghy my geeft, die vint ick wonder swaer,
Ick wou dat myn gemoedt hier van ontslagen waer.
LODIPPE.
Hoe, rechte pimpel-mees, wilt ghy een vrijer wesen,
En voor ons hooge kunst, gelijck een blohart, vreesen?
Bloet, set u aen den haert, ghy zijt geen vrijster waert,
Waer voor een helt, die lieft, sijn leven niet en spaert,
Geen heyr van nickers vreest om hare gunst te winnen.
Hebt ghy zoo weinigh moedt, soo set'et uyt u siinnen,
En drijft gelijckje plaght uw goore bocken weer,
My spijt dat ick u raed, of eenigh middel leer.
DAMON.
Met oorloof, nacht-godin, en wilt my niet verachten,
Een mach igh vuur dat heerst gestadigh mijn gedachten,
Oock heb ick daer het dient een stout en moedigh hert,
Dat door geen bite-bau in angst getogen wert.
Gelooft'et sooje wilt, 't en sal my niet verschricken,
Al viel ick in de doodt, of in haer swarte stricken;
Al moest ick even selfs tot in den afgrondt gaen,
Maer al dit groot beslagh en staet my geensins aen.
Ick wou dat ghy my spraeckt hoe dat ick sal genesen,
En hoe mijn woesten brandt sal stil en matigh wesen,
Of dragen met geduldt verdriet en ongeval,
En hoe ick met gemack de vrijster krijgen sal.
LODIPPE.
Ja, vrient, vereyschje dat, ick kan uw geest verstellen,
Dat u geen dertel vuur en sal na desen quellen.
Ick weet iet dat het volck voor allen brant beschut,
Het maeckt soo koelen bloedt, als water uyt de put.
Ick sal in korten tijt uw leden soo verkoelen,
Dat ghy door al het lijf geen brandt en sult gevoelen,
Ja, niet eens weten sult, uw gantsche levens tijt,
Of ghy een jongelingh of wel een meysje zijt.
DAMON.
Wel, wat is dit geseyt? Hoe, wouje my ontmannen?
Dat komt mijn selsaem voor, ick sagh u liever bannen.
Ghy weet wel wat ick soeck, dies helpt my, swarte kol!
Of anders ga ick heen uyt dit onlustigh hol.
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LODIPPE.
Ghy wout, na dat ick hoor, een nieuwe liefde maken,
Die soo als larykoeck of honigh soude smaken.
Ghy wout een matigh vuur, een onverdroote min,
Getempert na de maet, en na uw eygen sin,
O slecht-hooft, alsje zijt, en onbedreve jongen!
Ghy soeckt dat niet en is, en doet verkeerde sprongen;
Gaet, brenght eens aen den dagh een liefde sonder pijn,
De liefde soo gestelt, en sal geen liefde zijn.
Liefde' is een dranckje, vrient, gemaeckt van honigraten,
Daer dient voor alle dingh geen peper uyt gelaten,
Sy wil een vinnigh kruyt, dat op de tonge bijt,
Siet, dat's van outs geweest, en blijft voor alle tijt.
Prent dit in uw gemoedt, ghy die begeert te minnen,
Of anders wilt het werck uw leven niet beginnen;
Het is een vaste wet, en nut te zijn gevat:
Geen vuur dat niet en brandt, geen water sonder nat.
Wel, zijt ghy aen den dans, ghy moet u wacker springen,
Ghy moet'er dieper in, of uwe tochten dwingen.
Kiest d'een of d'ander wegh, daer is geen ander raet:
Noyt had'er iemandt lief, en hielt de middelmaet.
DAMON.
Voorseker dese kol weet wonder veel te seggen,
En even datse seyt is niet te wederleggen;
Sy toont aen haer gespreck, of oock aen haer gebaer,
Of sy een philosoof of grooten doctor waer.
Maer, doe ick uwen raedt, sal ick de vrijster hebben?
LODIPPE.
Soo seecker als men windt besluyt in spinne-webben;
Sy sal aen u verknocht, en vast gebonden zijn,
En ghy van brandt verlost, en buyten alle pijn.
DAMON.
Wel, mach ick daer op staen?
LODIPPE.
Wilt ghy het niet gelooven?
Ghy sult uw eygen selfs van alle troost berooven.
Hoe, sout ghy twijffel slaen aen ons vermaerde kunst?
Soo vielje buyten hoop, en aller spoken gunst.
Ick sweere by den geest, in dese klip verholen,
Soo ghy maer gaet te werck gelijck ick heb bevolen,
Ghy hebt de vrijster wech, soo seker asj' 'et saeght,
Dus stelt u vry gerust, het wilt is al gejaeght.
DAMON.
Wel, geeft my dan verlof, dat ick van hier magh scheyen,
Soo wil ick tot het werck mijn saken gaen bereyen.
Ick ben doch gansch belust, om haest te mogen sien
Wat uwe kunst vermach, en wat'er sal geschiên.
LODIPPE.
Wel gaet, maer sooj' 'et spit niet wilt in d'assche wenden,
Het laken en het lam laet dat niet haest te senden,
Het sal u voordeel doen.
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DAMON.
Daer toe ben ick bereyt.
En wil voorseker doen gelijck'er is geseyt;
Maer tot besluyt van all's sal ick u vorder spreken,
Als my van uwe kunst sal naerder zijn gebleken,
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En daer op ga ick heen, 't is langh genoegh gepraet.
LODIPPE.
Wel, let wel op uw stuck, en doet na mijnen raet.
DAMON.
Maer eer ick vorder ga, dien ick wel eerst te weten,
Of ick van al het werck oock niet en heb vergeten;
Want soo ick niet en doe, gelijck het wijf gebiet,
Soo is mijn groote kost, en al het spel te niet.
Wat staet my dan te doen, ick moet'et eens verhalen,
Ick moet eerst van de strant, en in het water dalen;
Ick moet de vingers slaen ontrent mijn slincker-been,
Ick moet dan omme gaen tot driemael achter een;
Ick moet dan in de zee my driemael over wassen,
Ick moet dan op de stroom, op vloet en ebbe passen.
Ick moet, ick moet, ick moet, ick moet, ick moet, ick moet,
Eylaes, ick ben het quijt! wat ben ick voor een bloet!
Maer neen, ick kom'er op: ick moet drie gladde slangen,
En seven padden noch, uyt hare kuylen vangen.
Ick moet een mane-kint, dat nimmer lucht en sagh,
Gaen vinden in der nacht, en brengen aen den dagh.
Ick moet een trage pad, een blinden uyl gebruycken,
Ick moet reyn maeghde-was, ick moet een nuchter kuycken,
Ick moet een grauwe meeuw, ick moet een adders quijl
Dan koocken onder een, en dat een lange wijl.
Ick moet, al weder niet! eylaes, het is vervlogen!
Al had ick 't wel gevat en krachtigh ingesogen.
O fy! dat ick soo los en soo vergetigh ben,
En dat ick van de kunst geen rechte gront en ken.
Maer wie kan al 't gespoock, en al de snorre-pijpen,
En al dit vreemt gelol in sijn gemoet begrijpen,
En prenten in den geest, en hechten in het breyn?
Eylaes! mijn ziele dwaelt, mijn kop is al te kleyn.
Hier sta ick nu, van spijt, als buyten my getogen,
De kunst is op de loop, de woorden wegh-gevlogen;
Ick weet van al den hoop maer hier en daer een stuck,
Dat is een los gebouw, en deerlijck ongeluck:
Want blijf ick in het werck of in de woorden steken,
De geest sal my gewis den kop aen stucken breken,
En slepen in een poel daer niet als vuur en vloeyt,
En daer het water blaeckt, en al den oever gloeyt.
Ick wil dan weder na de nare spoockster keeren,
Ick moet dat naer-gelol, mijn lesse, beter leeren
En drucken in het breyn, mijn geldt is wegh; maer hoe,
Het ga my soo het mach, ick moet'er weêr na toe.
Gaet open, Gog-Magog! Wat sal'er nu gebeuren?
My dunckt ick hoor geluyt ontrent de nare deuren,
Gaet open, Gog-Magog! Geen dier of menschen tael;
Gaet open, Gog-Magog! Dit is de derde mael.
O wat een bange schrick komt daer mijn herte tegen!
Ick voel, na dat my dunckt, de gantsche rots bewegen;
Mijn hooft, dat suysebolt, en ick en weet niet wat,
Ick worde wederom van nieuwe schrick gevat;
't Is tijt, 't is meer als tijt, 't is tijt van hier te loopen,
Of ick sal met verdriet mijn gecke daet bekoopen.
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Vaert wel, o spoock-Godin! en ghy, o Gog-Magogh!
Uw kunst is naer bejagh, uw wesen helsch bedrogh.
Maer wat is dat ick voel, wat mach hier achter slepen?
(Achter aen sijn rock is een brief met een koorde vast gemaeckt.)
Siet, wat een selsaem werck! wat onbekende grepen!
Wat duicker, magh'et zijn? Ey siet, hier is een brief;
Maer die en komt voor al niet van mijn soete lief.
Wie sagh oyt soo een schrift van al sijn gantsche leven?
't Is met een besem-stock, na dat my dunckt, geschreven
Of met een Nickers klau; maer des al niet-te-min,
Hier steken, na my dunckt, verhole saken in:
(Hy leeft)
Verliefde jongelingh, ick laet u heden weten,
Dat u niet schaden sal, al hebje schoon vergeten
Een deel van ons geheym; ick sal ter rechter stont,
Al wat'er noodigh is, u storten in den mont.
Vrient weest gegroet,
En wel gesint,
Na suur komt soet;
Vrient weest gegroet,
Hebt goeden moet,
't Is voor de wint,
Vrient, weest gegroet,
En wel gesint.
Dit schreef Lodippe,
In hare klippe.
Vaert wel, en mint.
Kijck eens dit selsaem werck en dese vreemde saken,
Dit wijf is van de kunst, en kan oock vaersen maken.
Wie leert de spoockster dit? Voorwaer, indien ick wou,
My dunckt, dat ick het self niet beter maken sou.
Wel, hier schijnt troost voor my in dit gedicht te wesen,
Ick moet'et ander mael, ick moet'et weder lesen.
Wel, kan ick dan de les, wanneer het gelden sal,
Soo hou ick my bevrijt van druck en ongeval.
Ick ga dan mijnes weeghs en sal het stuck beginnen,
Nu vreughde, dan verdriet, soo leert de jonckheyt minnen;
Dan is men eens bedroeft, dan weder eens verblijt,
En soo gaet even staêgh de loop van onse tijt.

Het derde bedrijf.
PHILOS MET CYPRYNE.

PHILOS.
Cyprijne, wat een vreughd' komt in mijn hert geresen,
Soo haest ick maer en magh in uw' geselschap wesen.
't Is suycker, honigh-raet, ja nectar altemael,
Wat ick uyt uwen mont, ja roode lippen hael.
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CYPRYNE.
Twee herten eens gesint, dat is het soetste leven,
Dat menschen onder een, dat Goden konnen geven,
Dat oyt de Minne-God, dat Venus heeft bedacht,
Ja, al wat Hemel hiet te voorschijn heeft gebracht.
PHILOS.
O Nimph! als ick uw' gunst ten lesten heb genoten,
En heeft geen ongemack, geen pijne my verdroten,
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Geen moeyte my verveelt, die ick heb uytgestaen,
Noch iet dat ick voor u voor desen heb gedaen:
Nu is mijns hertsen wensch, dat, na een langh verdrieten,
Mijn vrint, die Damon hiet, die vreugde mocht genieten,
En dat de siere maeght, by hem soo hoogh bemint,
Doch eens tot sijnen troost mocht anders zijn gesint.
CYPRYNE.
O vrient! dat moedigh dier is hooger van gedachten,
En Damon mach van haer geen troost of liefde wachten,
Sy wappert na het hof, ja, beelt haer krachtigh in,
Dat sy eens worden sal een groote koningin:
Dat maelt'er in de kop: zijn dat niet malle grillen?
Waer salder oyt een prins een boere meysjen willen?
Een die niet heeft geleert, als hoe men schapen weyt,
Of hoe men geyten melckt, of hoe men bocken leyt.
PHILOS.
Maer Damon even-wel die weet haer na te sporen,
En geeft, hoe dat'et ga, sijn hope niet verloren,
Ja, heeft noch even selfs een spookster raet gevraeght,
Hoe dat hy krijgen mocht sijn uytverkoren maeght.
CYPRYNE.
Ick wou wel, mocht het zijn, met u een weynigh spreken,
Maer 't is nu meer als tijt ons reden af te breken:
Want siet, by dees' fonteyn en in dit lustigh velt,
Heb ick dat moedigh dier en tijt en plaets gestelt;
Ghy daerom, maeckt u wegh.
PHILOS.
Ick wil u niet beletten,
Want datje my gebiet zijn als gestrenge wetten.
Vaert wel, mijn hoogste troost, ick sal uw' wille doen;
(Aspasia komt uyt.)
Maer eer ick henen ga, ey noch een hupsen soen.
(Binnen.)

ASPASIA.
Cyprijne mijn gespeel, die meend' ick hier te vinden,
Of by dees' klare beeck of by de groene linden;
Waer magh de vrijster zijn? maer ginder komt zy aen.
Hoe dus laet, harderin? wat hebje doch gedaen,
Dat ghy geen uer en houdt gelijck'er was besproken?
Ick hou, dat ons verdragh door Philos is gebroken,
Sijn aengename praet die heeft te weegh gebracht,
Dat ghy op ons bespreck niet eens en hebt gedacht.
CYPRYNE.
Ey lieve, mach'et zijn, laet ons wat anders praten:
Wilt ghy noch langer tijt uw' soeten Damon laten
In sijn bedroefden staet, hem die van minne queelt,
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En noyt gelijck hy plagh een aerdigh deuntjen speelt?
Hy doet, hy woelt, hy werckt al wat hy kan versinnen,
Om uw afkeerigh hert voor hem te mogen winnen;
Ja, siet, hy doet soo veel ter eeren van uw' gunst,
Dat hy is afgegaen tot nare toover-kunst.
My is voorwaer geseyt dat hy gaet deerlijck klagen,
Ja, by een nare Kol heest raet bestaen te vragen,
En al om uwent wil; voorwaer ghy zijt te fel,
En hy is, naer ick hoor, een sijn en hups gesel.
ASPASIA.
Wel, heeft de losse vent een spoockster aengesproken,
Soo blijft hem des te meer mijn vriendschap afgebroken;
Sou hy op dit geval tot helsche vonden gaen,
Ick segh noch ander werf, sijn dingen zijn gedaen.
Daer wort noyt goede saeck door slim beleyt verkregen,
Want die tot echte trou een vrijster wil bewegen,
Moet anders gaen te werck, wil hy oyt voordeel doen.
CYPRYNE.
Ey, set u nevens my hier in dit lustigh groen,
Dit kristalijne nat sal ons den geest vermaken;
Maer laet ons vorder gaen tot vry al beter saecken:
Siet, wat een bloem-gewas hier uyt der aerde spruyt.
ASPASIA.
Ick vind' ook groot vermaeck in al het jeughdigh kruyt,
(Sy sit ontrent den sonteyn neder, en pluckt bloemen.)
Ick wil oock nevens u hier in de groente sitten;
Geen sonne, na my dunckt, en sal ons hier verhitten,
Hier komt een koele wint gesegen uyt de lucht,
En 't schijnt dat Echo selfs hier in de bosschen sucht.
LEPANTE EN MILANOR
KOMEN UYT, MET EENIGE SOLDATEN.

Wy zijn hier om de last des koninghs uyt te voeren,
Maer wat is hier te doen ontrent de lompe boeren?
Ick weet niet of een dorp kan brengen aen den dagh,
Dat eenigh soet vermaeck aen princen geven magh.
't Is best, na dat my dunckt, te rijden na de steden,
Daer woont de schoonheit selfs, daer zijn beleefde seden,
En als men dese twee te samen siet gevoeght,
Dat is 't, dat in der daet de grooten vergenoeght.
MILANOR.
Uw' reden dunckt my goet en wel gegront te wesen,
Maer noch wort menighmael een schone bloem gelesen
Oock van een rouwen bergh, en als men dat bevint,
Dan is men menighmael noch meer daer toe gesint.
De vlijt by ons gepleeght en is niet al verloren,
Sie daer een aerdigh dier dat princen sou bekoren
LEPANTE.
Laet ons wat naerder gaen. Wel, aerdigh herders-kint,
Ghy zijt niet slechts in 't lant, maer oock in 't Hof bemint,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Uw' heus en soet gelaet, en uw' bevalligh wesen,
Van herders niet alleen, maer vorsten hoogh gepresen,
Doen, dat ick u versoeck dat ghy met ons wilt gaen,
Daer u vry meerder eer sal werden aengedaen.
ASPASIA.
Het geen dat ghy my verght zijn ongehoorde saecken;
Wat sou een herders-kint by groote princen maken?
LEPANTE.
Neemt daer een preuve van, en geest u na het Hof;
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Al dat u wert geverght is al tot uwen lof.
Kom, kom naer onse koets.
ASPASIA.
Wel, dit zijn vreemde kuren,
Ach! vader, komt te hulp met al de na-geburen;
My wort gewelt gedaen, kom, siet wat hier geschiet.
MILANOR.
Ick bidde, soete Nimph, en roept soo luyde niet.
ALEXIS.
Hoe, wat is hier te doen, wat seggen dese gasten?
Wat recht wort u vergunt mijn dochter aen te tasten?
't En is geen lichte-koy, het is een jonge maeght,
Soo eerbaer uytter aert als ghy uw leven saeght.
Houd op, houd vaerdigh op mijn dochter aen te raken,
Of ick sal aen de Schout mijn klachten kondigh maken,
Of voor den hoogh-Bailju, of noch een hooger banck,
En 't sal u hinder doen uw' leve-dagen lanck.
LEPANTE.
Ey, sta wat, lieve vriendt, en hoort de rechte gronden:
Wy zijn uyt 's keysers-hof aen dese plaets gesonden,
't En is van ons bedrijf of voor ons lusten niet,
Het komt van grooter macht, en van een hoogh gebiet,
Ja, van een wereldt-vorst.
ALEXIS.
Ick kan het niet gelooven,
Dat hy een eerlijck man van kinders soû berooven.
Ons prins is goedertier, een vader van het veldt,
Een gants rechtvaerdigh vorst, een vyand van geweldt.
't En is hier noit gesten, dat hier oyt menschen quamen,
Die van haer ouders schoot haer lieve dochters namen.
Dit is mijn eenigh kindt, mijn troost, en gantsche lust,
Daer op mijn ouderdom, mijn hert en leven rust.
Kan ick in dit geval geen troost van u verwerven,
Soo moet ick van verdriet en enckel rouwe sterven.
LEPANTE.
Goet Huysman, weest gerust, ick kan niet langer staen,
Ghy, laet doch met gemack uw dochter met ons gaen.
Het zal en moet doch zijn, t'sa laetse buyten brengen.
ALEXIS.
Soo langh ick immer kan, en sal ick 't niet gehengen.
Uw doen is puur geweldt, en enckel vrouwen-kracht,
Dat niet te lijden staet, oock van ons hoogste macht.
LEPANTE.
Nu, Nimphje, gaet met ons.
(Hy vat haer aen om wegh te leyden)
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ASPASIA.
O sonne, maen, en sterren,
O Goden! laet de vorst sijn landen dus verwerren
Door linckers van het hof, of ander vuyl gespuys,
Die kracht en onrecht doen, oock in ons eygen huys!
Ick ben een boere kint, en heb hier stil geseten,
Soo dat van mijn bedrijf geen steetsche jonckers weten.
Ick ben tot geene pracht of hoofs çieraet gewent,
't Is maer 't onnoosel vee dat my tot heden kent.
ALEXIS.
t' Sa bueren, staet my by, want moet my dit gebeuren,
Soo sal om mijn verdriet het gantsche lantschap treuren;
Want is in eenigh huys een aengename maeght,
Die sal noyt onse zijn, indien het haer behaeght.
LEPANTE.
Nu herder, hout u stil, en wilt niet luyder baren,
Of u sal meerder quaedt hier over wedervaren.
En recht geen oproer aen met uw onguur gekrijt,
Of ghy raeckt wel terstont uw kint en leven quijt.
(Hy klopt op sijn 't)
Wat staje? grijpt haer aen, en wiltse buyten dragen,
't Sy datse wil of niet, en zet'er op de wagen,
De reys die sy sal doen, die sal haer wel vergaen
ASPASIA.
Ach vader!
ALEXIS.
Hoogh gewelt kan niemant wederstaen.
Ey, laet my doch mijn kint, of neemt met een mijn leven,
Ghy sult my met de doot een groote weldaet geven.
LEPANTE.
Goet Huysman, weest gerust, en denckt dat uwen druck
Sal haest verandert zijn in blijtschap en geluck.
CYPRYNE.
Och, wat een vremt geval! dat zijn eerst hoofsche treken,
Ik sach waer 't henen wou, en ben stracx weg geweken.
Nu flucks na Damon toe, want hem dient aengeseyt,
Hoe dat sijn waertste pant van hier is wegh geleyt.
ALEXIS.
Daer gaet mijn dochter heen, met kracht van my genomen,
En die sal nimmer als geschonden weder komen;
Want sy sal moeten zijn een speeltjen van het hof,
En daer leyt dan mijn kroon vertreden in het stof.
Wat voel ick nu ter tijt al leed-zijn en berouwen,
Dat ick met Thyrsis niet of Damon haer liet trouwen,
Of ander hups gesel, hier uyt ons eygen dal,
Soo waer ick vry geweest van sulck een ongeval.
Maer waer toe langh gekermt, ick ga de bueren spreken,
En zie noch iet te doen om dit gewelt te wreken:
Daer is een enge pas, daer door sy moeten gaen,
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Daer kan een boeren rot een gantsche leger slaen.
Ick sal dien steylen bergh in haesten doen besetten,
Men kan, na dat my dunckt, den deurgangh wel beletten;
Ick heb des moet genoegh, al ben ick heden out,
Mijn bloet is nu verhit, al was het onlangs kout.
(Binnen.)

PALEMON,
(EEN OUDT HERDER, EEN BRIL OP SIJN NEUS SETTENDE.)
Soo mijn gesicht niet feilt, 'k sie ginder Damon komen,
Dien gauwen geest, die ick in langh niet heb vernomen;
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Maer wat een vremt gesicht, wat heeft de jonge quant?
Wat heeft hy in den arm, wat draeght hy in de hant?
My dunckt 't is eenigh groen of seker wilde kruyden,
Besijden weegs gepluckt, wat mach'et toch beduyden?
Hy prevelt daer hy gaet, en schijnt als buyten reên,
My deert de jongelingh, ick moet eens nader treên,
En na de rechte gront van desen handel vragen:
Waer toe dit vreemt gewas, dien vogel soo gedragen?
Wat aenslagh hebje voor? Wat maelt in Damons sin?
DAMON.
Palemon, wat ick doe ontstaet uyt rechte min,
De liefde, lieve vrint, heeft soo mijn hert bewogen,
Dat ick ben uyt'et dorp, en verre wegh getogen,
En gingh tot seker wijf, dat vreemde kunsten weet,
Ja, met de geesten speelt, en met de goden eet;
Sy kan, door haer bedrijf, de stege vrijsters trecken,
En haer verkleumde ziel tot heete min verwecken;
Daer toe heb ick dit beest en menigh seltsaem kruyt,
Dies is mijn swaer gequel en al mijn droefheyt uyt,
Daer is geen twijffel aen, de vrijster is gewonnen,
Soo seecker alsje siet de stralen van der sonnen.
Al wat hier toe behoeft, dat sal dit machtigh groen,
Dat sal dit naer geheym en desen vogel doen.
PALEMON.
Ellendigh jongelingh! voorwaer, ick sta verslagen,
Ick kan dit slim bedroch en rancken niet verdragen;
Maer segh my doch een reys, wie gaf u desen raet,
Dat ghy door quaedt beleyt tot goede dingen gaet?
DAMON.
Die raedt, gebuerlijck man, die is my lest gegeven
Van seecker jongh gesel, in 't minnen wel bedreven.
PALEMON.
En wat is 't voor een snaeck?
DAMON.
Het is een rustigh man,
Die speelt en queelt en veêlt, vry meer als iemant kan.
PALEMON.
Wat uytkomst wijst hy aen om u de maeght te krijgen?
DAMON.
Wel hoort na dit geheym, maer wilt'et elders swijgen:
Hy sond my tot een kol, die woont te Gogh-Magogh.
PALEMON.
Ey! dat is, hout'et vast, een smisse van bedroch;
Sult ghy met Duyvels hulp u spoeden om te trouwen,
't En kan niet anders zijn, of 't stuck sal u berouwen.
Ey! pooght met alle vlijt hier van te zijn verlost.
DAMON.
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Beyt, holla! lieve vriendt, 't heeft my te veel gekost,
Om soo te laten staen.
PALEMON.
Zijt ghy dus onbedreven,
Dat ghy, om desen bras, uw gelt hebt uytgegeven?
O sooje my gelooft, het is een quade slagh,
Die u te geener tijt ten goede dienen magh.
Geen nare spoockery, of list van snoode vrouwen,
En leggen noyt een gront om wel te mogen trouwen.
Ghy doet in dit geval een wonder quaden gangh,
En 't sal u hinder doen uw levendagen langh.
Wat meynje, sal een uyl u hierin dienstigh wesen?
Dat heeft een eerlijck mensch sijn leven noyt gepresen.
Ghy zijt, soo ghy het denckt, ghy zijt van breyn berooft;
Voorwaer, het is een uyl, die hier een uyl gelooft.
Laet vry uw seldsaem moes en swarte kruyden koocken,
Geen liefde wort verweckt door onder-aertsche spoocken,
Door geesten uyt de lucht, of ander vuyl gebroet,
Een maeght blijft diese was, wat oyt een spoker doet.
Kont ghy door goet beleyt de vrijster niet bekomen,
Seght dan: een hooger macht die heeftse my genomen.
Al wat door nacht-gelol of toover-kunst geschiet,
Dat wil, mijn goede vrient, den Hemel nimmer niet.
DAMON.
Palemon, waerde man, ick ken my onervaren,
Uw raet is goet, maer kan mijn minsucht niet bedaren,
De borst is my te diep, door innigh vuur, gewont;
Mijn geest speelt op'er oogh of op'er roode mont,
Mijn ziel woont binnen haer, des kan ick nimmer dueren,
Als ick haer by-zijn mis, al is 't maer weynigh ueren.
Is 't vreemt, dat ick met kost en moeyt' soo verre ga,
Dat ick verkrijgen mach het langh-gewenschte ja?
CYPRYNE.
Wel Damon, goede vrint, staet ghy hier aen der heiden,
En laet ghy na de stat uw lieve vrijster leyden;
Dat gaet te seldsaem toe.
DAMON.
Hoe, wat is dat geseyt?
CYPRYNE.
Aspasia, uw lief, wordt na het Hof geleyt.
Ick meen dat lieve beelt, soo seer van u gepresen,
En sal na dese tijt niet meer uw vrijster wesen.
DAMON.
Wat segje?
CYPRYNE.
't Is my leet; maer hoort een droef geval,
Dat u, tot in het mergh, de ziel ontstellen sal.
Daer is een Hofs-gesant hier in het vleck gekomen,
Die heeft de jonge maeght in haesten wech genomen;
En schoon haer vader selfs dit wonder seldsaem vant,
Hem wiert alleen geseyt: het komt van hooger hant.
Siet, dit is soo gebeurt als wy in 't groene saten,
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En ick van uwe min met haer begon te praten;
Daer quam het hoofs gesnor en greep uw vrijster aen,
En ick ben in der haest ter sijden afgegaen.
DAMON.
O sterren, zon, en maen! o lucht en koele winden!
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En wat in eenigh deel des hemels is te vinden,
Ten goede van de mensch, ach! stijft mijn swack gemoet,
Dat niet en kan bestaen in desen tegenspoet.
Mijn hert smelt in den druck, ick voel mijn geest besweken,
De krachten van mijn jeught zijn uit mijn ziel geweken.
O! dat mijn bange mont den lesten adem gaf,
En dat ick dadelijck mocht dalen in het graf!
PALEMON.
O Damon! let'er op, dit zijn u nutte lessen,
Dat niet en dient gemoeyt met nare toveressen.
Ghy socht u dwaes behulp ontrent het helsch gebroet,
En dat baert anders niet als druck en tegenspoet.
DAMON.
Daer leyt de spoockery met al haer vuyle rancken,
Daer al het swart geheym met al de minne-drancken;
Daer leyt'et altemael, ick trap'et met den voet,
Ick voel, na dat my dunckt, de doot in mijn gemoet.
Aspasia, de lust van mijn verdrietigh leven,
Aspasia, mijn troost, in dese borst geschreven,
Aspasia, de glans, Aspasia de vreught,
Aspasia, de kroon van al de frisse jeught,
Aspasia, de bloem van duysent harderinnen,
Aspasia, den dan van mijn verdorde sinnen,
Aspasia, mijn wensch, en aller vrouwen eer,
Aspasia, mijn ziel, en is voor my niet meer,
Is buyten ons bevangh, is voor de groote jonckers,
Is voor het dertel Hof, is voor de steetsche pronckers,
Is daerse blijven moet; wat sal ick nu bestaen?
Ick wou, indien ick mocht, tot in der Hellen gaen.
Ick wou, indien ick mocht, tot in den afgront dalen,
Als ick die lieve ziel van daer mocht weder halen;
Maer dat is sonder hoop.
PALEMON.
Bedaert u, herders kint,
Hy krenckt sijn teêre jeught die al te vierigh mint.
Indien een machtigh vorst de vrijster heeft genomen,
En isse buytens lants in eenigh Hof gekomen,
Het is een vreemt geval, daer in het ooge dwaelt,
En wie belet een werck dat uytter hoogten daelt?
Ick weet hier maer een woort tot uwen troost te seggen:
Een plaester van gedult moet op die wonde leggen.
Wat van den Hemel komt, en wat een koning doet,
Daer baet geen ander salf, als datj'et dulden moet.
Dies swijght dan, jongelingh, en leert uw sinnen stillen,
De klachten van de jeught en zijn maer rechte grillen.
Uw saeck had wel gegaen, had ghy'et wel bestiert;
Siet, Godt dient maer alleen, geen Hel of spoock geviert.
DAMON.
Hoe luttel denckt een mensch, die, mits sijn hooge jaren,
Niet meer en is bequaem om met een vrou te paren,
Wat dat de jonckheyt schort, en wat haer sinnen quelt,
En wat een jeugdigh hert in vreemde bochten stelt.
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Uw geest, geminde vrient, is van de jeught geweken,
Maer datje waert als ick, ghy sout wel anders spreken.
Maer nu is u het bloet soo kout gelijck een vis,
Dies is 't u onbekent wat liefd' of jonckheyt is.
Maer ick sal onderwijl door velt en bosschen dolen,
En sien, wat voor een schelm de vrijster heeft gestolen.
Ick soeck noch rust noch stilt, tot dat ick mach verstaen,
Hoe dat'et met de maeght of schaker sal vergaen.
PALEMON.
Een woordt noch, herders kindt.
DAMON.
Ick kan niet langer wachten.
PALEMON.
Een woordt noch, sonder meer.
DAMON.
My dunckt, ick moet versmachten,
Indien ick hier verbey, of elders langer sta;
't Is tijt, ja over tijt, dat ick daer henen ga.
PALEMON.
Wel, als het wesen moet, God wil u dan bewaren.
DAMON.
Ick wensch u meerder lust ontrent uw grijse jaren;
En my dat aerdigh dier, dat my gevangen hout.
PALEMON.
Ick wensch u vryers heyl, en wel te zijn getrout.
DAMON.
Ick danck u, en ick ga.
PALEMON.
Maer wat een vaerdigh spoeden!
Hoort, hoort.
DAMON.
Wat noch, ey segh?
PALEMON.
Wie sal uw geyten hoeden,
Terwijl ghy buyten zijt? Wie al het witte vee?
DAMON.
Ick ben te deser tijt gelijck een holle zee,
Gedreven van de windt, geswollen van de baren,
Ach! dit en is my noyt mijn leven wedervaren;
Vergeet ick mijn bedrijf! mijn schapen! mijnen stal!
Wel, dit is voor gewis een deerlijck ongeval.
Ey! wat ick bidden mach, wilt ghy, voor weynigh dagen,
Een onvermoeyde sorgh voor al mijn saken dragen,
Ick sal u wederom eens dienen als ick mach,
En daer mee ga ick heen, en wensch u goeden dagh.
PALEMON.
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O! wat is doch de jeught een poel van alle tochten?
Hoe wordt de ziel in haer geduurigh aengevochten?
Hoe wordt haer innigh hert met onrust in den geest?
En wat is, dat gestaegh een minnaer niet en vreest?
Ick geef de goden danck, dat my de sinnen stillen,
En dat ick ben verlost van duysent viese grillen,
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Die ons de jonckheyt baert, van heeten minne-brant,
En wat ick over langh in desen boesem vant.
De tijt en haer gevolgh die kan een mensch genesen
Van sijn inwendigh mal, van sijn onstuymigh wesen,
En al dat ick wel eer met groot verlangen sach;
Maer dat en leert men niet als van den ouden dagh.
O waerde ouderdom! o schole van de seden!
O sleutel van de rust! o woonplaets van de reden!
O winckel van beraet! o haven van de deught!
O tuchthuys van de lust en breydel van de jeught!
Ick prijs'u, grijse vorst, schoon u de menschen laken,
Ghy doet ons met den geest als aen den hemel raken;
Ghy doet ons dertel vleesch, ons tochten in den ban,
Daer ons de geyle jeught niet voor bevrijden kan.
Ghy leert ons uyt de daet hoe alle menschen dolen,
Dat niet oock wordt geleert oock in de beste scholen.
Ghy maeckt ons van het vleesch, en van de werelt sat,
Ghy stiert ons tot de deught, en baent'er toe het pat.
Al quam'er nu een God en schonck myn voorigh wesen,
Om weêr op nieuw te zijn gelijck ick was voor desen,
Ja, met een volle macht de wegh weêr in te gaen,
Dien ick wel eer met vreught op aerden heb gedaen;
Ick sou te deser tijt sijn gifte niet ontfangen,
Want tot mijn eerste jeught en heb ick geen verlangen,
Schoon dat m'er wat vermaeck by wijlen in geniet,
Dewijl nu onsen geest een nieuwe werelt ziet,
Uyt 't geen'er eertijts was, en ga ontrent de schapen,
Op dat ick buyten pracht mijn lust zou mogen rapen;
Mijn, lust dat wil ick niet, ick wensch geen losse vreught,
Want al wat daer na streckt, is niet dan voor de jeught.
Laet, dien het lusten mach, of vrou of maeghden vieren,
En soecken sijn bejagh ontrent de Venus-dieren;
Laet Damons harderin vry hellen na de kroon,
Voor my, al dat bejagh en acht ick niet een boon.
Ick ben een harders kint, ick wil een harder blijven,
Ick wil aen genen bergh mijn kleyne kudde drijven;
Ick wil slechts heere zijn van desen houten staf,
Tot my de bleecke doodt sal leggen in het graf.
ALEXIS.
Nu is'et al verbrot, want onse lompe boeren
En willen niet bestaen, en geensins oorlogh voeren,
Ter oorsaeck van mijn kint; en, dat noch minder sluyt,
Sy lachen mijn bedrijf, en al mijn reden uyt:
Uw dochter, is haer woordt, is boven uw vermogen
In kleêren opgepronckt, en dertel opgetogen;
Geen herders van het dorp, oock van den besten aert,
En waren goet genoegh met haer te zijn gepaert.
Is sy nu naer het Hof in haesten wech genomen,
Om daer te zijn gebruickt, het moet haer wel bekomen.
Wat ons hier in belanght, men sal om harent wil
Met onsen opper-heer niet vallen in geschil.
Hier sta ick nu en kijck, onseker wat te maken,
En schijne van de spijt mijn hert en gal te braken;
Maer ginder by het dorp daer komt een herders kint,
Die haer in rechten ernst te voren heeft bemint.
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Sta, vrient, en hoort een woort, hoe benje dus verbolgen?
DAMON.
Ick ben als buyten my, en ga uw dochter volgen
Tot in des konincks Hof, om daer te mogen sien
Wat haer gebeuren sal, en wat'er sal geschiên.
ALEXIS.
Mijns oordeels doeje wel, en sooj' haer kunt bekomen,
Uyt handen van het volck, dat haer heeft weggenomen,
Sy sal dan uwe zijn, ja, tot een echte bruyt,
Soo langh tot sy of ghy, of beyd' uw leven sluyt.
DAMON.
Alexis, goede vriendt, wilt ghy my dat gelooven,
Soo sal ick niet ontsien oock duysent konincks hoven,
En doen al wat ick magh: geeft my daer op de handt.
ALEXIS.
Wel, sy sal uwe zijn, oock tot een eeuwigh pandt.
DAMON.
't Is wel, ick ga daer op; o Hemel! wou 't gelucken
Dat ick dat lieve beelt die roovers mocht ontrucken!
(Wat verpoosingh)

CYRUS, AULICUS, EUTRAPEL,
MET 'T GANTSCHE HOF EN JUFFEREN, AEN TAFEL SITTENDE, SPREECKT TEGENS EEN PAGIE, DIE HEM IET
AEN BRENGHT.

Wel, dats' hier daetlijck zijn, 't is meerdering van vreught,
Dat even by de wijn de geest en 't hert verheught.
LEPANTE,
MET EENIGE SWIJGENDE SOLDATEN

Na dat wy, machtigh vorst, zijn uyt'et Hof gereden,
Soo hebben wy gesocht door al de naeste steden,
Of eenigh aerdigh dier ons daer ontmoeten mocht,
Dat waerdigh mochte zijn den keyser toegebrocht;
Maer echter al vergeefs, mits dat my niet en vonden
Dat hem gevallen sou, na dat wy keuren konden;
Maer siet, een kleyn gehucht heeft ons noch uytgebracht
Iet, daer op onsen raet niet eens en heest gedacht:
Het is een herderin van heus en eerbaer wesen,
En om haer sneêgh verstant en schoonheyt hoogh gepresen.
CYPRYNE.
Wel, laet dat herders kindt hier komen voor den dagh,
Op dat wy mogen sien hoe 't ons gevallen magh.
MILANOR MET ASPASIA.
Daer siet ghy, machtigh vorst, het puyck van alle maeghden,
Die herders wel beviel, maer geen die haer behaeghden:
't En is geen boere kost, maer voor een edelman,
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Want daer is iet in haer, dat niemant vatten kan.
CYRUS.
Wel, dits een seldsaem werck, ick voel mijn sinnen dwalen,
Met dat ick myn gesicht op haer heb laten dalen,
Nu, welkom in het hof, bevall'ge herderin,
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My dunckt in u te sien een rechte veldt-godin.
ASPASIA.
Wat gaet de keyser aen aldus met my te spotten?
Ick weet dat hooge lof is voetsel van de sotten;
Voor my, geduchte vorst, ick ben een herders kint,
En tot een hooger naem en was ick noyt gesint.
CYRUS.
'k En heb in al het rijck noch maeght, noch vrou geweten,
Hoe seer die was vermaert, hoe wonder hoogh geseten,
Die Pales soo geleeck, en my soo wel beviel,
Als 't lichaem, nu bewoont by uw begaefde ziel.
Uw' heus en soet gelaet, en dees' yvore bollen
(Dit by Cyrus wordende geseyt, begint haer boesem aen te tasten, om hantgespel met Aspasia te
maken, daer tegen sy haer destelijk aenstelt )
Vervoeren mijn gemoet, en doen mijn sinnen hollen,
'k En weet geen sneeu soo wit, die hier by komen kan.
ASPASIA.
Bedaert u, machtigh vorst, ick segge blijft'er van;
Ick heb een eerbaer lijf, dat noyt en sal gehengen
Dat niemant hier ontrent sal hant of vinger brengen,
Dus bint uw tochten in.
CYRUS.
Hoe, weygert ghy een vorst
Die u van herten meent, en na uw liefde dorst?
Ey, schickt u na den tijt, en na dit hoofsche leven,
Ghy sult door mijne gunst tot eere zijn verheven;
Ja, hoogh en heerlijck zijn, gekleet in rijcke stof.
ASPASIA.
Ja, tot mijn eeuwigh hoon, en niet tot mijnen lof.
Ghy spreeckt, geduchte vorst, onmogelijcke saken;
Een die niet eerlijck is, kan niemant heerlick maken;
Een die haer eer verliest, schoon die wort hoogh geset,
Is maer een rechte slons, een sloor, een vuyle slet.
CYRUS.
Bedaert u, herders kint, en laet my troost verwerven.
ASPASIA.
Ick oyt oneerbaer zijn! veel liever heden sterven.
Neemt my dit leven af, oock met de grootste pijn,
Ick wil veel liever doot, als u te wille zijn.
CYRUS.
Hoe, is u niet bekent dat ick kan rijckdom geven,
Ja, groote staten selfs aen die bekommert leven?
Eyst maer: want sooje wilt, ghy sult uw vader sien
Verheven in het dorp, oock boven groote liên.
ASPASIA.
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Ick ben met puur gewelt mijn vader afgenomen,
Geeft dat ick wederom mijn vryheyt mach bekomen;
Dat eysch ick, gunt'et my, dan sal ick zijn verblijt.
CYRUS.
Het sal terstont geschiên, soo ghy beleefder zijt.
ASPASIA.
Wat ghy beleeftheyt noemt, dat heb ick wel te weten,
Maer ick sal, watje doet, mijn eere niet vergeten.
CYRUS.
Bevalligh herders kint, let beter op uw stuck,
Met princen wel te staen en is geen kleyn geluck.
Het soud' u nutter zijn, woudt ghy uw barsheyt laten,
En 't sou voor alle dingh uw vrienden konnen baten.
ASPASIA.
Of my te vooren komt een droef of bly geval,
Ick stel, hoe dat'et ga, mijn eere boven al.
Wat kan een herderin van konings liefde komen,
Als dat haer waerdste pant staet af te zijn genomen?
En als haer dit gebeurt, eylaes wat is'et dan?
Geen schat, die haer verlies voor eeuwigh boeten kan.
CYRUS.
Hoe, kan een vorst, als ick, u niet ten vollen loonen?
Ick ben oock heden selfs u dat bereyt te toonen:
Voeght u maer na het werck, ick sal, tot uwen lof,
U geven hoogh gebiet in dit doorluchtigh Hof.
ASPASIA.
Ick wil in 't tegendeel de Goden eeuwigh loven,
Dat ick ben ver geweest van alle koninghs hoven.
Hoe, is dit werelt-vorst, is dit een keyser zijn,
Geheele dagen langh te sitten in den wijn?
Te nemen sijn vermaeck in spel en lichte vrouwen,
En alle mal gelaet met vreugden aen te schouwen?
O, dat en is geen werck dat eenigh prins betaemt,
En seker, machtigh vorst, ick bender in beschaemt:
De plichten van het rijck bestaen in stage sorgen,
Van dat de sonne daelt tot aen den rooden morgen.
Een kroon behoeft den geest, en oock het gantsche lijf;
Gewis, al wiese draeght en hoeft geen tijt-verdrijf.
Een prins heeft ander werck: hy moet bequame wetten,
Hy moet door al het rijck gestrenge rechters setten,
Hy moet het weeligh volck, oock door sijn eygen daet,
Geleyden tot de deught, en houden in de maet.
Het dertel ongelaet dient krachtigh ingebonden,
Op dat'er niet een maeght of vrouwe wort geschonden;
Oock alle slim bejagh, en drift tot vuyle lust,
Dient op te zijn geschort, en uyt te zijn geblust!
Ghy moest, die Keyser heet, geen jonge dieren schenden,
Die noyt een dertel wicht, of hoofsche linckers kenden;
Doet, doet wat u betaemt: bestiert het vaderlant,
En houdt onguere sucht, door reden, in den bant!
Dat sal u, machtigh vorst, een stil en vreedsaem leven,
Ja, buyten 't rijck ontsagh, en binnen eere geven;
Want een die slechts het volck, en niet sijn lust gebiet,
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Verdient in mijn gemoet den naem van koningh niet.
CYRUS.
(De keyser gaet, bezijden af, al mymerende en alleen wandelen, en spreeckt als tot sich selfs.)
Wel, dit's een vremt geval dat my hier komt bestoken,
Ick hebbe naeuw een reys met dese maeght gesproken,
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En siet, ick ben ontset en wonder vremt gestelt;
Daer is een selsaem vuer dat my van binnen quelt,
Mijn hert is op de loop, mijn geesten suysebollen,
Mijn ziel is buyten my, mijn beste sinnen hollen.
O Venus dertel wicht! ghy zijt een vreemde gast,
Die op geen machtig prins, of groote staten past;
Ghy schiet aen alle kant, en naer uw welgevallen;
Ghy maeckt de grootste kleyn, en doet de wijste mallen.
Ghy stelt door uw bedrijs oock princen buyten rust,
En keert de werelt om, al na het u gelust.
Ick heb hier in het Hof het puyck van schoone vrouwen,
En kanse machtigh zijn, en hoefse niet te trouwen;
Maer al dat hoofs beslagh en staet my geensints aen,
Ick voel mijn grilligh hert nu elders henen gaen.
Ey siet, een slechte maeght, een hoedster van de schapen,
Daer aen gaet nu ter tijt een Keyser hem vergapen;
Een wesen sonder pracht, eenvoudigh uytter aert,
Voel ick dat in mijn hert een selsaem wesen baert:
Want hoe ick langer peyns op dese vreemde saken,
Hoe meer ick tot de maeght mijn sinnen voel genaken;
Al wat ick aen haer sie, rijst uyt een edel hert,
Dat van de rechte baen noyt afgetogen wert.
Een Nimphe sonder pracht, in stilheyt op-getogen,
Die uyt het dertel Hof noyt gif en heeft gesogen,
Staet nu te deser tijt geprent in mijn gemoet,
En hier mijn wil te doen, dat vind' ick wonder soet.
Wat is het hoogh gebiet van alle groote Staten,
Indien een machtigh vorst geen vryheyt is gelaten?
Ey kiest, mijn herte, kiest een lieve bedgenoot,
Om met vermaeck te sien de vrucht van haren schoot.
Maer soo ick dit besta, hoe sal de werelt spreecken?
Hoe sal het schamper volck met felle tongen steecken,
En roepen overluyt, dat ick geen adel ken,
Ja, van een hoogen throon in 't slijck gevallen ben!
Maer sal een koningh selfs, door gif van booze tongen,
Sijn vryheyt in de trouw' hier worden afgedwongen?
Sal ick niet mogen doen, ontrent het trou-verbont,
Dat ieder een van outs gantsch vry en open stont?
Wie salder eenigh mensch sijn vryheyt doen verliesen,
Wanneer hy is gesint een echte vrouw te kiesen?
En wie berooft een prins van soo een billick recht,
Dat hy niet af en slaet oock aen sijn minste knecht?
Wel aen, ick ben gesint mijn vryheyt hier te plegen,
Daer vind' ick mijn gemoet ten vollen toe genegen.
Ach! 't is een arrem prins, en van een kleyn gesach,
Die na sijn eygen sin geen vrouwe kiesen mach.
EUTRAPEL.
Hoe, wat is dit geseyt, wat mach de keyser letten?
Het schijnt hy is geraeckt in Venus warre-netten.
Hy neemt iet selsaems voor, naer ick het stuck bemerck.
AULIS.
Wanneer een koningh dut, dat is een duyster werck.
Wat my hier in belanght, ick duyd'et al ten besten;
De princen hebben staegh het hooft vol muysenesten.
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Ey, gunt hem dat vermaeck.
EUTRAPEL.
Wel, hoe het wesen mach,
Hier sal een vreemt geval haest komen aen den dach.
CYRUS.
t' Sa, buyten wie hier is; maer blijft ghy, Nimphe, binnen.
ASPASIA.
De Keyser hier alleen? ach! wat sal ick beginnen?
O Goden! ruckt my wegh, of stort den Keyser in
Een afkeer van gewelt, of wel een beter sin:
Ach! koom my nu te hulp, Diane van Ephesen!
Soo wil ick alle tijt aen u geheylight wesen;
Ja, 'k sal u offer doen met 't alderbeste lam,
Dat oyt uw' priesters hant van onse kudde nam.
Ach! wat sal van my zijn?
CYRUS.
Ey, wilt niet langer treuren,
Want u en sal van my noyt eenigh quaet gebeuren.
Ick heb het geyle vuur ten vollen uyt-geblust,
En in mijn diepste mergh en is maer reyne lust.
ASPASIA.
Ach! Goden, Hemels volck! hoe kan ick dit gelooven?
CYRUS.
Hout vast dat u geen mensch van eere sal berooven,
Door my zijt ghy bevrijt van allerley gevaer.
ASPASIA.
Och, of ghy soo gesint, en ick des seecker waer
CYRUS.
Ick sal, gelooft'et vry, uw leden niet genaecken,
Of ick sal u voor eerst mijn echte vrouwe maecken;
Ick geef u volle macht mijn voorstel af te slaen,
Tot u mijn echte trou sal wesen toegestaen.
Siet, dat tot reine min mijn gantsche sinnen buygen,
Des roep ick even selfs de Goden tot getuigen.
Ghy, neemt dit schoon juweel, u tot een heyligh pant,
By ons van outs gebruyckt ontrent den echten bant.
Dat sulje, my ter eer, voor al de werelt dragen;
Maer hout het stuck bedeckt, alleen voor weinigh dagen.
Al wat op dit geval een koningh oyt bedacht,
Dient niet als met beleyt in 't licht te zijn gebracht.
ASPASIA.
O Goden! uw beleyt bestaet in vreemde wegen,
Noyt sach'er eenigh mensch soo onverwachten zegen.
Het schijnt als of mijn droom wou komen tot de daet,
Vermids ick werd versocht tot soo verheven staet.
Wat is'et een geheym daer naer wy menschen leven,
Waer door men tot geluck, of onheyl werd gedreven!
Wat is'er boven ons een onbegrepen kracht,
Waer door men dickmaels siet, dat niemant oit bedacht!
Den Hemel doet sijn werck, hoe vrem te saken schijnen,
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Ick voele nu ter tijt mijn druck en anxt verdwijnen;
Dies sta ick op de wacht, wat my dit vremt geval
Voor my en voor het rijck ten besten geven sal.

Het vierde bedrijf.
DAMON.
Wat sal ick nu ter tijt, wat sal ick toch beginnen?
Hoe ben ick nu geplaeght met ongeruste sinnen!
Waer heb ick niet gesocht? wien heb ick niet gevraeght?
En niet een mensch en kent die welbekende maeght,
Die paerel van het lant, die alle vryers prijsen,
Verheffen in de lucht, en met de vingers wijsen,
Gelijck een lant-juweel. O plompers van de stat!
Dat ghy niet eens en kent die wijt-beroemde schat.
Maer na een langh gedwael vondt ick ten langen lesten
Een huys, een groot gebou, een slot met hooge vesten;
Ick vraegde wat het was? Men sey: des konincks Hof;
Ick trat naer binnen toe, ick wist'er weynigh of.
Ick sagh een groot gewoel van jonckers, knechten, paerden,
Dat, als een dicke wolck, quam rijsen uytter aerden;
Hier stont ick vast en keeck, tot schimp en enckel jock,
D'een greep my by het lijf, een ander by den rock.
Wat dien' ick nu te doen? ik sal 't noch eenmael wagen,
Om daer, na dese maeght, vrymoedelijck te vragen.
Hier is des koninghs huys, ick sal wat stille staen,
Om naerstigh af te sien hoe alle saken gaen.
PHRIX, DE SCHALCKNAR.
Wat is dit voor een Floor? ik moet met hem wat mallen.
(Phrix treckt wech de stock daer Damon op leunt.)

DAMON.
Wat queltme dese guyt? ick had by naest gevallen.
Had ick u in het dorp, of buyten in het groen,
Ick soud' u voor gewis, ick sou PHRIX.
Wat souje doen?
DAMON.
Ick sou PHRIX.
Wel, tijt te werck, wy sullen samen schermen.
DAMON.
Ick soud' u voor gewis den kop alsoo verwermen,
Dat ghy het heugen sout.
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PHRIX.
Wel vrient, hoe dus ontstelt?
Wat benje voor een man?
DAMON.
Een herder uyt het velt.
PHRIX.
Wel herder, wellekom, ick moet u vrientschap toonen,
Soeckt ghy hier dienst in 't Hof, ick kan een dienaer loonen:
Ick ben, gelijckje siet, een heer van grooten staet,
Spreeckt mijn persoon voor al, eer dat ghy vorder gaet.
CELER, EEN PAGIE.
Ghy joncker, met verlof, laet desen herder blijven,
Met luyden uyt'et lant hoort niemant spot te drijven.
PHRIX.
Vaert wel dan met den boer.
CELER.
Hups Huysman, goeden dagh!
Hoe zijt ghy soo verbaest?
DAMON.
'k Woud' ick u noyt en sagh.
CELER.
Wat let u, goede man? waerom soo bits gesproken?
DAMON.
Ghy hebt my voor een uer by na den kop gebroken.
CELER.
Ick, lantser? watje raest! ick doe geen herders quaet.
DAMON.
Ghy waert'et nochtans self, of wel uw mede-maet,
Ghy zijt al een gebroet.
CELER.
Ey, wilt beleefder spreken,
Wy zijn niet altemael geneyght tot slimme streken;
Geen Hof en is soo quaet, of daer is iemant goet.
DAMON.
Ick weet niet of ick dit van u gelooven moet.
CELER.
Gelooft'et, goede man, ick sal u niet bedriegen.
DAMON.
Neen, ick en ben soo licht niet in den slaep te wiegen;
Ick voel het al te wel hoe dat ick was geplaeght,
Doen ick aen uws gelijck quam vragen na de maeght,
De maeght by my bemint.
CELER.
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Wel, wat is dat te seggen?
Ick bidde, goede man, dat nader uyt te leggen;
Wat is van dese maeght, en wat van uwe min?
Ontdeckt my na den eisch den gront van uwen sin.
Indien ghy my behoeft, ghy mooght op my vertrouwen,
Seght my wat u gebreeckt, ten sal u niet berouwen;
Daer is mijn hant.
DAMON.
Is 't soo, soo dient'et u verklaert,
En dan mijn herten-leet aen u geopenbaert:
Ick ben een herders kint, met soete min ontsteken,
En mijn ellendigh hert, dat schijnt in my te breken;
Vermits de soete maeght, daer op mijn ziele wacht,
Is uyt'et velt geruckt, en in de stat gebracht,
En waer ick soecken mach, ick weetse niet te vinden.
CELER.
Ick kan van desen dagh u desen knoop ontbinden;
Maer beelt haer nader uyt.
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DAMON.
Het is de schoonste maeght
Die ick op aerden weet, en ghy uw leven saeght.
Siet daer een vaste peyl.
CELER.
Nu, dat zijn goede reden,
Maer 't gaet niet op het lant gelijck als in de steden:
Want dat ghy schoonheyt noemt, is hier al dickmael niet.
DAMON.
Hoe, gaet'et dan soo los met dat men schoonheyt hiet?
Soo wonderlijcken saeck en hoord' ick noyt mijn dagen.
CELER.
Wel vrient, wat noemje schoon?
DAMON.
Dat moogj' een blinde vragen.
Wat schoon is spreeckt van selfs.
CELER.
Voorseker, herders maet,
Ghy zijt soo simpel niet gelijck uw rockje staet.
DAMON.
Maer wilje, goede vrient, dat ick u eeuwigh prijse,
Soo moestje my de maeght òf hier òf elders wijsen.
Ick meen die herderin, die, door een Hof-gezant,
Is met gewelt vervoert oock uyt haer eygen lant,
En hier in 't Hof gebracht, geleden weynigh dagen.
CELER.
Nu heb ick eerst verstaen de gront van uwe vragen,
Ick sal u dan voldoen, wilt ghy nu mede gaen;
Maer hou, treet wat ter zy, daer komt de Keyser aen.
Cyrus met al 't hof komt uyt

DAMON.
Wat is dat voor een man, die alle menschen groeten,
En op wiens wenck alleen oock heeren buygen moeten?
Wie is de maeght, diens' al geluck en eere biên?
Hou toch mijn vraegh te goet', ick heb noit Hof gesien,
Maer staegh op 't lant gewoont.
CELER.
De man, by u gewesen,
Is nu de grootste vorst die oyt de menschen presen,
Een herder van het volck, een Keyser in het rijck,
En daer en is geen mensch op aerden sijns gelijck.
De juffer, aen sijn hant, dat is de herderinne,
Nu korts in 't Hof gebracht, waer door des Keysers sinnen
Soo opgetogen zijn, dat hy niet duren kan;
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Ja, is haer even soo gelijck een echte man.
KONINGH CYRUS, MET ASPASIA,
IN HOOFSCHE KLEEDINGH, EN AL 'T HOF.

Bevalligh herders kint, siet hier een ander leven,
Als in het platte lant aen herders wert gegeven.
Hoe staet u 't hoofs gelaet, en al dit wesen aen?
ASPASIA.
Soo verr', geduchte vorst, en ben ick niet gegaen
Dat ick'et seggen kan; ick sie hier duysent saken,
Die my geheel verstelt en als verslagen maken.
Ick wist niet dat men sulcks in al de werelt sach,
Of dat het eenigh mensch te wege brengen mach.
CYRUS.
Dit is maer kleyn beslagh, men sal u grooter toonen,
Als ick u koningin sal hebben laten kroonen;
Dit is maer 't eerste licht van uwen dageraet,
Ghy sult in korten sien dat vry al hooger gaet.
ASPASIA
O vorst! ick ben te kleyn tot soo verheven zegen,
Waer heeft oyt maeght, als ick, soo grooten luck gekregen?
CYRUS.
Een koningh, schoone maeght, die heeft de volle macht
Dat iemant wert verhooght, oock uit een laegh geslacht.
DAMON.
Wat sie ick, lieve God! wie sou'et konnen meenen,
Dat iemant soo ontluyckt door glans van rijcke steenen?
Gewis dit is de maeght die mijn gemoet besit,
En door wiens soet gelaet mijn geesten zijn verhit.
Eylaes! ick bense quijt, hoe kan ick langer swijgen?
Die voor een keyser is, en sal geen herder krijgen,
O wonder vreemt geval! ach, naer ick heden merck,
De trou is Hemel-vast, en Godes eygen werck!
CYRUS.
Wat seyt de jongelingh? of waerom komt hy klagen?
Heeft iemant hem bespot, en oock misschien geslagen?
Is hy aen u bekent, of weetje wat hem let?
My dunckt hy heeft het oogh alleen op ons geset.
ASPASIA.
Geduchte wereld-vorst! die ghy hier siet verschijnen,
Die heb ick overlangh van liefde sien verdwijnen;
Het is een herders-gast, en woont ontrent het velt,
Daer ick wel duysentmael mijn schapen heb getelt.
Hy was op my gesint, en quam geheele dagen,
Alwaer ick nedersat, sijn liefd' en lijden klagen;
Hy dede wat hy mocht, en al uyt rechte min,
Maer hy en vont geen plaets in mijn verdwaelde sin;
Mijn hert was elders vast, hoe seer ick wiert gebeden,
En ick was even-wel onseecker van de reden:
Wie had het oyt gedacht, dat my een machtigh vorst
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Sou noemen sijn vermaeck, ja, dragen in de borst?
Nu denck ick dat de vrient, om mijn geluk verbolgen,
Het lant verlaten heeft, en my is komen volgen.
Ick weet, hy heeft wel eer soo veel om my gedaen,
Dat hy oock dese reys sal hebben onderstaen.
CYRUS.
Ghy jongelingh treet toe, en nadert dese troonen,
U sal geen leet geschiên, ick sal u gunst betoonen;
In plaets van dese py en boeren hongerlijn,
Sal uw geheele kleet van gulde stoffe zijn.
De maeght, u wel bekent, heeft u soo hoogh gepresen,
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Dat ghy, na dat my dunckt, hier moet gevordert wesen.
Wel aen, verlaet den bou, den vlegel en de wan,
En wort hier in het hof een rustigh edelman.
Hier sulje sonder ploegh, oock sonder iet te sayen,
Meer vreught, en rijcker oest, als op de velden mayen:
Uw hutten zijn gemaeckt van rau of vueren-hout,
Siet hier een schoon paleys, dat blinckt van enckel gout.
Uw woning is bekleet met raegh en spinnewebben;
Hier sulje schoon tapijt, en sijde spreyen hebben.
Uw dranck is schrale wey, uw' spijse boere-kost;
Hier eet men staegh gebraet, en drinckt den besten most.
Wat kan uw herders staf als slechts de schapen dwingen?
Ick kan met dit geweer in vaste steden dringen.
De koning die je viert die woont by uwe biên;
Maer keysers, als ick ben, en zijnder niet te sien.
Ick kan u groot beslach en hooge staten geven,
Daer op hier sonder sweet veel duisent menschen leven.
Laet vry het boerewerck aen die het lusten mach,
Ghy kont hier edel zijn, en dat op eenen dach.
Komt, leert hier op sijn hoofs en na de konste spreken,
Ja leert maer heus te zijn, en soo wat hoofsche treken,
Dat sal u nutter zijn, en maken grooter man,
Als eenigh lant-bedrijf u doen of maken kan.
Hebt ghy de vrijster niet daer toe ghy waert genegen,
Mijn gunst sal dat verlies ten vollen overwegen;
Want die een keyser heeft tot sijn vertrouden vrient,
Die kan, als 't hem gelust, van vrouwen zijn gedient.
DAMON.
Indien ick bidden mach, o prins van hooge machten!
En wilt ons lagen staet niet al te seer verachten,
En prijst oock niet te veel de macht van 't hoogh gebiet,
Want, na mijn kleyn begrijp, 't en is soo lustigh niet.
Ick heb een vry gemoet, en kan geen banden lijden,
Een hert dat sich vernoeght dat kan hem licht verblijden.
Heb ick tot mijn behulp een kleyne waterput,
Waer toe is my de vloet van groote stroomen nut?
Ick, als een rustigh quant, in vryheyt opgetogen,
Heb staegh een ronden aert uyt 's moeders borst gesogen;
My dunckt dat al het volck hier leeft in slaverny,
Want daer een grooter woont, daer is geen minder vry.
'k Heb liever door het velt het jonge vee te leyden,
De geyten aen den bergh, de schapen aen der heyden,
De bocken aen de klip, de koeyen in het gras,
Dan al de pronckery, die oyt in hoven was.
Hier sal ick blijder zijn, en vry al beter varen,
Als daer een stage wacht de kamers moet bewaren;
Als daer men proeven moet, of niet een boos fenijn
Is in het schoon geback, of in den soeten wijn.
Ey! segh my doch een reys, wat heb ick doch te passen
Op al het hoofs beslagh, en overtolligh brassen?
Wie heeft'er oyt veracht een ham of schapen-bout,
Of ander boere-kost, gewreven in het sout?
Wie met den lijve werckt, en hoeft geen grage soussen,
Wie staegh in hosen gaet, en hoeft geen zijde koussen;
Die met een grauwe py te dragen is vernoeght,
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En kent geen sachter kleet, of dat hem beter voeght.
Wat kan het rijck gewaet aen my of iemant geven,
Al waer het altemael van enckel gout geweven?
Een herders ruyme dracht staet my veel beter aen,
Als in een hoofsche praem geperst te moeten gaen.
Een kleet van eygen wol of eygen vlas gesponnen,
En vrucht op eygen lant met eygen hant gewonnen,
En moes uyt eygen hof, en vlees uyt eygen stal,
Dat is de beste kost uyt al het aertsche dal.
Ick weet het is een kunst een prins te konnen vleyen,
En, als het dienstigh is, sijn netten uyt te spreyen;
Ick weet het is geluck met vorsten wel te staen,
Maer eer het iemant denckt, soo is de gunst gedaen.
't Is ijs van eender nacht, hoe wel het schijnt te blincken:
Al staet'er iemant hoogh, hy kan haest lager sincken.
O prins! uw gunst is soet, maer vry niet sonder gal:
Want die het eens verkerst, hem treft een wissen val.
Treft ons een harden slagh, wat baet onmatigh treuren?
't Is aen den Hemel vast al wat ons kan gebeuren.
Hoe dat'et immer gaet, ick sette geen gequel,
Ick sie de werelt aen gelijck een goochel-spel.
Leeft langh, o groote vorst! ick wil u God bevelen,
Die laet u vruchtbaer saet en soete kinders telen,
Ten dienste van het rijck. En ghy, o fiere maeght!
Die, mits uw moedigh hert, een keyser hebt behaeght,
Dewijl ghy niet en zijt voor mijne koy geschapen,
Maer by een machtigh vorst hier in het hof te slapen,
Ick wensch u veel gelucks, en nimmer tegenspoet,
Blijft eygen aen den prins, dewijl 't soo wesen moet;
Maer ghy sult menighmael, en op verscheyde reysen,
Dat hou' ick voor gewis, op uwen herder peysen;
De tijt sal alle dingh eens maken openbaer:
Al blinckt de gulde kroon, sy weeght geweldigh swaer.
Maer, keyser, eer ick ga, moet ick u wat verhalen:
Daer woont een oude Grieck in onse naeste palen,
Die seyt daer aen het volck al menigh vremt geval,
Of dat'er is geschiet òf noch gebeuren sal;
Die heeft my lest verhaelt, oock uyt een boeck gelesen,
Dat mijn beminde sal een krijghs-gevangen wesen;
En dat hy boven dien sijn hooft verliesen sou,
Die met haer stont te zijn versegelt in de trou1).
Wat hier van wesen sal is duyster om te seggen;
Hy dien het stuck belanght, die mach het overleggen.
De Grieck die voeghd'er by (hier dient wel opgepast):
't Is al, wat ick u segh, aen haer geboorte vast.

1) De History-schryvers getuygen van Cyrus, dat sijn leger van Artaxerxes wiert geslagen, en
sign hooft en arm in triumph gevoert zijn, en dat Aspasia, onder andere krijghs-gevangen,
gebonden voor Artaxerxes is gebracht, doch dat hy'er dadelijck los het, en naderhant in groote
achting hiel, ja dickwils in verscheyde gewichtige saken haer raet gebruyte. Siet dese Historie
by Plutarch. in Pericle et Artax. Justi. 10. c. 2. AElian. var. histo. cap. 1. Jac. Usser. in Ann.
Vet. Test. in vita Cyri et alios.
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Wat my hier in belanght, ick wou het hooft verliesen,
Wou sy my slechts alleen voor haren herder kiesen;
Maer dit heeft dese maeght my noyt gelieft te doen,
Dies laet ick u de sorgh, en keere na het groen.
CYRUS.
Wel dit 's een hupsch gesel, hy weet soo goede reden,
Al woond' hy in het Hof, of in de groote steden.
Siet, in een ruyge py daer steeckt oock somtijts wat,
Dat by de groote selfs is dienstigh opgevat.
Ick sal om uwent wil den herder gunste toonen,
Al mist hy dat hy socht, ick sal hem weder loonen;
En wat sijn voorstel raeckt, de man heeft groot gelijck:
Die heeft dat hem vernoeght, besit een koningrijck.
Wel, zijt ghy soo verknocht aen dit uw herders leven,
Dat ghy u tot het hof niet wilt of kont begeven?
Wat is'er dan te doen? voor my ick swijge stil,
'k En ben geen dwingelant die u beletten wil;
Maer eerje van my gaet, soo wil ick u beschencken,
Op datje langen tijt noch mijnder sout gedencken;
Het sal u voordeel doen, dat ghy oyt dese maeght,
En in dit prachtigh hof een groote keyser saeght.
Ontfanger van het wout, dat, aen de zuyder-kusten,
Het gantsche lant verheught met allerhande lusten,
Treet hier wat nader by.
THEON.
O prins van hooge macht!
Hier is hy die gestaegh op uw bevelen acht:
Want als 't uw dienst vereyst, soo sal ick nimmer slapen.
CYRUS.
Wel, geeft aen dese vrient vijf hondert hupse schapen,
En geyten boven dien, en in gelijck getal,
En geeft hem oock een bergh, met 't onderhorigh dal.
THEON.
Des keysers wil geschiê.
DAMON.
Dat zijn te groote saken,
En sullen, machtigh vorst, mijn geest onrustigh maken;
Een kleyne bou is soet, waer toe soo groot beslach?
Ick danck u lijckewel, soo veel ick dancken mach.
Ick sal, na dese tijt, door al de groenste velden,
Verheffen uwen naem, en uwe daden melden,
En meer vermagh ick niet te brengen aen den dagh,
Dat u, o machtigh vorst! tot voordeel strecken magh.
ASPASIA.
Maer, Damon, noch een woort. My is onlanghs gebleken,
Dat ghy om mijnent wil een kol hebt wesen spreken;
En datj' aen 't geurigh wijf een ouden penningh schonckt,
Daer meed' de toveres by al de luyden pronckt:
Ghy moet om mijnent wil uw penningh niet verliesen,
Dies heb ick uyt de schat des keysers willen kiesen
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Een stuck van ouden tijt, bekent in 't gantsche lant,
Het beste dat men oyt in oude schatten vant;
Neemt dat voor uw verlies, om mijnent wil geleden,
Vermits ghy missen moet daer ghy om hebt gebeden,
En denckt by wijlen eens op uw voorgaende min.
DAMON.
Ach! die gaet nimmermeer uyt mijn bedroefde sin.
Uw beelt is als een stael gedruckt in mijn gedachten,
Des sal ick evenstaegh u boven Pales achten;
Dit is de velt-godin, die al de werelt eert,
Hoe wel met my de kans is anders omgekeert.
De Sonne sal veel eer niet van den hemel weten,
Als ick uw soet gelaet, uw wesen sal vergeten.
Nu bid ick noch een dingh, al eer ick henen ga,
Dat noyt des keysers volck by ons een leger sla;
Het lant is ruym genoegh, men kan ons wel verschoonen.
CYRUS.
Ick sal u, herders-kint, oock daer mijn gunste toonen.
(Binnen.)

DAMON.
Nu sal ick wel vernoeght weer keeren na het wout,
En seggen tot het volck: mijn vrijster is getrout.
Sy is, uyt lagen stant, nu tot een kroon verheven,
En wat dat my belanght, ick kan oock vrolijck leven;
Ick heb nu machtigh vee, en ander goets genoegh,
Mijn landery behoeft oock meer als eenen ploegh.
Het was mijn groot geluck een blaeuwe scheen te loopen,
Men sou om dat verlies wel hondert vrijsters koopen.
By ons zijn nimphen selfs, en vry in groot getal,
Niet eene van den hoop die my ontseggen sal.
Als ick dit machtigh vee sal drijven op den velden,
Dan sal het gantsche lant van mijnen rijckdom melden.
Ick was wel eer geschat een geestigh jongelingh,
En mits ick weynigh had, wast dat ick niet en vingh;
Maer nu, na dat my dunckt, en hoef ick niet te vryen,
Ick hou dat Daphne selfs my trou sal komen byën,
Of stack ick maer alleen een hant of vinger uyt,
Ick kreegh van stonden aen een onverwachte bruyt.
Hoe seer Dametas stoft op sijn vermaerde Phryne,
Indien ick maer en sprack, gewis sy ware mijne.
Ick weet, hoe veel dien vos van groote kudden hout,
En ick ben nu ter tijt een prince van het wout.
Men sal my hulde doen in al de rijckste dorpen,
En even vaerdigh zijn my vrysters toe te worpen.
O vrienden! rijck te zijn dat heeft een groote macht;
Geen mensch soo wijs of vijs die hier niet op en acht.
Nu vrienden, wat ick segh, prent dat in uw gedachten;
Men moet in tegenspoet een beter kans verwachten.
Ghy, neemt dit voor uw troost, dat, na een donder-slagh,
Een klare sonne-schijn ten lesten rijsen magh.
PANCASTE, CHARICLEA, PHRYNE, AEGLE,
HOF-JOFFEREN.
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't Is over-al bekent, en oock aen ons gebleken,
Hoe dat de groote vorst ten vollen is ontsteken
Met liefde van het wicht, onlangs in 't Hof gebracht.
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PHRYNE.
Och! wie had soo een werck sijn leven oyt gedacht?
Vriendinnen, willen wy in onse luyster blijven,
Wy moeten dese luym uyt 's keysers hert verdrijven;
Ja 't moet gewis, het moet in haesten zijn gedaen.
Ghy Chariclea gaet, en spreeckt den keyser aen;
Stelt heden in het werck uw soet aenminnigh spreken,
Ghy sult, ick hou het vast, den gantschen handel breken.
CHARICLEA.
O! dit's een wichtigh stuck voor 't gansche koningrijck,
Laet ons te samen gaen, het raeckt ons al gelijck.
PANCASTE.
Neen, soo een groot beslagh sal al te vinnigh schijnen,
Wy moeten door beleyt den keyser ondermijnen;
Ick weet u beter raet, uw' neef is een poëet,
Die schrap is uyter aert, en slimme rancken weet,
Ja, Duyvels lisien kent; hy kan pasquillen maken,
Die iemant aen het hert, ja dieper kunnen raken.
Een puntje maer alleen van soo een fitse pen,
Is 't allerslimste gif dat ick op aerden ken.
PHRYNE.
Maer om de nieuwe bruyt na 't leven af te beelden,
Soo dient voor al geseit, hoe al de boeren speelden
Des avonts voor haer deur, des nachts ontrent haer bedt.
PANCASTE.
Ja, dat's de rechte greep daer op ons dient gelet.
En hier noch by gevoeght, dat sy op alle feesten
Gedurigh was te sien, by al de loste geesten;
En waer dien rouwen hoop maer eens te samen quam,
Dat sy daer flux verscheen, en haer genoeghte nam.
PHRYNE.
Maeckt oock haer saken vast aen 't veyligh buyten-leven,
Soo kan dit met een glimp haer werden aengewreven;
Te meer, nadien een Floor, gekomen uyt'et lant,
Hier seyt, dat hy haer volght alleen uyt minne-brant;
En doen met alle macht de werelt dan gelooven,
Dat sy'er over langh van maeghdom liet berooven,
Of door een soet gewelt òf wel door minne-gunst;
En soo dient al het werck gehandelt na de kunst.
CHARICLEA.
Maer ick kan evenwel dit geensins dienstigh achten,
Pasquillen sonder naem die zijn van weynigh krachten.
Oock is mijn neefs bedrijf in 't Hof te veel bekent,
En quam het schennis uyt, soo waer hy wis geschent.
De keyser is te wijs, hy soud'et licht ontdecken,
En sou in dit bedroch ons mede konnen trecken.
Siet, wie den draed bekomt, die vint wel licht het kloen,
En dat sou ons gewis verdriet en schande doen.
Laet ons van stonden aen des keysers moeder spreken,
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Want die is recht bequaem den handel af te breken;
Het is een deftigh wijf, die oock de vorst ontsiet,
Ten bleef noyt ongedaen wat sy den keyser riet.
PANCASTE.
Dit is de beste vont die iemant kan bedencken,
En dit sal geen van ons in naem of eere krencken.
t'Sa, na de keyserin! Wat staje? wandelt voort.
CHARICLEA.
Maer wat ick bidden magh, ghy Phryne, doet'et woort.
PHRYNE.
Wel aen, ick wil het doen; maer wat ick kom te spreken,
Ghy, paster altemael uw zegels aen te steken,
Op dat het blijcken magh dat ghy het soo verstaet.
CHARICLEA.
Het sal al soo geschiên; maer bid u, lieve, gaet.
(Binnen.)

AEGLE.
Ick sie hier wert een net uyt enckel list geweven,
Dat sou wel aen het Hof groot onheyl konnen geven,
Mits dat men door bedroch den vorst wil doen verstaen,
Waer door sijn soete luym te niet sou konnen gaen.
Ick hou my buyten klem; en, eer wy qualijck varen,
Wil ick dit gantsche werck den keyser openbaren.

Het vijfde bedrijf.
CYRUS, MILANOR, LEPANTE, EN ANDERE KRIJGHS-OVERSTEN SWIJGENDE.
My wort daer aen-gebracht, dat, in het Noortsch gewest,
De Parten gaende zijn, en woelen al'er best.
Milanor! stelt te werck twee duysent lichte paerden,
En neemt het Griecksche rot met haer gevlamde swaerden,
En treckt naer 't grilligh volck, en dat te deser stont,
En royt de muyters uyt tot in den diepsten gront,
En sent van all's bescheyt.
MILANOR.
't Sal machtigh vorst geschieden,
En hout als voor gedaen, wat ghy my mooght gebieden.
CYRUS.
Dit ongehoorsaem volck woelt tegen onse kroon,
Het zy ick haer gewelt of mijne vrientschap toon;
Maer al dit krijghs-gewoel en kan my niet beletten,
Om mijn ontsteken hert in rust te mogen setten;
Ghy daerom, maeckt gereet de krooningh van de maeght,
Die my soo lief-tal is, en boven al behaeght.
LEPANTE.
Dat sal terstont geschiên.
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CYRUS.
Wie komt door 't volck soo breken?
CELER, EEN PAGIE.
Uw moeder, machtigh vorst, bidt u alleen te spreken
Om saken van belangh.
CYRUS.
Wel, dat'et soo geschiê!
Vertreckt dan altemael, tot ick u weer ontbiê.
Ick heb in langen tijt, u, moeder! niet vernomen,
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Het is my aengenaem dat ghy nu zijt gekomen;
Noch aengenamer is 't dat ick beschouwen magh,
Dat ghy soo jeughdigh zijt ontrent uw ouden dagh.
PARISATIS.
Ick weet de Goden danck, dat my het buyten-leven
Geen soet vermaeck alleen, maer welstant heeft gegeven:
Want schoon ick menighmael alleen in stilte sat,
Ick vont'er meerder lust, als midden in de stat.
CYRUS.
Kont ghy op 't buyten-huys u stil en eensaem houwen,
Die eertijts was geselt met al de groote vrouwen,
En hadt òf staegh gesangh òf spel òf mommery,
En waert hier alle daegh met hoofs geselschap bly?
PARISATIS.
De tijt, beminde Soon, verandert alle saken.
't Is my nu als een walgh dat my eens plach te smaken,
Dat my eens vreughde scheen is nu maer enckel pijn;
De stillen ouderdom die soeckt alleen te zijn.
CYRUS.
Wel, leeft als 't u gevalt, ick wil 't u niet beletten;
De drift van ieders hert gaet boven alle wetten.
Die na sijn eygen hert sijn leven leyden mach,
En heeft noyt ongemack, of reden van beklach;
Siet, al mijn hoofs gevolgh is stracks van my geweken,
Seght nu wat u gelieft met my alleen te spreken.
PARISATIS.
Ick kom tot u gegaen, als tot mijn eygen kint,
Dat ick met stage sucht als moeder hebb' bemint.
Ick heb u, lieve Soon, gesooght aen dese borsten,
Dat selden wort gesien ontrent de groote vorsten;
En ghy zijt wederom, oock van uw teere jeught,
Geweest een buyghsaem kint tot mijn gewenste vreught.
Noch hebje mijnen raet geduerigh aengenomen,
Dat u en al het rijck noyt qualijck is bekomen.
Nu is'er seker dingh, dat ghy op heden doet,
Dat ick niet lijden kan, en ghy oock laten moet.
Daer is, na dat ick hoor, een meysjen hier gekomen,
Of van een buyten-stel, of boeren-hoef genomen;
't Is, hoe het wesen mach, een sloor, een herders kint,
Dat niemant schier en acht, maer ghy alleen bemint.
Die na de boeken rieckt, of na de gore schapen,
Sou die in uwen arm, en by een keyser slapen?
Die op een stelle sat, en woond' als in het stof,
Kan die haer plomp gestel oyt voegen naer het Hof?
Die noyt en heeft verkeert als by de lompe boeren,
Sal die vorstinne zijn, en kroon en scepter voeren?
Neen, soo onguren dingh en is'er noyt gesien;
En hebj' een keysers hert, soo mach'et niet geschiên,
Dan wort'er noch geseyt, ja, met gegronde reden,
Dat sy al menighmael veel aenstoots heeft geleden
Van Pans aelwaerdigh volck, en wort daer by gelooft,
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Dat sy al overlangh van maeghdom is berooft.
Die staegh met dertel volck genegen is te praten,
Die moet'er menighmael haer beste veêren laten.
En waer dat in het lant was eenigh boeren-feest,
Daer wasse staegh ontrent met haren lossen geest.
Hoe dat'et wesen mach, o prins van hondert rijcken!
U kan geen harderin tot keyserin gelijcken;
Het past geen machtigh vorst, voor wien de werelt beeft,
Die onder sijn gebiet soo veel princessen heeft.
Segh, was'er geen van die, die oyt uw hert behaegden,
Die soo doorluchtigh zijn, en alle schoone maeghden,
Ja, nimphen, als een vorst of keyser hebben moet,
En van haer jonckheyt aen daer voor zijn opgevoet?
Ghy neemt te slechten keur, ja, toont u gantsche dagen,
Of ghy aen haer het rijck soudt willen overdragen.
Dies salm' in 't openbaer verfoeyen uwen aert,
Of ghy van edel bloet en eer verbastert waert.
CYRUS.
Wel moeder, wie heeft u dit in het hooft gesteken?
Is dit het groot belangh daer ghy my af wout spreken?
't Is waer, hier in het Hof heb ick een jonge maeght,
Die kleyn is van haer self, maer echter my behaeght.
Siet, liefde wort geset na dat de sinnen vallen,
Ghy weet dat hier te mets oock wijse lieden mallen;
De daet die wijst'et uyt, dat geen vernuftigh man
Oyt reden en bescheyt van liefde geven kan.
De maeght heeft noyt geleert òf regels van manieren,
Of hoem' een koninckrijck of landen moet bestieren;
Maer des al niet-te-min soo brenghtse reden voort,
Daer in ick wonder sie, ja schier in ieder woort.
Hoe kleyn dat iemant is, daer is niet aen gelegen,
Men klimt tot hoogen staet door veelderhande wegen;
d'Een komt tot grooten staet door hondert menschen doot,
En door een lant-bederf wort dickwils iemant groot.
Weer die een eerbaer wijf eens princen hoer wil maken,
Die klimt oock menighmael tot wonder hooge saken.
Ick sie, dat menighmael de grootsten adel rijst,
Om datm' in dit bejach de princen onderwijst.
En ghy soeckt dese maeght haer eer verdacht te maken,
Maer dat zijn voor een prins geen onbewuste saken;
De rancken van het Hof zijn my te wel bekent,
Ick weet dat dese maeght uyt wan-gunst wort geschent.
De juffers van het hof, die dese vrijster haten,
Die zijn van mijne gunst al lange nu verlaten,
Nu woelens' over hoop, als rasend' en ontsint,
Gelijck een holle zee gedreven van de wint,
En soecken door uw hulp mijn liefde wech te jagen;
Maer dit klappeyen-werck en sal ick niet verdragen.
Het is een slim bedroch, en opgesochte vont,
Dat uyt afgunste komt, en uyt een vuylen mont.
De maeght, by haer bekladt, die is vol schoone gaven,
Die even machtigh zijn een prins te konnen laven;
En schoon een ander mensch misschien dit niet en merckt,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

605
Ick sie haer eerbaer hert dat in mijn herte werckt.
Het is niet opgepronckt; maer is'er aengeboren,
En daerom is'et waert van my te zijn verkoren,
Om door den echten bant met my te zijn gepaert,
Haer hooft dat is een kroon, haer hant een scepter waert.
Nu woud' ick wel een reys de hoofse juffers vragen,
Hoe dat een herders kint een Keyser kan behagen.
Hier midden in het Hof, en by soo frisschen jeught,
Als ghy in eenigh deel des werelts hebben meught?
Daer alle vrouwen zijn geciert aen alle kanten,
Met paerels aen den hals, met fijne diamanten,
Met poeyer op het hooft, en aengewreven glans,
Al stricken voor het oogh, en lagen voor de mans:
Daer rijcke tabbaerts zijn, die aen de leden passen,
Niet als door kunst gemaeckt, maer uyt 'et lijf gewassen;
Daer niet een hairtjen is, of 't wort, met groot beleyt,
Of konstigh opgerolt òf geestigh uytgebreyt.
Daer ieder besich is met haer geheele krachten,
Door allerley bedrijf, te trecken ons gedachten,
Te rapen over hoop, te brengen aen den dach,
Al wat haer fris gelaet in schoonheyt baten mach?
Mijn antwoort soude zijn: dit komt'er van de Goden,
Die hebben voor gewis my dese min geboden;
Hoe kan het anders zijn, dat my soo slechten maeght,
Oock boven al het Hof, ten vollen heeft behaeght?
Dies, moeder! weest gerust, en laet de vrouwen praten;
Ick lieve dese maeght, en false niet verlaten;
Of schoon haer moeder molck, haer vader heeft geploeght,
Sy is'et die mijn hert volkomen heeft vernoeght.
Het rijck heeft groot beslagh, en veeltijts sware saken,
Die my al menighmael den geest onlustigh maken;
Voor al dat ongemack, laet my ten minsten toe,
Dat ick mijn eygen sin in desen handel doe.
(De keyser gaet vertoornt wech)

PARISATIS.
Hy gaet vertorent wech, maer ick heb groote reden
Des ondersoeck te doen, en dat in volle leden;
Ick moet door goet beleyt vernemen dese daet,
En wie dat aen het Hof kan geven desen raet.
PANCASTE, CHARICLEA, PHRYNE, AEGLE EN CELER DE PAGIE.
Wy komen hier, Me-vrou, met toegenegen ooren,
Om d'uytslagh van dit werck van u te mogen hooren.
PARISATIS.
Wel komt dan nader by, ick sal u doen verstaen
Hoe dat dit gansch beleyt op heden is gegaen:
De keyser, des versocht, die heeft my hooren spreken,
Maer heeft dit slim bedroch wel vinnigh doorgestreken;
Want als ick mijn verhael ten vollen had gedaen,
Soo vingh hy op dees wijs sijn tegen-reden aen:
Siet, al het boos vergift, op dese maeght gespogen,
Is valsch, versriert, verdicht, en altemael gelogen.
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Ghy, hout'et voor gewis, ick weet het gantsch beleyt,
Een van den loosen hoop die heeft het my geseyt.
Laet ghy een grooten vorst, en u met een bedriegen?
Hoe, moeder! wistje niet dat vrijsters konnen liegen?
Ghy houd'et voor gewis, dat ick dit stout geral
Ontdecken, en met een ten vollen straffen sal.
Daer stont ick doe en keeck met twee beschaemde kaken,
En was in mijn gemoet onseker wat te maken;
Ick had geen tegen-woort, oock sloegh ick geen geluyt,
Maer siet, de keyser rees en streeck ter deuren uyt.
Wie sou, ongueren hoop, wie sou u niet verfoeyen?
Wilt ghy met hoogh beleyt van groote princen moeyen,
Of saken van het rijck, of onsen grooten staet,
Die alle dingh verbrot met uwen lossen praet?
Wie sou door uw behulp iet soeken uyt te voeren?
Niet eene van den hoop en kan haer tonge snoeren;
Ick doe, op uw versoeck, al wat ick immer mach,
En daer op brenght ghy selfs het schennis aen den dach.
Wie mach de sluyp-ziel zijn, die, met geveynsde treken,
Haer nevens my geliet om leet te willen wreken?
En geeft, in tegendeel, den keyser in den mont,
Hoe dat soo grooten werck by ons gebakent stont?
Die tongh, hoe dat het ga, moet ick volkomen weten,
Eer ick mijn maeltijt hou, al sou ick nimmer eten;
Ghy, Phryne, staet en trilt, ja kont niet stille staen,
Ghy hebt, na dat ick meen, uw snater later gaen.
Flucks, segh of ghy het zijt, want dat is mijn begeeren.
PHRYNE.
Me-vrou, ick wil terstont op eer en maeghdom sweeren
Dat ick het niet en ben.
PARISATIS.
Uw maeghdom! dat komt soet;
Ick heb al over langh u voor geen maeght gegroet.
Ghy, AEgle, na my dunckt, zijt hier toe veel bequamer,
Ick sagh u gister noen ontrent des keysers kamer,
Daer spraeckje langen tijt met sijnen kamerlingh,
Ick weet'et van hem selfs al wat'er omme gingh.
AEGLE.
Indien ghy my daer saeght, het was om nutter saken,
Die in het minste niet aen desen handel raken;
Ick sweer 't u by de geen die my ter werelt bracht.
PARISATIS.
Hoe dat ghy hooger sweert, hoe ick u minder acht.
Maer seght ghy, Charicle, en wilt de waerheyt, spreken,
Zijt ghy niet door bedroch van ons verbont geweken?
Spreeckt klaer wat hier van is, ick weet'er vry wat van.
CHARICLEA.
Soo weet ghy meer dan ick, ick treck'et my niet an.
Een die onschuldigh is, die kan hem licht verweeren;
En wat een ander seyt, 't en sal hem geensins deeren.
PARISATIS.
Ghy spreeckt geweldigh breet, de kloot en leyt noch niet.
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Een stout ontkenner valt gemeenlijck in verdriet.
Pancaste, na my dunckt, ick sie uw geest beswijcken,
En daer uyt kan uw schult my hier genoeghsaem blijcken;
Ontkent de waerheyt niet, dewijl ghy schuldigh zijt.
PANCASTE.
De waerheyt, waerde vrou, een dochter van de tijt,
Die sal het al ontdoen.
PARISATIS.
Dat 's waer, ghy vuyle klapster,
'k Heb u te langh gekent voor een oprechte snapster;
Ghy zijt'er schuldigh aen, dus maeckt een kort besluyt,
En sooj'et noch ontkent, packt u ten huysen uyt.
Ick heb dit schendigh stuck ten hoogsten opgenomen,
Ick sal hier metter daet een spoockster laten komen,
Die kan òf uyt de hant òf uyt het wesen sien,
Wat dat'er is geschiet, of wat'er sal geschiên.
Gaet pagie, soeckt de kol; haer naem die is Majombe,
Die dickwils besich is ontrent, een oude tombe,
Of by 't Kernekel-huys van Pales oude kerck,
Want dat is recht een plaets voor haer ongalijck werck.
Segh, dats' haer metter daet in dese sael laet vinden;
Maer loopt, en keert terstont, ja snelder dan de winden.
CELER.
't Is maer een oogenblick dat ick de spoockster sagh;
Ick sal haer, eerj'et gist, hier brengen aen den dagh.
PASISATIS.
Om dit hertneckigh spel sal ick dees juffers loonen.
Hier komt een toveres die niemant sal verschoonen;
En op dat mijn gemoet ten vollen zy gestilt,
Soo sal de Duivel doen, dat ghy niet doen en wilt.
MAJOMBE.
Na dien, geduchte vrou, dat ghy my hebt ontboden,
Schoon dat ick besich was met d'onderaertsche Goden,
Soo liet ick al het werck, en koom soo na u toe;
Wat is 't dat ghy begeert, of dat ick voor u doe?
PARISATIS.
Weet ghy, door uwe kunst, ons recht bekent te maken
De gronden van de mensch, en sijn verholen saken,
En wat'er iemant doet, en wat hy heeft gedacht?
MAJOMBE.
Neen, dat is al te veel van onse kunst gewacht;
Maer vraeghje wat een maeght of vrijster heeft bedreven,
En waer haer eerste jeught of maeghdom is gebleven?
Dat weet ick op een prick, om dat'et is geschiet;
Maer watse maer en denckt, dat weet een spoockster niet.
PARISATIS.
Wel 't eerst is my genoegh: ick meen u niet te vragen,
Als dat hier is gebeurt in dees voorleden dagen;
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Soo ghy maer dat ontdeckt, dan hebje my voldaen.
MAJOMBE.
Seght wat ghy weten wilt, 'k sal u ten dienste staen.
PHRYNE.
Mevrou, soo 't u belieft, laet desen handel blijven,
Hoe licht is eenigh mensch een schantvleck aen te wrijven!
Het, schijnt als of het wijf bewustheyt geven kan,
Hoe iemant wort gelieft by Prins of Edelman.
Hoe, sal het stil beleyt, en soete minne-treken,
En al wat onder een twee soete lieven spreken,
Nu, door een loose Kol, hier komen aen den dagh!
Voorwaer, met uw verlof, het is een quade slagh.
Wie sou de toveres oyt konnen wederleggen,
Schoon dats' een schendigh stuck van ons bestont te seggen?
PARISATIS.
Wat, hebj' een quaet gemoet? voor my, ick hou gewis:
Geen hooft en vreest de kam, als dat vol seeren is,
En wie sijn billen brant moet sitten op de blaren;
Wat hier uyt rijsen sal dat wil ick openbaren.
t'Sa Kol, voltreckt uw werck.
MAJOMBE.
Wat eyscht de Keyserin?
Het sal terstont geschiên oock na uw eygen sin.
PARISATIS.
Men heeft een seker dingh den Keyser wesen klappen,
Maer wie dat ondernam die wild' ick wel betrappen;
Indien 't uw kunst vermagh, segh wie 't ons heeft gedaen?
MAJOMBE.
Die sal stracks, soo je wilt, voor uw gesichte staen;
Maer siet, ons kunste werckt door veel verscheyde vonden,
En noyt is haer bedrijf aen kleyn beslach gebonden;
Hier toe dient wonder tuygh: brenght eerst, een spiegelglas,
En brenght ook Meyschen dan, en suyver maeghde-was.
Ick sal, indienje wilt, een teems hier laten drayen,
Ick sal een swarten haen hier seltsaem leeren krayen,
Ick sal uyt hant, uyt oogh, uyt iemants tonge sien,
Wat dat hy heeft gedaen, of wat'er sal geschiên.
Maer, dat vry vorder gaet, indienj'et mocht begeeren,
Ick sal van stonden aen Pyragmon hier besweeren,
Of Brontes, of Magol, of noch een sneêger geest,
Ghy, draeght maer goede sorgh dat ghy geen Duyvels vreest.
PHRYNE.
Me-vrou, bestaet het niet, hy sal u gantsch verschricken;
Ey, geeft noyt Duyvels macht de menschen te verklicken.
PARISATIS.
Hoe, vreesje dat'et spoock sal brengen aen den dagh,
Dat ghy alleen bedreeft, en niemant oyt en sagh?
Neen, dat is buyten sorgh, oock ben ick niet genegen
Te maken openbaer wat jonge lieden plegen.
Maer doet na mijnen raet, om niet te zijn betrapt,
Segh maer, wie aen de Vorst het schennis heeft geklapt,
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En dat is my genoegh; wilt ghy dat openbaren,
(Sy schudden alle, ieder voor haer selven, het hooft)
Ick sal van stonden aen de reste laten varen.
Wat seyt Chariclea?
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CHARICLEA.
Ick heb'et niet gedaen.
PARISATIS.
En ghy?
AEGLE.
Al mede niet.
PARISATIS.
Soo moet ick verder gaen.
Wel, wou, begint uw kunst, en laet hier Duyvels komen,
Al wie onnoosel is, en hoeft hier niet te schromen.
MAJOMBE.
Me-vrou, ick ben bereyt, maer hier moet zijn gemerckt,
Wat hier dient voor te gaen, al eer de kunste werckt.
PARISATIS.
Wat is'et dat'er schort?
MAJOMBE.
Den geest dient opgedragen
Een stuck van edel goud, hier in het Rijck geslagen,
Dat sal een teycken zijn, en als een seker pandt,
Dat ick den geest ontbiê, en dat van hooger handt;
Soo ick met dit behulp den Nicker mach besweeren,
Hy sal stracks by ons zijn als met geswinde veêren:
Maer anders is hy traegh.
PARISATIS.
Is 't soo met u gestelt?
Ey siet, de toverkunst en spreeckt niet sonder gelt.
Wy zijn nu aen den dans, en 't spel is nu begonnen,
En wat gerockent is, dat dient oock afgesponnen.
Siet daer een deftigh stuck, en dat van edel gout,
Dat liet mijn vader slaen, juyst eer ick was getrout.
T'sa, komt en vordert werck.
MAJOMBE.
Dit zijn geen slechte saken,
Ick moet wat stille zijn, en eerst gereedschap maken;
Hier dient voor al een perck getogen na de maet,
En dat juyst om de plaets daer gene juffer staet,
(Sy maeckt een enkel, met eenige Characteren)
Sie daer, nu gaet'et aen.
PARISATIS.
Sal hier een spoock verschijnen?
MAJOMBE.
Gewis, maer als ick wil, soo sal het weêr verdwijnen.
Leent ooren sonder spraeck, 't en is geen los geral,
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Het is van diep geheym, al wat ick spreecken sal
(Hier doet Majombe de conjuratie gansch lancksaem, met interval op elcke regel)
Ethiel, A Soliol, Thulbas, Pandorque, Casulque,
Bursa, Butis, Solasar, Barsu, Lamsakas, ed Adar,
Astarot, Atalibax, Albador, Thelebeantes,
Persiphone, Taumas, Briareus, Chimera, Pyragmon.
De geest en komt niet voort, waer mach de Nicker blijven?
Hout u een weynigh stil, ick sal hem gaen bekijven;
Ick weet al, wat'er schort: ick gaf hem gister noen
Al vry een seltsaem werck, daer veel is aen se doen;
Hy moet, op mijn gebod, een mudde koolzaets tellen,
Soo moet ick omme gaen met hem en sijn gesellen;
Siet, als men hem ontbiet, hy mach niet ledigh staen,
Want anders, wie hem roept, dien sou'et qualijck gaen.
Maer als hy komen sal, en wilt hem niet genaken,
Of ghy sult andersins in groote noot geraken;
Al wie ontrent het perck sich eens begeven sal,
Die wachte voor gewis een deerlijck ongeval.
Siet, wie het oock bestaet, sal eerst geweldigh hijgen,
En op den staenden voet de kinder-pocken krijgen;
Ja, sal aen alle kant van sweeren zijn gequelt,
Gelijck de goede Job hier voormaels was gestelt.
En als het leelijck zeer de leden sal verlaten,
Dan sal haer aensicht zijn vol hondert duysent gaten;
Ja soo gelijck het korck, dat, als men haringh vanght,
Is aen het want, gehecht, of aen de netten hanght.
AEGLE.
Hoe, kinder-pocken? wijf, veel liever noyt geboren,
'k Wou liever in de zee, of woeste baren smoren,
Of anders zijn verdaen, als soo mismaeckt te zijn.
MAJOMBE.
Wel juffer, let'er op, en hoedt u voor de pijn.
Nu tot ons vorder werck, ick ga den Nicker halen,
Maer ghy, blijft al gelijck in uw bescheyde palen,
En komt niet nader by, en wijckt niet verder af,
Of seecker u genaeckt een ongemeene straf.
(Sy gaet wegh.)

PARISATIS.
De spoockster is gegaen, wilt ghy u noch bedencken,
En doen, dat u betaemt, dan sal u niemant krencken.
Segh, wie tot ons verdriet haer tongh heeft laten gaen?
CHARICLEA.
Daer koom af wat'er wil, ick heb'et niet gedaen.
PHRYNE.
Wie sich onschuldigh kent, die magh vrymoedigh spreken:
Mijn hert is niet gewent tot sulcke vuyle treken,
Ick heb'et noyt gedacht.
AEGLE.
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Noch ick.
CHARICLEA.
Noch ick.
PHRYNE.
Noch ick.
AEGLE.
Maer siet, daer komt het spoock. O! wat een bange schrick
Heeft mijn ontstelt gemoet ten vollen ingenomen!
Ick hadde vast gestelt, daer sou geen Nicker komen;
Maer in het tegendeel, siet hier een Helschen geest.
PHRIX,
MET EENIGE JONGENS ZIJNS GELIJCK.

Ey! waerom is dit volck soo wonderlijck bevreest?
Wat is hier voor gespoock?
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PARISATIS.
O, wilt'et niet genaken!
Ghy brenght al menighmael den Keyser soet vermaken,
Maer sooje wort geschent, als licht hier kan geschiên,
Dan sou de groote Vorst u noyt meer willen sien.
PHRIX.
Geduchte Keyserin! ey, wilt u niet ontstellen;
Dit is, na mijn begrijp, geen Duyvel uyter Hellen,
Sijn hayr is al te langh: wie siet, dat uyt de vlam
Oyt geest of ander spoock met ruyge locken quam?
Ey, laet vry die het lust veel Duyvels hier besweeren,
Wy zijn onnosel volck, ons kan geen Nicker deeren;
Niet een van mijnen aert, of van mijn gantsch geslacht,
Is oyt door eenigh spoock in ongemack gebracht.
T'sa, laet ons metter vaert het spoock gevangen krijgen,
(Hy sreeckt de jongens, sijn mackers aen)
En wacht voor uwen loon een pont van soete vijgen,
En noch een lary-koeck, de beste die men vint,
En die noyt moeder gaf oock aen haer liefste kint.
T'sa gasten, wacker aen, met onvertsaeghde sinnen!
Hoe, 't schijnt ghy zijt vervaert; wel, ick sal eerst beginnen:
Dat gaet dan vooren uyt, ick hebje by den kop,
(Hy grijpt het spoock)
Ghy, vats' aen d'ander zy, en sit'er boven op;
Of schoon het monster schreeut, en bijster schijnt te baren,
't En moet ons lijckewel, 't en sal my niet vervaren;
't Is niet soo naren dingh, gelijck het eerstmael scheen,
Wat segh ick? 't is geen spoock, het is een ouwe queen,
Ey, siet dit baekhuys aen!
PARISATIS.
Wel, 't is de tooveresse,
Het is Majombe selfs; ey, leert haer vry haer lesse;
T'sa, krijght hier rottingen.
PHRIX.
Haelt roeyen aen den dagh,
En geeft het leelijck vel soo veel sy dragen magh
MAJOMBE.
Gena, me-vrov, gena, ter eeren van de vrouwen!
Wilt, soo ick bidden mach, uw gramschap wederhouwen,
Ick ben een arrem wijf, en is'er wat geschiet,
't Is maer de bloote kost, dat ick'er van geniet.
Het gelt dat ghy my gaeft, en wat ick heb ontfangen,
Is noch in sijn geheel, ick sal 't, u weder langen;
Verbiet maer desen beul, dat hy my niet en sla,
En stelt my weder vry, op dat ick henen ga.
PARISATIS.
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Gaet niet te vinnigh aen, maer wilt u wat bedaren;
(Men leyt Majombe, gebonden zijnde, binnen)
Gaet jongers, past'er op, en wilt'et wijf bewaren,
Tot ick den Keyser segh al wat'er is geschiet.
PHRIX.
Wy zijn bereyt te doen al wat Me-vrou gebiet.
Dat speeltjen heeft gedaen, dien aenslagh is gebroken,
Een ander man te roer, ick moet nu mede spoken;
Hier sal, door mijn beleyt, wat anders omme gaen,
Ick heb op dese plaets alreê te langh gestaen.
T'sa gasten past'er op, 'k en wil geen tijt verliesen,
Ick moet van stonden aen een goede plaets verkiesen,
Daer op ick bouwen sal een wonder hups gesticht,
My dunckt dat ick het sie, het speelt in mijn gesicht.
PARISATIS.
Hou Phrix, waer is de gangh, of waer de reys gelegen?
PHRIX.
Ick heb een groot bevel van onsen Vorst gekregen,
Dat moet ick gaen voldoen.
PARISATIS.
Ey, wat is uwe last?
PHRIX.
Het is een destigh stuck, en daer op dient gepast.
PARISATIS.
Waer in bestaet het doch?
PHRIX.
Ick mach niet langer praten;
't Is al te grooten werck om na te zijn gelaten.
PARISATIS.
Maer wat is dit geseyt? ey, spreeckt eens uyt de borst.
PHRIX.
Al wat ick heden doe, dat komt van onsen Vorst.
PARISATIS
Waerom soo veel gewoels? segh op, wat mach'er wesen?
PHRIX.
Ick heb'et by geschrift, een ieder kan het lesen,
En des ben ick bereyt, soo ghy het maer gebiet,
PARISATIS.
Wel, leest'et met bescheyt, of ick geloof'et niet.
PHRIX,
(LESENDE):
De Keyser, hooghst geducht, van hondert groote rijcken,
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Verschrickelijck in macht, die niemant heeft te wijcken,
Wiens zee-macht haer verstreckt tot aen den Phlegeton,
Beheerscher van de Maen, en broeder van de Son:
Nadien hier seecker volck, met haer vernijnde tongen,
Een maeght van goeden naem oneerlijck heeft besprongen,
Soo heb ick op het stuck, met groote vlijt, gelet,
En, naer een langh beraet, haer straffe vast geset.
Men sal in grooten haest een spinhuys laten bouwen,
Een hock, een duyster hol, voor dese loose vrouwen,
Die moeten op haer kniên bekennen hare schult,
Doch prijsen mijn verdragh, en loven mijn gedult.
Sy sullen nimmermeer haer geven op de straten,
't En zy hoer van de maeght dat werde toegelaten;
En mits haer gansch bedrijf was uytermaten vals,
En mogens' geen cieraet meer dragen om den hals;
Daer sal geen edelman haer mogen onderhouwen,
En sonder mijn verlof en sal'er niemant trouwen.
En om dit altemael te stellen in het werck,
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Soo geef ick volle last aen Phrix, mijn opper-klerck.
Siet daer, soo leyt'et schrift.
PARISATIS.
Wie heeft u dit gegeven?
't En is, na dat my dunckt, by niemant onderschreven;
Voor seker, dit bedrijf dat gaet te bijster slecht,
Oock is in 't gansche rijck geen spinhuys opgerecht.
PHRIX.
Wel hoor, met dat gebouw meen ick nu voort te varen;
Maer ick sal onder dies u-lieden doen bewaren,
Daer ghy in langen tijt geen vryers sien en sult.
PARISATIS.
De Keyser na my dunckt, die oeffent uw gedult;
Ick ga van stonden aen, en sal hem nader spreken.
PHRIX.
Maer ick en wil het werck voor al niet laten steken.
T'sa juffers stelt u schrap, en doet na mijn gebiet.
CHARICLEA.
Neen, sonder nader last en is uw vonnis niet.
PHAON,
'S KEYSERS HERAUT.
Wat maeckt dees joncker hier? wat heeft hy doch begonnen?
PHRIX.
Dat hier gerockent staet, en is niet afgesponnen.
Ick sta hier wel gelast, en weet oock wat ick doe:
Dees juffers moeten wegh, en na het spinhuys toe.
PHAON.
Neen Phrix, die zijn ontlast, en uwe last gebroken,
Des Keysers jonge bruyt die heeft'er voor gesproken.
PHRIX.
Hoe, is de Landt-godin de juffers soo beleeft,
Dat sy haer slim bedrogh soo lichtelijck vergeeft?
PHAON.
Wie eerst tot hoogheyt komt, dat hebje wel gelesen,
Die moet sachtmoedigh zijn, en vry genadigh wesen;
Dat heeft die schoone bloem op heden soo gedaen,
En daerom, lieve Phrix, ghy mooght wel henen gaen,
Daer is te deser tijt voor u hier niet te schaffen.
PHRIX.
Maer ick ben uytgegaen om desen hoop te straffen,
Sy hebben my gehoont, en menighmael bespot,
Ja, gister was'er een die schold my voor een sot;
En siet, een man als ick en heeft'et niet te lijden.
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PHAON.
Wel Phrix, ghy moet voortaen de quade nucken nijden,
Of ghy zoudt by den vorst geweldigh qualijek staen.
PHRIX.
Wel, is'et soo gestelt, soo wil ick henen gaen.
(Binnen.)

PHAON.
Nu, juffers, 't slim bedroch, dat by u is bedreven,
Dat heeft de Keyser u genadelijck vergeven,
En dat komt u alleen van 't edel herders kint,
Dat by u was gehaet, maer ghy van haer bemint.
Gaet haer met danckbaerheyt eerbiedelijck begroeten,
Doch kust haer handen niet, maer valt haer aen de voeten;
De toestel is gereet, en al het Hof-gezin
Bereyt sich om te sien des Keysers nieuwe min.
Men sal hier in het Hof verheffen hooge throonen,
Men sal een herderin als Keyserinne kroonen,
In alle bly gelaet, in juychen en geschal,
Dat ick, door 't gansche rijck, al-om vermelden sal.
(Binnen)

CHARICLEA.
(Spreeckt voor al de juffers.)
Wy gaen de Keyserin ootmoediglijck bedancken,
Dat sy geen wrake neemt van onse vuyle rancken;
Een vrou die goedigh is, en van een sachten geest,
Is over-al bequaem, doch groote Prinssen meest.
(Binnen.)

I. Vertooninghe.
PARISATIS, DES KEYSERS MOEDER, KOOMT ASPASIA BEGROETEN, EN DE HOOFSCHE JUFFROUWEN
KNIELENDE HAER BEDANCKEN, DAT DE KEYSER, DOOR ASPASIAES TUSSCHEN-SPREKEN, DESELVE
IN GENADE HAD AENGENOMEN.

PHRIX.
Koom siet, nieusgierigh volck, hier moeten Juffers knielen,
Die, mits haer slim geklap, in smaet en schande vielen
Soo haer een goede ziel geen gunst en had gedaen,
Het soud' haer voor gewis gantsch qualijck zijn vergaen.
Wel, let dan op uw stuck, want gift van boose tongen
En dient niet los gemaeckt, maer krachtigh ingedwongen.
Al wordje somtijts gram, en maeckt'et niet te bont:
Een vrouwen hals-cieraet, dat is een heuschen mont.
Vermijt dan vuyl gesnap, want die het qualijck maken,
Die souden even hier in 't spinhuys licht geraken.
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Vriendinnen! tot besluyt: sy kiest den besten voet,
Die goede dingen spreeckt, maer noch al beter doet.

II. Vertooninghe.
DE KEYSER TROUWT ASPASIA, IN 'T BY-ZIJN VAN AL HET HOFGESIN, VOOR EEN BRANDEND' ALTAER,
DAER 'T BEELD VAN VENUS ACHTER STAET.

CUPIDO.
Leent oogen al gelijck, om aen te mogen schouwen,
Hoe seltsaem menighmael oock groote lieden trouwen:
Hier komt een Keyser aen, hier komt een Harderin,
Die paren onder een, en dat uyt rechte min.
Ghy siet een autaer staen, die doe ick dickmael branden,
En daer op doet de jeught my duysent offerhanden:
Hier staet mijn moeder by, als voester van de min,
En stort wie haer genaeckt èn soet èn bitter in.
Let nu wat ick vermach door mijn geswinde pijlen,
(Als ickse na de kunst wil krachtigh laten vijlen),
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Wat is van Majesteit, en van den hooghsten throon?
Hoe groot een Koningh is, ick schiet hem in de kroon.
Of Jupijn 't al bestiert, en in den Hemel dondert,
Of Mars geweldigh swetst, en groote steden plondert,
Of Pluto meester is in 't onder-aertsche rijck,
Neptunus op de zee; wat God is mijn gelijck?
Sy moeten altemael voor mijnen scepter buygen;
Wat oyt hier adem blaest, dat neem ick tot getuygen:
Op rijckdom pass' ick niet, en min op vuyl gewin,
Dies, wie recht trouwen wil, die trou uyt rechte min.
Nu spreeck ick noch een woort tot alle jonge dieren,
Die van mijn bende zijn, en mijnen autaer vieren,
Het is een korte les, en diefe wel onthouwt,
Die kanse dienstigh zijn om wel te zijn getrouwt:
Heeft schoonheyt u begaeft, of heusheyt in de reden,
En laet u niet te ras, maer na den eysch besteden;
Hout vry uw waer op gelt, wie weet'er wat geval
U eens tot hooger staet of rijckdom brengen sal.
Om recht te paren,
En wel te varen,
Voor lange jaren,
Let op uw stuck!
Hebt reyne waren,
Laet geylheyt varen;
Dat sal u baren
Het hoogste luck.

III. Vertooninghe.
ASPASIA WORT KEYSERIN GEKROONT, EN HET HOF EN GEMEENTE SWEERT HAER GETROUWIGHEYT,
VOOR DE BEELDEN VAN JUPITER EN JUNO.

PHAON.
De Keyser doet bevel, en laet een ieder weten,
Soo die in 't naeste dal, als elders zijn geseten,
Dat, wie hy wesen mach, van hoog of lagen stant,
De schippers op de zee, de visschers aen de strant,
In 't kort het gantsche rijck, sal onderdanigh wesen
De nieuwe Keyserin, van ieder hoogh gepresen,
Haer dienst en eere doen èn hier èn over-al,
Soo dat haer hoogh gebiet het lant bestieren sal.
En tot volkomen vreught van dit geluckigh trouwen,
Soo sal men open hof twee volle maenden houwen1);
Koom alle die het lust, want hier is vry gelach,
En drincken soo veel wijns, als hy verdragen mach.
Men sal hier vrolijck zijn, en lustigh mogen singen,
Maer tot ongueren dranck en sal men niemant dwingen;
Dat is des Keysers wil, en oock der Persen wet,
Die al van overlangh voor desen is geset.

1) Op het voorbeelt van den Koningh Assuerus, siet het eerste capittel van het boeck Hester.
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DE GELUCK-WENSCHINGE VAN DE KEYSER, VAN PARISATIS, ALEXIS, LEPANTE, MILANOR, EN AL 'T
HOF.

CYRUS.
Ghy siet nu schoone maeght (waer op ghy mooght vertrouwen),
Dat Vorsten eerlijck zijn, en haer beloften houwen.
Ick heb u eerst genoemt een eerbaer harderin,
Maer nu in volle daet een waerde Keyserin.
PARISATIS.
Ick, moeder van de Vorst, die hondert groote landen
Bestiert door hoogh beleyt, en hout in sachte banden,
Bevinde my verplicht dat ick u eere doe;
Dies wensch ick u geluck, en rust, en vrede toe.
ALEXIS.
Ick ben een slecht gesel, by harders opgetogen,
Noch spreeck ick hier een woort na mijn geringh vermogen:
O Keyser! grooten danck, dat ick mijn dochter sie
Ontfangen, door uw gunst, soo groten heerschappie.
LEPANTE.
Vorstinne! metter daet, soo konje nu bemercken,
Wat hier den Hemel doet, en hoe de Goden wercken:
Ghy waert door ons beleit als met gewelt ontschaeckt,
Nu zijtg' uyt hooge macht tot Keyserin gemaeckt.
MILANOR.
Neemt ons ten besten af, dat wy als roovers quamen,
En u oock tegen danck van uwen Vader namen;
De Goden (als het blijckt) die hebben 't soo bestiert,
En worden nu te recht van al het Hof geviert.
CHARICLEA.
Geduchte Keyserin, wy komen u begroeten;
PANCASTE.
Wy vallen in het stof voor uw' verheve voeten;
PHRYNE.
Wy wenschen staegh geluck, en waer toe meer geseyt?
(al t'saem:)
Wy zijn van heden af tot uwen dienst bereyt.
PHRIX.
Ick sie dat ieder vleyt, en dat met hoofsche streken,
Maer ick bedingh voor my, eer dat ick meyn te spreken,
Een deftigh bruylofs-kleet, oock van de nieuwste slach,
Op dat ick op het feest met eere komen mach.
Heer, sooje dit belooft, ick sal u heden wenschen
Meer zegen, meer gelucks, als hondert duisent menschen.
Wat seyt de werelt-Vorst?
(Hier knickt Cyrus Phrix toe)
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Hy staet mijn bede toe,
En daerom is'et tijt dat ick mijn plichten doe:
Ick wensche dan geluck u, die op heden paren,
En vreught, en levens tijt van hondert duysent jaren,
En noch een mael soo veel; wel, die nu beter kan,
Die houd' ick boven my, ja voor een wijser man.
ASPASIA.
Ick moet voor alle werck de Goden eeuwigh prijsen,
Dat sy my, herders-kint, soo grooten eer bewijsen,
En u, o werelt-Vorst! die geev' ick grooten danck,
U sal ick hulde doen mijn gantsche dagen lanck,
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U, groote Keyserin, u, Ridders, hooge Staten,
U, hupsche Burgery, en nu mijn ondersaten,
Al ben ick hoogh geset, u sal ick niet te min
Veel eer een moeder zijn, als strenge Keyserin.
THEON.
(voor het Hof.)
O lang-gewenschten dagh, die heden is verschenen,
Nu is ons droeven angst ten laetsten eens verdwenen;
Siet hier een trou-verbont, en dat uyt rechte min,
Langh hebb' ons Werelt-Vorst de schoone Keyserin!
PHAON.
(voor de Gemeente.)
Langh leve 't edel Paer, en tele jonge Vorsten,
Waer na dit machtigh Rijck en alle menschen dorsten;
Langh leve 't edel Paer, dat is ons groot gewin,
Langh leev' ons Werelt-Vorst, langh onse Keyserin!
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Afbeeldinge van het huwelijck, en 't geen daer
ontrent is, onder de gedaente van den fuyck.
1)

Wie datje wesen meught, òf maus òf jonge vrouwen,
Die al dit noest gewoel zijt besich aen te schouwen,
Staet eerst een weynigh stil, en leest het kort gedicht,
Dat hier is bygevoeght, alleen tot uw bericht:
De guytjens, dieje siet met versche roosjes goyen,
En niet als jeughdigh kruyt, en frisse bloempjens stroyen,
Beeldt u die snaeckjens in als lusjes van de jeught,
Daer in men veeltijts stelt de gronden van de vreught.
Men siet het in 't gemeen, die eerst de groene kusten
Van sijne jeught beseylt, vergaept hem aen de lusten;
Hy stelt'et voor gewis, dat gantsch het echte bedt
Met bloempjens is bestroyt, met roosjens is beset;
Maer raeckt hy in de Fuyck, sijn hitte sal verkoelen,
Hy wort in korten tijt gantsch anders van gevoelen.
Veel saken van de mensch zijn anders in den schijn,
Als die in rechte daet of in der waerheyt zijn.
Maer let op genen quant, die geestigh weet te spelen,
Om door een open oor een ydel hert te stelen,
Een afbeelt van de praet, en ick en weet niet wat,
Waer door een slechte duyf niet selden wort gevat.
De wegen, afgeleyt door velden, bossen, weyden,
Zijn paden die het volck tot aen de Fuyck geleyden,
En die zijn veelderley, en van verscheyden aert:
't Is selsaem menighmael, hoe iemant wort gepaert.
Hier wort'er een de bruyt, om datse wist te singen,
Daer wort'er een gewilt, om datse wist te springen;
Els gaf een lach, een lonck, of ander visevaes,
En wist een vetten ael te locken aen het aes.
Majombe kreegh een man, al wasse sonder tanden,
Maer sy had louter gelt, en vette koren-landen;
En Kalle wederom bequam haer wederpaer,
Niet om haer gouden munt, maer om haer goutgeel haer.
Faes wist een deftigh ampt van iemant in te koopen,
En quam noch op sijn ty, al was'et schier verloopen,
En waerom meer geseyt? die op sijn stucken let,
Die krijght, ick weet niet hoe, een Aeltjen in het net.
Maer ginder sit'er een, die liet haer eens bepraten,
En had (sy wist nau hoe) haer beste pant gelaten;
Nu wil de lincker niet, hoe seer de juffer vleyt,
Ja, geeft hem buytens-lants, hoe seer de vrijster schreyt.
En gint aelwaerdigh dier, dat heeft een kint gewonnen,
En siet nu dat het werck gantsch qualijck is begonnen;
Want schoonse bijster roept, dat hyse trouwen moet,
Eylaes! hy schiet haer op, het is een lichte-voet.
Een die onwilligh is hier toe te willen dwingen,
Baert niet als ongeluck, of immers vreemde dingen,
Al wat met vrijen wil behoort te zijn gedaen,
Soo 't iemant anders doet, die moet het qualick gaen.
Maer onder desen hoop, daer vint men oock gesellen,
1) Diogenes Laertius. Socrates juvenes eoelibes et nuptias ambientes, similes esse piscibus
dicebat, qui circum nassam ludunt, et gestiunt nure, contra qui inclusi sunt, exire.
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Die buyten echte-trou haer sinnen elders stellen;
Doch na een bly bejach, soo komt'er swaer verdriet,
Gelijck men in 't gemeen in desen handel siet.
Het gasthuys en bordeel zijn dicht by een gelegen,
Een ieder let'er op, het zijn gelijcke wegen;
En soo'er iemant soeckt hier van te zijn bevrijt,
Hy is'er voor bewaert, die slimme gangen mijt.
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Nu die by paren gaen, dat zijn de lieve benden,
Die na de groote Fuyck haer gangh te samen wenden;
O soete slaverny! sy stellen voor gewis,
Dat hier alleen de lust en rust te vinden is.
De Fuyck is 't echte-bed, dat hondert duysent menschen
Beloeren met vermaeck, en met verlangen wenschen.
Haer ingangh wijt genoegh, haer uytgangh bijster nau,
't Begin geweldigh ernst, de voortgangh al te flau;
Van binnen is gewoel, en wonder vreemde kueren,
De beste van den hoop die kan'er naulijcx dueren;
Dat weet meest al het volck, en des al niet-te-min,
Een yeder wil'er aen, een yeder wil'er in.
Een yeder hout'et vast, hy sal het beter maken,
Hy sal'er niet als vreught, en enckel honigh smaken;
Maer als men heeft gepluckt het bloempjen van de bruyt,
Dan is al menighmael het soetste speeltjen uyt.
Maer 't is een stale wet, men kan niet weder keeren,
Dies moet'er menigh hooft een ander wesen leeren.
Het jock is aen den hals, en die niet buygen kan,
Heet licht een grilligh wijf, of wel een korsel man.
De pael, waer aen de Fuyck, met koorden, is gebonden,
Daer wort de bleecke doot in wesen by gevonden,
Die sluyt alleen het werck, die kapt de banden af,
De ruste, die men soeckt, die vint men in het graf.
Wat hier nu vorder wanckt, dat sal men moeten leeren,
Die tot een yeder stuck wil oogh en sinnen keeren.
Gesellen, tot besluyt: hier is een sinne-beelt,
Daer op meest onse jeught met al de sinnen speelt.

De vryer, die het huwelijck aen d'ouders versoeckt, spreeckt:
Ick ben niet van het volck, dat is gewoon te liegen,
Ick wil, door slim beleyt, geen vrijster oyt bedriegen;
Als my een maeght bevalt, dan sal ick henen gaen,
En spreken met bescheyt òf vooght òf vader aen.
Een vrijster met bedroch, of door een listigh vleyen,
Te soecken buyten spoor of om den tuyn te leyen;
Een jongh en teere spruyt te brengen aen den bry,
En staet noch slecht gesel noch edel-lieden vry.
Ick prijs de gasten niet, die zijn gewoon te sluycken,
Want die wel trouwen wil, moet goede trou gebruycken,
't Is nut, dat met beraet dit wichtigh stuck geschiê,
Om dat ick hier ontrent veel slimme rancken sie.
De vrienden aengesocht, die mogen overleggen,
Of my, dat ick versoeck, is af of aen te seggen;
En na mijn oordeel draeght, magh dit alleen bestaen,
Het echte-bed' is reyn, het eyscht de rechte baen.
Al wie niet is geneyght te plegen slimme treken,
Die heeft te rechter tijt de vrienden aen te spreken;
Dies als ick na den eysch hier in mijn plichten doe,
Soo spreeck ick even dus òf vooght òf ouders toe:
Ghy, die nu langen tijt uw dochter hebt genoten,
Gunt my een jongen tack, uyt uwe stam gesproten;
En ghy, die moeder zijt, en doet my geen belet,
De spruyt, dien ick versoeck, behoort te zijn verset.
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Ick bidde, scheyt'er af, en schroomt'et niet te wagen,
Al is het lootjen teer, het sal haest vruchten dragen;
Daer is een seker tijt, wanneer men inten moet,
En 't is geen onwijs man, die 't na den oirboor doet.

De man, wettelijck getrout, spreeckt als volght, begrijpende in 't
korte de rechte plichten van 't huwelijck:
Mijns herten soeten wensch, van Gode my gegeven,
Tot lust en soete vreught, in dit geselligh leven;
Mijn troost, mijn ander ick, gehecht in mijn gemoet,
Meer als mijn vader selfs, en al het naeste bloet;
Gewenschte bed'-genoot, verkoren boven allen,
Ten lesten zijt ghy mijn, my zijt ghy toe-gevallen;
Wy zijn, van nu voortaen, wy twee en zijn maer een,
Wat eerstmael eygen was, is even nu gemeen.
Wy zijn, door echte trouw, en op gewisse gronden,
Ons leven-dagen langh te samen ingebonden;
Soo dient dan overhant dit jock alsoo versacht,
Dat ons geheele sucht tot vrede zy gebracht.
Indien wy door de trou in rechte liefde paren,
Wat quaet sal immermeer ons mogen wedervaren?
Wat sal ons hinder doen, of brengen in den druck?
Twee herten eens gesint, zijn boven ongeluck.
Schrijft dit in uw gemoet: waer dat gehoude lieden
Sich vieren overhant, en ware gunste bieden,
Daer is een goeden geest met alle segen by,
En maeckt het echte paer van alle plagen vry;
Daer wort het gantsch gesin, kint, boden, nichten, neven,
Als door een vast gevolgh, tot soete rust gedreven,
Daer wort het innigh hert gesuyvert van den haet,
Daer vloeyt'et altemael van enckel honig-raet.
Komt ons de lieve God maer klein beslagh te geven,
Wy konnen evenwel, wy sullen vrolijck leven;
Wy sullen onsen loop voltrecken, sonder pijn,
Indien wy, voor den Heer, maer eenigh konnen zijn.
Of God sal alle dingh naer ons behoeften voegen,
Of God sal onsen geest, in alle dingh, vernoegen:
Indien geen rijcke schat ons koffers op en vult,
Ons vreughde sal bestaen door middel van gedult,
Wat my in all's belanght, ick neme tot getuygen
En God èn onse trou; mijn leden sullen buygen
Tot vlijt en rijpe sorgh, tot alderley beslagh,
Dat iemant van den man met reden eysschen magh,
Ghy, in het tegendeel, leert uwe sinnen stieren
Tot onderlingh behulp, leert uwen Hoeder vieren;
Op dat in all's de man magh zijn omtrent het wijf,
Gelijck een waerde ziel is aen het gantsche lijf.
Wy sullen onder dies, wy sullen tusschen beyden,
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Al wat'er is te doen, met reden onderscheyden,
En plegen ons beroep na eysch en rechte maet;
Ghy dingen van het huys, ick dingen van de straet.
En echter evenwel, soo sullen alle saken
Ons in gemeene plicht, en niet als eygen raken;
En dat op desen voet: een ieder in het zijn,
En even ondermenght, als water en als wijn.
Het stuck aldus beleyt, sal ieder sijn betrouwen
Dan vorder op den Heer en sijn beloften bouwen;
En schoon daer onweer rijst, en sture vlagen maeckt,
't Is God, de groote Vorst, die voor de sijne waeckt;
En als het schoon gebeurt, dat God in onse tijden,
Sent vaderlijcke tucht, sent eenigh bitter lijden,
't En dient ons evenwel niet tot een droeve val,
Het eynd' is enckel heyl, het eynde recht'et al.
Al wat de jeught besit verandert met de jaren,
De lust gaet haren gangh, laet ons in liefde paren,
Niet op een schoone verf, niet op het lijf gegront,
Maer op het innigh goet, het ware trou-verbont;
Laet vrede, soet beleyt, en minnelijcke seden
Meer trecken ons gemoet, als opgepronckte leden,
Laet God doch boven al ons zijn de grootste wet,
Hy is op wien het oogh in allen dient geset.
Het eynde van de trouw is kinders op te wecken,
Daer moet geen reyne min tot quade lusten strecken;
Dus laet de waerde trou, versegelt met de tucht,
Ons brengen uyt een brant, en leyden tot de vrucht;
Dat zijn, tot onsen troost, de vaste bruylofs-gronden,
Waer op de losse jeught moet werden ingebonden;
Hy vint sich buyten spoor, wie hier te verre gaet,
Al wat ten goeden streckt, bewaert de middelmaet.

De nieu-getroude antwoordt als volght:
Behoeder mijner jeught, van Gode my gejont,
In wien mijn reyne ziel alleen genoegen vont;
Ontfanght uw jonge bruyt in dese teere leden,
Die ick aen u alleen na desen sal besteden;
Ontfanght uw wederhelst, uw lot, uw echte wijf;
Ontfanght in uwen schoot een ongeschonden lijf,
Een lichaem sonder vleck, een kuysch en eerbaer wesen,
Een rose met den dan, by niemant oyt gelesen,
By niemant aengeroert; ontfanght doch boven al
Een toegenegen hert, dat in u leven sal;
Dat uyt sijn gansche lust, en met geheele krachten,
Tot uw vermaeck alleen sal dryven sijn gedachten:
Sal wonen niet den geest in u, sijn evenbeelt,
Soo langh een kleyne lucht in desen boesem speelt.
Ghy, stiert my niet alleen tot huyselijcke saken,
Maer leert my boven al tot onsen God genaken;
Leert my te buyten gaen, en treden met den voet,
Al wat ons ydel vleesch leyt van het ware goet;
Leert my voor alle dingh, door vriendelijck vermanen,
Te scheyden mijn gemoet van alle sotte wanen;
Dat sal in desen geest ontsteken meerder vonck,
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Dan of my eenigh mensch de gantsche werelt schonck.
Twee zielen, eens gesint, om God te willen eeren,
En konnen nimmermeer van hare liefde keeren;
Want als het nietigh schoon sal van de leden gaen,
Dan sal de ware min op vaste gronden staen.
O goet, o soet begin! o vrucht, o Hemels leven!
O! dat een yeder pooght een sachte spoor te geven
Aen sijn bescheyden deel, op dat, in alle vlijt,
Al wat ten quade streckt, van beyde zy gemijt.
Wat is'er beter dingh, als met gesette reden,
Door heusch en rijp gespreck, en even door gebeden,
De sinnen overhant te voegen na de leer,
En met gelijcke sucht te treden voor den Heer?
Wat is'er quader slagh, als sonder tegen-spreken
De sonden aen te sien, en alle ziel-gebreken
Te dulden in de borst van uwen waerden vrient,
Die uyt de modder-kuyl voor al getogen dient?
Hoe kan'er harder leet, of droever stuck, gebeuren,
Als twee, die eenigh zijn, van een te laten scheuren,
Soo dat (o seltsaem dingh!) een vleesch sou moeten zijn
Ten deel in alle vreught, ten deel in alle pijn?
Pooght, man en vrouwe, pooght, oock met gestorte tranen,
Uw lieve wederhelft tot tranen op te manen!
Pooght met uw gansche kracht te weeren uytter Hel
Uw waerde jock-genoot, uw diere bed'-gesel!
't Is beter die men lieft sijn feylen aen te wijsen,
Als, door een sot gevley, een quaden aert te prijsen.
De tucht, al valtse swaer, is enckel vriendenwerck,
Een onderlingh vermaen, een huysselijcke kerck.

De vrijster die een brief, na de fuyck gaende, ontfanght, spreeckt:
Ick die, met blijden geest en uytgestreckte leden,
Nu tot het echte-bed kom vaerdigh aengetreden,
Voel ick en weet niet wat, een schim, een ander beelt,
Dat my ontrent het hert, en om de sinnen speelt.
Daer was een hups gesel, die in mijn teere jaren,
(Als haer de gulle jeught komt eerstmael openbaren)
My groete, my besocht, en dickmael onderhiel,
En bracht een vremt gewoel ontrent mijn jonge ziel.
Maer hy scheen wat te koel, en deed' te trage gangen,
Dies bleef mijn jeughdigh hert gestaêgh in twijffel hangen,
Onseker of hy quam alleen maer om de praet,
Dan of hy verder gingh, en pooghde na de daet.
Ick voelde niet-te-min mijn teere leden wassen,
Soo dat mijn moeders huyck mijn juyst begon te passen,
En juyst doen quam'er een, die beet wat harder aen,
En siet, na sijn versoeck liet ick mijn sinnen gaen.
Nu ben ick op den wegh om my te laten trouwen,
Maer ick voel in den gangh mijn voeten wederhouwen,
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'k En weet wat hier gedaen, en wat gelaten dient,
Maer siet, mijn herte sweeft ontrent mijn eerste vrient.
De kans, by ons bedacht, die moet ick heden wagen,
Al sou ick 't naderhant veel duysent mael beklagen.
Ick sie wat my betaemt en waer ick heden ben,
Noch doe ick evenwel, dat ick voor ondeught ken.

De vrijster, die buyten de fuyck geleyt wordt, spreeckt:
Wel hoe, geslepe geest! waer gaen uw losse gangen?
My dunckt ghy spant een net om my daer in te vangen;
Maer neen, onguere quant, òf hout de rechte baen,
Of stelt my wederom, van daer ick ben gegaen.
Ick sie uw slim beleyt, ick ken uw loose treken,
Wy zijn van onsen wegh, bezijden af, geweken.
Dit vind' ick uyt de daet, en ben'er in beschaemt,
En seker 't is geen werck, dat u of my betaemt.
Soo haest een jonge maeght maer eens begint te mallen,
't Is qualijck af te sien, hoe licht sy komt te vallen.
O mijt, vriendinne! mijt een ongebaenden padt,
Men struyckelt al te licht, het spoor is glibber-glad.
Wie van een hooghte springht, alleen op dat vertrouwen,
Dat hy sich onderweegh sal konnen wederhouwen,
Gewis die is verdwaelt, en mist de rechte baen,
Die holt dan naer het valt, daer is geen houwen aen.
Voor my, ick ben gesint een beter wegh te treden,
Een wegh van eerbaer root, en oock van goede zeden;
Ghy weet, dat ick voor al geen buyten-wegen ken,
En soo ghy 't anders meent, soo laet my daer ick ben.

De vrijster, ontijdelijck swanger geworden, en de vryer haer
weygerende te trouwen, spreeckt als volght:
Hoe ben ick nu ontset! Hoe legh ick hier versteken,
Hoe ben ick uyt de wegh, bezijden af, geweken!
Wat gingh my, slechte duyf, my jonge kleuter! aen,
Dat ick ter zijden gingh, en liet de rechte baen?
Ey, hoort eens hoe het quam: ick wou my wat vermeyden,
En Faes sou, na de Fuyck, mijn teere jeught geleyden.
Ick liet 't de lincker doen, ick liet hem leyts-man zijn,
Maer wat de quant bestont, en was maer enckel schijn.
Ick was ontijdigh groen, en hy begon te mallen,
Dies is de maeghde-krans my van het hooft gevallen.
Ach! 't is een seltsaem werck, men weet niet hoe het gaet,
't Is eerst maer enckel jock, maer licht een malle daet.
Dit was niet langh geschiet, daer gingh de lincker strijcken,
Dies wist ick niet te doen, als deerlijck na te kijcken.
Daer loegh meest al het volck om dit mijn ongeval,
Des weet ick niet een mensch die my nu willen sal.
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De vryer spreeckt tot de vrijster, die buyten de fuyck sit met een
gebroocken maeghde-krans:
Wat is 't een seltsaem werck, dat jonge lieden plegen,
Voorwaer de rouwe jeught bewandelt vremde wegen,
Sy doen meest over-al haer dingen sonder raet,
Ey, wie doorgront'et recht al wat'er omme-gaet!
Ons buur-meyt, mooye Lijs, die quam hier gister klagen,
Dat sy, door mijn bedrijf, nu kint begon te dragen;
Ja, dat haer vader selfs byna ten vollen sagh,
Dat sy geen wesen had gelijckse voortijts plagh.
Sy dan, om haren naem in eer te mogen houwen,
Badt, dat wy metter haest te samen mochten trouwen;
Sy wil eer (na sy praet) met aerde zijn bedeckt,
Als van het schamper volck gestaêgh te zijn begeckt.
Sy vat my om den hals, en kust my menigh werven,
Op datse nu ter tijt haer bede mocht verwerven;
Ick, die nu geensins pas op al haer mal gesoen,
Had lange vast gestelt, dat niet te sullen doen.
Dies seyd' ick: soete Lijs, wilt om geen trouwen peysen,
Want ick ben nu gesint een wijltjen uyt te reysen;
Om, als ick weder kom, dan recht te zijn bequaem,
Tot huyselijck gewin, en kosten van de kraem.
Sy stracx hier tegen aen: sout ghy hier in volherden,
Soo kan ick van uw kint geen blijde moeder werden;
Stelt dat op heden vast, ja, ghy en sult misschien,
Wanneerje wederkomt, noch kint noch moeder sien;
Hoe soud' ick sonder u in leven konnen blijven,
Daer ick niet hooren sal als vaders hevigh kijven,
Als moeders hart verwijt, als leet en ongeval,
Nadien my al het volck met vingers wijsen sal?
Ick leund'et sachtjens af, al watse mochte seggen,
My docht dat ick haer kon met reden wederleggen;
Want een, die buyten trou haer maeghde-bloempjen waeght,
En is, na mijn verstant, niet waert te zijn beklaeght.
Het vroet wijf, Trijntje-moêr, die sal ontrent u wesen,
Sy kent uw sieckte best, en sal u wel genesen;
't En waer voor my geen eer een kraem-vrou by te staen,
Maer dat my stont te doen, dat heb ick al gedaen.
Voor my, ick wil niet zijn beklemt in echte banden,
Want ick moet voor een tijt besoecken vreemde landen.
't En is geen lustigh borst, geen rustigh Edelman,
Die hier maer koeck en at, en niet als Hollants kan.
Sy weder: Sooje reyst, dan heb ick wel te weten,
Dat ghy van stonden aen mijn liefde sult vergeten;
Een Fransch of Engelsch dier, dat sal u liever zijn,
En ick sal onder dies hier sitten in de pijn,
By niemant aengesocht, gegeesselt van de tongen,
Bespot van yeder een, tot aen de minste jongen;
In 't korte, lieve vrient, een gantsch verbosten staet;
Maer hoort, soo 't u belieft, ick weet ons beter raet:
Kom, doet my nu een eedt, als ghy sult weder komen,
Dat ick stracx voor uw vrou sal worden aengenomen,
En datje buyten Lants u niet verloopen sult,
Dan sal ick uw vertreck gehengen met gedult.
Ick sal my wederom aen u verbonden houwen,
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Van niemant, wie het zy, als u alleen, te trouwen,
Al waer'et even selfs, dat ick mocht zijn bemint
Van eenigh Edelman, of wel eens Prinssen kint.
Ick, die had vast gestelt, my niet te sullen binden,
Wist voort, op staende voet, hier tegen yet te vinden:
Vriendinne, 't is u best, dat ghy uw vryheyt hout,
Het mocht u hinder doen, als ghy u binden sont.
Ick sou òf op de zee van roovers zijn genomen,
Of door een droef geval niet weder mogen komen,
En hoe het wesen mocht, ghy waert'er qualijck aen;
Dus laet ons trou-verbont nu liever ongedaen.
Als yemant nucken broet, en wil een uytvlucht soecken,
Ey, wat vermagh hy niet ontrent de teere doecken?
(Maer ghy die maer en zijt een rechte tortel-duyf,
Besmet doch nimmermeer uw witte doecken-huyf!)
Ick had doen wel gewilt, door iemant hooren roepen:
De vyandt is gelant met ses of acht Chaloepen!
Of: hier is grooten brant is onse buurt ontstaen!
Soo had ick met bescheyt van daer vermocht te gaen.
Maer schoon ick al niet sulcx als doen en sagh gebeuren,
Soo steld' ick echter vast den handel af te scheuren;
Dies schoot ick na de deur, en, tot een kort besluyt,
Ick seyd' haer goeden dagh, en sloop ten huysen uyt.
O vryers, seltsaem volck, en vol ongure treken,
Eerst is 't u groot vermaeck een vrijster aen te spreken,
Ghy bidt om hare gunst, en alsje die bekoemt,
Soo steeckje schier de walgh, als sy maer wort genoemt.
Wel vrijsters, wieje zijt, wilt op uw saken letten,
Op datje niet en valt in dese loose netten.
Het is een rechte sloer, het is een dwase maeght,
Die by een jonge wulp haer eer ontijdigh waeght.

De jonghman, met een oudt wijf getrout, spreeckt, en wordt
beantwoort by een jonge vrijster, buyten de fuyck staende:
Soet meisje, geestigh dier, na u is mijn verlangen,
Ick ligge met verdriet in dese fuyck gevangen;
Al wat ick om my sie, en is niet als gequel,
Het wijf dat my besit, dat heeft gerimpelt vel;
Het was mijn wille niet dit jock op my te laden,
De vrienden, gierigh volck, die hebben 't my geraden,
Die seyden wonder veel van dat het gelt vermach,
En ick was haest verleyt, gelijck de jonckheyt plach.
Een acker met verdriet en sonder vrucht te teelen,
Dat moet een eerlijck man van stonden aen verveelen.
Ach! 't is een seltsaem dingh, en even tegen aert,
Wanneer een ouden romp met jonge lieden paert.
Het is tyrannen werck, en niet als wreede wonden,
Dat oyt een levend' mensch is aen een rif gebonden.
Waert ghy met my gepaert, dat is met uw's gelijck,
Dat waer voor u en my een ander Hemelrijck.

De jonge vrijster antwoordt:
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Wat meughje nu ter tijt tot my uw handen strecken?
Wat kan ick anders doen, als met uw kuren gecken?
't Is niet als mal geraes, al watje nu begint,
Want tot uw sot bedrijf en ben ick niet gesint.
Ach, Fop! uyt dese Fuyck en konje niet geraken,
't En zy de bleecke doot eerst wil een eynde maken;
Noyt doet'er eenigh mensch hier in een tweede reys,
Of daer moet yemant gaen den wegh van alle vleys;
Dat is een stale wet, die niet en is te breken,
Waer op wel dient gelet, eer sich hier in te steken,
Indien 't u qualijck gaet, het is uw eygen schult;
Ghy, blijft dan dieje zijt, en lijdt'et met gedult.
Uw klacht is sonder slot, het zijn verdiende plagen,
Wat yemant willigh doet, dat moet hy willigh dragen:
Het was met uwen wil, dat ghy hier binnen quaemt,
Ghy, blijft nu datje zijt, en doet dat u betaemt.
Hadt ghy my eerst versocht, en na den eysch gebeden,
Doen ghy een vryer waert, en had uw vrye leden,
't Mocht zijn, ghy waert onthaelt gelijck een eerlijck man,
Nu is 't om niet versocht, dat ick niet doen en kan.

Het out wijf tot haren jongen man spreeckt:
Wel, Fop! wat gaet u aen, waerom soo droeve klachten?
Of van uw sture vrou, of van uw sure nachten?
Ghy waert voor desen los, ghy waert een vry gesel,
En trouwen is van outs een onbedwongen spel.
Ghy hebt'et mogen doen, ghy hebt'et mogen laten,
Ghy hebt by uw's gelijck al dickmael loopen praten;
Maer die en sochtje niet, ghy saeght maer op het gelt,
En dat heeft uwe jeught in dit verdriet gestelt.
Hebt ghy dan eenigh recht om nu te mogen klagen?
Neen, dat men willigh doet, dat moet men willigh dragen.
Ghy naemt my om het goet, dat weet ick, lieve vrient,
Maer ghy en hebt als noch mijn gunste niet verdient.
Kom, doet dat u betaemt, en kom ick dan te sterven,
Soo sulje machtigh gelt en rijcke panden erven;
Maer soo ick weder hoor, dat ghy noch elders vrijt,
Soo gaeje voor gewis mijn gelt en gunste quijt.
Ick sal, al wat ick heb, aen neef en nichten maken,
En ghy sult wederom in Calis-bende raken.
Wie oyt een vrouwe neemt, hoe sy oock wesen magh,
Die moet haer eygen zijn, oock tot haer lesten dagh.
Ick hoore datje derft uw echten dagh beklagen,
En noemt, by my te zijn, niet als bedroefde dagen;
Ja, roept oock menighmael, als dat'et u berout,
Dat ghy ter rechter tijt geen jonger hebt getrout.
Wel, lincker, alsje zijt, wat magh u doch ontbreken,
Als datje dertel zijt, mits u de kruymen steken?
Ghy quaemt uyt Calis-hoeck, soo naeckt gelijck een pier,
En deet al menighmael een maeltijt sonder bier;
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Een schoots-vel om het lijf, dat moest u leden passen,
Maer nu is u de wol tot op den rugh gewassen;
Nu hebje maer alleen te sitten by 't gebraet,
En let maer of het spit geduerigh omme-gaet.
Ghy daerom, zijtge wijs, laet al de kleuters varen,
Sy hebben anders niet als slechts haer groene jaren,
Haer jeught is al haer goet; ick heb u wel gedaen,
En die hem wel bevint, en moet niet elders gaen.

De jonge vrou, met een oudt man getrout, spreeckt:
Al is mijn heer gegaen tot aen de sestigh jaren,
Ick sal gelijcke-wel mijn eere wel bewaren;
Daer kome wat het wil, mijn schoot, en echte bedt
En sal te geener tijt door yemant zijn besmet.
Hier komt een jonge wulp ontrent mijn deure sweven,
Die is, na dat ick merck, met lusten aengedreven.
Hy sont my gister nacht een grooten minne-brief,
Daer heet ick hondert mael sijn soetste soete-lief.
Maer ick heb vast gestelt, en sal'er in volherden,
Dat niemant sal door my oyt hooren-drager werden.
Sy moet staegh trouwe zijn, die eenmael is getrout,
Al is een echte man òf swack òf bijster out.

De vrijster, met het kint in haer arm, spreeckt:
Hoe dan sout ghy my verlaten,
Die ghy voortijts hebt bemint?
Hoe sout ghy my konnen haten,
Die tot u soo ben gesint?
Neen, ick kan het niet gelooven,
Ick en kan het niet verstaen,
Dat ghy sout mijn eere rooven,
En dan elders minnen gaen.
Hebt ghy my niet menigh werven,
Even met een rijp beleyt,
Op uw leven, op uw sterven,
Vaste liefde toegeseyt?
Hebt ghy my niet trou gesworen,
Hooger als ick seggen kan?
Heb ick u niet uytverkoren
Even tot mijn echte man?
Hebt ghy my niet schrift gegeven,
Dat ick, als uw waerde vrou,
Dat ick, al mijn gansche leven,
Aen uw zijde slapen sou?
God en wil het niet gehengen,
Dat ghy sout meyneedigh zijn,
Dat ghy my sout willen brengen
Van de blijtschap in de pijn.
Maer voor al moet u bewegen
Dese vrucht, uw eygen kint,
Dat heb ick van u gekregen,
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Doe ghy tot my waert gesint;
Dat heb ick van u ontfangen,
U ter liefde, beste vrient,
Doen ghy, met een groot verlangen,
Van mijn maeghdom waert gedient;
Doen ghy my eens pleeght te stellen
By de schoonste van het lant,
Doen ghy my eens pleeght te quellen
Om dit eygen minne-pant.
Siet doch eens sijn geestigh wesen,
Siet eens, hoe het op u kijckt;
Siet, ghy zijt'er in te lesen,
Siet eens, hoe het u gelijckt!
Wel dan, magh ick iet verwerven,
Eert die ghy eens hebt bemint,
Anders moet ick hoere sterven,
En uw vrucht een hoere-kint.

De vrijer antwoort:
Wat sal dese sloor beginnen?
Wat begeert de slechte duyf?
Kint, gaet elders, wilje minnen,
Ick u trouwen? wat een struyf!
Heb ick met u liggen mallen,
Waert ghy voor een nacht mijn wijf,
Dat en acht ick niet met allen,
Dat en was maer tijt-verdrijf.
Woorden die de vrijers spreken
Zijn beleeft en honigh-soet,
Doch het zijn maer minne-treken,
Daer men noyt op achten moet.
Wat de jonghmans oyt beloven
Op den autaer van de min,
Dat is metter daet verstoven,
Als sy hebben haren sin.
Eeden die de minnaers sweeren,
Midden in het sachte bedt,
Zijn veel lichter als de veêren,
Daer en dient niet op gelet.
Kint, se vliegen met de winden,
Lichter als een lichte pluym,
Daerom zijnse niet te vinden,
Want sy smelten als het schuym.
Heeft de penne wat geschreven,
't Hert en heeft'et niet gevoelt,
't Wort door 't laken uytgewreven,
Als men in het bedde woelt.
Maer ick bidd' u, hout'et briefjen,
Want het u noch dienen kan:
Gaet, ey gaet doch, soete liefjen,
Maeckt'er suycker-huysjens van:
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't Suycker sal te passe komen,
Alsje 't kint sijn papjen koockt,
En het briefjen dient genomen,
Alsje dan een vuurtjen stoockt.
Die een kint by vrijsters telen
Hebben voor haer moeyten niet;
't Is een pop om meê te spelen
Voor een die haer maeghdom liet.
't Is de soete maeght geschoncken
Voor haer maeghdelijcke bloem;
Sy mach vry daer mede proncken,
Sy mach dragen haren roem:
Sy mach seggen, t'haerder eeren,
En vertellen 't alle man,
Datse niet en hoeft te leeren,
Datse nu het ambacht kan
Wegh dan, Heyl, met al uw klagen,
Wegh met al uw malle praet,
Noyt en sal my 't kint behagen
Daer geen bruyloft voor en gaet.

Paris aen Helena.
Princesse, schoonste bloem van al de Grieckse landen!
Siet ons Troyaensche jeught, die swiert hier om de stranden,
Maer is trouwhertigh volck, en geensins snoode spiên,
Oock streckt mijn reyse niet om hier het land te sien
Siet Troy', en haer gevolgh, dat kan ons vergenoegen,
Men kan geen beter landt in al de wereld ploegen;
Ons steden hebben mans, ons velden machtigh vee,
Ick wou om 't Griecken landt noyt komen over zee.
Uw schoonheyt, heus gelaet, en wel gemaeckte leden,
Aan alle kant vermaert, van yeder aengebeden,
Zijn oorzaek dat ick hier in dit geweste quam,
En tegen vrienden selfs een aenslagh ondernam.
Maer wat ick heb begost, dat staet op vaste gronden,
Want Venus even selfs heeft ons tot u gesonden;
Sy is 't die mijn gemoedt tot desen handel riedt,
De liefd' en haer gevolgh is onder haer gebiedt.
En dan noch boven dat, soo hebben my de Goden
Gedwongen tot het werk, en deze tocht geboden;
Want doe mijn moeder droeg, en van my swanger ging,
Gebeurd' haer in den slaep een wonder selsaem dingh:
Het scheen dat sy een toors, een vlam, een fackel baerde,
En dit was, dat het hof en al de stad vervaerde.
Mijn vader was ontstelt, mijn moeder was beducht,
Wat eens geworden sou van dese nieuwe vrucht.
De geesten, afgericht om droomen uyt te leggen,
Die quamen aen het hof en al de werelt seggen,
Dat ja in Troyen sou ontstaen een grooten brandt,
Niet van ons eygen vuur, maar uyt een ander landt.
Die droom is nu vervult, daer is een brandt geresen,
Niet uyt ons eygen jeught, maer uyt uw geestigh wesen;
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Mijn hert is Troyen selfs, de brandt mijn jeughdig bloet,
Dat onder dese borst een stage vlamme voet.
Wel aen dan, frisse bloem! ey, laet'et nu geschieden
Dat Venus heeft belooft, en al de Goden rieden;
Gaet willigh tot het werck, en toont u onbeschroomt,
't Is niet als puur geluck, dat van den Hemel koomt.
Ick ben van edel bloet, uyt Pryamus geboren,
En van mijn oude stam en heb ick niet verloren;
Gelooft'et, Nimphen selfs die zijn tot my gesint,
Maer ghy zijt, frisse bloem! alleen van my bemint.
Eer ick u had gesien, wiert ick tot u gedreven:
Want Venus had uw beelt in mijn gemoet geschreven;
Dies, of ick wacker was, of in de ruste lagh;
My docht, dat ick gestaêgh u voor mijn oogen sagh.
Nu kom ick hier gereyst, en dat met groot verlangen,
En wensch het minne-loon van uwe gunst t' ontfangen;
Uw man is wegh-gereyst, dat gaf hem Venus in,
Hy opent als de deur voor ons gewenschte min.
Het schijnt, dat hy oock selfs met voorraet wil gehengen
Al wat uw goet onthael my toe sal willen brengen;
Want als hy van u scheyd', dit was sijn eygen last:
Doet goet en soet onthael aen ons Troyaenschen gast.
Hy, die ons Troyen kent en haer beroemde mannen,
En hoese, na de konst, den boge konnen spannen,
Spreeckt met een vollen mont, en geeft u desen raet,
Dat hier oock dient geplant van dat manhaftigh zaet
Dit mooghje, na my dunckt, met goede reden peysen,
Vermits hy, sonder u, van hier bestaet te reysen.
Is niet het Hoofsche volck en alle vrijers stout?
Voorwaer, na mijn begrijp, het is te veel vertrout.
Een weeligh quant in huys, een vrouw by hem te laten,
Leyt dat niet naerder gront, als om te mogen praten?
Voorwaer als ick de kans niet happigh waer en nam,
Op my waer Venus-kint, en oock de moeder gram.
Uw man verlaet sijn huys, en vaert na 't dorre Creten,
Ey lieve, segh een reys, wat heeft hy daer vergeten?
Ick hou dat hy daer keur van al de Nimphen heeft,
Of wel een aerdigh dier daer aen sijn herte kleeft.
Wel aen dan, frisse bloem! vervult uw's mans bevelen,
Ick sal, na 't avontmael, by u wat komen spelen;
En sluyt uw kamer niet, ghy sult door my verstaen,
Wat onse jeught vereyscht, en watter dient gedaen.

Helena tot Paris.
Wel hoe, stoutmoedigh helt! dit zijn verkeerde streken,
Een vrou, van mijnen staet, soo kluchtigh aen te spreken!
De trou is onbesmet, de Goden toegewijt,
Die geen verkeerde lust, of vreemde gasten lijt.
Ellendigh jongelingh, verdoolt in quade lusten!
Is Troy' en haer gevolgh, met al haer naeste kusten,
Is Yda niet genoegh voor uw verdwaesde jeught,
Dat ghy hier eysschen derft, dat ghy niet hebben meught?
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Hoe menigh aerdigh dier bewoont de schoone stranden,
Daer Xantus henen vloeyt, en klieft de vette landen,
Dat yeder gantsch het velt met stage rosen kroont,
En in een kort begrijp de gantsche werelt toont?
Waer toe, aelwaerdigh quant! Enone doch verlaten,
De soetste Wout-Godin van Pryams ondersaten?
Ey, stoockt een reynder vuur ontrent uw eygen haert,
Is sy geen Koninghin, sy is een Koningh waert;
Haer vingers zijn bequaem een Rijcks-staf aen te tasten,
En wetten aen te slaen voor alle rouwe gasten.
Voorwaer geen Hoofsche maeght, geen Princen edel-kint,
Dat voor u nutter is, en dat u meer bemint.
Hoe sal een Griecksche vrou u beter konnen passen,
Als sy, die vander jeught met u is opgewassen?
Sy kent uw innigh hert, en ghy haer soeten aert,
Hoe kan'er eenigh mensch oyt beter zijn gepaert?
De brant, geslepe gast, daer ghy van schijnt te spreken,
En die, te sijner tijt, uw Troyen sou ontsteken,
Ey lieve! duyt die niet op uw verdwaelde min,
Want, na dat ick het vat, daer steeckt wat anders in.
Hier loopt een vremt gerucht, en dat van oude tijden,
Dat Troy' eens om een vrou sal onheyl moeten lijden.
Wie weet of ick misschien niet dese wesen sou,
Indien ick dit bejagh met u beginnen wou.
Meynt ghy, soo ick bestont dat ghy my schijnt te vragen,
Dat 't machtigh Grieckenlant die schande sou verdragen?
Neen, neen, gelooft'et vry, het sou'er anders gaen,
En uw uytheemsche lust sou u te diere staen.
Begeert geen anders goet, maer blijft in uwe palen;
Ghy daerom, moedigh helt, wat meughje buyten dwalen?
Bemint die u bemint, en paert met uw's gelijck:
Ghy zijt een Konincks soon, vereert uw's vaders rijck.
Ghy sult aen uwen geest vernoegen konnen geven,
En binnen uw gesagh in vrede konnen leven.
Ghy sult met haer gerust gaen leggen in het groen,
En niemant sal het Rijck òf leet òf hinder doen;
Maer desen onverlet, wie kan het oyt mishagen
Als yemant ons bemint, en liefde soeckt te dragen?
Sal hy met wrangen haet en onlust zijn geloont,
Die ons sijn herte biet, en niet als vrientschap toont?
Sal hy oock niet een woort tot ons hier mogen spreken,
Die van sijn vaderlant, om my, is afgeweken?
Neen, neen, ons Grieckenlant en is niet onbeleeft,
Maer dat uyt eyger aert voor vrientschap liefde geeft.
Men seyt, die liefde draeght en kan men niet beloonen,
't En zy men wederom hem liefde wil betoonen.
Ghy voert naer onse kust, en liet uw eygen haert;
Beleeftheyt, soo ick acht, die is beleeftheyt waert.
Ghy hebt om mijnent wil gebout de felle baren,
U moet oock wederom beleeftheyt wedervaren;
Maer, vrient, verstaet het wel, beleeftheyt sonder meer,
Een soet en heus gelaet, maer ongequetster eer.
Komt soo tot mijn vertreck, ick sal u niet versteken,
Ick wil u wel een woort in heusheyt hooren spreken;
Ick ben geneyght te sien (nu ghy het proeven wilt)
Wat Troyens heus onthael van onse Griecken schilt.
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De vrijster, die een brief van een koppelersse ontvanght, spreeckt:
Daer is een geurigh wijf, dat koppels weet te drayen,
Dat komt schier alle daegh ontrent mijn ooren krayen,
En seyt: een seker graef draeght u getrouwe min,
Maer, na dat ick het vat, daer schuylt wat anders in.
Sy roept al even staêgh: hoort maer den ridder spreken,
Hy is een geestigh quant, vol soete minne-treken;
Ick sweer u, by mijn trou, hy heeft u wonder lief,
En tot een vast bewijs, siet daer sijn eygen brief.
Hier onbeleeft te zijn en kan u geensins passen,
Ghy moet al menighmael oock honden hooren bassen;
Hy is een edelman, die met beleefden kout
Getroude lieden eert, en vrijsters onderhout.
Ick gingh dit gantsch gespreck een weynigh overleggen,
Maer stracx gingh ick het wijf aldus haer lesse seggen:
Ick weet, in dit geval, wrat spreken is geseyt,
Oock weet ick watje meent, als ghy een vrijster vleyt.
Siet, als sich eenigh Slot tot spreken laet bewegen,
Dan is'et voor gewis tot overgaen genegen;
En als een maeght het oor aen slimme gasten leent,
Soo hout men van gelijck, dat sy den handel meent.
Ick ken al dit bejagh, oock kan ick wel begrijpen,
Hoe soet een vogelaer is dan gewoon te pijpen,
Als hy de vincken lockt. Staeckt dan dit onreyn spel,
Uw meester is een boef, en ghy een leelijck vel.
Uw huys dat is van oudts een winckel van klappeyen,
Gaet daer een lichte-koy of Hoofsche poppen vleyen.
Ghy toont, dat ghy noch graegh den vuylen handel saeght,
Die ghy in uwen tijt hebt dickwils na-gejaeght.
Ick weet den inhout wel van uwe schoone brieven,
Te weten, dat ick sou uw joncker eens gerieven,
Ten eynd' ick naderhant mocht wesen, over straet,
Een kluchtje voor het volck, een algemeyne praet.
Ghy, komt noyt weder hier met dese slimme rancken,
Of hout'et voor gewis, ghy sult u niet bedancken;
Ick heb hier, binnens huys, een neef, een trouwe vrient,
Gewis die sal u doen gelijck als ghy verdient.

De vrijster, met de cypres-boom op haer schouder, spreeckt:
Ick ben, in mijn gemoet, hier besich aen te schouwen
Een boom, een jongen boom, die neder leyt gehouwen;
Een gaef Cypressen-hout, dat anders is gestelt
Als hier of elders zijn de boomen van het velt.
Is 't niet een seltsaem dingh, de boom is neêrgeslagen,
Niet in sijn dorren tijt, maer in sijn beste dagen;
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En echter, hoe het gaet, of wat de lieden doen,
De stam is sonder loof, en wort niet weder groen.
Nu overlegh ick vast waer op dit is te duyden,
En wat men leeren magh van boomen ofte kruyden;
En siet, als ick ter deegh ontsluyte mijn verstant,
Soo ben ick even selfs gelijck als dese plant.
Maer waerom dus bedeckt? ey, laet ons klaerder spreken,
Ick wil, aen dese plaets, ontdecken mijn gebreken;
Ick wil eens overslaen hoe ick eens nederviel,
En klagen mijnen noot aen mijn bedroefde ziel.
Eylacen, dwase maeght! ick hebbe my vergeten,
En dat was metter tijt van alle man geweten;
Siet daer een groot verdriet, mijn eere was bevleckt,
En ick was, boven dat, van alle man begeckt,
Daer gingh ick treurigh heen, bedruckt in alle sinnen,
Doch echter hield' ick vast, ick soud' het overwinnen;
Dies schoud' ick alle vreught, uyt enckel herten-leet,
Ick droegh een minder kant, en vry een slechter kleet.
Ick gingh my, boven dat, van alle feesten bannen,
Ick had gelijck een schrick van alle jonge mannen;
Ick gingh seer weynigh uyt, 't en was dan na de kerck,
Maer des al niet-te-min, het was verloren werck.
Al wat ick heb bedacht, of inder daet begonnen,
Ick hebbe niet een sier, ick hebbe niet gewonnen;
Hoe sedigh dat ick ga, eylaes! de quade Faem
Die krijt my leelijck uyt, en geesselt mijnen naem.
Het keert my al den rugh, dat my wel eer beminde,
En wie my eertijts socht, die vlucht gelijck een Hinde.
Een yeder gaet te rugh, die van mijn saken weet,
Gelijck een reysend' man, die op een padde treet;
Van vryer geen gewach, maer slechts een kackelacker,
Die ranst my somtijts aen, en maeckt mijn droefheyt wacker.
Gespelen! tot besluyt: ick ben en blijf, eylaes!
Een plante sonder loof, een druyve sonder waes!
Dies roep ick tot de jeught: o maeghden, reyne dieren!
O, let op uw beroep, en hoe het is te vieren;
Want raeckje maer een reys uw roem, uw bloempje quijt,
't Is al om niet getreurt, 't en wast te geener tijt.

De vrijster, met de gebroken kanne, spreeckt:
Ick hebbe menighmael, ick hebbe lange dagen,
Hier water in geput, hier water in gedragen;
Hier water in gepompt, en weder uytgedaen,
En tot op heden toe soo is'et wel gegaen;
Maer hier in dit gewest daer kwamen rouwe gasten,
Die my en mijns gelijck niet laten aen te tasten;
En in het naeste dorp daer woont een groote jeught,
Daer is dan alle daegh, daer is de wilde vreught.
Ick, weligh uyter aert en tot het spel genegen,
Quam mede by den hoop om soete jock te plegen;
Ick kloste nu en dan twee kruycken tegen een,
Maer 't was te veel bestaen voor soo een weken steen;
Want onder dit gewoel, een onbesuysde jongen
Komt loopen uyt het dorp, en tegen my gesprongen,
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Die stoot te bijster hart, soo dat mijn kruycke leeckt,
Die stoot noch andermael, soo dat mijn kruycke breeckt.
Daer liggen nu, eylaes! daer liggen nu de scherven,
Dies moet ick (wat een spijt!) mijn eerste vreughde derven;
Want boven dat het leet my in de ziele treckt,
Soo wort ick noch, eylaes! van alle man begeckt.
Hier sta ick nu en kijck met twee beschaemde kaken,
Onseker hoe te doen, of wat te sullen maken.
Och! waer ick 't ooge keer, en waer ick henen ga,
Daer wijst my al het volck, met spitse vingers, na.
Kom ick nu weder t'huys, hoe sal mijn moeder kijven!
En soo ick niet en ga, waer sal ick konnen blijven?
Waer sal ick seker zijn? Wel, die mijn schande siet,
O, leert een nutte les, en dat uyt mijn verdriet!
Gespelen, weest besorght voor uwe water-kruycken,
De beste van den hoop die hebben weecke buycken;
Het is een seker woort, oock daer de reden spreeckt:
De pot gaet na de put tot sy teu lesten breeckt.

De vrijster, met de lantaerne sonder licht, spreeckt:
Vraeght iemant wat ick draegh, en wat'et is te seggen?
Hoort toe, ick neem'et aen met woorden uit te leggen;
Ick ga doch altijt ront, oock daer een ander swijght,
En daer een slechte duyf beschaemde wangen krijght.
Ick draegh een aerdigh tuygh, dat konstigh is gedreven,
Dat schoon is opgedaen, en wonder net geweven;
Ick draegh een noodigh stuck, dat voor een rustigh man,
Oock midden in der nacht, ten dienste wesen kan.
Ick draegh een schoon kleinoot, dat ieder zou behagen,
Als sy het beste deel daer mede binnen sagen:
Maer dat en is'er niet, en even boven dat,
Soo is'et maer een romp, een hol en ydel vat.
Maer waerom dus bedeckt? Ick kan wel anders spreken,
Ick hebbe monts genoegh, ick hebbe wisse streken;
Ick heb een gladde tongh, wie dat'et oock verveelt,
Wel, vrient, het geen ick draegh, dat is mijn eygen beelt.
Ick heb een bly gelaet, ick hebbe roode wangen,
Ick hebbe geestigh hayr, dat menschen weet te vangen.
Ick ben in soete praet, in vleesch en jeughdigh bloet,
Al wat een aerdigh dier òf is òf wesen moet.
Ick ben een schoone vrou, doch aen geen man gebonden,
Ick waer een frisse maeght, en waer ick niet geschonden.
Ick ben, maer, holla wat! Ick ben gelijckje siet,
Ick bid' u, wieje zijt, en vraeght my verder niet.
Maer, denckt ghy niet-te-min: wat magh'er doch ontbreken?
De schaemte, lieve vrient, die is van my geweken;
Dat schoon, dat helder licht, die onbevleckte glans,
De luyster van de jeught, de vreughde van de mans;
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De schaemte, lieve vrient, die heb ick eens verloren,
En die heeft even my voor eeuwigh afgesworen;
Nu ben ick niet met al, want sonder eerbaer-root
Soo is de schoonheyt vuyl, soo is het leven doot.

De vrijster, met de bekladde rock, spreeckt:
Och! hoe ben ick nu bekladt,
Van te drillen door de stadt!
Och! hoe ben ick nu begaet,
Van te loopen achter straet!
Och! hoe ben ick nu gestelt,
Van te spelen in het velt!
Komt nu vrijsters, die ick ken,
Soo ick uw gespeele ben,
Seght wat my te doen nu staet,
Want ick ben hier buyten raet;
Mits dat ick soo schroom en schrick
Van dit aengebacken slick.
Snijd' ick 't uyt, soo is 't een gat;
Wasch ick 't kleet, soo wort'et nat;
Droogh ick 't dan, soo wort'et vael;
Wrijv' ick 't hart, soo wort'et kael;
Wort'er oock niet toegedaen,
Och! soo blijft de plecke staen:
En dat voeght geen vrijster wel,
Maer een vuyle morsebel.
Voor besluyt: ick sta bekaeyt
Hoe men 't wickt, of hoe men 't draeyt.
Leert dan, maeght, uyt dit geval,
Dat u dienstigh wesen sal:
Loopt niet dickwils over straet,
Wenscht ghy niet te zijn begaet;
Loopt niet dickwils door de stadt,
Wenschje niet te sijn bekladt;
Loopt niet dickwils Oost of West;
t'Huys, o vrijsters! is u best.
Dan noch, soo'er iemant gaet
Over wegh of over straet,
Over zee of over lant,
Over kley of over zant,
Over hil of over klip,
Met een wagen of een schip,
Siet, dit stel ick voor een wet:
Kinders, hout uw zieltjens net!

De medecijn, met den urinael, spreekt:
Na ick dit water sie, soo kan ick licht bemercken
In wat een winckel, vrint, ghy zijt gewoon te wercken:
Het is, na dat my dunckt, daer Trijn of Aeltje tapt,
Of daer 't verloren kint sijn goet heeft opgesnapt;
Maer doen sijn volle beurs in welstant gingh verdwijnen,
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Soo wert dat weelde-kint een macker van de swijnen;
Vermits hy in het stroo, of in de mis-put sat,
En niet als swijne-kost, en enckel bustel at.
Dit sal u, losse quant, nu mede licht gebeuren,
Ghy sult, gelijck als hy, uw woeste vreught betreuren;
Maer of men 't vette kalf voor sal u willen slaen,
Dat sal, al komje t'huys, al vry in twijffel staen.
't Is waer, de losse quant had wel sijn kleet versleten,
En van de Spaensche wesp en was hy niet gebeten;
Want hadt hy soo geweest, door sijn onguure lust,
Sijn vader, na my dunckt, en hadt hem niet gekust.
Oock die veel heeft gespeelt met Venus spitse lansen,
En vind' ick nimmermeer genegen om te dansen;
En ick sie dat de jeught, met hem, dit ondernam,
Als hy de swijnen liet, en tot sijn vader quam.
Hy kreegh een cierlick kleet, en noch een rijcken zegen,
Doch hadt hy vuyl geweest, hy hadt'et niet gekregen.
Nu maeck ick dit besluyt: ghy zijt'er slimmer aen,
Als oit verloren soon voor desen heeft gedaen.
En siet, ick spreke ront, men kan u niet genesen,
Of ghy moet van de straet, en in het gasthuys wesen,
Daer sal uw pijn-banck zijn; ey, draeght'et met gedult,
En wijt het geenen mensch, het is uw eygen schult.
Siet, wie, door ongelaet, sijn billen komt te branden,
Voelt pijn, al sit hy stil, en dat tot sijner schanden;
Dit is een oude les, dies stelt het voor gewis:
Alwaer het water stinckt, daer vanght men vuyle vis.

Den ouden man, met den bril in de fuyck siende, spreeckt:
Wat sie ick voor een werck omtrent de jonge lieden?
Sy doen, dat haer de lust en gulle jeught gebieden;
Want na dat ick bemerck, het gaet'er selsaem toe,
Maer wat dat my belanght, ick ben den handel moê.
My was eens ingebeelt, dat met de jonge jaren
De menschen over-al geheel verandert waren;
Maer nu word' ick gewaer, oock heden op den dagh,
Dat al de waerelt gaet, gelijckse voortijts plagh.
't Is waer, dat met de jeught dit lijf is afgesleten,
En dat ick eertijts wist, dat heb ick nu vergeten;
Noch sie ick evenwel, dat al de frisse jeught
Is besich, alsse plagh, omtrent haer oude vreught;
Des leer ick uyt de daet, het zijn geen losse droomen,
Dat al des weerelts loop gelijck is met de boomen;
Ick sie dat al het hout des Soomers lustigh groeyt,
Maer na een korten tijt is dorr' en uyt-gebloeyt.
Dies als, ontrent den Herfst, ontstaen de koude winden,
Dan is'er in het bosch geen groente meer te vinden;
Maer als men naderhant besiet het dorre kruyt,
Dan schieten over-al de jonge botten uyt;
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En stracx soo is het wout soo groen gelijck te voren,
En al de bossen staen gelijck van nieus geboren;
Soo dat een ieder mensch, die tuyn of boogert siet,
Sijn nieuwe vrucht beschout, sijn oude vreught geniet.
Het is dan wel geseyt: de menschen sullen trouwen,
En telen haers gelijck, de menschen sullen bouwen,
En plegen haer bedrijf, tot aen den jonghsten dagh,
En 't sal hier onder gaen, gelijck het eertijts plagh.
Maer hoe de werelt gaet, en doet haer oude gangen,
Wy meugen evenwel niet aen de werelt hangen;
Ons tijt doet haren loop, nu droef, dan weder bly,
Maer als'er grijsheyt komt, soo dient'er wijsheyt by.
Ick heb mijn tijt geleeft, en laet de jonckheyt varen,
En ben een ander mensch, door krachten van de jaren.
Wie in sijn ouden tijt gelijckt de rouwe jeught,
En heeft niet recht gesmaeckt de vruchten van de deught.

Een heremyterse of klopje, of iemant anders afkeerigh van 't
huwelijck zijnde, spreeckt:
Wat sie ick over-al een hoop verdwaesde menschen,
Die, voor een vrijen staet, bedwangh en banden wenschen!
Schier ieder is geneyght te leven in de trou,
En daer is, voor gewis, een smisse van berou.
Waer heeft oyt eenigh mensch dit leven aengenomen,
Die niet, in korten tijt, in onrust is gekomen?
Ey lieve! wijster een die, na den sesten dagh,
Sijn vryheyt niet verloor, sijn onlust niet en sagh!
Met dat het bruyloftsvolck sich wegh begint te maken,
De korsten van 't geback voortaen niet meer en kraken,
De speelman is gereyst, dan is het feest gedaen,
En stracx soo komt de sorgh met haer gesellen aen.
Eylaes! de soete tijt is in der haest verloopen,
Stracx dient'er gelt te zijn, men gaet'er huysraet koopen;
Daer wil de man aldus, de vrouwe weder soo,
Soo dat men veeltijts twist, oock om een enckel stroo.
Maer 't is verhuisens tijt; daer gaet'et op een schreyen,
De moeder en het kint die moeten haestigh scheyen.
Stracx speelt de man de beest; en, mits sijn grilligh hooft,
Soo is de jonge vrou van haren wil berooft.
Het is al geenen tijt, daer komen swaerder saken,
Het jonge dier begint te speecken, spouwen, braken,
Daer roept men overluyt: hier moeten lueren zijn!
En siet, 't is maer alleen een voorspel van de pijn.
Daer komt het kinderbed, het kraem, het ancxtigh baren!
Och! is'er noch een maeght genegen om te paren?
Daer komt de bange stont, daer aen het leven hanght,
Ja, daer men na de pijn, en na een wee verlanght.
Ten lesten, als men God ootmoedigh heeft gebeden,
En als de moeder sweet door al de swacke leden,
Soo komt, na langh gekerm, en na een diep gesucht,
Soo komt'er op het lest, eylaes! een kleyne vrucht,
Maer wel een groot propheet, schoon wy het anders meenen,
Eylaes! sijn eerste spraeck bestaet in droevigh weenen.
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Dat is, als voor geseyt, wat hem gebeuren sal,
Soo langh hem 't leven duurt, hier in het jammer-dal.
Al weder nieu verdriet: het kint en kan niet suygen,
Hoe seer de swacke vrou en al haer leden buygen;
De span-air doet belet, daer vloeyt het jonge bloet,
Gelijck het heden noch de Joodsche kinders doet.
Stracx heeft dan menighmael het wicht een stuyp gekregen,
Dies roept men overluyt: het schaepjen is verlegen,
Het was noch gister wel, en 't is op heden doot!
Daer schreeut men overhoop, als in den hooghsten noot;
Maer 't is om niet gesucht, de ziel is wech gevlogen,
De vader is ontstelt, de moeder wort bewogen;
Men schelt haer onbequaem te wonen by een man,
Om dats' haer eygen vrucht niet recht bewaren kan.
Noch wast het ongemack. Daer komen stage sorgen,
Die sweven om het huys, oock voor den rooden morgen;
Men is'er gantsch beducht, de vrouwe met den man,
Wat staet men in het huys en elders houwen kan.
Maer 't gaet noch harder aen, de man begint te dencken,
Of niet de jonge vrou aen yemant mochte schencken,
Dat hem alleen behoort. Daer rijst dan yver-sucht,
Daer tijt de soete pays en vrientschap op de vlucht.
Waer dat de jonge vrou aen iemant komt te spreken,
Dat neemt het grilligh hooft voor losse minne-treken;
En alsse maer alleen aen nicht of suster schrijft,
Het schijnt, dat sy gewis versierde nucken drijft.
Siet daer een helschen brant door al het huys ontsteken,
Een kop die besich is om sich te mogen wreken,
Een monster even selfs van sijne schim vervaert;
Want van soodanigh volck is dat den rechten aert.
Siet, wat een grooten hoop van alderley gevallen
Komt op de jonge liên, om datse willen mallen!
Indien ick 't seggen dorst, al wat ick seggen kon,
Ick sagh den ondergangh van meer als eene Son.
Ten lesten, voor besluyt: komt eens de man te sterven,
Soo moet 't ellendigh wijf haer troost en hoeder derven;
Dan sitse menighmael met kinders overlast,
En dickmael sonder vrient, die op haer saken past.
Nu roep ick overluyt tot alle jonge lieden:
Hoort, vrienden! sooje kunt uw gulle jeught gebieden,
Ghy wijfs, blijft sonder man, ghy mannen, sonder wijf,
Want in het eensaem bed daer hoort men geen gekijf.

De doot, achter de fuyck staende, spreeckt:
Ick ben een machtigh Vorst; al die op aerde leven
Zijn over langh gewoon my toe te moeten geven;
Maer geldt en gelt'er niet: geen man of echte wijf
En kan my hulde doen, als met haer eygen lijf.
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Niet een soo lieven paer en wort'er oyt gevonden
(Hoe wel by een gevoeght, hoe vast aen een gebonden!)
Niet een van al den hoop, dat ick niet scheyden kan:
Nu neem ick eens het wijf, en dan haer lieven man.
Dit siet men alle daegh by my te wege brengen,
Maer ick doe in het graf haer stof te samen mengen;
Dat is een nieuwe trou, een ander bruylofts feest:
Hier paren onder een de lijven sonder geest.
Het graf, dat is het bedd' daer in sy moeten rusten,
Ontbonden van het vleesch en alle vuyle lusten,
En dat tot aen den dagh, dat God het aertsche dal
Verwecken, en van nieus in wesen brengen sal.
Dan heeft mijn rijck gedaen, en niemant salder sterven,
Die, uyt des Heeren gunst, den Hemel sal verwerven;
Maer hier op dient gelet, eer dat mijn rappe schicht
De menschen overvalt, en uyt de werelt licht.
Gelooft'et, aen mijn komst is wonder veel gelegen,
Want daer in is bederf, of wel de grootste zegen;
Zijt ghy in goeden staet, als ick u vinden sal,
Soo hebje staege vreught, maer anders ongeval.
Doch vraeght my niet, wanneer ick u sal komen halen,
Maer weet dat ick gestaêgh om u sal komen dwalen;
De tijt van uw vertreck en wort u niet geseyt,
Ghy, weest dan over-al en alle-tijt bereyt!
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Cupido brilleman.
Hoe loos is nu het volck! wat zijnder nieuwe vonden!
Al wat ter werelt leeft, verlaet zijn eerste gronden;
Een, die in onsen tijt maer slechte dinghen weet,
Is, soo het blijcken mach, onweerdigh dat hy eet.
Een yeder in het sijn heeft sonderlinghe grepen,
Is op een niewe wijs op alle dingh geslepen;
Een yeder ambachtsman is sneêger als hy plach,
Een yeder konstenaer brenght wonder aen den dach.
Wat segh ick van de mans! oock Venus' kleyne jonghen
Comt heden opte baen met onghehoorde spronghen;
Hy weet, met gauwer hant en met een beter schijn,
De jeught van onsen tijt te crijghen aen de lijn.
Hy, die met selsaem vier de weerelt heeft ghequollen,
Waerdoor sijn eyghen hert is dickmael opgheswollen,
Hy, die met booch en pijl sich by de menschen vont,
Waerdoor oock Venus self is menighmael ghewont,
Kan nu al beter spel, kan vry al soeter grillen:
Hy draecht nu, waer hy gaet, een slach van nieuwe brillen;
En wie hy dit ghelas eens voor het ooghe schiet,
Die vint van stonden aen, dat niet een mensch en siet;
Die vint dat niemant weet: lant, steden, rijcke stroomen,
Een weerelt, soo het schijnt, doch niet als vijse droomen.
Wat uytten ooghe leyt, dat toont als dichte by,
Dies is de geek verheught, en sonder reden bly.
Nu staet hy door ghepeys gheweldich opghetoghen,
Het schijnt, dat hem de gheest is uytte borst ghevloghen:
Hy denckt, hy ducht, hy droomt, hy kijckt, hy loert, hy siet,
Hy meent dat hy het grijpt, en stracx al weder niet,
Stracx weder wonder veel, stracx weder al verloren,
Stracx weder grooten troost, stracx weder als te voren.
O, seltsaem poppegoet! o tuygh van vreemden aert
Dat nu eens groote vreucht, dan grooter pijne baert!
Een ander sonder bril, die, schoon hy weet te loeren,
En met een snellen strael sijn oogen om te voeren,
Siet echter niet een sier of maer een ledich velt,
Daer een die brillen kan, veel moye dinghen telt,
Siet maer een open vack, een woonplaets van de winden,
Een mist, een schrale lucht, daer niet en is te vinden;
Siet maer een ydel ruym, ghelijck een holle pot
Dies seyt hy tot besluyt: gewis, de vent is sot!
Hier wert Cupido gram en stelt hem om te wreken,
Opdat voortaen het volck eerbiedigh soude spreken
Van vryers kramery, van al de losse smis,
Van vrijsters poppegoet en Venus' heymenis;
Dies grijpt hy metter hant een van de beste brillen,
En seyt: ick hebbe macht een stouten mont te stillen.
En siet, hy die terstont soo roerde sijnen beck,
Is boven al ghebrilt, is ver de meeste geck!
Hoe is de quant bedot en by de neus gegrepen!
Hoe leyt hy in de praem! wat crijght hy felle nepen!
Hoe is hy in de fuyck! hoe jammerlijck gevat!
Hoe woelt hy voor de deur! hoe dwaelt hy door de stadt!
Hoe past hy op den dienst! hoe lijdich kan hy blasen,
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Hoe vult hy haer de kap met duysent vysevasen,
Hoe loert hy mettet oogh! hoe buyght hy metten neck!
Hoe queelt hy metten mont! hoe speelt hy metten beck!
Hoe streelt hy sijnen baert! hoe geestigh kan hy loncken!
Hoe loert hy over dwers! hoe bijster kan hy proncken!
Hoe is hy in de weer! hoe sluypt hy voor de bruyt!
Het hoetjen voor de borst, het voetjen achter uyt!
Hoe deerlijck kan hy sien, hoe bijster kan hy vleyen!
Hoe weet hy, na den tijt, te lachen en te schreyen!
Hoe neyght hy mettet lijf! hoe kruypt hy langhs den gront,
Den sadel op het lijf, den breydel in den mont!
Hoe loopt hy door de kouw, oock dickmael gansche nachten,
En vult de schrale lucht met onghehoorde clachten!
Wat singht hy menigh liet van ick en weet niet wat,
Nu voor een achterdeur, dan voor het groote gat.
Hoe kust hy aen de clinck! hoe dickmael moet hy draven,
Hoe dickmael stille staen! o vryers, rechte slaven!
Siet, hoe uw saken staen: ghy streelt, 'k en weet niet hoe,
Knecht, jongen, vuyl jonckwijf, tot op het hontje toe!
Al dese spokery kan iedereen bemercken,
Op wie de minne-bril gheen macht en heeft te wercken;
Dies roept hy over luyt: o vreemt, o seltsaem glas,
Hy is nu enckel spot, die eerst de spotter was!
Wie can van dit bejach met vaste gronden spreken!
Wie kent den vijsen aert van dese vijse streken!
Ick hebbet langh gheseyt, en segget even noch:
De liefd' is anders niet als lieffelijck bedroch!
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Doot-kiste voor de levendige of sinne-beelde uyt
Godes woort; aenwijsende de kortwijligheyt,
ydelheyt, en onsekerheyt van 't menschelijck
bedrijf.
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Psalm 90 12. LEERT ONS ONSE DAGEN TELLEN, OP DAT WY EEN
WIJS HERTE BEKOMEN.
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t'Samen-sprake tusschen het boeck en den leser.
DE LESER SPREECKT:
Hoort, boeck, die aen het volck u heden komt vertoonen,
Uw' naem is wonder vreemt, hoe konje die verschoonen?
Ey! segh, wie is hy doch die u dit opschrift geeft?
Een Doot-kist voor het volck, dat noch op aerden leeft!
Wel dit's een seltsaem woort, en tegen alle reden!
Wie is een bare nut, eer hy is overleden?
Een die noch adem blaest en hoeft geen swarte kist,
Voorwaer, na mijn begrijp, uw' schrijver heeft gemist.
Ghy weet dat, als de mensch is uyter tijt gescheyden,
Men dan eerst over-al de bare laet bereyden:
Dan wort het lijf gestreckt, en op het stroo geleyt,
My dunckt, dat met de baer soo lange dient gebeyt;
Dan kan men al het werck na lijf en leden passen,
Het blijft dan als het is, het kan niet langer wassen:
Maer die aen een die leeft een baer of doot-kist brenght,
Is onwijs, overmits hy doot en leven menght.
Men siet hier in het lant geen menschen oit begraven,
Die fris en lustigh zijn, en noch daer henen draven;
Soo is dan voor die leeft een doot-kist onbequaem:
Ghy daerom, zijtje wijs, verandert uwen naem.
HET BOECK.
Berispt doch niet te ras het opschrift my gegeven,
Want 't is niet sonder gront op dese wijs geschreven;
Ghy daerom, waerde vrient, en strijckt uw vonnis niet,
Voor ghy het na-bericht en tegen-reden siet.
Ghy acht'et bijster vreemt, en als onwijse saken,
Dat iemant, als hy leeft, sijn doot-kist pooght te maken;
Ghy haet, na dat ick merck, het graf en sijn beslagh,
En stelt'et uyt den sin tot uwen lesten dagh;
Maer ick segh evenwel, dat met gesonde leden
Dient aen het graf gedacht, en in het graf getreden;
Ick segge dat voor al uw' doot-kist dient gemaeckt,
Oock eer de bleecke doot tot uwen leger naeckt:
Een schipper in den storm, en kabels op den solder,
Een dijcker sonder spa, en 't water in de polder,
Een krijghs-man sonder swaert, wanneer hy vechten sal,
Die gaen den rechten wegh tot enckel ongeval.
Niet dat ick drijven wil of eenigh mensch gebieden,
Dat in de ware daet dit ambacht moet geschieden,
Of dat men, eer men sterft, een doot-kist bouwen moet,
Hoewel oock even dat geen menschen hinder doet;
Het gene dat ick prijs, en dat ick alle menschen
Wou raden, soo ick kon, of metter herten wenschen,
Dat is een rijpe ziel, een voorbereyden geest,
Die, na een diep gepeys, geen doot of graf en vreest.
Ghy meynt, na dat ick hoor, dat aen de doot te peysen,
En dickmael acht te slaen hoe uyt het vleysch te reysen,
Is enckel herten-leet, ja, druck en swaer verdriet;
Maer vrient, na mijn begrijp, ghy vat de sake niet.
Waerom sal oit de doot bedroefde sinnen maken?
Het graf, dat is de wegh om vry te mogen raken;
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Ick noem de leste reys een langh-gewenschten dagh,
De soetste die men oit op aerden hebben magh;
Want hier door wort de mensch ten lesten eens ontbonden
Van druck, van helsche macht, van alle vuyle sonden,
Oock even van de doot; dan komt de ware rust,
En dan geniet de ziel een onbegrepen lust;
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Ja God, den Schepper self, een noyt-volpresen zegen,
Die kan een treurigh hert tot soete vreught bewegen;
Een voorsmaeck, een begin, een vonck van dit gepeys,
Die stelt de gantsche ziel als buyten alle vleys.
Nu, om dit soet geheym eens recht te mogen smaken,
Soo pooght van heden af de banden los te maken;
De banden van het vleesch en alle vuyl bejagh,
En wat u eenighsins op aerden houden magh.
Hier toe kan u de doot en hare kennis leyden,
Soo ghy met voorgepeys uw' ziele wilt bereyden.
Al wie dit noodigh werck tot in den gront besiet,
En acht sijn eygen vleesch en al de werelt niet.
DE LESER.
Indien ick dit geheym van u sou konnen leeren,
Ick wou van heden af met u gestaêgh verkeeren;
My dunckt te deser tijt, ick voel ick weet niet wat,
Dat my als gaende maeckt, en aen het herte vat.
Wel op, mijn sinnen, op! de preuve dient genomen,
Ick moet eens vorder gaen en tot de sake komen,
Ick moet eens nedersien tot in het duyster graf,
En leggen alle schrick van desen handel af.
HET BOECK.
Ick wou, indien ick mocht, en ghy het wout gehengen,
Ick wou een timmerman in uw' gewrichten brengen,
Die, sonder eenigh hout, een kleyn maer net gebou,
Die in uw' innigh hert de doot-kist maken sou.
Ick wrou, niet uw' verlof, oock in u eygen selven,
Een graf van heden af, in voorraet, laten delven;
Ghy, doet'et even selfs, en gaet'er dickmael in,
Ghy sult'er konnen sien uw' eynd' en uw' begin.
Ick segh het andermael, en denck het menigh-werven:
Een die wel leven wil, die moet eerst leeren sterven;
Een die geduerigh sterft en is geen onwijs mensch,
Want hy krijght op het lest sijn vollen herten-wensch.
DE LESER.
Wat is dit voor een tael? hoe kan ick die begrijpen?
My dunckt ghy zijt geneyght mijn sinnen wat te slijpen;
Ghy spreeckt als door een wolck, wie kan u recht verstaen?
Wilt ghy oyt voordeel doen, soo mostje klaerder gaen.
Ick bidde, laet eens af van soo verblomde treken.
HET BOECK.
Wel aen, op uw' versoeck soo wil ick klaerder spreken,
Ick wil het open doen, en dat in volle daet,
Wat ick u seggen wil, en hoe de sake staet;
Ick wil een ieder mensch sijn dagen leeren tellen,
En sijn ellendigh hert op vaste gronden stellen;
Ick wil dat hy het werck sal kennen op een draet,
Eer dat hy na de doot, en uyt het leven gaet;
Ick wil dat hy van jonghs, en in sijn beste dagen,
De doot, en haer gevolgh, sal in sijn herte dragen;
Ja, wensch hem soo gemeen te worden met de baer,
Als of 't sijn bedgenoot of eygen suster waer.
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Want als men seker is van eens te moeten sterven,
En dat het nietigh vleesch sal in het graf bederven;
Soo dunckt my, dat de ziel moet soecken boven al,
Waer op sy, in den noot, haer steunsel vinden sal.
DE LESER.
Maer watje seggen kont, ick vinde geen behagen
In al den ommeloop van dese vreemde slagen;
Hoe, sal een vrolijck hert, in stage vreese staen,
En met het bleeck gespoock als eeuwigh swanger gaen?
Sal niet in droeven anghst van eens te moeten sterven,
Al wat het leven geeft voor alle-tijt bederven?
Hoe kan'er eenigh mensch in lust en vreughde zijn,
Die staêgh de doot bedenckt, en haer geduchte pijn?
Voor my, ick vinde best sijn herte niet te quellen,
En tot een ander tijt die saken uyt te stellen;
Waer toe doch voor den tijt een quaden dagh geschroomt?
't Is haest genoegh getreurt, wanneer de droefheyt koomt.
HET BOECK.
Neen vrient, 't is onverstant dit soo te willen peysen;
Sy moeten wijser zijn die uyt de werelt reysen.
Siet, als'er eenigh mensch maer uyt sijn woningh gaet,
Wie is 't die niet in ernst sijn dingen overslaet?
Al wie iet onderneemt, oock sonder eerst te proeven,
Die sal licht qualijck gaen, en sijnen geest bedroeven.
Wat heeft oyt eenigh mensch met eeren uytgewracht,
Dat hy niet met bescheyt te voren had bedacht?
Ick segge, voor het lest, wilt op uw' leven achten,
Maer draeght tot aller tijt de doot in uw' gedachten;
Want al die met het graf noyt kennis heeft gemaeckt,
Verneemt een bange ziel, als hem de doot genaeckt.
Nu, tot een kort besluyt, heb ick u dit te seggen,
't En is geen los geral, dus wilt'et overleggen:
Geen mensch heeft in de doot het leven recht gesmaeckt,
Die in sijn levens tijt geen doot-kist heeft gemaeckt.
O leert ons, lieve God! ons korte dagen tellen,
Om op geen aertsch bedrijf ons herten vast te stellen;
Maer wascht ons sonden af in Christi suyver bloet,
Want 't is het eenigh heyl, dat ons genesen moet.
DE DOOT-KIST SPREECKT:
Ick ben een kleyn vertreck, een huys van weynigh plancken,
Maer leert mijn rechten acht, ghy sult het u bedancken;
Al is mijn kamer engh, des echter niet-te-min,
Daer schuylt, voor diese kent, een grooten zegen in.
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Laet vry een machtigh Vorst gepleckte steenen houwen,
En op een vaste rots verheven zalen bouwen,
Laet brengen tot het werck al wat oyt kunste vont,
Het onheyl raeckt'er in, hoe diep het is gegront.
Ontrent een hoogh verwelf en om de ruyme zalen,
Daer komen even-staêgh onguure spoocken dwalen;
Daer sweeft de bleecke sorgh, daer heerst de swarte nijt,
En ander naer gespuys, dat in de ziele bijt.
Ick weet geen machtigh slot, hoe seer het is verheven,
Daer in dat eenigh mensch oyt stil vermocht te leven,
Daer wort oock op den dagh geduerigh iet geschroomt;
Waer is soo blijden Hof daer in geen leet en koomt?
Ick ben een stille ree, een haven om te rusten,
Een eynde van gewoel en van onguure lusten,
Een schuylplaets voor de sorgh, en wat'er is ontrent,
Of wat men voor verdriet hier op der aerden kent.
Laet hondert trommels slaen, laet veel trompetten blasen,
Laet vry 't onrustigh volck van krijgh en oorlogh rasen;
Hoewel men door het lant met gantsche legers treckt,
Die in mijn kamer rust, en wort niet eens geweckt.
Al quam de woeste zee haer met de bossen mengen,
Al quam een donderslagh de sterren neder-brengen,
Al scheurt het gantsche swerck, en dat het aertrijck loeyt,
Wie mijn vertreck bewoont, is stil en ongemoeyt.
Oock ben ick niet bequaem alleen voor doode menschen,
Ick ben oock dese nut, die beter leven wenschen;
Want die in rechten ernst mijn wesen overmerckt,
Wort in het vleesch geswackt, en na den geest gesterckt.
Wort u de geest verruckt, door ongeregelt minnen,
Prent my in uw' gemoet, ghy sult'et overwinnen;
Zijt ghy van winsucht sieck, of om verlies bedroeft,
Leert hier hoe weynigh lants het grootste lichaem hoeft;
Voelt ghy door hoovaerdy uw' moedigh herte swellen,
Treet in tot mijn vertreck, u sal geen hooghmoet quellen;
Indienje lecker zijt, of prijst den overvloet,
Weet dat uw' vleesch den worm tot voetsel worden moet.
Ick ben de rechte salf voor alderley gebreken,
Die in het dertel vleesch, of in de geesten steken;
Dus sooje feylen hebt, en wilt genesen zijn,
Treet in tot mijn vertreck, daer is de medicijn.
't Is seker, soo de mensch ten vollen konde weten,
Dat hy sou dese reys sijn leste maeltijt eten,
Daer is geen twijffel aen, hy wou noyt droncken zijn,
Al had hy overvloet oock van den besten wijn.
Dacht iemant, eer hy spreeckt, dit zijn mijn laetste reden,
Hy souse nimmermeer in malle jock besteden;
Want een die recht bedenckt den wegh van alle vleys,
Sal aen geen vuyle lust oyt geven haren eys.
Het is een wijs beleyt, en waert te zijn gepresen,
Te doen, terwijl men magh, dat ons kan dienstigh wesen,
En eer wy door de doot tot assche zijn gemaeckt;
En siet, dat is een les die alle menschen raeckt.
Wel, op dan, ydel hert! en komt tot my genaken,
Laet ons van heden af gemeensaem kennis maken:
Want die mijn kleyn gebou in sijn gedachten prent,
Die wort èn tot de deught èn tot de doot gewent.
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Maer u en sal misschien dit woonhuys niet bevallen,
Vermits het duyster is, en sonder hooge wallen;
Maer hy die leyt en slaept, wat hoeft die eenigh licht,
En voor die nederleyt en dient geen hoogh gesticht.
Doen ghy eerst wiert gevormt, had ghy al enger woningh,
En soo doet even noch een Vorst, of machtigh Koningh;
Een wijfjes engh geheym, of maer een hoeck daer van,
Die is al ruym genoegh, oock voor den grootsten man.
En dan noch boven al behoort een mensch te weten,
Hoe nau de vlugge ziel is binnen ons geseten;
De geest, soo wonder hoogh, soo ruym in sijn bedrijf,
Heeft niet, tot sijn vertreck, als slechts eens menschen lijf.
Mijn engh en kleyn gebou en doet aen niemant hinder,
De mensch, met dat hy sterft, die wort geduerigh minder.
Neemt maer een kleyn gedult, en wacht een korten tijt,
Ghy sult haest assche zijn, en ick voor u te wijt.
Maer van mijn engh vertreck is al te ruym gesproken,
Mijn woorden zijn te langh, en dienen afgebroken.
Ghy, wilje vrede sien, en leven in gedult,
Denckt staêgh, dat ghy dit huys wel haest bewonen sult.

Bedenckinge op het bedrijf van Canius Julius, een deftigh Romeyn,
daer van Seneca gewach maeckt, lib. de tranquillitate animi Cap.
XIV.
De doot is mijn gesangh, die wil ick nu beschrijven,
Tot my de leste stuyp de vingers sal verstijven,
Tot my het killigh inckt sal vriesen in de pen,
En tot ick op het lest geen letters meer en ken.
My kan geen beter werck na desen beter voegen,
Een goede doot alleen die kan ons vergenoegen;
Wat vleesch en werelt geeft, ja wat het ooge siet,
Dat acht ick voor een droom, en 't is oock anders niet.
Niet dat ick vreughde stell' ontrent het droevigh sterven,
Maer dat men uyt de doot het leven moet verwerven;
Een leven dat niet meer door sonden is bevleckt,
Maer dat alleen tot lof van God den Schepper streckt.
Een die sijn eynde siet tot aen de leste stonden,
Die temt het ydel vleysch, en breydelt alle sonden;
Geen ziel, die na den geest soo goede dingen werckt,
Als die, van uur tot uur, sijn ydel wesen merckt.
Wel, laet ons dan met ernst het monster gaen ontleden,
Ja, laet ons heden selfs tot in den grave treden;
Laet ons nu soo gemeen gaen worden met de baer,
Als of de bleecke doot ons eygen suster waer.
Ick las met diep gepeys ontrent mijn jonge dagen,
Hoe seker destigh man dit pack eens heeft gedragen,
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Een man, die evenwel noyt recht en had geleert,
Hoe God, na desen tijt, de reyne zielen eert.
Laet ons oock heden selfs hier van een weynigh spreken,
Want 't is uyt mijn gemoet tot noch toe noyt geweken;
Ja 't heeft my menighmael gegaen tot aen de ziel,
Als ick met 's doots-gepeys mijn sinnen onderhiel.
De princen in 't gemeen die hebben vreemde luymen,
Dies moeten menighmael de beste zielen ruymen.
De man, van wien ick spreeck, was Canius genaemt,
Te Room' en over-al voor goet en vroom befaemt;
Maer Cajus lijckewel die had hem laten vangen,
En haeckte na sijn doot met hertelijck verlangen.
De man had, soo het scheen, den Keyser iet geseyt,
Dat hem tot sijn bedrijf te laste wiert geleyt.
De Prins die laet terstont een rappen Hopman komen,
Die heeft den vromen helt in haesten wegh-genomen:
Die heeft den beul gelast te brengen aen den dagh,
Wat tot een rasse doot van nooden wesen magh.
En als om dit geval veel wijse luyden schreyden,
Gelijck het veeltijts gaet daer lieve vrienden scheyden,
Soo sprack de goede ziel: Ey, wat is dit geseyt!
Heb ick my tot dit werck te vooren niet bereyt?
Ghy twist noch onder een of oock de zielen leven,
Wanneer het nietigh vleys de pieren wort gegeven;
En ick sal heden selfs vernemen uyt de daet,
Dat tot op desen dagh by ons in twijffel staet.
Daer mede treet hy voort, en quam de plaets genaken,
Daer sagh men menigh hoost geset op hooge staken;
Doen sprack een van den hoop: O vrient! hier gelt'et u,
Siet daer een droef tooneel! ey segh, wat denckje nu?
Ick ben, seyt Canius, vast besich om te peysen,
Wat van my worden sal, als ick sal henen reysen,
En of, als my de slagh sal treffen in den neck,
Mijn ziel dien eygen stont sal voelen haer vertreck;
Of ick vernemen kan, dat sy van dese leden,
Voor nu en alle tijt, sal blijven afgesneden,
En ofze van het lijf, in desen overval,
Als van een ouden vrient, haer afscheyt nemen sal;
Dan ofze noch een tijt, in dese lage dalen,
Sal sweven hier ontrent, en om het lichaem dwalen;
Dan ofze metter haest, en door een snelle vlucht,
Tot niet verdwijnen sal, gelijck een schrale lucht;
Dan ofze, juyst als ick het leven sal verliesen,
Een nieu en ander lijf voor haer sal mogen kiesen,
Na dat het haer gevalt, en komen weder hier,
Of met een mensch bekleet, of met een ander dier.
Doch hoe het wesen magh, ick sal met aendacht mercken,
Hoe dat my na den slagh de geesten sullen wercken;
En wort haer, als ick hoop, noch leven toegestaen,
Soo wil ick in der haest tot al de vrienden gaen.
Ick sal dan ieder een ten vollen openbaren,
Hoe na de bleecke doot ons lieve zielen varen;
En waer in haer vermaeck, geluck, of leet bestaet,
Wanneer ons beste deel in vryheyt henen gaet.
Dit heb ick langh gesocht, maer nimmer uytgevonden:
Want dit wort niet geleert, voor dat men is ontbonden.
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Nu ga ick na de school, daer ick het leeren sal,
Dat noyt en wort geleert hier in dit aertsche dal.
Siet daer een dapper helt, die op sijn uytgangh wachte,
Ja, die de bleecke doot, en hare pijl verachte.
Hy, van het nietigh vleesch en werelt afgekeert,
Heeft noch iet voor de doot, en in de doot geleert.
Het woort is nau geseyt, de felle rackers komen,
En hebben desen helt sijn vrienden afgenomen;
Hy groet al sijn gevolgh met soo een blijden mont,
Als of'er eenigh feest by hem te vieren stont.
Sijn hert is niet verbaest, de geesten niet verduystert,
Want hy ontfingh den slagh, als een die sit en luystert;
Maer hoe hy naderhant den gantschen handel vont,
En weet geen hooge school, oock niet te deser stont.
Hy wort, 't is waer, verwacht van alle sijn bekende,
Sijn huys, dat was omringht als van een groote bende:
Doch wie'er henen gingh, of wel te rugge quam,
Geen mensch die iet verstont, of oyt van hem vernam.
Maer ick heb onder dies, en vry al menigh werven,
Mijn sinnen laten gaen op dat blymoedigh sterven;
Dies stont ick meninghmael tot in de ziel beschaemt,
Mits ick my niet en vont, gelijck het my betaemt.
Wel, dacht ick, kan een mensch, die noyt en heeft geweten,
Of even met het lijf de ziele wort versleten,
Dan ofze langer duurt; kan soo een Heydensch mensch
Sich geven aen het graf, als met een volle wensch,
En sal ick anghstigh zijn? sal ick mijn ooren stoppen,
Als aen de kamer-deur de doot begint te kloppen?
Sal ick te rugge sien, en quellen mijn gemoet,
Wanneer het duyster graf sijn diepten open doet?
Sal ick of voor de doot of haren prickel schroomen,
Die weet, dat Godes soon op aerden is gekomen,
Ten goede van den mensch? en dat hy aen het graf
Een wet, een maet, een pael, een vasten regel gaf?
Die weet, dat Godes hant ons weder sal verwecken,
En uyt het duyster graf, en uytter aerden trecken?
Die weet dat Godes soon voor ons heeft uytgewracht,
Dat noyt een menschen-kint voor desen heeft bedacht?
Neen, neen, geen langer schrick en mach hier zijn geleden,
Laet ons met blijden geest tot in den grave treden,
Hy die de doot verwon, die sal ons leyts-man zijn,
En geven in der nacht een helle Sonne-schijn.
O leert ons, lieve God! ons korte dagen tellen,
Ja, leert ons, met vermaeck, de doot voor oogen stellen;
Stort ons de voorsmaeck in van 't eeuwigh bruylofs-feest,
Soo gaen wy na het graf, oock met een blijden geest.
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I. Des menschen leven en bedrijf vergeleken met een spinne.
Jesai. 49. 5. Sy weven spinne-webben.

Verheft u, mijn vernust! en doet ons heden blijcken,
Hoe dat men met de spin ons tijt kan vergelijcken;
Gaet, stelt ons dit geheym in soo een hellen dagh,
Dat ieder met bescheyt het stuck begrijpen magh:
De spin is uytter aerd' genegen om te weven,
Dat is haer noest bedrijf, daer sy van schijnt te leven;
Sy stelt haer tot het werck, en maeckt een listigh net,
Dat sy in eenigh huys voor deur of venster set.
Daer sit het dier en loert, en past op alle saken,
Het siet wat voor een roof het webbe sal genaken,
En komt'er dan een beest, hoedanigh dat het zy,
Soo schietse vaerdigh uyt, en is'er wacker by.
Sy wint'et in het raegh, en kan het soo beknoopen,
Dat oock de snelste vliegh haer niet en kan ontloopen;
Sy bint'et over-hoop, gelijck een kramers pack,
En set haer dan gerust, en eet het met gemack.
En alsse menigh dier ten lesten heeft gevangen,
En dat'er byen selfs in hare netten hangen,
Soo siet de vrouwe toe, of wel een rappe meyt,
En raeght in haesten wegh al wat'er is gebreyt.
De spinster even-selfs, al heeftse rappe leden,
Wort uyt het net geruckt, en met den voet getreden;
Daer licht dan al het kraem, en wat'er is ontrent,
Soo dat men nu voortaen haer plaetse niet en kent.
Siet daer, winsuchtigh mensch! uw' rechten aert beschreven,
Siet daer uw gantsch beleyt geschildert na het leven;
Mits ghy een spin gelijckt, en past op uw' gewin,
En spant op dit bedrijf uw' gantsche krachten in.
Waer sich oyt hoop vertoont om iet te mogen vangen,
Daer gaetge metter daet uw loose netten hangen,
Soo dat uw' groote schat geduerigh hooger wast,
En leght daer als een bergh met hoopen opgetast:
Maer alsje zijt gemeynt gerust en stil te wesen,
Vermits uw machtigh gelt is bijster hoogh geresen,
En seght dan tot u selfs: mijn ziele, weest gerust,
En neemt hier uw vermaeck en vollen herten-lust;
En wilt van nu voortaen niet soo gedurigh sparen,
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Uw' goet, dat is genoegh voor meer als hondert jaren;
Eet nu met bly gemoet, en geeft den vollen eysch
Soo wel aen uwen geest, als aen het weligh vleysch.
Maer t'wijl het ydel breyn van onbedachte menschen
Heeft onder sijn gebiet al wat de sinnen wenschen,
En staet daer op geset, soo dat haer losse geest
Geen onheyl, geen verdriet, geen ongemack en vreest,
Soo komt de bleecke doot, die niemant kan beletten,
En vanght den vanger selfs, en scheurt de broose netten.
O God, mijn hooghste goet! voor wien ick neder buygh,
En bint mijn ziele noyt aen soo een nietigh tuygh!
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II. 's Menschen leven vergeleecken met een spinne-webbe.
Job 8.14.
De verwachtinge des huychelaers sal vergaen, sijn vertrouwen sal zijn een
huys der spinne-koppen.
Het ydel spinne-web, dat schijnt een konstigh werck,
Een kostelijck gebrey, een ront getogen perck;
Men siet het aen een boom of voor een venster hangen,
Maer 't is alleen bequaem om vliegen in te vangen.
En als'et is gestreckt ontrent een schoone zael,
Siet daer een flucksche meyt die breeckt'et altemael:
Het raegh-hooft speelt'er deur, en 't is terstont verdwenen,
En in der haest vergaen, dat wonder heeft geschenen.
Vraeght ghy in dit geval, wat ick hier over peys:
De schuurster is de doot, de spin-kop alle vleys.
Wat is'er menigh hooft, dat wonder groote saken,
Dat schijnt van nieuwen aen een werelt op te maken;
En eer hy 't machtigh wort, siet daer een haestigh lijck,
Dat ruckt hem in het graf, en na het duyster rijck.
Hoe ydel is de mensch, en alle sijn gedachten!
Wat kan hy van de zee, of uyt der aerden wachten?
Al is sijn voorstel hoogh, sijn aenslagh wonder groot,
Voor hem en gaet niet vast, als slechts de bleecke doot.

III. Des menschen leven vergeleken met een schip dat somer-fruyten
geladen heeft.
Job 9. 26.
Mijne dagen zijn voorby gevaren met jacht-schepen. Andere oversettingen
seggen: Mijn dagen zijn voorby gegaen als fruyt-schepen, of schepen met
somervruchten geladen. Andere. als schepen der vyantschap, dat is.
zee-roovers jacht-schepen,
Als yemant met een kaegh, die fruyten heeft geladen,
Sich op de reyse geeft en na de marckten spoet,
Hy snelt met alle vlijt, en 't is hem oock geraden,
Vermits de gantsche last is weeck en tanger goet;
Maer schoon hy veerdigh zeylt, noch siet hy menigh-werven,
Dat aen het beste fruyt het edel waes vergaet;
Oock siet hy menighmael de schoonste vrucht bederven,
En smackt'et overboort, dat hem ten diensten staet.
Al gaet ons leven ras, al snellen onse dagen,
En dat ons soetste jeught gansch veerdigh henen schiet,
Ons treffen evenwel gedurigh harde slagen,
En druck en ongeval, en allerley verdriet.
Wy sien het menighmael, dat onse liefste panden
Zijn van een stil bederf of ander quael geraeckt:
Ons oogen, ons gehoor, ons smaeck, ons beste tanden,
Zijn ons by-wijlen doot, oock eer de doot genaeckt.
De vrienden, die ons zijn gelijck als eygen leden,
Ontvallen ons gestaêgh, en sijgen in het graf;
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Siet, wat een stagen krijgh op aerde wort gestreden,
Ach, aertsche vreught verstuyft gelijck als ydel kaf!

IV. Anders.
Ick neem dit zinne-beelt, dat Job ons heeft beschreven,
Voor een die kinders heeft, en vry in groot getal;
Die wort met grooten ernst gedurigh omgedreven,
Hoe dat hy sijn gewin ter eeren brengen sal.
De dochters tot geluck oin wel te mogen trouwen,
De sonen tot een staet, of ander eerlijck werck;
Om soo van alle kant sijn huys te mogen bouwen,
Want dat is in 't gemeen eens vaders ooghgemerck.
Maer schoon hy neerstigh is om dit te weegh te brengen,
Noch siet men menighmael, dat hem sijn hoop ontschiet,
De doot en 't ongeval en willen 't niet gehengen,
Dat hy het recht vermaeck van sijne vruchten siet.
Hier wort een teere maeght haer waesjen af-genomen,
Daer is een leelijck rot ontrent een schoone vrucht,
De beste kan de doot wel veerdigh over-komen,
Soo dat hy even-staêgh oock in sijn vreughde sucht.
Ach! wat is van den mensch! hoe dickmael moet hy dragen
De prangen van de doot, eer hy ten lesten sterft!
Wat baet hier frisse jeught? wat onse jonge dagen?
Dewijl het gaefste fruyt oock menighmael bederft!

V. Des menschen leven wort op verscheyde schriftuer-plaetsen
vergeleken met een wegh.
Psalm 1.
Wel gelucksaligh is de man, die niet en staet op den wegh der sondaren
Psalm 39.1.
Ick sal mijne wegen bewaren, dat ick niet en sondige met mijne tonge, enz
Het kan ons dienstigh zijn de reden uyt te spreken,
Waerom dat met een wegh ons leven wert geleken.
Wel komt, geswinde pen, en brenght ons aen den dagh,
Waer in dat onse tijt een wegh gelijcken magh:
Voor eerst, als yemant reyst, en wort van huys gedragen,
Of met een vaerdigh schip òf met een snelle wagen,
Het zy dan of hy slaept, en sit in diep gepeys,
Hy treft gelijckewel het eynde van de reys,
De wegh kort evenstaêgh; dus gaet het ydel leven,
Het wort als met den wint in haesten wegh-gedreven.
Of ghy dan sit en geeut, of wonder besich zijt,
Ghy komt noch evenwel tot uw' bestemden tijt.
Noch vorder. Als men reyst, al zijnder hondert saken,
Die yemant quelligh zijn, of vrolijck konnen maken,
Men sietze maer een reys, en voor een korte wijl,
En stracx soo treckt men voort, en dat in meerder ijl.
Al wat den mensch ontmoet, bedroefd' of blijde dagen,
't En wort hem maer getoont, en voor hem wegh-gedragen:
Voor ons is niet gestaêgh, maer alle dingh verdwijnt,
Het zy dan of er druck, of vreugd' aen ons verschijnt.
Noch anders. Als een mensch daer henen komt getreden,
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Hy vordert sijnen wegh met onvermoeyde schreden;
Een ander die hem volght, en hout het eygen pat,
Die stapt dan in de plaets daer hy te voren trat.
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Hier door vergaet het spoor, en stracx soo komt te breken
Al wat den eersten voet voor desen heeft geleken:
Het krijght een nieuwe vorm, alwaer de reyser stont,
Soo haest een ander mensch betaelt den eygen gront.
Siet, als'er yemant sterft, het goet by hem beseten
Dat heeft van stonden aen sijn ouden heer vergeten,
Een ander krijght'er macht te doen wat hem behaeght,
Vermits het dan voortaen sijn naem en wapens draeght.
Hy breeckt, hy maeckt, hy bouwt, hy geeft een ander wesen
Aen dat in volle daet sijn voorsaet heeft gepresen;
Soo dat de gantsche stant is anders alsse plagh,
En niet en wort gesien, van dat men eertijts sagh.
Daer hebje, mijn gemoet, en dat in volle leden,
Daer hebje, na my dunckt, den gront en ware reden,
Waerom dat onse tijt is met een wegh gelijck.
Ghy, kiest den rechten wegh na 't eeuwigh koninckrijck!

VI. 's Menschen leven vergeleken met een bloem, die niet in een
naukeurigen hof, maer buyten op het velt, wast.
Psalm 103.15. De dagen des menschen zijn als het gras, gelijck een bloeme
des velts, alsoo bloeyt hy.
De mensch is wel te recht met bloemen vergeleken,
Niet die in hoven staen, geplant op nette reken,
Niet die men onder 't dack, of in de stoven wint,
Maer die men in het velt, of aen der heyden vint.
De reden dient geseyt: Men is gewent te passen
Op al dat is gewoon in tuynen op te wassen;
Maer waer is doch de mensch, die met een bloemtje moeyt,
Dat in het woeste bos, of in de velden groeyt?
Indien een heete son ons tuynen komt genaken,
Stracx sal den hovenier een hooger schutsel maken;
Indiender vocht ontbreeckt, hy neemt een aerdigh vat,
En regent op het kruyt gelijck als Hemels nat.
Indien'er eenigh kint, genegen om te plucken,
Loert om sijn teer gewas in haesten af te rucken,
Hy maeckt'er glinten om, soo dat'et anders niet,
Als met het oogh alleen den schoonen Hof geniet.
Maer, bloemtje van het velt, wie gaet hem uws bemoeyen?
Ghy moet gansch buyten hulp, en sonder hoeder groeyen;
Is 't weder bijster nat, is 't heet, of lijdigh kout,
Voor u en is geen schuyl, als slechts het open wout;
Het staet een yeder vry uw' bladers aen te raken,
Om daer voor die het lust een tuyltjen af te maken,
Of sooje by geluck ontgaet een pluckers hant,
Hoe licht kan eenigh beest u treden in het zant!
Doch schoon noyt eenigh dier met u bestont te mallen,
Ghy sult noch evenwel uyt eyger aert vervallen,
Ghy wort in korten tijt, gelijckje worden moet;
Het bloemtje niet gepluckt, dat treet men met de voet.
Siet mensch, hier is uw' beelt: hoe weynigh konje duren!
Wat moetj', ellendigh dier! wat moetje niet besuren?
Waer is'er eenigh deel, tot aen uw' minste lit,
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Daer in niet eenigh leet gansch diep gewortelt sit?
Wie kent het recht getal van al de boose qualen,
Die op uw kranck gestel gedurigh nederdalen?
U kan een heete lucht, u kan een koude vorst,
Of krencken aen het hooft, of schaden aen de borst.
Indienje jeughdigh zijt, en in uw soete dagen,
Eylaes! dat beste deel, dat voet oock quade plagen.
Indien uw leven gaet tot aen den ouden dagh,
Dan is uw meeste tijt niet anders dan geklagh.
Indienj' in vryheyt leeft, en buyten echte banden,
Soo voelje menighmael uw' jonge leden branden.
Indiender eenigh wijf in uwe kamer slaept,
Oock daer is 't datje leet en vreemde lemten raept.
Indienje ledigh gaet, de tijt sal u vervelen,
En oock van niet te doen, soo gaet'er menigh quelen.
Indienje veeltijts werckt, en smelt als in het sweet,
En dan is uw' bedrijf gedurigh herten-leet.
Indienje veeltijts reyst, wat zijnder ongevallen,
Die in een vreemde kust de menschen overvallen!
Indienje 't huys bewaert, als vyant van 't gewoel,
Uw' lijf, door stil te zijn, dat wort een vuyle poel.
Indienj' in eere leeft, en sit in groote staten,
Soo moetj' uw' soet vermaeck, en eygen dingen laten.
Indienj' in 't duyster schuylt, en sonder ampten zijt,
Soo valt u 't leven swaer, misschien door enckel spijt.
Siet, hierom seyt de Prins van alle medicijnen,
Dat wy als winckels zijn van koortsen, lemten, pijnen;
Ja 't leven is te kort, oock van den outsten man,
Dat hy ons swacken aert, en sieckten leeren kan.
En waerom langh verhael? de mensche wort versleten
Door al te bot te zijn, door al te veel te weten;
De doot begint haer werck, soo haest de jeught ontluyckt,
Het lijf en leven slijt, al wort'et niet gebruyckt.

VII. Een ongelijcke gelijckenisse.
Job. 14.10. Voor een boom als hy afgehouwen wort, is'er verwachtinge
dat hy hem sal veranderen, en fijn scheute niet en sal ophouden, maer een
man sterst, als hy verswackt is, en de mensch geeft den geest, waer is hy
dan?
Schoon dat een dicke stam, met bijlen afgehouwen,
Tot stoffe word bereyt, om huysen af te bouwen,
Noch schiet de wortel uyt, en alsse lange staet,
Het schijnt dat haer geway tot aen den Hemel gaet.
Schoon dat de zee verloopt, en dat haer snelle baren
Niet blijven in de kolck, daer sy te voren waren,
Maer schieten na het diep, des echter niet-te-min,
't En lijt maer een gety, haer stroom komt weder in.
Schoon dat de Son verdwijnt, en dat haer snelle paerden
Sich geven na de zee, en rennen van der aerden,
Men siet'et op een nieu, ten naesten dageraet,
Dat haer vergulde koets door al den Hemel gaet.
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't Is anders met de mensch, want na een droevigh sterven
Soo kan hy nimmermeer een nieuwe jeught verwerven;
Al wie den lesten snick hier eens op aerden gaf,
Die blijft voor alle tijt als eygen aen het graf.
De weg, die neder gaet, en wort maer eens betreden,
De doot maer eens gevoelt, haer prickel eens geleden.
Ey, weeght dit, waerde ziel! want dat maer eens gebeurt,
Dient wel te zijn gedaen, of wort te laet betreurt.

VIII. Des menschen leven vergeleken met een bloem.
1 Petr. 1.24. Alle vleesch is als gras, en alle heerlijckheyt des menschen
is als een bloeme den gras.

Aerdigh bloemtje, jeughdigh kruyt,
Dat soo geestigh heden spruyt,
Dat uw' loovers open stelt
Tot een ciersel van het velt,
Dat ons oogh en herte treckt,
En tot reyne lust verweckt;
Hoe bequaem is uwe glans
Tot een frisse Maegde-krans!
Hoe wel dient uw' jeughdigh kruyt
Tot een ciersel van de bruyt!
Maer eylaes! uw' teer gewas
Dat vergaet te bijster ras.
Wie en wiert'er niet verheught
Door den glans van uwe jeught,
Als hy uwe schoonheyt sagh
In het kriecken van den dagh?
Maer wanneer hy wederom
Nu besiet uw' teere blom,
Slechts maer na een kleynen tijt,
Ach! ghy zijt uw' waesjen quijt!
Hy en yder kan verstaen,
Dat uw' luyster is gegaen.
Trotse vrijster, fiere maeght!
Die soo grooten hoogmoet draeght
Op den blos van uwe mont,
Die de jeught u heeft gejont,
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Op het waes, en op den glans,
Hoogh gepresen by de mans;
Ghy zijt ja, een frisse bloem,
's Aertrijcks paerel, 's werelts roem;
Ghy zijt ja, een schoon gesicht,
's Aertrijcks lust, en 's werelts licht;
Ghy zijt ons een waerdigh pandt,
Ja, een puyckje van het landt.
Maer en trotst niet al te seer,
Want uw' glans is wonder teêr;
Schoone wangen duren maer
Vijf of ses en twintig jaer;
Want terstont na desen tijt,
Siet men, dat haer waesje slijt,
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Siet men, dat haer schoone blos
Wort gelijck een druyve-tros;
Die, gegeesselt van de wint,
Of gefoolt van eenigh kint,
Nu verliest haer aerdigh blau,
En houdt maer een duyster grau
Oock soo vindt men over-al
Menigh droevigh ongeval:
Hier een koorts oft vremt geswel,
Ginder druck en ziel-gequel,
Dat uw' schoonheydt doet vergaen,
Eer uw' jonckheyt heeft gedaen.
Dies soo bid' ick, soete jeught,
Viert alleen de ware deught.

IX. Des menschen leven vergeleken met een dienaer, die sijn heer
verwacht.
Luc. 12.46.47.
Soo de dienstknecht in sijn herte seght: mijn Heere vertoeft te komen, en
begint de dienstknechten te slaen, oock te eten, en drincken, en droncken
te worden, soo sal de Heere deses knechts komen, etc.
Een knecht van goeden aert, en van een deughtsaem leven,
En die tot slim bejagh sich nimmer plagh te geven,
Indien sijn meester klopt, als hy van buyten koomt,
Is stracx ontrent de deur, en toont hem onbeschroomt;
Maer die een lincker is, en vol onguure treken,
En van sijn rechte plicht geduerigh afgeweken,
Indien sijn heere naeckt, of aen de deure belt,
Wort stracx geheel verbaest, en in den geest ontstelt;
Want mits hy dertel was, en bijster uytgelaten,
Soo vintmen over-al een deel gebroken vaten,
De keucken ongeschickt, de kamers overhoop;
Hy daerom, soo hy mocht, begaf hem op de loop.
Het gaet oock even dus, wanneer de menschen sterven,
Wie vroom van wandel is, en wil geen tijt verwerven;
Maer als de bleecke doot hem na den grave ruckt,
Is als een rijpe vrucht, die valt schier ongepluckt.
Wenscht ghy dan van het vleesch met vreught te zijn ontbonden,
Soo weert uyt uwe borst den grouwel van de sonden;
Dat brenght ons soet vermaeck ontrent den lesten noot,
De sonden sijn van outs als prickels van de doot.

X. Des menschen leven vergeleken met een arent, ter spijse vliegende.
Job 9. 26.
Mijne dagen zijn voorby gevlogen gelijck een arent, die na 't aes toevlieght.
Een arent maeckt een snelle vlucht,
Wanneer hy snijt de blauwe lucht;
Wanneer hy op sijn veders drijft,
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En soo de schrale winden klijft;
Maer als sijn uytgeteerde maegh
Is hol en uytermaten graegh,
En dat sich opdoet eenigh dal,
Daer hy sijn aes bekomen sal,
Soo dringht het dier al snelder aen,
Als het te voren heeft gedaen;
Het dringht dan aen, gelijck de wint,
Tot dat'et aes en spijse vint.
Met desen arent, mijn gemoet!
Die soo geweldigh henen spoet,
Wort onse tijt gelijck gemaeckt,
En 't is het rechte wit geraeckt;
Want ick en weet ter werelt niet,
Dat soo geweldigh henen schiet,
En soo den blauwen Hemel snijt,
Gelijck de vleugels van de tijt.
Ick bid u, hout dan goede wacht,
En siet, dat ghy uw' jaren acht,
Dat ghy uw' korte dagen meet:
Wat haest verloopt, dient wel besteet.

XI. Des menschen leven vergeleken met een overvloet van water.
Psalm 90.5.
De Fransche oversettinge seyt: Tu les emportes comme par une ravine
d'eaux. De Nederlantsche: Ghy overstroomt, enz.
Indien'er iemant heeft gelet,
Of sijn gepeys hier op geset,
Wat kracht een snelle watervloet
Ontrent het vee en menschen doet;
Hoe datse gansch het velt bedeckt,
En alle dingen neder-treckt;
Die heeft met een hier uyt gemerckt,
Wat hier de tijt op aerde werckt:
De tijt die gaet een snellen tret,
Hy sleept geheele rijcken met,
Hy drinckt'et al tot in den gront,
Al wat'er oyt verheven stont.
Is 't jonck, is 't out, is 't groen, is 't droogh,
Is 't sacht, of hart, of laegh, of hoogh,
Niet dat'er hout sijn eersten stant;
De tijt verstelt het gansche lant.
De tijt is als een watervloet,
Hy treet de werelt met de voet.

XII. Een out man spreeckt, in de gedaente van koren, nu rijp en dor
zijnde.
Hebr. 8.13.
Dat out is, is na-by het vergaen.
Ick heb eens zaet geweest, daer van ben ick gekomen,
En uyt een kleyn begin heb ick mijn gront genomen;
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Ick heb wel eer gegroent tot aen mijn volle jeught,
En met een geestigh oogh het gansche wout verheught;
Ick heb des niet-te-min oock hitt' en kou geleden,
En ben soo van het velt ten lesten afgesneden;
Nu wort ick dor en wit, soo dat ick niet en wacht,
Als wegh te zijn gevoert, en t'huys te zijn gebracht.
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Daer sal men overhoop mijn leden nederstrecken,
Tot my eens wederom de Bouw-heer sal verwecken,
Tot ick van nieuwen aen eens weder groenen sal,
Niet in mijn eerste groent', maer in een ander dal.
Siet daer een eygen beelt van uytgeleefde menschen,
Die nu geen lusten meer op aerde mogen wenschen:
Haer jeught die is geweest, haer vreught die is gedaen,
En wat eens lustigh scheen, dat is voorby gegaen.
Nu heb ick dese gunst van mijnen God verworven,
Dat in mijn rouwe jeught ick niet en ben gestorven,
En dat mijn gulde son niet onder is gegaen,
Voor dat haer ronden loop ten vollen is gedaen.
Nu is mijn tijt vervult. Wat doot kan my verrassen?
Daer is een witten dons ontrent mijn hooft gewassen.
Ghy, die op aerden siet, en in den Hemel sit,
Maeckt oock door uwe gunst mijn vuyle sonden wit!
Soo wil ick desen romp gewilligh nederleggen,
En oock als Simeon met vollen monde seggen:
Nu geeft, Heer! dat uw' knecht magh neder zijn geleyt,
Mits hy nu wert gewaer uw' heyl, voor hem bereyt.

XIII. Des menschen leven vergeleken met rijpe garven.
Job 5.26. Ghy sult in ouderdom ten grave komen, gelijck de koornhoop
t'sijner tijt opgevoert wort.

Dit koren, eertijts groen en spichtigh opgeschoten,
Heeft voetsel uyt den gront, en volle jeught genoten:
Maer 't is op heden dor, en heeft volwassen graen,
Het dient nu van het velt, en uyt de lucht gedaen.
Sijn maet is dan vervult, het kan niet hooger wassen,
Het dient nu t'huys gebracht, daer sal het beter passen.
Het dient van hier vervoert, en dat te deser uur,
Want als het koren rijpt, soo dient het in de schuur.
Maer waerom dus vermomt? ey, laet ons klaerder spreken,
Ick wort met rijp gewas ten rechten vergeleken:
Ick was eens bijster groen, nu ben ick sonder jeught,
Nu ben ick sonder lust, en sonder aertsche vreught;
Ick ben een rijpe garf, en wit van oude dagen,
En in het aertsch bedrijf en schep ick geen behagen.
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Ick wensch een ander plaets, daer ick geen ongeval,
Daer ick geen sture wint of donder vreesen sal.
Ick ben niet als ick was, ick heb een ander wesen,
Mijn ziel is uyt'et stof, en hooger opgeresen;
Ick ben van nu voortaen niet aen der aerden vast,
Met aerde niet gemeen, met aerde niet gepast;
Ick wensch een beter plaets, ick wensche reyne lusten,
Ick wensch een stil vertreck, om daer te mogen rusten.
O God! vergunt my dat, en wascht mijn vlecken af,
En suyvert dese ziel van stof en ydel kaf!
O grooten Ackerman! dit is mijn diep verlangen,
Dit bidt ick evenstaêgh, met tranen op de wangen;
Ontdoet my van het vleesch, en van het jammerdal,
Tot ick door uwe kracht eens weder groenen sal!
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XIV. Des menschen leven vergeleken met een morgen-slaep.
Psalm 90.5.
De jaren zijn gelijck een slaep in den morgen-stont.
Als yemant heeft gerust, ontbonden van de sorgen,
En schiet dan uyt den slaep, ontrent den rooden morgen,
Of hy dan wederom sijn leden nederstreckt,
Soo wort hy wonder licht uyt sijnen slaep geweckt:
Indien ontrent het huys een haen begint te krayen,
Indien een kleyne wint maer eens begint te wayen,
Indien een deure kraeckt, die open wort gedaen,
De geesten zijn verstoort, de slaep die is gegaen.
Met soo een losse rust wort onse tijt geleken:
Yet, ick en weet niet wat, dat kan ons ruste breken;
Hoe sacht dat yemant sit, hoe droncken van geluck,
De minste tegenspoet die stort hem in den druck.
Laet Haman met vermaeck, laet alderhande menschen
Verkrijgen daer het valt, al wat de sinnen wenschen,
Als maer een Mardochai aen hem geen eer en biet,
Soo baet hem sijn geluck, sijn eer en hoogheyt niet.
Al heeft men volle wensch in veelderhande saken,
Een holle tandt alleen die kan ons quellingh maken;
Een weynigh geluw sant, dat in de nieren wast,
Dat maeckt dat ons gemoet op goet, noch eer en past.
Maer siet, wat baet het doch van druck te zijn ontbonden,
Het leven even selfs en heeft geen vaste gronden,
Daer is geen recht vermaeck in dit ellendigh dal;
Mijn ziel, tracht na de plaets, daer ruste woonen sal!

XV. 's Menschen leven vergeleken met een afloopende water, of
riviere.
Job 6.15.
Als de stortinge der beecken gaenze door.
Een vliet doet haren gangh en loop geduerigh henen,
Tot in de woeste zee haer water is verdwenen;
Alleen die sijn gerief uyt haer behendigh treckt,
Behout iet van de stroom, dat hem te nutte streckt;
Het ander gaet voorby, en al in korte stonden,
Soo dat het vluchtigh nat niet meer en wort gevonden.
Een die ontrent de kant maer ledigh heeft gestaen,
Die roept ten lesten uyt: het water is gegaen!
My dunckt dat onse tijt ten rechten wort geleken
Met stroomen, vluchtigh nat, of snelle water-beken:
Want die niet goets en doet, en heeft ten lesten niet,
Als dat hy sonder vrucht sijn tijt verloopen siet.
De son doet haren gangh, de snelle jaren loopen,
En daerom is de tijt ten nausten uyt te koopen,
Ick weet geen aertsch vermaeck, dat yemant soo verblijt
Als doet een soet gepeys van wel besteden tijt.
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XVI. Des menschen leven vergeleken met een pijl.
Sapient. 5.12.13.
Alsoo oock wy, als wy geboren zijn, terstont zijn wy besweken.
Een pijl, die van den boogh om hooge wert gedreven,
Is juyst in haren loop gelijck eens menschen leven:
Sy vlieght geweldigh ras, maer ofs'al verre dwaelt,
Voor haer en is geen rust, tot datse neder-daelt.
Oock kanse van haer selfs niet op de winden rijden,
En geensins door het swerck of blaeuwen hemel snijden.
Haer loop is na de kracht, die haer den schutter gaf,
En als haer die ontgaet, soo laet haer leven af.
Sy komt dan na den gront en op der aerden sijgen,
En weet oock naderhant niet weder op te stijgen,
Sy valt dan in het stof, of op het nietigh gras,
En is dan maer een hout, gelijckse voortijts was.
Daer is een pael geset voor ons kort-wijligh leven,
Want God heeft yeder mensch sijn dagen voorgeschreven;
Dies als den schepper seyt: keert weder, menschen kint!
Soo gaet sijn adem uyt, gelijck een schrale wint.
Wat is dan van den mensch en van sijn beste jaren?
Wy keeren tot het stof als wy te vooren waren;
En schoon men groot beslagh hier in de werelt krijght,
Geen mensch en heeft'er rust tot hy eens neder sijght.

XVII. Des menschen leven anders vergeleken met een pijl.
Sapient. 5.13.
De lucht wordt door een geschoten pijl verdeylt, maer loopt terstont
wederom t' samen, alsoo oock wy, etc.
Ofschoon den pijl in hare vlucht
Komt snellick vliegen door de lucht,
Stracx siet men echter niet een dingh,
Van waerse quam, of henen gingh;
En niet een mensch en kan verstaen,
Waer dat de schicht is deur-gegaen;
Want siet, de lucht van een gedeelt,
Die wort stracx wederom geheelt.
Ons leven is gelijck een pijl,
Het duurt alleen een korte wijl:
Al wie'er in de werelt leeft,
Die komt als door de lucht gesweest;
En van hem blijft geen teycken staen,
Waer heen sijn leven is gegaen.
De son, de maen, de nacht, en dagh,
Het gaet alsoo het eertijts plagh,
Het eenigh dat men seggen kan,
Dat is: eylaes! waer is de man?
Ey siet, wat is ons ydel vleys?
Het is een los, een licht gepeys,
Dat vaerdigh door de sinnen drijft,
Daer van geen teycken overblijft;
Het is een schip dat henen zeylt,
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En met de kiel de stroomen deylt,
En stracx soo is het onbekent,
Waer dat het henen is belent.
Het gaet noch heden op den dagh,
Het gaet gelijck het eertijts plagh:
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Den mensch en is nau in het graf,
En stracks geen mensch en weet'er af.
Had hy misschien een grooten staet,
Of by een prins, of in den raet,
Soo dat het ampt hem voordeel gaf,
Dat laet stracks met sijn leven af;
Want mits sijn mondt en ooge sluyt,
Soo is voor hem de werelt uyt;
Het is met hem, het is gedaen,
Een ander neemt het voordeel aen,
Een ander treet daer hy eens trat,
Een ander sit daer hy eens sat;
Sijn gantsche naem wordt uytgewist,
En hy en wordt niet eens gemist.
Mijn ziel, wat ick u bidden magh!
Let doch op uwen korten dagh;
Let hoe dit leven henen vlieght,
En hoe de werelt ons bedrieght;
Op dat, wanneer het aertsche dal
U niet meer sien of kennen sal,
Ghy dan by God mooght zijn bekent;
Daer is een wesen sonder ent.

XVIII. Des menschen leven vergeleken met roock.
Psalm 102.4.
Mijne dagen zijn vergaen als roock.
Wanneer een dicke wolck is in de lucht geresen,
Het schijnt aen ons gesicht een wonder dingh te wesen;
Het maeckt een beeldt, een rots, een toren in de lucht,
En wie het niet en kent die isser voor beducht;
Maer toeft een kleyne wijl, daer gaet het wonder henen,
Het beeldt is uyt'et oogh, de rots die is verdwenen;
Het kindt dat met een schrick het seltsaem monster sagh,
Dat roept tot sijns gelijck: waer is het groot beslagh?
Maer kinders, vraegje dat? het flickert met de winden,
En waerje soecken meught, 't en is niet meer te vinden;
Het menght sich met de lucht, het gaet een vremde ganck,
En wat'er overblijft en is maer enckel stanck.
Al komter eenigh mensch gantsch moedigh aengestreken,
Noch wordt hy met den reuck ten rechten vergeleken;
Want of hy prachtigh gaet, en of hy nachtigh schijnt,
't Is maer een oogenblick, en al sijn glants verdwijnt.
Sijn rijckdom is gegaen, sijn vrienden wegh-getogen,
Sijn staet is sonder glans, sijn eer is wegh-gevlogen;
Soo dat een stil gepeys my weder seggen doet:
De mensch is enckel roock, waertoe een hoogh gemoet?

XIX. Het leven vergeleken met een die te poste rijt.
Job 9 52.
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Mijne dagen zijn lichter geweest als een looper.
Wanneer een snelle post in haesten komt gereden,
Hy siet het platte landt, hy siet de naeste steden,
Hy siet een kleyne beeck, hy siet een groote stroom,
Maer in een korte stondt dan is'et enckel droom:
Want als de swarte nacht belet sijn vorder reysen,
En dat hy sijn bedrijf gaet nader overpeysen,
Dan vint hy menighmael alleen een duyster beelt,
Dat als een nacht-gesicht hem om de sinnen speelt.
Al wat hem wel beviel en wonder heeft geschenen,
Al wat hem lustigh docht, dat is geheel verdwenen;
Maer deed' hy onder-weegh een ongesonde val,
Houdt seker, dat hy langh de pijne voelen sal.
Het gaet oock even dus met ons kort-wijligh leven,
Het wordt gelijck een post in haesten voort-gedreven.
Al wat'er iemandt hoort, of in de werelt siet,
Dat is in korten stont gelijck een enckel niet.
Wat onlancks lustigh scheen en is niet meer te vinden,
Al wat men blijtschap hiet is lichter dan de winden;
Maer heeft men oyt gedaen de wille van het vleys,
Wat blijft'er in de mensch als slechts een droef gepeys!
Heeft sich een ydel hert in eenigh dingh vergeten,
Hy sal het metter tijt, hy sal het namaels weten;
Het knaeght hem aen het hert, en dient hem tot geklagh,
Soo langh hy in de mondt sijn tonge roeren magh.
Soo is dan onsen tijt ten nausten uit te koopen;
Ach! t'wijl dat ick nu spreeck, is my een deel ontloopen.
Mijn ziel, aenhoort een woordt, 't is noodigh datje 't weet:
Al wat niet langh en duurt, dient wel te sijn besteet.

XX. Des menschen leven vergeleken met een schaduwe.
Job 8.9.
Ons leven is een schaduwe op aerden
Psalm 102. Item Psalm 144. Psalm 119. 23 Sapient. 5.9.
Mijn dagen zijn vergaen als een schaduwe.
Ghy, die een lange wijl hebt dese plaets bekeken,
Seght, waerom is de mensch een schaduw' vergeleken?
De schaduw' streckt haer uyt, en toont haer wonder langh,
Meest als een lage son genaeckt haer ondergangh.
Maer toeft een kleynen tijt, tot haer vergulde stralen
Vertrecken van de kim en in het water dalen;
Dan wordt van stonden aen, oock eer het yemant dacht,
Het beelt dat wonder scheen, begraven in der nacht:
Het is van ons gevlucht, het is eylaes! verdwenen,
Soo haest de gulde son niet meer en heeft geschenen.
En wat is van de mensch! hy scheen eens groot te zijn.
En die het recht bemerckt en vint maer enckel schijn.
Al wat men hier bemint, lust, rijckdom, groote staten,
Een korten oogenblick die doet het ons verlaten.
Ghy daerom, weerde ziel, scheyt hier gewilligh van,
En kiest tot uwen troost dat eeuwigh duren kan.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

639

XXI. Des menschen leven vergeleken met een slijtende kleet.
Psalm 39. en 102. On voit perir la beauté de pervers, comme l'habit rongé
des vers.
Syrach 14.18. Alle vleesch veroudt gelijck een kleet.

DE VROU, HAER KOFFER OPEN DOENDE EN HAER KLEET BESIENDE, SPREECKT ALS VOLGHT:

Als ick mijn koffer open doe,
Dan sie ick wonder seldsaem toe;
Dan sie ick dat mijn geest ontstelt,
En mijn bedroefde sinnen quelt:
Ick sie, en vry met herten leet,
Ick sie hoe dat mijn beste kleet
Is anders als het eertijts plagh,
Als ick het eens voor desen sagh.
My dunckt het wordt van buyten vael,
Het wordt op al de ployen kael,
Het wordt soo dun gelijck een blat,
Wat scheelt'et of daer is een gat!
Voorwaer dit kleet is wonder teêr,
Want schoon ick draegh het nimmermeer,
Of immers maer een korten tijt,
Noch vind' ick echter dat het slijt.
Met sparen wordt'et niet gespaert,
En met bewaren niet bewaert;
En daerom, schoon of ick het sluyt,
De glans en luyster gaet'er uyt;
De mot of schieter komt'er in,
En dat baert my een droeven sin.
Maer waerom doch mijn kleet betreurt,
Nadien het even my gebeurt,
Want of ick schoon al even staegh,
Een sluyer of een maske draegh,
En dat ick selden buyten koom,
Vermits ick kou en winden schroom,
Mijn jeughdigh wesen evenwel,
Verandert in gerimpelt vel:
Oock vind' ick hier en weder daer,
Een wit, een grijs, een seltsaem haer;
Ick vinde dat mijn soet gelaet
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Oock ongevoeligh henen gaet.
Waer ick van glas of weecker aert,
Noch kond' ick lange zijn bewaert,
Want als een meyt of tafel-knecht,
Van mijne swackheyt onderrecht,
Wel acht op mijn gedaente sloegh,
En my voorsichtigh henen droegh,
Soo waer ick van gevaer bevrijt,
En duurde vrij een langen tijt.
Maer nu quelt my een staegh bederf,
Soo dat ick al mijn leven sterf;
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Dies segh ick noch, met herten leet:
De jeught verslijt gelijck een kleet.
Maer segh, wat raedt in dit geval,
Die ons 't veroude rechten sal?
Geminde ziel, ontstelt u niet,
Ick weet u raedt voor dit verdriet;
Ick weet u baet naer wil en wensch:
Gaet, voedt in u den nieuwen mensch,
En of 't uytwendigh al vergaet,
't Inwendigh krijght een beter staet.

XXII. Des menschen leven vergeleken met een huurhuys.
2 Corint. 5.1
Wy weten, dat soo dit ons aertsche huys deses tabernakels gebroken wort,
wy een gebon van Gode hebben, een huys dat niet met handen gemaeckt
is, maer eeuwigh in de Hemelen.
2 Corint. 5.8.
Wy hebben liever te verhuysen uyt den lichame, en te gaen wonen by den
Heere.
Het vleesch, dat ons het lichaem deckt,
En al de leden overtreckt,
Noemt dat een huur-huys, lieve vrient,
Vermits het ons maer weynigh dient.
Een huur-huys is gemeenlijck slecht,
Als licht en vaerdigh opgerecht;
En daerom wort het dickmael leck
Of aen de muur òf aen het deck;
Of 't lijt eens anders water-ganck,
Die niet en geeft als enckel stanck;
En schoon men al het slecht gebou
Tot beter wesen brengen wou,
Den huys-heer wil het dickmael niet,
Hoe-wel hy schoon de feylen siet;
Hy wil niet dat men kosten doe,
Hy is misschien den huurder moe.
En schoon ghy dit al lijden wout,
Om datje niet verhuysen sout,
Het blijven of het henen gaen
Plach aen den huurder niet te staen;
Want soo een strengen eygenaer,
Ontrent het eynde van het jaer,
Tot u komt seggen overluyt:
t' Sa, macker, ruymt, ghy moet'er uyt,
Ick wil dat ghy verhuysen sult;
Wat raet hier anders als gedult?
Een huys-heer heeft doch volle macht
Om u te gunnen langer pacht,
Of wel te seggen: vrienden! gaet,
En siet, daer is geen ander raet.
Indien men recht het stuck bevroet,
Het gaet den mensch op desen voet:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

De ziel bewoont een kranck gestel,
En onse tijt gaet bijster snel,
't Lijf is maer huur, geen eygen goet,
Soo dat men haest verhuysen moet:
Is onder dies het lichaem swack,
Door koorts of ander ongemack,
Het geen de maegh of loos ontstelt,
En dan de borst met fluymen quelt;
Indien den grooten eygenaer
Geen heyl laet sijgen over haer,
Soo is'er kruyt noch medicijn,
Die ons kan trecken uyt de pijn.
En of je schoon dit huysverdriet,
Met stille sinnen over-siet,
En dat uw' ziel in dit gebou
Wel noch een wijle blijven wou.
Indien uw' huur-tijt is vol-ent,
(Dat aen den huys-heer is bekent)
Eylaes! daer is geen bidden aen,
Den huurlingh moet daer henen gaen.
Wel aen, mijn ziele! tot besluyt:
Siet ons na vaster wooningh uyt,
Siet, datje tot het huys genaeckt,
Dat met geen handen is gemaeckt.
O God! als ghy my seggen sult:
Verhuyst, uw' huur-tijt is vervult,
Geeft, dat ick dan magh zijn bereyt
Als een, die uyt een huur-huys scheyt,
Om soo te gaen, met blijden geest,
Daer geen verhuysen wort gevreest.

XXIII. 's Menschen leven vergeleken met een strijt.
2 Timoth. 2.3.
Ghy dan, lijt als een goet krijghs-man Jesu Christi.
Van al dat van de mensch, en van het vluchtigh leven,
Van al dat van sijn doen wijtloopigh is beschreven,
Raeckt dit mijn herte diepst: ons gansche levens-tijt
Is niet als staêgh gevecht, en als een volle strijt.
Hoe dickmael stijght de geest tot in het eeuwigh leven,
En wil, gelijck het schijnt, tot aen den Hemel sweven;
Maer siet, het lompigh vleesch, dat na der aerden helt,
Is als een wichtigh pack, dat hem ter neder-velt.
Dat hem den loop belet, en stuyt sijn rasse schreden,
En druckt hem in het stof, en ruckt hem na beneden.
Daer is de geest verstelt; maer t'wijl hy bijster hijght,
Is 't dat hy rapper wort, en vaster wesen krijght.
Doch 't is als geenen tijt, het vleesch begint te woelen,
En laet den moeden geest als nieuwe pijn gevoelen;
Het biet hem weder strijt, het tast sijn vleugels aen,
Het maeckt' hem weereloos, indien het mocht begaen;
En dit als overhant, oock menigh duysent werven,
Tot eenmael in de mensch de boose lusten sterven,
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En tot het quelligh vleesch ten lesten nederleyt,
En dat de bleecke doot den harden oorlogh scheyt.
Geluckigh is de mensch, die met de gantsche leden,
Met yver, met gesucht, met tranen heeft gestreden;
Geluckigh is de mensch, oock verre boven al,
Die ander bystant krijght, als uyt het aertsche dal.
Mijn God, ach! sonder u en kan ick niet verwinnen,
Ja, buyten uwe gunst, en kan ick niet beginnen.
Ghy neemt dan mijner acht, en siet mijn swackheyt aen,
Want sonder uwe hulp, soo moet ick t'ondergaen.

XXIV. Des menschen leven vergeleken met een daglooner, of iemant
die 't leven verdrietigh valt, spreeckende als volght.
Job 7 2. Gelijck de dienstknecht hijght na de schaduwe, en gelijck de
dagh-looner verwacht sijn werck-loon.

Ick heb wel eer gelooft, als dat de Sonne-paerden,
Omringden in der haest een ronte van der aerden,
En dat een snelle dagh, en oock een langen tijt,
Gantsch vaerdigh henen schiet, en als te poste rijt:
Maer als ick naderhant het stuck heb overwogen,
Soo vind' ick mijnen geest hier in te zijn bedrogen;
Dies klaegh ick nu ter tijt, en segh het even staêgh,
Dat ja mijn levens tijt is uyter maten traegh.
Hoe langh valt my den dagh, hoe moet ick hem besueren!
Hoe roep ick menighmael: och! sal dit eeuwigh dueren?
Hoe meet ick metter hant het dalen van de son,
En wou dat ick het licht ter aerden rucken kon!
Hoe moet ick, arrem mensch, met handen, beenen, voeten,
Hoe moet ick, als een worm, hier in der aerden wroeten?
En dat al even staêgh; en siet, ey lieve siet!
Wat is'et voor een loon dien ick'er voor geniet?
Ick hijgh, ick sucht, ick sweet, ick kan nau adem halen,
En noch en wil de son niet in het water dalen.
Ey, komt ten lesten aen, o aengename nacht!
Die mijn ellendigh hert nu langen tijt verwacht.
Komt neder, gulde son! en wilt niet langer schijnen,
En laet mijn ongemack met uwe glants verdwijnen;
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Want als uw nedergangh den dagh ten eynde maeckt,
Soo weet ick voor gewis, dat mijne rust genaeckt.
Ick sal dan, na mijn huys, in stilte my vertrecken,
Om dit mijn kranck gestel daer uyt te mogen strecken,
En geven aen de slaep, daer ick geen ongeval,
Geen moeyte, geen verdriet, geen pijne voelen sal.
O kleyn, o stil vertreck! o huys van weynigh plancken!
Lagh ick in u gestreckt, ick sou my des bedancken,
Al zijt ghy bijster laegh, en uytermaten smal,
Ghy zijt'et daer mijn vleesch eens ruste vinden sal.
Een slaep, een diepe slaep, die is in u verborgen,
Ghy maeckt in onsen geest een stilstant van de sorgen.
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O! dat de nacht begon, en dat de duyster viel,
Soo vont ick eenmael rust voor mijn vermoeyde ziel!
Daer komt een dicke wolck mijn innigh hert bedecken,
En gaet mijn treurigh oogh met duyster overtrecken;
Ick voel ontrent mijn breyn een wonder swaren vaek,
Dies is een stille kist alleen nu mijn vermaeck.
Mijn swackheyt, mijn verdriet, en mijn ellendigh wesen,
Dat kan een stage nacht alleen voortaen genesen;
Want als men is vermoeyt of in benauwde pijn,
Dan is een stille slaep de beste medicijn.

XXV. Het leven vergeleken met de schaduw' van een droom.
Wat is soo los gelijck een droom,
Die, als de geest is uyt den toom,
En als wanneer het lichaem rust,
Ons toont een strant, een vreemde kust,
Een zee, een veldt, een rots, een dal,
En nu geluck, dan ongeval.
Wie is 't, die oyt iet losser vont,
Als is een schaduw' sonder gront,
Een schaduw' die men veeltijts siet,
Soo langh men hier de son geniet;
Maer als haer licht niet meer en schijnt,
Terstont uyt ons gesicht verdwijnt.
Een Griecx poeët heeft eens geseyt
(Na hy het wel had' overleyt),
Dat al het leven van den mensch,
Sijn woest gewoel, sijn hertenwensch,
Is maer een schaduw' van den droom,
Vry losser als de lichte stroom,
Gedreven op een gladde strant,
Nu na de zee, dan op het lant.
De wijste Vorst heeft hier een voet,
Gelijck den Griekschen dichter doet,
Want hy heeft overlangh geseyt:
De mensch is dubbel ydelheyt.
Voorwaer, de Grieck die vat het wel,
Als hy beschrijft ons kinder-spel;
Een ydel dingh by ons bedacht,
En heeft gewis geen volle kracht,
Om uyt te brengen eenigh beelt,
Van dat de gantsche werelt speelt;
Dies mits hem 't eene vergenoeght,
Heeft hy'er twee by een gevoeght,
Dat is: een schaduw' met een droom.
En ghy, die sweeft op 's werelts stroom,
Ey, let of ghy iet anders vint,
Als slechts een roock, een schrale wint,
Een damp, een leur, een viese-vaes!
Mijn ziel, hoe zijtge dan soo dwaes,
Dat ghy noch op de werelt bout,
En daer uw geesten besich hout,
En daer op met vernoegen siet,
En acht uw innigh wesen niet!
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O God, leert my eens recht verstaen,
Hoe los hier alle saken gaen!
Hoe kort, hoe teer, hoe ongewis,
Hoe nietigh hier ons leven is!
Maer leert my dan noch boven al,
Hoe 't eens hier namaels wesen sal,
Op dat ick recht begrijpen magh
Het wesen van den jonghsten dagh,
Als alle vleesch, met groot gewoel,
Sal staen voor uwen rechter-stoel.

XXVI. De doot der godsalige geleken by een offer-werck; op de
woorden Pauli,
2 Timoth. 4.6.
Ick worde geoffert, en de tijt mijner ontbindinge is na-by, enz
Hy, die het nieu verbont de lieden gingh verklaren,
Die niet van Godes volck of Jacobs zaet en waren,
Sprack eenmael tot de Kerck, en tot sijn eygen hert,
Dat hy gingh uyt het vleesch, en nu geoffert wert.
Geoffert, wat een woort! laet ons dit overwegen,
Daer is een soet geheym in dese spreuck gelegen:
Het is een kort ontwerp, hoe dat men wesen moet,
Wanneer men uyt het vleesch, en na den Hemel spoet.
En wilt dit, waerde ziel, niet in het duyster laten,
Maer druckt het klaerder uyt, soo kan het iemant baten:
Als iet geoffert wert, dat was een suyver dier,
Ge-eygent tot een soen, en tot een heyligh vier,
Een lichaem sonder vleck, en van gesonde leden;
Dit quam in goeden stant tot aen den Autaer treden,
Verscheyden van het vee, het leet een harden bant,
En wat het vleesch geleeck, dat wert geheel verbrant.
Wel, wat is dit geseyt? Wie recht wil leeren sterven,
En door eene reyne doot des Heeren gunst verwerven,
Die legge sijn gebreck, en oude sonden af,
Al eer sijn lichaem wert ge-eygent aen het graf.
Hy schouw' het aertsch bedrijf, en alle rouwe menschen,
Die niet als vuyl bejagh en hare lusten wenschen.
Hy lijde boven al, gelijck het offer-werck,
De banden van de tucht, de leere van de kerck.
Een ziele, dus gestelt, die magh het ydel leven,
Gerust en sonder schrick, den Schepper overgeven.
O God! doe my de gunst, oock heden op den dagh,
Dat ick op dese wijs uw' offer worden magh!

XXVII. Op de epicurische maniere van spreken.
1 Corinth. 15.32.
Laet ons eten en drincken, want morgen sterven wy.
Daer was een seker volck in langh voorleden jaren,
Dat, als in menigh feest de lieden vrolijck waren,
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Liet brengen op de zael, en toonde aen de jeught
't Geraemte van een mensch, te midden in de vreught.
En hy, die met het rift quam in de kamer treden,
Sprack waert en gasten aen, en dat met blijde reden:
‘Nu mackers, wacker aen! geniet de frisse wijn,
Ghy staet eer langen tijt aldus gestelt te zijn.’
Dus spreeckt noch even-staêgh een deel ongure menschen:
t'Sa! laet ons heden doen al wat de sinnen wenschen,
Wy gaen òf in het graf òf in het aertsche dal,
Misschien oock eer de son haer weder toonen sal.
Laet ons de beste spijs na onse lust genieten,
En ons met soete most ten vollen overgieten:
Want siet, de doot genaeckt, en kan noch desen dagh
Ons brengen in de plaets, daer niemant eten magh.
Maer wat een dwaes geral! wat kan hem spijse baten,
Die na een weynigh tijts het leven moet verlaten!
Wat is hem drincken nut, die, na een korten stont,
De ziel en haer gevolgh sal braken uyt den mont?
Voorwaer, na mijn begrijp, is dit een beter reden:
Laet ons gaen boete doen met vasten en gebeden!
Ons dient geen volle maegh, en min een droncken hooft,
Nadien wy van de ziel haest staen te zijn berooft.
Soo spreeckt een Christen hert, soo dencken alle menschen,
Die niet wat aerde smaeckt, maer hooger dingen wenschen;
Soo spreeckt hy die verstaet wat namaels wesen sal,
En noyt geen troost en siet hier in het jammer-dal.
Wie ciert'er eenigh slot met hoogh verheven wallen,
Indien het is gedoemt om haest te moeten vallen?
En waer is doch een huys, daer aen men kosten doet,
Indien het in der haest een puin-hoop worden moet?
Ach! 't is te diep geset, dat wy soo licht verliesen,
Ach! 't is maer nietigh gras, dat wy voor ons verkiesen;
Ach! 't is te langh bemint, dat ons soo ras verlaet,
En 't wort te dier gekocht, dat ons soo weynigh baet.
Dit sie ick dagh op dagh, dit kan een ieder weten,
Waerom dan sal ick noch aen menschen my vergeten,
Op vleesch mijn oogen slaen, en soecken daer vermaeck?
O neen, mijn waerde ziel, het is te slechten saeck.
Klimt hooger, mijn gemoet, en laet uw sinnen rijsen,
Tot saken die het volck tot haer beginsel wijsen,
Ja, tot den Schepper selfs, de volheyt aller vreught,
Daer is geduerigh heyl, daer is gestage jeught.
Daer sweeft nu mijn gemoet, en dat met volle krachten,
Het wil van nu voortaen geen aertsche dingen achten;
Het geeft hem uyt het stof, en rijst tot sijnen God,
En wat de werelt acht, dat is hem enckel spot.
Nu, Heer! besit mijn hert; want vleesch en aertsche saken
En konnen nu voortaen mijn ziele niet vermaken;
Daer is geen ware lust in al dat werelt hiet,
Geluckigh is de mensch die sijnen God geniet.

XXVIII. Bedenckinge van een out man, op 't gesichte van sijn
lichaem.
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Als ick mijn lichaem overmerck,
Nu gansch verswackt, schoon eertijts sterck,
En dat ick hier een dorre knie,
En ginder slappe kuyten sie,
Of elders niet als enkel vel,
Soo dat ick al mijn ribben tel,
Dan spreeck ick tot mijn innigh hert:
Ey siet, hoe ghy versleten wert!
Ey siet, hoe snel ons dagen gaen,
En hoe ons saken heden staen;
En hoe de doot ons staêgh verwacht,
En na dees' swacke leden tracht;
En hoe ghy maer een korten stont
Hier op der aerde wesen kont.
O ghy, door jaren uytgeput!
Wat is u staet of rijckdom nut?
Wat soeckje lust of tijt-verdrijf,
De doot die sit u op het lijf;
't Inwendigh dient alleen gesocht,
De reste na het graf gebrocht.

XXIX. Des menschen leven vergeleken met een droom.
Psalm 73. 20.
Als een droom na 't ontwaken.
Wanneer ick nu en dan een reys,
Met stille sinnen, over-peys,
Wat in de dagen mijner jeught
Mijn sinnen somtijts heeft verheught,
Of dickmael in den geest gequelt,
Of in een vremde bocht gestelt;
Soo vind' ick maer een duyster beelt,
Dat my ontrent de sinnen speelt,
Juyst soo gelijck men in 't verschiet,
Een stadt, een slot, een toren siet;
Of als men, na een langen droom,
Siet schepen sweven op den stroom,
Siet ruyters draven op het velt,
En onder die een dapper helt;
Of anders ick en weet niet wat,
Dat in den slaep ons hert besat.
Wat sal ick seggen, lieve ziel!
Wat my voor desen wel beviel,
Dunckt my nu slechts een vluchtigh dingh,
Dat als een droom daer henen gingh,
En wat ick immer heb gedaen,
Dat acht ick nu voor enckel waen;
Wat is 't doch, dat hier lustigh schijnt,
Dat niet in korten tijt verdwijnt?
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Ja, ziel! al wat de werelt heeft,
Al wat de losse jonckheyt geeft,
Dat is soo kort, soo bijster licht,
Gelijck een ydel nacht-gesicht.
Hout dit voorseker, blinde jeught,
Dat 't geen u herte nu verheught,
Jock, spel, sangh, blijtschap, wat het zy,
't Gaet al gelijck een droom voorby.

XXX. Des menschen leven vergeleken met een wevers spoele.
Job 7.6. Mijne dagen zijn lichter geweest dan een wevers spoele, ende zijn
vergaen sonder verwachtinge.

Wie oyt met aendacht siet, hoe dat men plagh te weven,
Hoe dat het gladde spoel door 't webbe wort gedreven,
En hoe het noyt en rust, maer vaerdigh henen glijt,
Die siet na rechten eysch den loop van onsen tijt.
Doch hier is niet alleen de snelheyt aen te mercken,
Wilt nader op het stuck met stille sinnen wercken:
Siet, t'wijl het spoel verloopt, en gints en weder gaet,
Soo mist'et even staêgh een deel van sijnen draet;
Het wort ten lesten bloot, en is dan sonder garen,
Dies moet het uyt het werck, en in het duyster varen.
Een doos, of enge laê die is dan sijn verblijf,
Tot hem de meester geeft een nieu of ander lijf,
Dat is: met garen volt, en laet'et weder sweven,
En schenckt'et wederom een nieu en ander leven.
Siet daer uw eygen beelt van onsen swacken aert,
Van dat men eerst begint, tot dat men henen vaert.
Het jaer glijt vaerdigh wegh, en daelt in haesten neder,
Het doet een ronden loop, en komt geduerigh weder;
Het keert als in hem selfs, maer t'wijl het henen gaet,
Soo mindert even-staêgh ons teêre levens-draet;
En als na dit gewoel de klos is af-geloopen,
Dan is'er geenen tijt voor iemant uyt te koopen;
De mensch sijght in het graf, wie hy oock wesen magh,
En light daer sonder werck, tot aen den jonghsten dagh.
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XXXI. Het leven wederom vergeleken met een droom.
Job 20.8.
Gelijck een droom vergaet, soo sal hy oock niet gevonden worden, gelijck
een gesichte in der nacht verdwijnt.
Hoe zijn my dese nacht de sinnen omgedreven!
Waer ben ick niet gedaelt, en wederom verheven?
Waer ben ick niet geruckt? Waer ben ick niet gedwaelt?
Mijn breyn heeft als geholt, en weder vremt gemaelt.
Nu docht my, dat ick was ontrent de groene boomen,
Dan meynd' ick, dat ick voer te midden in de stroomen;
Dan sweefd' ick voor de wint, of met een snelle vloet,
Dan was'et altemael eens weder tegenspoet;
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Dan was ick by het volck, dan eensaem aen der heyden,
Dan sagh ick, my ter eer, een maeltijt toebereyden:
Daer vont ick dan een maeght, die my bevallijck was,
Wiens aengenaem gesicht mijn droeve ziel genas.
Doch eer ick weder sagh de stralen van den morgen,
Dan swom ick wederom in velerhande sorgen:
Ick hoorde, dat een storm mijn ongestadigh schip
Quam jagen aen de strant, of op een hoogen klip.
Daer sagh ick op de zee mijn diere waren drijven,
Daer sagh ick mijn piloot, en al de gasten blijven,
Daer stont ick dan en keeck; maer op den staenden voet
Soo was ick weder rijck in allerhande goet.
Dan was ick in der haest met vleugels aengetogen,
En door de blauwe lucht ten Hemel opgevlogen;
Doch midden in de vlucht soo wierd' ick bijster swaer,
Dies viel ick in de zee, en ick en weet niet waer.
Daer na vont ick een slot, gelijck een Princen woningh,
Daer was ick dan gesien gelijck een machtigh Koningh;
Maer hoort, gesellen, hoort! als my de slaep verliet,
Doen was'et altemael een droom, en enckel niet.
Wat is'er, waerde ziel, uyt dit gesicht te leeren,
Dat ons, tot in den geest, tot nut sal mogen keeren?
Ghy weet, hoe God ons doen met droomen vergelijckt,
En 't is de waerheyt-selfs, gelijck ons heden blijckt.
Ick hebbe nu geleeft tot in de sestigh jaren,
En die zijn altemael in haesten wegh-gevaren.
Als ick mijn oogen keer tot aen mijn lesten tijt,
Soo ben ick met de saeck by-na de beelden quijt.
't Is al daerheen-gegaen, en als een droom verdwenen,
Dat my eens vreughde gaf, en lustigh heeft beschenen:
En 't heeft in mijn gepeys voortaen niet meerder kracht,
Als slechts een losse droom, of schijnsel in der nacht.
Wie sal op eenigh vleesch, op tijt, of leven bouwen?
Wie sal'er immermeer op jeught of vreught betrouwen?
Zijt deftigh, vrolijck, arm, of uytermaten rijck,
Een mensch en sijn bedrijf is maer een droom gelijck.
Doch onder dit gewoel van domme nacht-gesichten,
Soo vind' ick echter wat, bequaem tot onse plichten;
Al wat ick oyt begon, of wat ick heb bestaen,
Was 't droefheyt of vermaeck, het was in haest gegaen.
Ghy daerom, waerde ziel, wilt dit op heden leeren,
Ons vreught, ons droeven stont, moet hier terstont verkeeren.
Wel, acht dan geen vermaeck, en treurt oock met gedult,
Nadien ghy voor gewis haest anders wesen sult.

XXXII. Uyt het leven te scheyden, als uyt een herberge.
Hebr. 4.11.
Laet ons dan naerstigh wesen, om in dese ruste te gaen.
Geen mensch en voelt'er grooten druck,
Geen mensch en noemt'et ongeluck,
Geen mensch beroert sijn innigh mergh,
Als hy verlaet een herrebergh:
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Maer als hy uyt den huyse scheyt,
Soo geeft hy drinck-gelt aen de meyt,
En neemt voorts oorlof aen de waert,
En treet dan vaerdigh op sijn paert,
En even met een bly gepeys,
Soo tijt hy weder op de reys.
Is 't vreemt? hy siet, in sijn verstant,
Sijn lust, sijn wensch, sijn vaderlant,
Een soete vrou, een aerdigh kint,
Of wat sijn herte noch bemint,
En wat hem aen de sinnen kleeft,
En wat hy daer gelaten heeft.
Siet daer, mijn ziel, dat is de voet,
Waer na dat ghy u stellen moet,
Als u de doot bestoken sal,
En roepen uyt het aertsche dal.
Al wat men hier beneden siet,
En is voorwaer ons eygen niet;
Gesontheyt, rijckdom, eere, vreught,
En watje noch besitten meught,
Is maer gelijck een herrebergh,
Soo dat ick u te rechte vergh,
Als ghy daer eens van scheyden sult,
Het leet te dragen met gedult;
Ey, segh dan (sooje spreken kont)
Ey seght'et met een blijden mont
(Want treurigh zijn is onverstant):
Ick reyse na het vaderlant;
En daer en is geen beter reys,
Als na den Heer, en uytet vleys.

XXXIII. Bedenckinge op de wisselbare gelegentheyt en ydelheyt van
het menschelijck bedrijf, uytgedruckt door een mensch, die, al
slapende voort-gevaren zijnde, spreeckt als volght:
Psalm 78.39.
Hy dachte (te weten God) datse vleesch zijn, en een wint die daer henen
vaert, en niet weder en komt.
1 Corint. 3.7.
Dese werelt gebruyckende, als niet gebruyckende, want de gestaltenisse
deser werelt gaet voor-by.
Ick heb hier op het schip een wijle sitten gapen,
En ick wiert metter tijt genegen om te slapen;
Dies seegh ick op een luyck, en, ick en weet niet hoe,
De geest wiert my bedwelmt, en loock mijn oogen toe;
Daer wert ick omgevoert door veelderhande droomen,
Veroorsaeckt door een damp, geresen uyt de stroomen:
Dus lagh ick uytgestreckt tot dat het water wies,
En dat een ruymer wint ons in de zeylen blies.
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Daer was de schipper op, en stelt hem om te varen,
En stiert den hollen balck te midden in de baren:
Daer sweeft het vluchtigh hout, gedreven van den vloet,
En treft een ander lant, en al in korten spoet.
Daer heeft'et aen de kay een grooten stoot gegeven,
Soo dat my van de schock de gantsche leden beven;
Daer schiet ick uyt den slaep, maer schoon ick wacker ben,
My dunckt, dat ick geen strant of bakens hier en ken.
Ey, wat een wonder dingh! ick lagh maer om te rusten,
Maer sta nu gansch verstelt in dese vremde kusten;
Ick ben, terwijl ick sliep, allencxken wegh-gevoert,
Hoe-wel ick niet een lit hier toe en heb geroert.
Nu sie ick niet een bergh, daer ick eens plagh te jagen,
Waer onder wel een haes, of grooter dieren lagen.
Ick sie hier geenen tuyn, daer ick by-wijlen quam,
Wanneer ick met de jeught mijn soet vermaken nam.
Ick sie hier niet een boom, geciert met rose-kransen,
Daerom dat in de Mey de jonge vrijsters dansen.
Ick sie hier niet een hof, daer menigh jongh gesel
Sich oeffent met den boogh, of eenigh ander spel.
Ick sie hier, na my dunckt, geen vette koren-landen,
Maer niet als enckel hey, of anders dorre stranden.
Ick sie hier niet een dreef, die geestigh is geplant,
Gelijck ick voor een tijt aen onse kusten vant.
Ick sie hier niet een slot, of hoogh verheven toren,
Ick heb'et altemael uyt mijn gesicht verloren:
Doch wat'er heden is, en wat'et heeft gedaen,
't En is niet als het zou, 't en staet my geensins aen.
Ick sie een vreemt gebouw van onbekende steden,
Ick sie gantsch ander volck van ongewone zeden.
Ick sie veel, dat mijn oogh te voren niet en sagh,
Maer niet een eenigh dingh gelijck het eertijts plagh.
Maer laet ons, mijn vernuft, hier op wat nader peysen,
En wat'er dient geleert uyt dit mijn seltsaem reysen:
My dunckt ick sie'er in een beelt van onsen tijt,
Die ongevoeligh loopt, hoe-wel hy vaerdigh rijt.
Schoon wy met stillen geest op onsen leger slapen,
Of luy, of besich zijn, of somtijts ons vergapen,
Den tijt is nimmer stil, maer loopt gelijckse plagh,
Tot wy eens zijn gebracht tot aen den ouden dagh.
Daer staen wy dan en sien, als van ons lant genomen,
En seggen menighmael: hoe ben ick hier gekomen?
Hoe ben ick hier geraeckt? waer is mijn frisse jeught?
Waer is mijn eerste kracht? en waer mijn oude vreught?
Waer zijn te deser tijt mijn lieve met-gesellen,
Die ick eens op een ry naeuw op en wist te tellen?
Waer is, eylaes! waer is mijn waerde bedt-genoot,
Die my eens vruchten gaf uyt haren teêren schoot?
Waer is'et altemael? waer ick de leden wende,
Ick vinde naeuw een vrient, die ick te voren kende.
Waer dat mijn sinnen gaen, of waer mijn ooge siet,
Ick vinde nu ter tijt mijn eerste wesen niet.
De werelt, die wel eer is hoogh by my gepresen,
En is niet datse was, maer heeft een ander wesen;
Of is de werelt niet, gelijck ick heden wensch,
Soo ben ick even selfs geheel een ander mensch.
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Wat raet nu, mijn gemoet, om weder eens te komen
Tot al dat ons de tijt allencxken heeft ontnomen?
Tot vreught? tot recht vermaeck? en tot een blijde ziel,
En wat ons vrolijckheyt voor desen wel beviel?
Wel, ick weet u een wegh met vingers aen te wijsen,
Om uyt dit woest bejagh eens beter op te rijsen;
Laet ons gaen wijcken af van dese dorre strant,
En soecken in den geest het ware Vaderlant.

XXXIV. Bedenckinge op tijdelijcke vermaeckelijckheyt.
Schoon ick al langen tijt de lusten mocht genieten,
Die hier op aerden zijn, ja van den Hemel vlieten,
Wat voordeel soud' het zijn, indien ick naderhant
My in den swarten poel van God versteken vant?
Voorwaer de losse vreughd' die sou terstont verdwijnen,
Ja, sou my des te meer bedroeft en quelligh schijnen;
Want als sich groot vermaeck met eenigh leet besluyt,
Soo is terstont de lust, en alle blijtschap uyt.
Schoon ick in tegendeel mijn leden voelde quellen
Met eenigh swaer verdriet, ja weedom van der Hellen;
Wat nadeel deed'et my, indien ick na de pijn
Mocht swemmen in vermaeck, en in den Hemel zijn?
Gewis het vorigh leet, dat waer in haest vergeten,
En ick en sou voortaen van geen benautheyt weten;
Want als'er blijtschap volght na eenigh swaer verdriet,
Dan achtmen naderhant het vorigh bitter niet.
Hoort, dan, verdwaelde ziel! wat kan u vreugde baten,
Soo ghy om harent wil den Hemel soud' verlaten?
Wat leet en staet u niet te lijden met gedult,
Nadien ghy door het leet ten Hemel klimmen sult?
Van hier dan aertsche vreugd', hoe groot die mochte schijnen,
Ghy leght een wisser gront voor duysent grooter pijnen:
Wel komt, gewenschte druck, die ons het lichaem tucht,
Mits ghy de ziele brenght daer niemant oyt en sucht.
Geluckigh is de mensch, die God heeft laten proeven,
En wat hier vreughde geeft, en wat'er kan bedroeven,
En wat de jeughd' vereyscht, en hoe een ouder tijt
De zielen overtuyght, en in het oore bijt.
Want soo hy, na den eysch, en met bedachte reden,
Sijn leven heeft bemerckt, en dat in volle leden,
Soo heeft hy konnen sien, ja tasten metter hant,
Hoe al de werelt wroet in eeuwigh onverstant.
Hoe dat in ieder deel zijn veelderley gebreken,
En grillen sonder slot, en wonder vreemde treken;
En hoe het beste deel gedurigh henen wijckt,
En hoe de losse jeught in haren loop beswijckt.
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Want als den ouden dagh ten lesten is gekomen,
En dat ons, door den tijt, het hollen is benomen,
Dan siet hy hoe het al, wat sonde wort genaemt,
Sijn af-gesleten romp in geenen deel betaemt.
Wat kan hem naderhant, of eer, of hooge staten,
Wat kan hem machtigh gelt, of lust en weelde baten?
De doot begint haer werck, ja leyt hem na het graf,
En neemt hem staêgh het vleysch met groote stucken af.
En als hy dan geen vreugd' op aerden heeft te wachten,
Soo moet hy hooger gaen, en na den Hemel trachten.
Sijn eygen lichaem spreeckt, en oock het minste lit,
Dat hem de doot bevecht, en op den boesem sit.
Hy moet dan bijster dom en ongevoelijck wesen,
Wiens ziel in dit geval niet hoogh en komt geresen.
O God! ontsluyt mijn hert, en opent my het oogh,
Dat ick voortaen niet meer na aertsche vreughde poogh,
Dat ick met alle kracht, en met de gantsche sinnen,
Niet anders soecken magh als uwe gunst te winnen.
Men plege wat men wil, daer is geen ware lust,
Dan als een stille ziel in haren Schepper rust.
Veel die in ouden tijt den naem van wijsen droegen,
Die sochten even-staêgh het ware vergenoegen,
Dat is: het hooghste goet, waer in dat ieder mensch
Magh vinden sijn vermaeck, en vollen herten-wensch.
Maer wat met alle vlijt de beste geesten sochten,
En watse menighmael hier op te voorschijn brochten,
Het viel gemeenlijck uyt in waen of harden twist,
Het blijckt, dat geen van al de rechte gronden wist;
Doch ick laet, die het lust, dit naerder overleggen,
Ick wil een kort besluyt op desen handel seggen:
Dit is de grootste troost, die vrou of eenigh man,
Hier in dit jammer-dal in sich gevoelen kan.
Als iemant seggen magh: mijn sonden zijn vergeven,
Ick sie van heden af tot in het eeuwigh leven;
Mijn Heylant is getrou, die heeft voor my voldaen,
Dies sal ick sonder schrick oock voor mijn Schepper staen.
Dies stel ick voor gewis, geen Duyvel van der Hellen,
Geen vleesch, geen swaer gepeys, geen doot en sal my quellen;
Ja, wat my tegen komt, in druck of tegenspoet,
Kan my geen hinder doen, maer niet als enckel goet.

XXXV. Op het bedrijf van een reysende man in een herberge.
Genes. 44.7. Weynig en boos zijn geweest de dagen mijner
vreemdelinghschap.
Hebr 11 13 De geloovige hebben beleden, datse gasten en vreemdelingen
op der aerden waren.
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Een reyser op de wegh in seker huys getreden,
Socht ruste tot gemack van sijn vermoeyde leden,
Doch eer de soete slaep sijn deusigh hooft bekroop,
Vernam hy dat'er nat ontrent sijn bedde droop.
De solder was verrot, de muur al-om gereten,
En daer quam koude tocht gesogen door de spleten.
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Dit quol de goede man, en wert des ongesint,
En wenscht te zijn bevrijt voor een gure wint.
Hy geeft hem vaerdigh op, en met een flucksen hamer,
Soo klopt hy voor het schut, soo klutst hy aen de kamer,
Nu hier, dan weder daer, met soo een luyt geschal,
Dat hem het kleyn gesin kan hooren over-al.
De waert hier om gestoort, quam roepen: holla! macker,
Hout op met uw' geraes, ghy maeckt de kinder wacker;
Ghy stoort mijn huys-gesin, mits ghy soo luyde baert,
Ick wenschte datje sliep, of immers stilder waert.
Men sal u maer een nacht in dit vertreck gehengen,
En wilje desen tijt met klutsen overbrengen?
Ey, rust u (magh het zijn) en lijt het ongeval,
En rekent dat het leet niet lange dueren sal.
Al wie veel buyten reyst, of verre komt gereden,
En kan niet alle tijt op dons of rosen treden;
Hy komt al menighmael ontrent een rouwen waert,
Hy sit al menighmael ontrent een kouden haert;
En des al niet-te-min, hy moet het leet verdragen,
Vermits hy buyten is, en dat voor weynigh dagen,
Hy spreeckt tot sijn gemoet: ey, lijt'et met gedult!
Ghy spoet doch naer een plaets, daer ghy eens rusten sult.
Mijn ziel, let op de les, by desen waert gegeven,
My dunckt het is een brief, die aen u wort geschreven:
Wat ons hier quelligh valt, behoort te zijn veracht,
Om dat het niet en is als leet voor eenen nacht.
Wy reysen even-staêgh, ja naken tot de kusten,
Daer wy in korten tijt ten vollen sullen rusten.
Treft ons dan op den wegh verdriet of ongeval;
Ey, waerom ongesint? de hoop versoet'et al1).

XXXVI. Op de gelegentheyt van genoode vrienden, die de waert (na
vrolijck geweest te zijn) belet na huys te gaen.
Als vrienden t'samen vrolijck zijn
Met goede kost, en hupsen wijn,
Al is'et schoon een soet vermaeck,
Licht krijght'er iemant groote vaeck,
Mits 't goet onthael hem aengedaen,
En pooght daerom na huys te gaen;
Maer soo 't de waert hem dan belet,
Om sich te voegen na het bet,
En hout dien gast als aen den bant,
Dat is (mijns oordeels) onverstant.
Wy leven in een vrijen staet;
Dat ieder na sijn ruste gaet,
Wanneer het hem gevallen magh,
Dat acht ick voor den besten slagh.
Het moet doch eens gescheyden zijn,
Al waer'er noch soo goeden wijn.
Ghy, waert, geeft vrydom uwen gast,
En doet uw' vrient geen overlast,
1) Augustin. Omnes peregrini sumus. Patria nostra sursum est, ibi hospites non erimus. Quando
igitur hospites sumus, migrare non recusemus, non est laetius iter peregrino quam in patriam.
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Hy sal vry met een beter lust,
Als hy sal hebben uyt-gerust,
Dan by de vrienden vrolijck zijn,
En eere geven aen den wijn.
Maer ziel, hoe komt dit hier te pas,
Daer van de doot ons reden was?
Hoort, als een vrient scheyt uytter tijt,
En datje dan gansch droevigh zijt;
Ja, wout hem houden sooje kont,
Dat is (mijns oordeels) sonder gront,
Ick acht'et best hem toe te staen,
Dat hy van hier mach henen gaen,
En scheyden uyt dit vremt gewoel,
Dat ghy en ick noch heden voel,
Op dat hy ruste nemen magh,
Om weder op den jonghsten dagh
Te komen met een bly gelaet,
Te komen in een beter staet,
Te komen met een reynen geest
In 't noyt volpresen bruylofs-feest.
Gesellen, als ick gae te gast,
Noem ick het houwen overlast;
My is dàn goet onthael gedaen,
Als ick mach vry daer henen gaen.
Nu, al die ick voor vrienden ken,
Ick bid u nu door dese pen,
Ick bidde wat ick bidden magh,
Ontfanght aldus mijn lesten dagh,
Als ick sal scheyden uyt het vleys,
Bidt God, en wenscht my goede reys!

XXXVII. Schrick na den noot.
Ick heb eens over langh een seltsaem stuck gelesen;
En dat kan ieder een, mijns oordeels, dienstigh wesen.
Ick wil het nu ter tijt gaen brengen aen den dagh,
Ick wensche, dat het my of iemant baten magh:
Een seker edelman, die in den groenen velde
Sijn vreught, sijn herten-lust, en oock sijn woningh stelde,
Had eertijts seker paert, dat, schoon hy dickmael sliep,
Met hem bywijlen gingh, of sachtjens henen liep;
't Geviel eens op een tijt, dat hy was uytgereden,
Daer hem een seker vrient ter maeltijt had gebeden.
Hy vont'er soet onthael, hy droncker goeden wijn,
Maer des al niet-te-min het moet gescheyden zijn.
Hy maeckt hem dan bereyt om op het ros te schrijden,
En stelt hem wederom om na sijn huys te rijden,
Het was een soelen dagh, vermits de flauwe son
Nau door een dicke wolck haer licht vertoonen kon.
Het paert, dat was een tel, en gingh met stille schreden,
En voerde sijnen heer met onvermoeyde leyde;
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En hier op quam de slaep, die hem het oogh bevingh,
Terwijl het trouwe beest al sachtjens henen gingh.
De man, aldus bedwelmt, en quam niet op te waken,
Tot dat hy metter tijt sijn woningh quam genaken;
Daer groet hem seker vrient, die hem daer eensaem sagh,
En vraeght, hoe dat hy daer te paerde komen magh?
Ick heb, wort hem geseyt, den eygen padt gereden,
Dien ick voor desen plagh, wel seven jaer geleden;
Het beest, daer op ick sit, dat heeft my t'huys gebracht,
Het gaet een netten pas, oock midden in der nacht.
‘Hoe! sprack daer op de vrient: de brugh is opgenomen,
En daer is anders weeghs geen middel hier te komen;
't En waer dan met het paert, dat Perseus eens bereet,
Doen hy het zee-gedrocht den kop aen stucken smeet:
Doch hoe het wesen magh, ghy zijt hier niet gevlogen,
Maer eer, na mijn begrijp, van eenigh spoock bedrogen;
Of, soo ick 't seggen magh, uw breyn dat is verdwaelt,
Want 't is onmogelijck, dat ghy ons hier verhaelt.
Maer om op dit geval niet langer hier te strijden,
Kom geeft u na de brugh, en ick wil mede rijden,
Ick sal u laten sien, ja toonen metter daet,
Hoe seltsaem al het werck in dat geweste staet.’
Waer toe hier langh verhael? de man laet hem bewegen,
Hy gaet ten vollen sien hoe alles is gelegen.
Hy vint geen brugge meer, maer slechts een smalle planck,
Die t'samen is gelast, en maeckt een engen ganck.
Een voet-man evenselfs die moet gedurigh letten,
Hoe dat hy na den eysch sijn passen heeft te setten;
Want soo hy maer de voet òf hier òf ginder stiet,
Soo stort hy voor gewis te midden in de vliet.
De man als hy de brugh bevint in die gestalte,
En siet haer kranck gestel, en oock haer groote smalte,
Soo wiert hy gantsch verbaest, soo dat sijn herte sloegh,
Mits hy met bangen sin dit wesen overwoegh.
Hy sagh noch andermael van waer hy was gekomen,
En wort met grooten anghst noch dieper ingenomen,
Sijn gansche bloet verschiet, en stort hem op'et hert,
Soo dat hy van een koorts terstont bevangen wert.
Siet, wat een seltsaem dingh! hy die met vreughde reysde,
En op geen ongemack, of ander leet en peysde,
Wort nu eerst ongemoet, en na de volle daet,
Soo is 't dat hem de schrick tot aen de ziele gaet.
Indien'er iemant vraeght, wat hier uyt is te trecken,
Dien wil ick mijn gepeys op dit geval ontdecken;
Ick wil hem doen verstaen waer toe mijn reden dient,
Die broot voor vrienden sluyt, en is geen ware vrient:
Den man die na sijn huys in stilte quam gereden,
En die het vreemt geval in 't rijden heeft geleden,
Noem ick een ydel mensch, begoochelt van de lust,
Die sachtjens henen gaet, en in de sonde rust.
Hem komt niet eens te voor, terwijl hy plagh te mallen,
In wat een grousaem diep hy licht sou mogen vallen,
Daer is geen achterdocht in sijn verdwaelt gepeys,
Daer hem een rasse doot kan rucken uyt het vleys:
Maer soo des Heeren Geest hem aensiet in genade,
En opent hem het oogh, al-eer het wort te spade,
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Soo komt een diepe schrick hem aen den boesem slaen;
Mits hy dan eerst bemerckt wat by hem is gedaen.
Daer staet hy dan verbaest, en roept, met luyder kelen:
Wat spoock heeft my wel eer de sinnen konnen stelen!
Wat ramp heeft my verleyt, wat sluymer opgevat,
Dat ick, soo na de doot, in vreed' en stilte sat!
Geluckigh is de mensch, die niet en quam te vallen,
Terwijl hy besich was met sijn uitsinnigh mallen,
Maer dien God oogen geeft, om recht te mogen sien,
In wat gevaer hy stont, en wat'er kon geschiên.

XXXVIII. Op 't gesichte van een kint, in sijns moeders schoot
slapende.
Ick sagh onlancx een moeylijck kint,
Een lange wijl gantsch ongesint,
Het maeckte staêgh een groot gekrijt,
En 't duurde vry geen kleynen tijt;
Oock schoon men deed'et sijnen wil,
Noch was de jonge nimmer stil,
Hoe sacht gestreelt, hoe soet gevleyt;
Ten lesten quam de kinder-meyt,
En bracht hem op sijn moeders schoot;
Doe scheen het daer als buyten noot,
Ja, was soo mack gelijck een schaep,
En viel stracx in een soeten slaep.
My dunckt, al had men langh gesocht,
En oock een bed van dons gekocht,
Ja, sachte rosen uyt-gespreyt,
En 't geurigh wicht daer in geleyt,
't En hadde, met een volle lust,
In geene plaets soo wel gerust,
Gelijck wanneer 't de moeder kreegh;
Want doen was 't dat'et stille sweegh.
En 't scheen 't en had geen ongelijck,
Het was daer in sijn eygen rijck;
Want als de moeder 't kint ontfingh,
Gebootse stracx, dat alle dingh
Gantsch stil, of sonder hart gedruys,
Gedaen sou worden door het huys:
Woud' oock dat niemant luyde riep,
Terwijl de woeste jongen sliep;
Ja, 't vrouw-mensch was niet wel gesint,
Als maer een vliegh quam aen het kint.
Ick die op al dit nam gemerck,
Dacht vry meer als op kinder-werck;
Ick toogh'er uyt een stil gepeys,
My dienstigh tot de leste reys:
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Van outs soo steltmen voor gewis,
Dat d'aerd' ons aller moeder is,
En dat het graf is 't aertrijcx schoot,
Daer ieder mensch toe wort genoot,
Die wenst om haest verlost te zijn,
Van nijt, en spijt, en druck, en pijn.
Siet, wie oyt in de werelt quam,
En uyt het aertrijck voetsel nam,
En daer geleert heeft uyt de daet,
Hoe dat het in de werelt gaet;
Die weet dat oock de grootste mensch,
Hier noyt en heeft sijns herten wensch;
Mits dat'er staêgh iet in hem woelt,
Waer uyt hy leet en onlust voelt;
Gaet, geest hem vry een zijde sprey,
En al de rosen van de Mey,
En noch een bed' van enckel dons,
Eylaes! noyt voorhooft sonder frons.
Gewis, daer schort geduerigh iet,
Soo dat men noyt sijn wensch geniet.
De werelt is een seltsaem wiel,
Ach! niet als onlust voor de ziel,
Een zee die staêgh den oever slaet,
En eeuwigh op en neder gaet,
Nu vraegje my te dezer stont,
Ja, vraegt'et met een volle mont:
Waer is dan iemant buyten noot?
Ick segh: maer in sijns moeders schoot;
Als iemant daer in neder-light,
Dan zijn hem alle packen licht;
Dan is sijn droefheyt uytgeblust,
En hy geniet een stage lust;
En schoon of dan de trommel raest,
Of dat men veel trompetten blaest,
Ja, dat het oorlogh over-al
Vervult het lant met ongeval,
Met roof, en brant, en enckel moort,
Sijn rust en wort hem niet gestoort.
O, die sich recht hier neder-streckt,
En van sijn moeder wel bedeckt,
En dan, vernieut en onbevleckt,
Wort van sijn vader opgeweckt,
Is ja, geluckigh boven al.
O God, maeckt ons van dat getal!

XXXIX. Op een vallende bijl, in eenige landen gebruyckelijck.
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Daer is een seker tuygh in ouden tijt gevonden,
Waer door al menigh mensch ter aerden is gesonden;
Dit is een stale bijl, die hanght aen eenen draet,
Terwijlse, door een groef, en op en neder gaet;
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En als'er eenigh mensch is totter doot verwesen,
Soo wort in 't openbaer het vonnis opgelesen;
En hem wort stracx het oogh met eenigh kleet bedeckt,
Den hals hem bloot gemaeckt, en op een block gestreckt.
Als dan het dunne snoer in stucken wort gesneden,
Soo schuyft de sware bijl in haesten na beneden,
En treft hem in den hals, die onder leyt en sucht,
En flucx is hem de geest verdwenen in de lucht.
Een ieder wie het siet, met groote schrick bevangen,
Gevoelt een killigh hert, en doods-gelijcke wangen,
Bysonder als de beul ontrent het toutjen raeckt,
Of met een kleyne sneê het yser gaende maeckt.
Maer waerom laet het volck sich hier in dus bewegen?
Het is met ieder mensch oock even soo gelegen:
Hoe kloeck sich iemant vint, hoe vast sijn wesen staet,
Het leven van den mensch hanght maer aen eenen draet;
Het minste dat hem treft kan hem het lijf ontstellen,
Kan hem ter neder-slaen, en plat ter aerden vellen:
Een ader die ontspringht, een vel dat open berst,
Een vocht dat neder-sijght, of aen het herte perst,
Een korrel uyt een druyf, een hayrtjen ingesogen,
Een mugh hem in de keel of in den neus gevlogen,
Een graetje van een vis, ja, wat te blijden lach,
Kan maken dat de mensch niet langer leven magh.
Wat staet is, lieve ziel, op eenigh mensch te maken,
Die soo licht wert ontzielt, oock van de minste saken?
Een damp, een visevaes, een wint, een ydel kaf
Is machtigh reusen selfs te leggen in het graf.
Wat raet hier mijn gemoet? alleen hier op te letten,
Daer van de bleecke doot ons niet en kan ontsetten;
Ghy, stelt op heden vast, en acht'et boven al
Alleen, daer aen het graf geen deel genieten sal1).

XL. Bedenckinge op 't gesichte van gevange visschen, die uyt het net
in een tobbe met water geworpen worden.
Item: op 't gesichte van een dooden egel.
Lest, als ick hier op Sorrigh-vliet
Ons jongh geselschap vissen liet,
En dat'et net met groote kracht
Was opgetogen uyt de gracht,
Sagh ick daer by een tobbe staen,
Daer in schoon water was gedaen,
En wat'er doen gevangen was,
Dat wiert terstont, en wonder ras,
Geslingert in het open vat.
1) Erras si in navigatione tantum existimas minimum esse, quo à morte vita deducitur in omni
loco aeque tenue intervallum est. Dic tibi dormituro: potes non expergisci. Dic experrecto,
potes non amplius dormire. Dic exeunti, potes non reverti. Dic: revertenti potes non exire.
Sen. Epist. 49 Un pepin de raisin estouffa Anacreon, un cheveu coupa la gorge à Fabius, en
avalant du laict Alexander IV mourut estoussè d'une mouche, en beuvant en une fontaine.
Et Tarquinius Priscus par une arreste. Chrisippus mourut en riant. l'Empereur Narva d'un
effort de colere. Jovinian d'une vapeur de fumeé, etc.
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Daer swom de visch in 't koele nat,
En toonde stracx als groote vreught,
Het scheen een ieder was verheught.
Ja, 't gansche rot was heel verblijt,
Als van een wisse doot bevrijt;
Dies sprongh het in den engen stroom,
Maer dat was maer een soeten droom;
Want stracx een fluckse keuckenmeyt,
Die, soo het scheen, haer was geseyt,
Kreegh stracx een mes, en greep den vis,
Ja, namse seker en gewis,
Den eenen voor, den and'ren naer,
En maeckte gansch het sootjen klaer;
En stracx soo was het gantsche rot
Met haest gesteken in den pot,
Of op den rooster neêr geleyt;
En siet, daer was het mael bereyt.
Nu hoort, als ick dit spel vernam,
Wat my daer op te binnen quam:
Siet, heeft'er iemant sieck geweest,
En dat de meester hem geneest,
Soo dat hy mach daer henen gaen,
Dat hy een wijl niet heeft gedaen,
Dan voelt hy dickmael groote vreught;
Het schijnt, hy krijght een nieuwe jeught,
En meynt dat hy, voor langen tijt,
Van alle qualen is bevrijt;
Ja, dat de doot, nu voor gewis,
Al verr' van hem geweken is;
Maer dat is enckel onverstant,
Men blijft al in den eygen bant.
De doot is altijt even vlugh,
Sy gaet wel somtijts eens te rugh,
Maer 't blijckt, dat sy maer wijcken wou,
Op datse felder springen sou.
Maer hoort noch vorder, lieve ziel,
Wat my juyst doen voor oogen viel:
Ick had op dese visch gedacht,
En des wat op 't papier gebracht,
En gingh wat treden in het groen,
Maer noch geneyght om iet te doen.
Ick quam dan aen een groene dijck,
En siet, daer lagh een seltsaem lijck,
Hoedanigh als ick noyt en sagh,
Oock even van mijn eersten dagh:
Een jongen egel niet te groot,
Die lagh daer in de groente doot.
Ick nam het dier, en 't scheen gesont,
En 't had vry tanden in den mont,
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En felle nagels aen den poot,
Na sijn gestalte bijster groot;
En al sijn huyt en opper-lijf
Dat stont van spitse pinnen stijf.
My docht, geen hont en was soo koen,
Dat hy het beest kon hinder doen;
Want 't kan alleen niet wederstaen,
Het quaet, dat hem mocht zijn gedaen,
Maer 't had oock wapens van gewelt,
Om vry te rennen door het velt;
Dan noch soo is hier fruyts genoegh,
Dat kan het laet, dat kan het vroegh,
Beneffens alderhande groen,
Tot voorraet in sijn hollen doen;
Soo dat ick niet begrijpen kan
(Ick denck'er of ick spreeck'er van),
Hoe soo een gau en happigh beest,
Dat oock geen fellen hont en vreest,
Hier is vergaen in 't jeughdigh kruyt,
En blies soo licht den adem uyt.
Mijn ziel, is dit niet klaer geseyt,
Dat ons de doot staêgh lagen leyt,
En dat'er schicht ons dient geschroomt,
Waer dat men gaet, of waer men koomt?
Wel aen dan, lieve, waerje zijt,
Op alle plaetsen, t'aller tijt,
Soo draeght het graf in uw' gemoet,
Dat is voor al een nutte voet.
Weet, dat noch jongh, noch wacker man,
Hem niet een dagh beloven kan,
Ja, dat geen uur hem seker is,
Al waer hy gaef gelijck een vis.
Als ons het lijf is wonder heet,
Juyst soo veel gaetjens als het sweet
Dan in ons leden open vint,
Tot ingangh van een schralen wint,
Oock soo veel deurtjens heeft de doot,
Om ons te brengen in den noot.
Nu segh, wat raet dient hier gepleeght?
Alleen, dat ghy dit overweeght:
Hebt staêgh, ja staêgh een effen slot,
Met uw' gemoet en uwen God.

XLI. Op de maniere van doen by de Turcksche keysers, als iemant
van de grooten in haer ongena valt.
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Wanneer de groote Prins, van Mahomet gesproten,
Vint iemant, die van hem heeft gunst en eer genoten,
In eenigh vreemt bejagh, dat hem niet aen en staet,
Soo gaet hy dus te werck, en al met kort beraet:
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Hy neemt een wit papier, in swart fluweel gewonden,
Daer in wort dit geschrift, en anders niet gevonden:
‘Weet Bassa, datje zijt van mijne gunst berooft,
Ghy daerom, blijft van hier, maer sent uw bloedigh hooft.’
Soo haest als dit geschrift ten vollen is gelesen,
Hy die den brief ontfanght, die hout hem als verwesen;
Het schrift is hem een wet, want 't komt van hooger macht,
En 't hooft wort sonder lijf den Keyser toegebracht.
Wat sou de Bassa doen? Hier baet geen tegen-streven,
Alleen des Keysers wil besluyt sijn ydel leven,
En ongehoorsaem zijn, dat is een boose daet;
Maer 't is een deftigh helt die hier in willigh gaet.
Wanneer de grootste Vorst, de Koningh aller volcken,
Siet op het aertsche dal, van boven uyt de wolcken,
En spreeckt maer dit alleen: ‘Keert weder menschen-kint!’
Soo is stracx alle vleesch gelijck een schrale wint.
De mensch wort dat hy was, het lichaem wort ontbonden,
En keert tot sijn begin, en tot sijn eerste gronden,
Dat is tot enckel stof, en 't is de beste man,
Die na des Heeren wil sijn herte buygen kan.
O God! doe my de gunst, wanneer ghy sult gebieden,
Dat uyt dit aerden vat het leven heeft te vlieden,
Dat ick dan vaerdigh sta, en met een bly gepeys,
Magh op den staenden voet my geven op de reys.

XLII. Ongemeene doch bequame afbeeldinghe van 's menschen leven.

Daer is een seker beelt in ouden tijt beschreven,
Dat groot bedencken geeft ontrent ons ydel leven;
En mits ick 't innigh mergh niet slecht, maer deftigh vont,
Soo heb ick 't mijne pen, en dese plaet gejont.
Voor-eerst wort hier vertoont een wout vol schoone boomen,
Geboort met jeughdigh gras, en koele water-stroomen;
En in dit groen prieel daer gaet een jongelingh,
Die met een nieus-gier oogh doorsnuffelt alle dingh.
Maer stracx een wreeden beyr, verwoet en gansch verbolgen,
Is besich om gestaêgh den wandelaer te volgen;
Dies krijght hy groote schrick van soo een vinnigh beest,
Men siet aen sijn gelaet, dat hy het monster vreest.
Daer tijt hy op de vlucht, en rept de gantsche leden,
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En mits hy sich verhaest, met onbedachte schreden,
Soo valt hy in den kuyl, die met een open mont,
Te midden in het groen, ontrent den wege stont;
Doch eer hy dieper sonck, en neder quam te sacken,
Soo vint hy daer een boom vol loof en groene tacken,
Die tast hy vaerdigh aen, soo-dat hy niet en viel,
Maer, door een kloecken arm, sijn leden weder-hiel.
En als hy (dus gestelt) sijn noot begon te klagen,
Siet hy, dat aen de stam twee grage ratten knagen;
D'een scheen hem bijster swart, en d'ander wit te zijn,
En dat verweckt in hem al weder nieuwe pijn.
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Noch wort hy stracx gewaer, dat vier geswinde dieren
Ontrent hem besich zijn, en om sijn leden swieren;
Het een spoogh water uyt, het ander enckel brant,
Het derde braeckte wint, het vierde vluchtigh zant.
De bange jongelingh die liet sijn oogen dwalen,
Nu tot een hoogen bergh, en dan na lage dalen:
Maer als hy neder-keeck, siet daer een grousaem diep,
Daer in een fellen draeck met open kele liep.
De quant, in dit gevaer, dat niet en is t'ontvluchten,
Vernam juyst daer een boom verciert met schoone vruchten;
Hy, stracx op dal gesicht, gevoelt een nieu vermaeck,
Want 't fruyt, na dat hem docht, dat is van goede smaeck.
Daer greep hy na een tack, daer viel hy aen het eten,
Daer heeft de jonge bloet sijn eerste schrick vergeten;
Hy denckt niet aen den beyr, of ander ongeval,
Noch dat de boom door-knaeght haest neder-storten sal.
Nu vraeghje (na mijn dunckt) wat dit al wil beduyden?
Wel, 't is een zinne-beelt voor alderhande luyden;
En is 't u niet veel noch wat te blijven staen,
Ick sal het gantsch beslagh wat nader overgaen:
Het wout, ronts-om verciert met schoon begraesde dalen,
Dat is het wonder al, daer in wy menschen dwalen.
Hy die het velt betreet, en sich daer in verheught,
Vertoont hier ieder mensch ontrent sijn domme jeught.
De beyr, die hem vervolght, en loopt met alle krachten,
Dat is de felle doot, die ieder heeft te wachten.
De kuyl, daer in hy sinckt, dat is een diep gepeys,
Daer in meest ieder valt ontrent de leste reys.
De boom, met fruyt verciert, daer op sijn leden rusten,
Dat is de jonge tijt, een lock-aes voor de lusten.
Het ongemeten diep is hier het duyster rijck,
Daer in dat weedom is met geene pijn gelijck.
De swart en witte ratt' die aen de tacken knagen,
Neemt die hier voor den nacht en voor de schoone dagen;
Want dus gaet overhant de loop van onse tijt,
En 't schijnt een fel gespuys, dat ons geduerigh bijt.
De slangen dieje siet ontrent den joncker sweven,
Die worden eerst getelt als gronden van het leven,
En zijn by ons genoemt Lucht, Aerde, Water, Vier;
Maer als die qualijck gaen, dan scheyt de mensch van hier.
De fruyten van den boom, die aen den joncker smaken,
Neemt die voor aertsche vreught, die ons kan vrolijck maken;
Maer wat is van de mensch, die 's werelts vruchten eet,
En onder dit vermaeck het eeuwigh heyl vergeet!
Hy siet dat hem de doot en haer trouwanten volgen,
Hy weet dat op de ziel de Duyvel is verbolgen,
Hy voelt dat hem de tijt geduerigh henen treckt,
En des al niet-te-min hy wort niet opgeweckt;
Hy kan noch soet vermaeck, en lust, en ruste vinden,
In dingen sonder gront, en losser als de winden1).
O God! bestiert het werck, dat ons geen aertsche vreught
Mach leyden buyten spoor, of scheyden van de deught.
Maer dit raeckt boven al een mensch van oude dagen,
Die nu ten vollen weet, hoe dese ratten knagen;
1) Hane humanae vitae typum Barlaamus senex Josaphato regi proposuit, ut resert Joh.
Damascenus cap. 13 ad. f.
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Want als hy met bescheyt sijn lange jaren telt,
Soo vint hy dat sijn boom tot vallen neder-helt.
Voor my, Almachtigh God! u wil ick eeuwigh dancken,
Dat my zijn af-geknaeght des werelts gulle rancken,
Door tanden van de tijt die ghy my hebt verleent,
Vry langer ('t is uw' gunst) als ick het had gemeent.
Nu hoeft'er geen gewelt van wint of harde stormen,
Om dit bouvalligh lijf te geven aen de wormen;
Een luchtje maer alleen, of slechts een kleyne stoot,
Is machtigh dese romp te schencken aen de doot.
Mijn God! met datje klopt (ick wil niet tegen streven)
Sal ick u dese ziel gewilligh overgeven;
Geen vrucht en hout'er vast, die nu haer rijpte krijght,
Vermitse, nau geraeckt, ter aerden neder-sijght.
Doet my alleen de gunst, wanneer mijn krachten wijcken,
Dat mijn inwendigh deel niet gantsch en mach beswijcken;
En schoon mijn tongh verstijft, als my de ziel ontvlucht,
Soo neemt'et voor een stem, al heb ick maer gesucht.

XLIII. Bedenckinge op tegenspoet.
Wat schroomje, lieve ziel, voor druck en sware tijden?
Een dagh die droevigh is, is beter als de blijden;
De vreught helt na de lust, en baert ons mal gepeys,
Maer droefheyt is een toom voor ons aelwaerdigh vleys.
Hoe dat een ander vaert en wil ick niet doorgronden,
Maer dit heb ick beproeft, en uyt de daet bevonden:
Als 't my ten besten gingh en was ick noyt soo goet,
Dan als my God besocht met druck of tegenspoet.
Als Troye was benaut, en treurde gantsche dagen,
Doen heeft de vrome stadt de vyant afgeslagen;
Maer als haer jonckheyt sprongh ontrent het listigh paert,
Doen is de rijcke stadt gevallen door het swaert.
Hoe menigh edel helt heeft druck en sware slagen,
Heeft leet en ongemack tot sijner eer gedragen;
Maer als de weelde quam hem streelen aen de borst,
Soo was hy metter daet een overwonnen vorst;
Soo lagh hy daer verruckt, en van de lust bevangen,
En sagh sijn eerste staet, als met beschaemde wangen;
Soo lagh hy daer, eylaes! de zeylen voor de mast,
En riep, met droef gekerm: het vleesch heeft my verrast!
Wel, valje, lieve ziel, in harde winter-vlagen,
Verdraeghtse met gedult, het zijn gesonde slagen;
Wien God met vader-tucht by wijlen niet en slaet,
En is van Sion niet, noch van het echte zaet.
Had ick mijn wil gehad, had ick mijn lust verworven,
Soo waer ick over-langh tot in den gront bedorven;
Maer God zy eeuwigh danck, die mijnen boosen aert,
Uyt enckel gunst alleen, van onheyl heeft bewaert.
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XLIV. Op seker vreemt geval, in de stadt van Ziericzee, in onsen tijt,
gebeurt.
Daer was een seker man gequelt met sware pijn,
Die riep, tot sijn behulp, een snegen Medicijn.
De mensch sagh bijster vreemt, sijn oogh dat stont en sweefde,
Sijn mont vol swarte schuym, en al sijn lichaem beefde
En wrongh hem als een ael: men haelt'er aen den dagh
Al wat Galenus seyt, en wat de kunst vermagh.
De siecke evenwel en kon geen troost verwerven,
Want eer het iemant docht, soo quam de man te sterven;
En mits de vreemde quael, soo vint een ieder goet,
Dat iemant, na de kunst, het lichaem open-doet.
Het stuck wort aengetast, de buyck wort opgesneden,
Maer daer en was geen feyl in al de binnen-leden.
Geen dracht, geen deel ontset in al het ingewant,
Soo dat men over-al een gaven boesem vant.
Maer als men op het lest het hert bestont te naken,
En met een flucxe vlijm een gat daer in te maken,
Vertoont hem daer een worm, die uyt de wonde sprongh,
En met een rassen swier hem om de spatel wrongh.
Daer staet de meester stil, en die het monster sagen,
Zijn, ick en weet niet hoe, in dit gesicht verslagen.
Ey segh, waer is de mensch, die oyt vernomen heeft,
Dat soo een felle worm in 's menschen herte leeft!
Hier uyt ontstont verschil by veel geleerde lieden,
Of soo een vreemt geval na reden kan geschieden;
Maer als mijn stil gepeys gingh over dit geval,
Soo dacht ick om de worm die eeuwigh knagen sal.
De man, van wien ick spreeck, heeft groote pijn geleden,
Maer is gelijck te post tot in het graf gereden;
En stracx is hem de worm getogen uyt het hert,
Dat even mette doot hem ongevoelijck wert.
Maer siet, daer is een worm, een knager van de zielen,
Die altijt bijten sal, maer noyt en sal vernielen.
Een schrick voor die het denckt, een weedom noyt bedacht,
Die niet en wort gestuyt, ja noyt en wort versacht.
O God! soo 't wesen moet, laet ons op aerden plagen,
En geeft ons recht gedult verdriet te mogen dragen:
't Is niet wat ons voor leet hier in het herte steeckt,
Soo ghy ons gunste biet, als ons het herte breeckt.

XLV. 't Leven duydelijck af-gebeelt door een wakenden droom.
Al wat de werelt doet, bestaet in losse droomen;
Al wat ons vreugde schijnt, verloopt gelijck de stroomen;
Al wat het vleesch besit, is uytermaten licht,
Het vlieght in haesten wegh, gelijck een nacht-gesicht.
Wel, om dit aen de jeught (die in haer eerste jaren
Is los in dit geval, en bijster on-ervaren)
Te prenten in het breyn, wel, hoort een vreemt geval,
Daer uyt men dese leer met handen tasten sal:
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Philips, een machtigh Vorst, een Prince deser landen,
Sijn vrienden enckel vreught, maer schrick aen sijn vyanden,
Die in sijn boesem droegh al wat een Vorst betaemt,
En, om sijn goeden aert, de Goede wiert genaemt;
Die, zijnd' in volle pais, begaf hem om te rusten,
En daerom was het Hof een woon-plaets van de lusten;
Men speelt'er even-staêgh, men kent'er geen verdriet,
En 't is maer enckel vreught al wat daer iemant siet.
Eens, na het avontmael, de Prins was uytgereden,
Met opset, als het scheen, om hem te gaen vertreden;
En t'wijl hy somtijts rijt, en somtijts weder gaet,
Lagh daer een mensch gestreckt te midden op de straet.
Het was een rou gesel, die, na ongalick mallen,
Verwonnen van den dranck, ter aerden was gevallen;
Hy lagh daer op het gras, of in het stof, en sliep,
En wort niet opgeweckt, schoon iemant dapper riep.
Philips, een geestigh Prins, en van geslepe sinnen,
Ginck daer, tot sijn vermaeck, een vreemde klucht beginnen;
Hy liet den droncken-bloet verheffen uyt het stof,
En hiet hem in der ijl te voeren na het Hof.
De snaeck wort aengetast, oock sonder iet te voelen,
Schoon dat hem aen het lijf veel hoofsche jonckers woelen;
Stracx wort'er in het Hof een kamer toe-bereyt,
Want siet, de goede Prins die had'et soo beleyt;
Men leyd' hem op een bedd', gedeckt met zijde spreyen,
Gelijck tot sijn gebruyck een Koningh sou bereyen;
Wat van ter zijden hanght, en waer den Hemel streckt,
Dat is met naelde-werck wel konstigh overdeckt.
Hier licht de vent en ronckt, en, los van alle sorgen,
Is door de slaep verruckt, tot aen den lichten morgen;
Doch als hem die verliet, soo was hy gantsch verbaest,
Onseker, of sijn oogh of al sijn wesen raest.
Hy weet niet hoe het komt, dat hy dus is verheven,
Of door wat goeden wint in dese plaets gedreven;
Hy siet vast over-al, waer dat hy wesen magh,
Vermits hy dingen siet, die noyt sijn ooge sagh.
Maer eer de gulde Son was verder uytgereden,
Quam daer een kamerlingh tot aen het bedt getreden,
Oock pagiën nevens hem, al op sijn hoofs gekleet,
Die bieden haren dienst, en staen in als gereet.
D'een biet hem lijnwaet aen, een ander rijcke kleeren,
Een ander hals-cieraet, dat Princen kan vereeren,
Een ander rieckend' nat, gestort uyt enckel gout,
Een ander bracht een dwael die hem vast open hout.
De klunten stont en keeck, onseker wat te maken,
Hy is geheel bedwelmt in soo veel moye saken;
Hy weet niet wat'er wanckt, of wat hem is geschiet,
Hy kent het schoon gebou, hy kent de knechten niet.
Veel jonckers onder dies die komen hem begroeten,
En buygen schier het hooft tot aen sijn plompe voeten,
Verblijt (gelijck het scheen) dat hy niet sieck en is,
En wenschen hem een jeught gelijck het groenste lis.
't En lijt als geenen tijt, hy wort terstont gebeden,
Dat hy sich in den Hof een weynigh sou vertreden;
Daer siet hy jeughdigh kruyt, en aerdigh bloem-gewas,
Dat hy noyt in het velt, of in sijn thuyn en las:
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Hier stont een groen prieël, en ginder schoone dreven,
Gevlochten na de kunst en onder een geweven,
En elders aerdigh fruyt, het beste dat men kent,
Daer van de goede Vorst hem volle schotels sent.
Een gifte voor een Prins. Een van de jonge lieden
Die quam het net geschenck den nieuwen joncker bieden,
Met woorden na de kunst, en boogh hem wonder laegh,
Maer hy sont stracx het fruyt tot in sijn holle maegh;
Van daer flucx na den disch, bedient met hondert knechten,
En cierlijck opgepronckt met alderley gerechten,
Met wilt-braet, met geback, met Duyts en Fransche kost,
Met alderhande wijn, en oock met nieuwe most.
En t'wijl men besich is ontrent het lecker eten,
Soo wort het snaren-spel al mede niet vergeten;
Doch boven alle dingh beviel den joncker wel
Een keel die geestigh songh, vermengelt in het spel.
Terstont na dit vermaeck soo laet men jagers komen,
Die hebben wey-mans-tuygh en honden meê-genomen,
Daer rijt men na perck, en drijft een vluchtigh hert,
Dat na den korten loop voor hem gevangen wert.
Stracx komt'er ander volck, dat stelt hem om te vliegen,
Om hem noch des meer in slaep te mogen wiegen;
Daer stijght de snelle valck tot boven in de lucht,
En drijft een wilde gans, of reyger in de vlucht;
De vogel gaf een schreeuw, en socht hem wech te maken,
Om in een dichter wout, en uyt de noot te raken;
Ten lesten, tot besluyt, soo greep de felle gier
Een kraey, een jonge duyf, of ander minder dier.
De tijt doet haren loop, de Son begon te dalen,
En doock haer in de zee met haer vergulde stralen;
De jagers zijn vermoeyt, en yeder is gestelt
Om, met het hoofs gevolgh, te scheyden uyt'et velt.
Daer stont een schoon karos, met ses gelijcke paerden,
Gantsch cierlijck opgepronckt, en al van grooter waerden,
Hier stijght de joncker in, en reet tot in de stadt,
Maer niemant is bekent wie soo verheven sat.
Daer is een groote sleep ontrent de gulde wagen,
Maer wie de joncker is en dorste niemant vragen;
Dan noch een rappe jeught die geeft hem voren uyt,
En achter nieus-gier volck, dat al den handel sluyt,
Als nu den avont viel, doe gingh men weder eten,
En hy, gelijck als eerst, is boven aen geseten;
De maeltijt schijnt alleen voor hem te zijn bereyt,
Soo wort hy staêgh gedient, en na de kunst gevleyt,
Uyt al dit goet onthael verheft sich onse jorden,
En meynt, in ware daet, hy is een Prins geworden;
Hem dunckt, hy is'et waert al wat'er oock geschiet,
Vermits hy als een Vorst hem staêgh bejegent siet.
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Daer quam een hupse jeught, verciert met groene kranssen,
En swierden door de sael met ongemeene danssen;
Stracx zijnder mommers by, en dat in groot getal,
Die strooyden rieckend kruyt, en suycker over-al;
Noch quam'er ander volck, dat nieuwe deuntjes queelde,
Terwijl een grooter hoop op veêl en luyten speelde;
Al wat een kluchtigh hooft sijn leven oyt bedacht,
Dat wiert'er opgesocht, en in het spel gebracht.
Maer onder dit vermaeck soo wort'er wijn geschoncken,
Gelijck aen haren disch wel eer de Goden droncken;
Daer was de Lubbert t'huys, en soop hem weder vol,
Soo dat hem van den dranck den kop en mage swol.
Daer wort hy van den wijn en van den slaep verwonnen,
En 't speeltje nam een end, gelijck het was begonnen:
Want als de Prins vernam hoe dat hem 't wesen stont,
Soo bracht hy stracx het werck tot sijnen eersten vont.
De kans, op sijn bevel, die gingh terstont verkeeren,
Men trock den dronckert aen sijn afgeleyde kleeren;
Stracx wort hy wech gevoert daer hy voor desen lagh,
Dies was hy anders niet, als hy te voren plagh.
Met dat de vent ontsliep, en dat hy nu gevoelde,
Hoe dat hy in het zant of in de modder woelde,
Soo quam hy tot hem selfs; maer hoe hy sich bedacht,
Het was hem als een droom of schaduw in der nacht.
Hy keert na sijn vertreck, en gaet'et sijn gesellen,
Sijn wijf, sijn huys-gesin, en alle man vertellen,
En wie het speeltjen hoort, en nam het anders niet
Als voor een malle gril, die noyt en is geschiet. Wie sou'er netter beelt aen iemant kunnen geven
Van 's menschen los bedrijf, in dit kortwijligh leven?
Ons tijt en vreught verloopt gelijck een snelle stroom,
En wat ons overkomt en is maer enckel droom;
Maer ghy, Almachtigh God! bestaet in eeuwigheden,
En t'uwer rechter-hant is vreught in volle leden;
O, stiert dit ydel hert tot mijnen lesten dagh,
Op dat het maer alleen het eeuwigh soecken magh!
Ick hebbe veel gesien, dat my is overkomen,
En 't is my door den tijt allencxen afgenomen;
Soo dat een verschen droom my veeltijts dieper raeckt,
Als iet dat my wel eer ten besten heeft gesmaeckt.
Ons doen en los gewoel, ons droev' en blijde dagen,
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Die worden van de tijt in haesten wech gedragen;
En of het droomen zijn, dan of het is geschiet,
Als 't jaer ten eynde komt, dan is'et enckel niet.
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's Werelts ydelheyt,
vertoont en beschreven na de wijse van den wijsen Salomon.
Al wie des werelts loop en ons verydelt leven,
Wil na den rechten eysch volkomen sien beschreven,
En dient van dese plaets niet verder afgeleyt,
Een die het al besocht, die heeft'et al geseyt.
Koomt, hoort van dit geheym den Vorst sijn reden seggen,
Die wijs en deftigh zijn, ja niet te wederleggen;
Hy was een machtigh Prins, uyt Jacobs oude stam,
En die een volle proef van vleesch en werelt nam.
Hy kan van ons bedrijf met volle kennis spreken,
Het welck uyt eygen daet in alles is gebleken;
Hy was 't aen wien noch gelt, noch wijsheyt oyt ontbrack,
Soo dat hy 't al vermocht, en even met gemack.
Siet, van sijn verste jeught was hy een machtigh Koningh,
En 't schoon Jerusalem, dat was sijn vaste woningh.
Sijn schatten waren groot, sijn rijck in volle rust,
En hy socht over-al vermaeck en herten-lust.
Al wat hem tegen was, dat dede God verdwijnen,
Sijn rijck was uytgestreckt tot aen de Philistijnen,
Oock tot Egypten toe; en niet een eenigh Vorst
Die hem tot vyant was, of oyt verstoren dorst.
Sijn schotels waren gout en al sijn koppe-tassen,
Gout al sijn wapen-tuygh, sijn schilden en rondassen,
Gout was'et niet alleen daer op de Koningh sat,
Gout was de voet-banck selfs daer op de Koningh trat.
Het silver was veracht, en als van geender waerden,
En 't scheen niet moy genoegh tot ciersel van de paerden.
Ey, wat en was'er niet! Het edel ceder-hout,
Soo veel als slechte stof daer van men huysen bout.
Sijn ruytery bestont in twalef-duysent knechten,
Soo voor den hoofschen pronck, als om te mogen vechten.
De wagens, t'sijnen dienst, die mocht een ieder sien,
Vier hondert in getal, en duysent boven dien;
Hy liet in sijn paleys tot seven hondert vrouwen,
Als voor het echte-bet, wel prachtigh onderhouwen;
Drie hondert boven dien, die waren uytgerust
Tot sonderlingh vermaeck van 's Koninghs buyten-lust;
Hy nam uyt Israël de schoonste van den lande,
Maer dat is niet genoegh, hy nam'er veelderhande:
Was oyt een frissche maeght in eenigh lant vermaert,
Sy wert door hem gesocht, sy was voor hem bewaert.
Wat schoonheyt dat men vont ontrent de Moabiten,
Wat schoonheyt dat men vont in 't lant der Ammoniten,
Wat Edom schoon besat, wat Sidon schoonheyt acht,
Wat Heth voor schoonheyt keurt, het wert hem toegebracht.
Ey, siet daer duysent stucks, en al de schoonste beelden,
Daer op met groot vermaeck veel geyle sinnen speelden;
Ach, voor een mensch alleen te grooten overvloet!
Men segge wat men wil, te veel is nimmer soet.
In 't korte: wat hem docht tot vreught te mogen strecken,
En tot een blijden luym sijn geesten op te wecken,
Ja, wat hem lucht, en vyer, en lant, en water sont,
't Was al tot sijn vermaeck, als hy het dienstigh vont.
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Die Vorst heeft op het lest sijn lippen dan ontloken,
En over ons bedrijf een vonnis uytgesproken:
't Is ydel altemael, en sonder vasten gront,
't Is ydel wat men oyt ontrent de menschen vont;
't Is ydel wat de Son voor desen heeft beschenen,
Want noyt soo schoonen glants die niet en is verdwenen.
Wat is'er by den mensch, of in sijn noest bejagh,
Dat hem tot vasten troost of welstant dienen magh?
Het een geslachte daelt, het ander komt te rijsen,
En stracx is wederom sijn ondergangh te wijsen.
Het aerdrijck onder dies, door God wel eer gebout,
Is dat sijn eersten stant, tot heden, onderhout:
De son verlicht den dagh met haer vergulde stralen,
Maer kent haer ondergangh, en heeft gesette palen;
De wint die sachtjens ruyst, en uyt het Zuyden waeyt,
Wort tot een harden storm in haesten omgedraeyt.
Men siet'et in der daet, de rijcke water-vlieten
Die komen uyt een bergh of hooge landen schieten,
En storten in de zee, en des al niet-te-min,
Daer kan oock Hemels nat en ander water in.
't Is waer gelijck men siet, de beken komen neder,
Maer al haer machtigh vocht, dat keert geduerigh weder,
En valt dan wederom in ongemeten diep,
Dat God, als tot een balgh, voor alle waters schiep.
Al wat de nacht besit, al wat de roode morgen,
Heeft duysent moeyten in, ja staêgh vernieude sorgen;
Het oogh is nimmer sat, het oor is noyt versaet,
Om aen te mogen sien al wat'er omme-gaet.
Al wat in ouden tijt de vaders eertijts sagen,
Geeft sich nu weder op in dese laetste dagen,
Dat is: sal weder zijn; geen mensch ontdeckt'er iet,
Dat nieu magh zijn genoemt, of noyt en is geschiet.
Waer is doch eenigh dingh, dat op gelijcke gronden
Niet eertijts is gesocht, niet uyt en is gevonden?
Al wat'er nieuws ontstaet, waer van men heden leest,
(Hoe vreemt het iemant schijnt) het is'er al geweest;
Maer dat eens by het volck te voren is geweten,
Verliest sich in den tijt, en wort eer langh vergeten.
Hoe groot sich iet vertoont, ten kan niet lange staen,
Het moet tot sijn verderf, en in het duyster gaen.
Ick, die nu tot u spreeck, was vry een machtigh koningh,
En tot Jerusalem daer was mijn vaste woningh,
Oock mijn beroemt paleys en hoogh-verheven throon,
En al het lant ontsagh den glans van mijne kroon;
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Ick hebbe my bemoeyt, om na te mogen sporen
Al wat'er is gemaeckt, al wat'er is geboren,
Al wat'er iemant hoort, en wat'er iemant siet,
En wat'er in het wout, of in de stadt geschiet,
In 't kort: het wonder Al; en even dese saken
Die konnen aen den mensch een quelligh leven maken,
En 't is soo Gods beleyt; 't is vry een swaren last,
Als iemant in den vleysch de werelt ondertast.
Ick hebbe nagespoort, en wat'er is te vinden,
Van dat de sonne brant, tot aen de Noortsche winden;
Maer wat ick oyt bestont, noch was het anders niet
Als los en ydel werck, en enckel ziel-verdriet.
Dat krom is uyter aert, wie kan het immer rechten?
Wie kan een hoogen bult, een rots, of heuvel slechten?
O swackheyt van de mensch! Het alderminste dingh
Blijft als het God bevalt, en soo het eertijts gingh.
Ick sprack tot mijn gemoet: ick ben nu gantsch verheven,
En van soo grooten Prins en vint men niet geschreven;
God heeft mijn hert begaeft met ongemeen verstant,
Hoedanigh dat men noyt in eenigh mensch en vant.
Ick wil dan in der ernst geduerigh overleggen,
Wat dwaesheyt in der daet, of wijsheyt is te seggen;
Ick wil gaen nemen acht, en dat met alle vlijt,
En wat'er dient gedaen èn wat te zijn gemijt.
Maer als ick aen het werck mijn handen had geslagen,
En daer in had besteet een deel van mijne dagen,
Doen vond' ick wederom, dat al mijn gantsch bedrijf
Was moeyte voor den geest, en pijne voor het lijf.
Wat nut is voor den mensch het naerstigh ondersoecken,
En altijt besich zijn met veelderhande boecken?
't Is moeyt' en ongemack, vermenght met bitter sweet,
Oock al waer wijsheyt is, daer is oock herten-leet.
Wie sich tot leeren geeft, die moet geduerigh lijden,
Die moet tot aller stont met sijn gedachten strijden;
Hoe iemant sneger wort, hoe dat hy meer gevoelt,
Al wat'er in den mensch, en om sijn herte woelt.
Wanneer ick dan bevont, dat wijsheyt na te jagen
My geensins aen en boot den wegh tot blijde dagen;
Doe docht ick, waer ick kon, vermaeck en herten-lust,
Maer oock in dat bejagh en was ick noyt gerust.
Wat is doch aertsche vreughd' als lock-aes voor de dwasen!
Wat iemant vreughde noemt, dat noem ick vise-vasen;
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Ja, wat'er blijtschap schijnt, en is maer ongelaet,
Dat als een lichten dau in haest daer henen gaet.
Men leert het over-al, men leert het uyt de reden,
Noyt is'er eenigh mensch verheught in volle leden;
Daer hapert altijt wat, hoe vrolijck datje zijt,
Daer is geduerigh iet, dat in de sinnen bijt.
Als ick dan had bemerckt, dat blijtschap kon bedroeven,
Soo vingh ick weder aen een nieuwen vont te proeven,
Ick heb my voor-gestelt te plegen soete vreught,
En des al niet-te-min te blijven in de deught;
Ick liet een groot beslagh van rijcke steenen houwen,
En hebbe met vernuft en heerlijck laten bouwen;
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Ick hebbe veel geplant van alderley gewas,
Daer van men edel fruyt, en schoone vruchten las.
Ick leerde door de kunst de snelle vlieten dwingen,
Ick hebbe met verstant de beken leeren springen,
Ick hebbe, na den eysch, het water af-geleyt,
En daer het noodigh was, met stralen uyt-gebreyt.
Ick hadde groot gesin, en veelderhande knechten,
Om, wat ick maer en dacht, in haesten uyt te rechten.
Ick hadde machtigh vee, en schapen op het velt,
Oock meer als eenigh Vorst voor desen heeft getelt.
Ick hadde grooter schat als oyt de Princen deden,
Die immer zijn geweest in Zions rijcke steden;
My wiert een machtigh gout uyt Ophyr t'huys gebracht,
Dies wierd' ick dapper groot, en van geduchte macht.
Ick kreegh my geestigh volck, dat net op snaren speelde,
Ick kreegh een ander rot, dat met haer stemmen queelde;
Soo dat het lustigh spel, gemenght met vrouwen-sanck,
Gaf door mijn hoogh paleys een wonder soet geklanck;
Noyt quam'er eenigh Vorst tot sijn verheven wesen,
En van soo blijden Hof en heeft men noyt gelesen;
Maer schoon ick was omringht met lust en overvloet,
De wijsheyt even-wel die bleef in mijn gemoet.
Waer toe een langh verhael? ick had van alle menschen,
Al wat mijn innigh hert, en oogen mochten wenschen;
Ick nam den vollen eysch van al dat my beviel,
En sworn in stage lust, als met de gantsche ziel.
Ick had dan voor een tijt vermaeck en soete dagen,
En 't was al voor de sorgh dien ick eens had gedragen;
Ja, 't was my als een loon van dat ick had gemaeckt,
En als een ander sliep, by-wijlen had' gewaeckt.
Maer als ick naderhant wat nader gingh bemercken,
Al wat ick had bestaen op aerden uyt te wercken,
(Schoon dat het heerlijck scheen, en uyter maten breet)
't Was noch al ydelheyt, en enckel herten-leet.
Ick gingh, na dit gepeys, mijn gantsche krachten strecken,
Om van het aertsch bedrijf mijn sinnen af te trecken;
Ick sagh wat dwaesheyt doet, en wat de wijsheyt wrocht,
Ick sagh wat ieder mensch hier op der aerde socht.
En wie kan immermeer van diergelijcke saken,
Wie kan'er boven my een vaster preuve maken?
Ick die een Koningh ben, wie God de kennis geeft
Van al dat in de zee, of op der aerde leeft,
Ick hebbe mijn vernuft geduerigh laten swieren
Op alderley gewas, op alderhande dieren;
Ja, van de ceder af, tot aen het minste kruyt,
Dat aen een dorren boom, of aen de mueren spruyt;
Hier uyt heb ick gemerckt, dat wijsheyt is te loven,
Dat wijsheyt over-al de dwaesheyt gaet te boven,
Dat wijsheyt over-al de dwaesheyt achter-laet,
Gelijck het helder licht den nacht te boven gaet.
Wie van haer wort geleyt, die let op alle saken,
En wat hem dient gemijt, en wat hy magh genaken:
Maer die in domheyt woelt is eeuwigh buyten raet,
En doolt gelijck een mensch, die in het duyster gaet.
Noch heb ick even-wel geduerigh onder-vonden,
Dat veel op eenen voet haer beyder saken stonden;
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En dat het ongeval, wanneer het sich verheft,
Soo wel een diep verstant, als losse sinnen, treft.
Hier op sprack mijn gemoet, en vry niet sonder treuren:
Al wat een dwaes geschiet, dat kan oock my gebeuren;
Wat baet dan wijs te zijn, en met een hoogh gepeys
Te vryen sijn gemoet van dit bouvalligh vleys?
Hoe kloeck, dat iemant was, hy wort terstont vergeten,
Juyst soo men van een dwaes oock niet en plagh te weten;
Hy is gelijck een schim, die ras daer henen gingh,
Eylaes! de snelle tijt verduystert alle dingh.
Wat kan een sneêgh verstant, wanneer men komt te sterven,
Wat kan het van de doot, of van het graf verwerven?
Laet iemant geestigh zijn, of uyter maten dwaes,
Die beyde worden stof en enckel pieren-aes.
Hier uyt kreegh mijn gemoet een af-keer van het leven,
En ick wierd' door den geest tot onlust aengedreven;
Tot onlust even-self, van dat ick eertijts prees,
Ja, voor een hoogh geluck als met den vinger wees;
Ick sagh ons noest bedrijf tot in sijn diepste leden,
En sagh al 's menschen doen vol duysent ydelheden,
Vol moeyten, vol verdriet; en al mijn stage vlijt
Is, op dit swaer gepeys, verkeert in enckel spijt.
Ick dacht in mijn gemoet: wat heb ick liggen sorgen,
Van dat den avont quam, tot aen den lichten morgen!
Al wat ick oyt bedacht, of immer heb gedaen,
Dat moet uyt mijn gebiet, en tot een ander gaen.
En wien is doch bekent wat dese sal beginnen,
Of hy sal deftigh zijn of van bekaeyde sinnen?
Of hy sal tot de deught, of in het wilde slaen,
Of hoe na mijn vertreck de saken sullen gaen?
Maer schoon ick hier op dubb', 't en kan my geensins baten,
Ick moet al wat ick heb een ander achter-laten;
Hy zy dan, na het valt, geset of bijster mal,
't Is seker, dat mijn doot dit rijck verstellen sal.
Ick viel dan buyten hoop van my te vergenoegen,
Soo dat mijn innigh hert, en al de sinnen joegen;
Ick sagh dat mijn bedrijf, hier in het jammer-dal,
Niet anders uyt en bracht als enckel ongeval.
Wat is van alle vleysch? De loop van onse dagen
Is ydel, ja vermenght met duysent harde slagen.
Het leven van de mensch, dat is een stage strijt,
En als het is gegaen, dan is het enckel spijt.
Men vint'er in het lant, die met de gantsche leden,
Die met een wijs beleyt, en op besette reden,
Veel hebben uytgewrocht; en des al niet-te-min,
Een slemper nam de plaets en al het voordeel in.
Wat baet is 't voor de mensch, dat hy, met bange sinnen,
Heeft even-staêgh getracht om goet te mogen winnen?
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Och! wat hy oyt geniet van al sijn noest bedrijf,
Is onlust voor de ziel, en onrust aen het lijf.
Hy vint hem menighmael, oock in de stille nachten,
Gantsch swanger met verdriet en sware nagedachten;
En schoon hy somtijts slaept, 't is droom dat hem ontstelt,
En dat is oock een plaegh die moede sinnen quelt.
Daer is geen beter dingh de menschen oyt gegeven,
Als in dit jammer-dal, wel doen en vrolijck leven;
Dit is een hoogh geschenck, een wonder edel pant,
Dat van den Hemel daelt uyt Godes eygen hant:
Dit sijght hem in de ziel, die met geheele krachten
Op God, sijn eenigh heyl, genegen is te wachten;
Maer aen den boosen aert ontreckt hy dit geluck,
En hout haer bange ziel geduerigh in den druck.
Sy pijnen haren geest, sy loopen, draven, hijgen,
Om winst te mogen doen, om eer te mogen krijgen;
En als hy dan bekomt wat by hem was bejaeght,
Dat stort God in den schoot aen die het hem behaeght.
De gantsche werelt-kloot die sweeft op losse gronden,
En al wat hier gebeurt, dat heeft bescheyden stonden;
De lucht en haer gevolgh, de zee en 't drooge lant,
De mensch en sijn bedrijf, verkeeren overhant.
Daer is een seker tijt, die God heeft uytgekoren,
Wanneer een geestigh kint op aerden is geboren;
Daer is een ander tijt wanneer het lichaem sterft,
En, na een langh gewoel, een stille rust, verwerft.
Daer is een seker tijt wanneer de menschen planten
Prieëlen in den thuyn, en hagen aen de kanten;
En op een ander tijt, soo roeyt men weder uyt
Het machtigh boom-gewas, tot aen het minste kruyt;
Daer is een seker tijt wanneer men plagh te sparen,
En somtijts scheyt den mensch oock van sijn beste waren.
Daer is een seker tijt wanneer men neder houwt,
Daer is een ander tijt wanneer men weder bouwt;
Daer is een seker tijt wanneer de menschen treuren,
En dat sal menighmael oock in de vreught gebeuren;
Daer is een ander tijt wanneer men weder lacht,
En dat men sich gevoelt in beter luym gebracht;
Daer is een seker tijt wanneer men plagh te spreken,
En somtijts is het best sijn woorden af te breken;
Daer is een seker tijt die ons tot liefde treckt,
Daer is een ander tijt die niet als haet verweckt.
Wat voordeel heeft de mensch van al de groote saken,
Die hy staêgh onderneemt, en hem onrustigh maken?
Voorwaer, het noest bedrijf, waerom men dickmael sucht,
Is veeltijts anders niet als moeyten sonder vrucht!
Men doe al wat men kan, oock met de gantsche leden,
Men brenge tot het werck de krachten van de reden,
En wat de geest vermagh: des echter niet-te-min,
Daer is òf herten-leet òf enckel jammer in.
Hier uyt heeft mijn vernuft ten lesten konnen mercken,
Hoe God, in dit geval, op aerde plagh te wercken;
Hy oeffent alle vleesch met druck en tegenspoet,
Soo dat hier yeder een geduerigh strijden moet.
Hy sent gestagen anghst, en doet ons menschen schromen,
Wat iemant, wat het lant, wat hem sal overkomen;
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't En is noyt recht bekent, hier in het jammer-dal,
Hoe Godes hoogh beleyt de werelt stieren sal.
En hierom is de mensch geen beter dingh gegeven,
Als met een vrolijck hert sijn dagen af te leven;
En 't is een zegen Gods, wanneer een rustigh man
Sijn herte, buyten sorgh, met tucht bestieren kan.
Al wat de Schepper werckt, dat heeft gewisse gronden,
Dat staet daer als geset, en vast aen een gebonden;
Geen schepsel doet'er by, geen mensch en doet'er af,
En dit is dat van outs aen God sijn eere gaf.
Al wat hy maer gebiet, dat moet voor al geschieden,
Sijn woort is over-al een regel aen de lieden;
En wat ons ydel breyn hier tegen woelen magh,
Wat God oyt onderneemt, dat hout een vasten dagh.
Nu hoort het slot van all's: Betracht een deughtsaem leven,
En nut met recht vermaeck wat God u heeft gegeven;
De loon van al uw sorgh en onvermoeyde vlijt,
Is datje voor den Heer van 't uwe vrolijck zijt.
Betrout op hem alleen, gewent u niet te schromen
Voor iet dat u misschien mocht namaels overkomen;
Maer eert voor alle dingh, en vreest den grooten God,
En draeght geduerigh sorgh te doen na sijn gebodt.
Siet, wat hier by den mensch op aerden wert bedreven,
Is in des Heeren boeck ten naeusten opgeschreven;
Hy sal, te sijner tijt, eens brengen aen den dagh,
Al wat verholen was, en in het duyster lagh.
Die wijtberoemde Vorst, soo wonder hoogh geresen,
Noemt al sijn groot bedrijf een los en ydel wesen;
Waer is dan eenigh mensch, waer slecht of destigh man,
Die rust of vaste troost hier uyt genieten kan?
Ach! wat ons aen het oogh magh hoogh of machtigh schijnen,
Dat siet men over-al gelijck een roock verdwijnen;
Wat schoon of heerlijck is, wat al de werelt eert,
Wat gister wonder scheen, is heden omgekeert.
Het oogh van Salomon was naulijcx toegeloken,
Of 't overmachtigh rijck is stracx van een gebroken;
Daer rees, men wist nau hoe, een grilligh onverstant,
Siet daer Rehabeam gedreven uyt het lant!
Maer eer wy, snelle pen, van desen handel scheyden,
Soo voel ick in dit werck mijn geest al dieper leyden,
Ick moet een grondigh stuck hier stellen in 't gesicht,
Dat kromme wegen recht, en domme sinnen sticht;
Hier wort een beelt vertoont van vijf verscheyde graven,
Oock siet men daer ontrent veel groote Princen draven,
Hout die als voor genoot, om recht te mogen sien
Wat eens, te sijner tijt, aen yeder sal geschiên:
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SALOMON.
In d'eerste tombe ruft een Vorst van grooter waerden,
Een Prins van hoogh vernuft, de wijste van der aerden;
Die sagh dit wonder Al tot in sijn diepste gront,
En meer als eenigh mensch sijn leven ondervont.
ALEXANDER.
Het tweede graf omvanght den grooten Alexander,
Die over-al verhief sijn triumphanten stander;
Een Prins, die in de borst te grooten hooghmoet droegh:
De gantsche werelt-kloot en scheen hem niet genoegh.
CRESUS.
In 't derde leght gestreckt de rijckste van de Vorsten,
Die in den ouden tijt na gelt en rijckdom dorsten;
't Is Cresus, wijt-beroemt vermits sijn grooten schat,
Die hy met moeyte kreegh, en sonder rust besat.
SAMPSON.
In 't vierde rust een helt, die met sijn kloecke leden
Meer wonder heeft gedaen, als immer menschen deden:
Hy nam de poorten wegh oock van een groote stadt,
En doode machtigh volck, schoon hy gevangen sat.
HELENA.
In 't vijfde licht een rif, dat eertijts wiert gehouwen
Voor d'alderfriste bloem van al de schoonste vrouwen;
De gantsche werelt-kloot die heeft'er af-gewaeght,
En 't ware nu een walgh soo ghyse maer besaeght.
Wel, nu hier machtigh volck te samen is gekomen,
Ey, segh hoe dit tooneel by hen wort opgenomen;
Ick weet, die maer alleen vermaeck en blijtschap kent,
Dat hy tot swaren rou gantsch qualijck sich gewent
De Princen, weerde ziel, die hier ontrent verschijnen,
Die sien hoe alle vleesch ten lesten moet verdwijnen,
Die sien hoe krijghs-geluck, hoe rijckdom, schoonheyt, kracht,
Hoe wijsheyt even selfs ten grave wort gebracht;
Maer dit's te grooten werck om soo te laten steken,
't Is noodigh, mijn vernuft, hier breeder af te spreken;
Op, op! gaet weder aen, en seght van yeder wat,
Op dat het gantsche stuck magh beter zijn gevat:

Bedenckinge op het graf van den koninck Salomon.
Indien'er eenigh mensch van Gode mocht verwerven,
Om eeuwigh hier te zijn, en noyt te moeten sterven,
't Had u, o wijse Vorst! wel boven al gevoeght,
Die hier in 't aertsche dal soo hooge waert vernoeght.
Siet, u en heeft geen dingh ter werelt oyt ontbroken,
En God heeft even-selfs met uwen geest gesproken;
Ja, sijn gestreckte gunst wiert u geopenbaert,
Doen ghy een jongelingh, en oock een Koningh waert.
Doch ghy hebt niet alleen van d'ydelheyt geschreven,
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Maer self met eygen daet een volle preuf gegeven;
Want 't geen tot uw vermaeck oyt kunstigh was bedacht,
Dat heeft u wech-geruckt en deerlijck omgebracht.
Men vint een seker klim, dat linden, ypen, elsen,
Dat alderley gewas kan lieffelijck omhelsen;
Het wint hem om een boom met soo een engen bant,
Het schijnt, ja, dat het kruyt van enckel liefde brant:
Maer let eens op de stam met geyle klim bewonden,
Hy wort voortaen soo groen en jeughdigh noyt gevonden,
Als hy te voren was: ja 't is als geenen tijt,
Den boom staet als verworght en is sijn groente quijt.
Dit siet men niet alleen in 't wilde bosch geschieden,
Het eygen ongemack bevanght oock wijse lieden,
En sooder iemant vraeght aen wien het is gebeurt,
De wijse Salomon die heeft'er om getreurt.
Het dagelijcx gestreel van soo veel schoone vrouwen,
Gantsch besich om gestaêgh den Koninck t'onderhouwen,
In vreughde, tijt-verdrijf, en alderhande lust,
Die hebben met vermaeck sijn leven uytgeblust.
Het wort van outs gelooft, dat hy is wech gevaren,
En van de doot verrast, met een-en-vijftigh jaren1);
En waerom is'et vreemt? Een wijf te veel gebruyckt
Maeckt, dat een wacker man sijn oogen haestigh luyckt;
Wat sal van duysent zijn? o alderwijste Koningh!
Uw' maegh die is vergalt door al te soeten honingh.
Ey, waer is uw verstant en hooge geest verruckt?
Siet, al uw groot bedrijf en is u niet geluckt.
Ghy, die voor God bestont een tempel op te bouwen,
Doet ghy een af-god eer, ter eeren van de vrouwen!
Ghy wist der kruyden aert tot aen het minste gras,
En saeght of wistge niet, dat hout geen God en was?
Ach 't is een grousaem werck, en 't oeffent mijn gedachten,
En roept mijn gantsche ziel tot ongewone klachten:
O God! als ghy den mensch sijn eygen wegen laet,
Dan is sijn wijsheyt selfs maer dwaesheyt in der daet!
Nu, groote Koningin, koom nu den Vorst beschencken,
En brenght uyt Saba voort al watje kont bedencken,
Geniet met groot vermaeck sijn geest en wijsen mont,
En wat u eens beviel, en wel te sinnen stont.
Ghy quaemt hier in het Hof, en bleeft met groot verlangen
Aen sijn hooghwijse mont en soete lippen hangen;
Nu zijtge van de stanck en sijn gesichte moê,
En keert u veerdigh om, of stopt uw neuse toe.
Hy die eens wiert besocht van al de wijste mannen,
Leyt in een duyster hol van sonn' en licht verbannen,
En die eens wonder scheen, is in een oogenblick
Een grouwel voor het oogh, en niet als enckel schrick.
Ey, geeft u tot getreur, ja stelt u om te weenen,
Hier is nu maer een kuyl, vervult met dorre beenen;

1) Id asstruit And. Tiraq. Leg. connubial. 15. nu. 8. ubi ad hanc rem multa allegantur.
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Hier is geen gulde zael, geen throon, of schoon paleys,
Of iet dat u bewoogh tot soo een lange reys.
Siet, wat ter werelt komt, dat neemt een vaerdigh ende,
En wort in korten tijt een winckel van ellende;
Ach! waer is doch een mensch, die onderscheyden kan
't Geraemte van een dwaes of van een deftigh man?
Wie kan'er immermeer op wijsheyt sich betrouwen,
Of door een sneêgh beleyt sijn wesen onderhouwen?
Hy, die in hoogh vernust alleen de Phenix was,
Is van de doot verrast, en nu maer enckel as.
Des Konincx Salomons of eenigh anders Graf-schrift soude wel mogen wesen als volght:
Die my omvingh in haren schoot,
Die heeft uyt liefde my gedoot.

Op het graf van Alexander de Groote.
Koomt, Princen, wieje zijt, daelt nu van uwe troonen,
Ick sal een deftigh stuck in uw gesicht vertoonen:
Hier light de grootste Vorst die immer wapen droegh,
En waer sijn leger quam, de vyant nedersloegh.
Hy, wie de snelle faem heest over-al gedragen,
Die licht hier in het graf, als uytet velt geslagen.
Al is een moedigh Vorst stout, kloeck, en wonder sterck,
Wanneer de doot genaeckt, dan is 't maer kinder-werck.
O Macedoonsche Prins! ghy hadt te woeste sinnen,
En wout met enckel kracht de werelt overwinnen,
En in de werelt selfs de wijtgestreckte zee,
En in het diepe meir het dicht-beschubde vee.
Een werelt? dat is niet. Ghy socht u noch een ander,
Op datje wesen mocht die Grooten Alexander,
Die woesten albeschick, die fellen dwingelant,
Die voor sijn machtigh swaert geen stoffe meer en vant.
Maer siet, een stuckje velts alleen van seven voeten,
Daer sal de vuyle pier in uwe leden wroeten!
Daer staet voor u bereyt een onverwachte storm,
Niet van een machtigh heir, maer van een slechte worm.
Ghy wout u voor een God voor desen laten houwen1),
Ghy wout tot uwer eer altaren laten bouwen,
Ghy wout tot in de lucht verheffen uwen lof,
En siet, hooghmoedigh Vorst, ghy zijt maer enckel stof!
Ick acht uw vader wijs, als vreemt van dese leuren,
Men seyd' hem alle daegh wat eenmael sou gebeuren;
Een pagië van het Hof die quam, op sijn gebodt,
En riep: o lieve Philips! ghy zijt geen machtigh Godt,
Ghy zijt een nietigh mensch; prent dit in uw gedachten,
Dat u het duyster graf, en duysent pieren wachten.
Voorwaer die soo een les van dagh tot dage krijght,
'T is vreemt indien sijn hert niet plat ter aerden sijght.
Het schaeckspel, na my dunckt, is ons van outs gegeven,
Om daer te mogen sien hoe alle menschen leven,
1) Alexander quam tot soodanigen vermetenheyt, dat hy voor de sone van Jupiter Ammon wilde
gehouden worden.
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Hoe alle menschen zijn wanneer het leven scheyt,
En als men in het graf het lichaem nederleyt.
Dit spel heest ruyters in, en oock gemeene knechten,
En schutters, wacker volck, die voor den Koninck vechten;
Een yder heeft sijn naem, en plaets, en hoogh beleyt,
Tot d'oorlogh is gedaen, en dat het leger scheyt;
Dan wort'et al vermenght en overhoop gesmeten,
En wat eens machtigh scheen, dat is terstont vergeten;
De Doot die speelt haer rol, en doet een vreemden treck,
Want daer leyt menighmael de Koninck by den geck.
Men leest, als dese Vorst hem eenmael gingh vertreden,
En deed' een kleyne reys ten goede van de leden,
Dat hy Diogenes vont besich by een kerck,
Dicht aen 't Kernekel-huys2), met eenigh seltsaem werck.
Daer stont de Philosooph ontrent de dorre beenen,
Daer 't menighmalen spoockt, als vele luyden meenen;
De Koningh, die alleen op jock en vreughde docht,
Vraeght, wat een levend' mensch by doode rompen zocht?
‘Mijn aenslagh, sey de man, wil ick u niet verswijgen:
Ick wou hier, soo ick kon, uw vaders beenders krijgen,
En die van mijnen slaef; maer ick en vinder geen,
Sy liggen altemael gedommelt onder een;
Daer is geen soecken aen, het een is als het ander.’
Siet daer een gauwen treck, o grooten Alexander!
Ghy, die den viesen Grieck al spottend' overhaelt,
Wort voor uw schamper jock, met goede munt, betaelt.
Nu komt, Apelles3), komt, en schildert dese leden,
Van alle man gevreest, van yeder aengebeden;
Maer vrient, uw kloeck pinceel en vint hier anders niet,
Als datje stanck verneemt, en stof en assche siet.
Leusippes, wacker geest om beelden op te rechten
Voor helden, wijt beroemt door krijgh en moedigh vechten,
Stelt hier uw konst te werck, maer oeffent uw gedult,
Want 't is maer nietigh been, dat ghy hier vinden sult.
Nu, Princen, machtigh volck, die even steyle rotsen
Bevecht in uw gemoet, en zijt gewoon te trotsen,
En weest soo moedigh niet, schoon u een yeder vreest;
Ghy die het al verwint, verwint uw trotsen geest!
Al zijn uw throonen hoogh, en dat veel duysent knechten
Voor u te velde gaen, en voor u willen vechten,
Ey, siet doch watje zijt, en hoe uw leven sluyt:
Het komt al op een kuyl van seven voeten uyt!

Op het graf van Cresus, koninck van Lydiën.
Al die het gout alleen stelt boven alle saken,
Komt Cresus hier besien, het kan u beter maken.

2) Waer het woort kernekel-huys van sijn oorspronck heeft, is bedenckelijk, sommige meynen
dat het kneuckel-huys eygentlijck genaemt dient te worden, vermits daer in alle kneuckels
of kleyne gelederen van doode menschen vergadert worden. Videat. Lector.
3) Appelles en Leusippus waren, in dien tijt, d'een een vermaert schilder, en d'ander een
uyt-nement beelt-snijder.
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Hy was een machtigh Vorst die op sijn rijckdom stont,
En daer in, soo hem docht, den hooghsten segen vont.
Hy stelde sijn geluck ver boven alle menschen,
Vermits hy meer besat als iemant konde wenschen;
En mits hy door het lant van rijckdom was befaemt,
Soo wild' hy boven dat geluckigh zijn genaemt.
Maer Solon, ongesint om dit onstuymigh woelen,
Hoe wel een machtigh Vorst, was anders van gevoelen,
Gaf aen den Koningh raet, gelijck een trouwen vrient,
Die Cresus niet alleen, maer alle menschen dient.
Wat is'er, seyd' de man, van dit onmatigh roemen,
Geen mensch en magh hem selfs geluckigh laten noemen,
Tot dat een stille doot hem van de werelt scheyt,
En sonder groot beslagh in vrede nederleyt;
En aen dit wijs gespreck voeght hy noch dese reden:
Betrout u nimmermeer op saken hier beneden,
Die schielijck henen gaen, gelijck een snelle wint,
Soo dat men in der haest haer staet verandert vint.
De Goden hebben lust wat hoogh is laegh te maken,
Dus wat eens boven was, dat kan haest onder raken.
Siet, dus gingh Solon aen als hy den Koninck riet,
Doch 't was al sonder kracht, want Cresus acht et niet.
Maer als daer na de Vorst sijn leger sagh verjagen,
En dat sijn gantsche macht van Cyrus was geslagen,
Hem by den kop gevat, en tot het vuur gedoemt,
Doen wert hy eerst gewaer, of 't dienstigh is geroemt.
Men liet van stonden aen veel houts en drooge tacken,
Ja, schier gelijck een bergh voor hem te samen smacken;
Daer siet men Cresus op om stracx te zijn verbrant,
Maer siet, hoe 't ongeluck hem opent sijn verstant:
Daer quam een droef geluyt voort uyt sijn mont geresen,
Maer niet een mensch en wist waer toe het mochte wesen:
‘O Solon, riep hy uyt, o Solon, Solon, ach!’
Dit was een droeve stem, maer anders geen geklach.
Dit luyt geschreeuw quam niet soo dra tot Cyrus ooren,
Of hy begeerde stracx, wat sulcx beduyd' te hooren.
Een pagië, die in haest daer op naer Cresus liep,
Verstont waerom de Vorst tot driemael Solon riep.
Na dieper ondersoeck gingh Cresus openbaren,
Wat Solon had geseyt, geleden seven jaren,
En hoe hy doen ter tijt in grooten rijckdom sat,
En op den wijsen raet niet eens gelet en had:
Dat hy soo machtigh was, en niet en konde dencken,
Dat, wie het wesen mocht, hem oyt sou mogen krencken;
Dat hy soo wonder vast op sijnen rijckdom stont,
Maer dat hy nu ter tijt sijn misslagh ondervont.
Als Cyrus dit vernam, soo wiert hy gantsch bewogen,
En Cresus is verschoont, als uyt den brant getogen;
En siet den grammen Vorst tot derenis gebracht,
Mits hy den swacken aert der menschen overdacht.
Daer is dan Cresus los, en schijnt te zijn verbeden,
Maer hadde, mits de schrick, de doot alreê geleden;
Doch hy was sijnen staet, en eer, en rijckdom quijt,
En wat hem overbleef en was maer enckel spijt.
Doch hy was naderhant een sachter doot gestorven,
En heeft een engen kuyl ter nauwer noot verworven;
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Daer nu sijn nietigh rif de vuyle pieren voet,
Dat bleef hem maer alleen van al sijn machtigh goet.
Wat baet'et even-staêgh, en al sijn gantsche dagen,
Den rijckdom, grooten staet, en eere na te jagen?
Noyt krijght hier eenigh man sijn vollen herten-wensch:
Een die hem best vernoeght, dat is de rijckste mensch.

Op het graf van Sampson.
Koomt, vrienden, hier ontrent, men siet'er vreemde dingen:
Hier leyt een wacker helt die leeuwen kon bedwingen,
Die, sonder eenigh swaert, sijn vyant eer verjoegh,
En, met een ezels-been, een machtigh leger sloegh.
Wie kend'er oyt een mensch van soo vermaerde krachten?
Of waer doch is'er een na desen hier te wachten,
Die soo veel oyt bedreef, als Sampson heeft gedaen:
En noch heeft desen helt ten grave moeten gaen.
O rechter van het lant! moest ghy een wijf gelooven,
Die u van uwen staet en leven wou berooven?
Ghy saeght haer slim beleyt tot driemael achter een,
En waer was doen uw kracht, en waer het ezels-been?
Ghy deedt, eer dit geviel, veel hondert Philistijnen,
Oock sonder vorigh leet, in korte stont verdwijnen;
En waerom niet gestoort, en niet geweldigh gram,
Wanneer uw vyant selfs tot in uw kamer quam?
Blint waerj' als Godes heyl van u was afgeweken,
Uw handen vast geboeyt, uw oogen uytgesteken;
Maer ghy waert blinder, vrient, schoon ghy noch oogen hadt,
Doen ghy op haren schoot, of sy op d'uwe sat.
Ghy kont, stoutmoedigh helt, uw vyant overwinnen,
Maer kont geen meester zijn van uw verruckte sinnen;
Uw ziel die was verseylt ontrent een listigh wijf,
Die toont u soet gelaet, maer brenght u om het lijf.
Wat is'er menigh Vorst, die, in voorlede tijden,
Hadt vry een kloecken arm, en wacker om te strijden;
Maer als hy in den arm van snoode vrouwen lagh,
Soo bleef hy niet gestelt als hy te voren plagh.
Sijn geest wiert uytgeblust, sijn kloecken aert vergeten,
Sijn dapperheyt verwijft, sijn krachten afgesleten,
En schoon hy moedigh was, hy wort geweldigh tam,
En die eens scheen een leeuw, is nu een tanger lam.
Maer siet, de doot en is tot Sampson niet gekomen,
Maer heeft op sijn versoeck hem 't leven afgenomen,
Sy is door hem genoot, ja, by hem t'huys gehaelt;
Siet, waer een hoogh gemoet, door vuyle lusten, daelt!
Gesellen, tot besluyt: en laet u niet bedriegen,
En wacht u van het vleesch in slaep te laten wiegen;
Noyt raeckter eenigh man een Philistijnsche vrou,
Die niet en heeft gesmaeckt een bitter na-berou.
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Op het graf van Helena.
Hoe kan hier eenigh mensch sijn klachten wederhouwen,
Als hy dit open graf sal komen aen te schouwen?
Ach! hier dient veel geseyt, maer ick en weet niet hoe:
Ey, stort hier tranen uyt, maer stopt uw neusen toe!
Hier leyt de schoonste vrou daer van men weet te spreken,
Maer die haer eygen selfs ten vollen is ontleken;
Men hout, dat geen poëet haer oyt ten vollen prees,
En dat noyt schilders hant haer eer genoegh bewees.
Geen helt en sagh haer aen, of moest van liefde blaken.
Men sagh haer als een maeght, en als een vrou ontschaken.
Om haer rees fel gewoel in 't een en 't ander lant,
De steden over-hoop, en tegen een gekant.
De werelt was verdwaest, en soo geneyght te mallen,
Dat schier het machtigh Al in oorlogh is gevallen;
Een fel en woeste krijgh, soo bloedigh en soo langh,
Dat Troye wert gebracht ten vollen ondergangh.
Een heyr by-een geruckt tot hondert duysent mannen,
Heeft wapens aengedaen, en bogen ingespannen,
En niet het grau alleen is door het swaert gevelt,
Haer leven heeft gekost de doot van menigh helt.
Achilles is vernielt, en Ajax neêrgeslagen,
En Hector wegh-gesleept, en in het graf gedragen,
Ja, Priamus ontzielt, en noch een groot getal,
Dat niemant recht en wist, en niemant tellen sal.
Om haer was 't lant vervult met kinders sonder vaders,
Met vrouwen sonder mans, met boomen sonder bladers,
Met velden sonder vrucht, met boeren sonder goet,
En Xanthus root geverwt met edel menschen bloet.
Gaet nu, wie datje zijt, gaet nu Helena vragen,
Wie dat haer schoone verw en luyster heeft ontdragen;
Waer dat haer goud geel hayr, haer aengename glans,
Waer dat haer wacker oogh, de lust van alle mans,
Waer dat haer soet gelaet, by niemant recht beschreven,
Waer dat haer rooden mont ten lesten is gebleven.
Indien hier sprake waer, gelijck het niet en is,
Dit soud' uw antwoort zijn, vertrou ick voor gewis:
De Doot, die 't al verslint, en niet en is t'ontkomen,
De Doot en haer gevolgh die heeft'et al genomen;
Geen rijckdom, schoone verw, geen bloet, of hoogh geslacht,
Geen eer of groote staet en is by haer geacht.
O, puyck en hooghste roem van alle schoone vrouwen!
Wie kan sijn treurigh oogh van tranen wederhouwen,
Wanneer men met bescheyt uw graf-schrift overleest,
En dan eens recht bedenckt wie datje zijt geweest!
Helene, zijtje dit? voorwaer oock harde steenen,
En felle rotsen selfs, die moeten u beweenen.
Ghy waert de schoonheyt selfs, maer nu het vuylste vuyl,
Ghy hadt een ruym paleys, maer nu een enge kuyl.
Uw' mont, die eertijts gaf een reuck gelijck violen,
Die geeft op heden uyt een stanck gelijck riolen;
Uw' lodderlijck gesicht, een woonplaets van de min,
Daer krielen nu, eylaes! de nare maden in.
O Paris! alsje quaemt uyt Griecken-lant gevaren,
Uw schip docht u bevracht met wonder schoone waren,
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Ja, als met 's werelts puyck, en ach! 't was anders niet
Als dat men nu verneemt, en hier voor oogen siet.
Hoe souje nu ter tijt uw' malle daet verfoeyen,
Dat ghy met dit bejagh u oyt bestont te moeyen!
Ja, datje van soo ver ginght halen desen romp,
Oock in haer beste deel alleen een aerden klomp!
Dat uw betoovert hert soo langh heeft konnen vieren
Een vuylen made-sack, een woonhuys van de pieren!
Te meer, vermitsje saeght, dat gantsch uw' vaderlant
Stont, om uw' dertel vier, als in een vollen brant.
O brave Menelaes! hadt ghy haer doch vergeten,
Doen alsje besich waert ontrent het dorre Creten!
't En is niet veel gesien, dat iemant heeft geklaeght,
Die spijt en ongelijck met stille sinnen draeght.
Quaemt ghy, uytsinnigh mensch, een schoone stadt bestormen
Om soo onguren rif, een woonhuys van de wormen?
Och! had dit geurigh wijf u niet te veel behaeght,
Soo waer het Griecken-lant en Troyen niet geplaeght.
Siet nu eens 't aerdigh beelt, dat ghy hebt aengebeden,
Beschout haer kalen kop, haer rif, en dorre leden!
Ick weet ghy stont beschaemt, soo ghy het maer en saeght,
En siet, hier is uw' kroon en leven om gewaeght.
Ey, wat een sot bedrijf, een oorlogh aen te rechten,
En met een machtigh heyr van hondert duysent knechten
Te storten overhoop, te kanten tegen een,
Door spijt en felle wraeck, en om een wijf alleen!
Siet hier nu 't innigh werck waerom het is begonnen,
En wat een schoon juweel met krijgen is gewonnen!
O dwaesheyt van de mensch! o waert te zijn beschreyt!
Een hoopje stinckend' asch heeft Troy' in asch geleyt.
Siet, jonckheyt, fiere jeught! die met uw roode wangen
Wout, soo het kon geschiên, de gantsche werelt vangen,
Siet, hoe 't eens wesen sal, dat ghy soo bijster viert,
Siet, hoe 't eens wesen moet, dat ghy soo wonder ciert!
Ick bid u, geurigh volck, ontpoeyert uwe vlechten,
De doot, wanneerse komt, die sal het weder rechten,
Die sal u stofs genoegh eens stroyen op het hooft,
En ghy sult evenwel van schoonheyt zijn beroost.
Wat is van al het werck, daer op de menschen roemen!
Eylaes! haer trots bestaet in haest vergaende bloemen;
De schoonheyt gaet te niet, en oock de frisse jeught,
Maer dat geduerigh blijft is schoonheyt in de deught.
Mijn ziele, tot besluyt, gelooft dat alle dingen
Noch gaen tot heden toe, gelijckse voortijts gingen;
Al wat de wereld doet, al wat het ooge siet,
Is droom, is roock, is mist, is damp, is enckel niet.
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t' Samen-sprake, tusschen de doot en een out
man;
maer die oock jonge dienen kan.

De Doot quam op een tijt een ouden man besoecken,
Daer hy vast besigh was in veelderhande boecken;
Sy viel hem op het lijf, en greep hem by de mou,
Als ofse met gewelt hem neder-rucken wou.
De man was eerst verbaest, en stont gelijck verslagen,
En op het schrap geval begon hy dus te klagen:
Ay my, rampsaligh mensch! hoe wort ick dus verrast?
Hoe wort ick in der haest soo vinnigh aengetast?
Ick ben tot heden toe noch van gesonde leden,
Ach! waerom komt de doot tot mywaerts ingetreden?
Sy weet dat over-al veel oude lieden zijn,
Of sieck òf veel gequelt met gicht of flerecijn;
Men vint'er toch genoegh, die anders niet en wenschen,
Als haest te mogen gaen den wegh van alle menschen.
O doot! en scheyt my doch van dese leden niet,
Want schoon al ben ick out, ick voele geen verdriet.
Ick heb geen swaren gangh, geen swackheyt in de beenen,
Ick voelde noyt graveel, of diergelijcke steenen,
Ick weet van geen colijck tot heden op den dagh,
Soo dat ick noch met vreught by menschen komen magh.
Oock ben ick (Gode lof!) niet qualijck hier geseten,
Ick kan oock harde kost met gave tanden eten;
En dan noch boven dat, indien ick maer en wou,
Ick kreegh noch wel gehoor ontrent een jonge vrou.
Dit is geen kleyne gunst van Gode my verkregen,
Gesont en out te zijn is vry geen kleyne segen;
Gantsch weynigh is het volck, dat hooge jaren telt,
En dat met geen gebreck of sieckten is gequelt.
Ey lieve! (mach het zijn) soo gaet u wat vertreden,
En soeckt een rijper oest ontrent de naeste steden;
Haelt daer een quelligh wijf, of wel een treurigh man,
Die nu onmachtigh is, en wel verhuysen kan.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

667
My staet noch veel te doen, ick heb verscheyde saken,
Die in het rouwe staen en effen zijn te maken.
Ghy naemt mijn bedgenoot, doen ick het weynigh dacht,
Ick hadde noch een soon uyt haren schoot verwacht;
Maer nu heb ick'er geen, en 't had my konnen baten,
Had ick ten minsten een na my vermocht te laten;
Maer even alle drie, die God my eertijts gaf,
Zijn door u wech-geruckt, en liggen in het graf.
Mijn dochters zijn getrout, maer alle jonge vrouwen
Zijn slechts alleen bequaem eens anders huys te bouwen;
Sy heulen met de man, en dat is wel gedaen,
Maer ick en mijnen naem die moet te niete gaen.
Hier in woud' ick versien, indien het kon geschieden,
Ick wou by laetsten wil hier over iet gebieden.
Ghy weet, wat Absalom hier voormaels eens bestont,
Als hy by hem geen wijf, en oock geen man-hoir vont.
Mijn vrienden, die wel eer mijn raet en steunsel waren,
Zijn al van hier verhuyst, verwonnen van de jaren;
Ick weet schier niet een mensch, die op mijn dingen past,
Al wat'er is te doen, het staet tot mijnen last.
Ick heb een groot gesin, dies moet ick my bedencken,
Hoe dat ick naer den eysch een yeder sal beschencken.
Hier dient een testament, of wel een codicil,
Indien ick alle dingh in ruste laten wil.
Maer ick moet boven al mijn saken wel beleyden,
Eer mijn vermoeyde ziel van hier sal moeden scheyden;
Ick moet eerst voor-raet doen voor soo een lange reys,
Want tot een deftigh werck behoort een diep gepeys,
En dat kan soo ter loop (mijns oordeels) niet geschieden:
Men dient van hier te gaen, en niet als wegh te vlieden;
Dus, soo het wesen kan en soo ick bidden magh,
Vergunt my noch een jaer, of wel een langer dagh.
DOOT.
Ey! wat is van de mensch, wanneer hy lange jaren
Des werelts woesten stroom is op- en af-gevaren,
En dat hy voor het lest een stille ree genaeckt,
Dan is 't dat hy verschrickt, en hem te soecken maeckt.
Wat magh een dorren halm noch langer dagen wenschen?
Het vee, na dat ick sie, is wijser dan de menschen:
Want als het is vermoeyt, dan snelt'et na den stal,
Om daer bevrijt te zijn van leet en ongeval.
De mensch, in 't tegendeel, die wil noch langer woelen,
En soecken nieuw bejagh in oude modder-poelen;
En schoonder iemant komt die hem den vrede biet,
Hoe seer hy is vermoeyt, hy wil de ruste niet.
Wel, heeft een deftigh man, die veel behoort te weten,
Sijn noodigh onderrecht en beste les vergeten?
Hoe, meenje, lieve vrient! ten grave niet te gaen,
Voor dat uw' aertsch bedrijf sal wesen af-gedaen?
Ey, bouwt uw' saken niet op soo onvaste gronden,
Want aen uw' beusel-werck en ben ick niet gebonden:
Een ieders levens-tijt die heeft een seker perck,
Ick raep'er duysent wegh oock in haer noeste werck:
Tot Moyses wiert geseyt van hier te moeten scheyden,
Eer dat hy Israël in Canan mocht geleyden;
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Hy sagh het vruchtbaer lant, maer des al niet-te-min,
Hy blies het leven uyt, en quam'er nimmer in.
Siet, David is gegaen, schoon hy 't wel anders woude,
Eer hy dat machtigh stuck, des Heeren tempel, boude;
De voor-raet van het werck was uyttermaten groot,
Maer eer men oyt begon soo was de Koningh doot.
Oock is u wel bekent, als Rachel soude baren,
Dat sy in grooten haest daer henen is gevaren,
Juyst doens' op reyse was, en elders wonen zou:
Haer man verwacht een kint, en hy verloor een vrou.
Wie Prins of Koningh dient, die magh van eigen saken
By-wijlen oock sijn werck, na eysch en reden, maken;
Dat laet een machtigh Vorst, dat laet een Keyser toe,
Maer weet, dat ick mijn werck al vry wat anders doe;
Ick ben al grooter heer, want onder mijn bevelen
Magh niemant buyten af sijn eygen rolle spelen;
Als ick tot iemant koom, dan moet hy henen gaen,
Of schoon sijn aertsch bedrijf niet af en is gedaen;
Hy moet de reyse doen, en in der aerde sincken,
Al mocht hy enckel gout, en fijne peerels drincken;
Geen kunst, of groote kost, geen deftigh medicijn,
En kan in dat geval hem nut of dienstigh zijn.
Bidt vry, dat ghy van God die gunste meught verwerven,
Dat, als ick tot u koom, ghy maer en hebt te sterven;
Ick plagh geen tijt of stont of jaren aen te sien,
't Geschiet noit buitens tijts, dat altijt magh geschiên.
Ick quam lest by een man die wou op aerde blijven,
Op dat hy, eer hy storf, sijn leven mocht beschrijven,
En noch een ander boeck; maer hy moest henen gaen,
En al sijn deftigh werck, dat moest hy laten staen.
Een ander bad om tijt, en gaf my dese reden:
Ick heb een rijpe maeght, die woud' ick wel besteden
Eer dat ick noch vertreck, het is mijn eenigh kint;
Maer ick sloegh sijn versoeck noch efter in de wint.
Een juffer was verlooft, en bad om wat te leven,
Sy wou, gelijck men sey, haer maeghdom overgeven
Aen seker hups gesel, die haer langh had gevrijt;
Maer des al niet-te-min, ick gaf haer geenen tijt.
Noch bad een jonge wulp, ick zou hem niet genaken,
Hy moest ter bruyloft gaen, sijn kleet was al te maken;
Hy sey, dat in de feest een vrijster wesen sou,
Die hy genegen was te bieden echte trou.
Ick vraegd' hoe out hy was? hy seyde twintigh jaren,
Bequaem gelijck hem docht, en vaerdigh om te paren.
Ick sagh mijn rolle na, en vont my niet gelast,
Nu vinnigh aen te gaen op desen bruylofts-gast.
Dies seyd' ick: ga ter feest; maer ick sal komen mommen,
En wil door mijn bedrijf de sangers doen verstommen,
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Gelooft dat ick u segh, het sal oock soo geschiên,
En wien ick treffen sal, dat hebje dan te sien.
Stracx bad'er ander volck, nu vaerdigh om te trouwen,
Dat ick mijn felle schicht van hen sou willen houwen;
Ick sagh de lieven aen, het was een geestigh paer,
En siet mijn innigh hert was gunstigh over haer:
Maer al mijn saken gaen na my is voorgeschreven,
Want uytstel van my selfs en kan ick niemant geven.
Ick, die in grooten haest mijn brieven oversagh,
Sey: vrienden! ghy versoeckt, dat ick niet doen en magh;
Daer keert de trou in rou. Let hier op, blijde geesten,
Let vry op uw bedrijf, ick koom in alle feesten;
Voor my en is noch plaets noch ongelegen tijt,
Mijn pijl treft over-al, en niemant is bevrijt.
Dies roep ick tot het volck: wilt op uw' saken achten;
Want als 't gety verloopt, dan kan ick geensins wachten.
Wie dat'et wesen magh, die op mijn rolle staet,
Hy moet, hy moet'er aen, daer is geen ander raet.
Ick hoore, datje spreeckt van testament te maken,
En wout, dat ick als noch u niet en sou genaken,
Of dat eerst af te doen; maer hoort, onwijse vrient!
Heeft u hier toe de tijt niet langh genoegh gedient?
Was dat een noodigh werck, soo hadje moeten peysen
Op mijn gewisse komst, en uw onseker reysen;
Een man gelijck als ghy en magh niet ledigh staen
In iet dat haest vereyst, en noodigh is gedaen.
Maer segh, een codicil of testament te maken,
Zijn dat (na uw begrijp) soo wonder groote saken?
Soo hier mijn oordeel gelt, het dunckt my bijster slecht,
Al wat by laetsten wil kan worden uytgerecht:
Ghy moocht een stuckjen lants of wel een rentjen geven,
Aen iemant van het bloet of van de liefste neven:
Maer let eens met bescheyt, wat hier van worden kan,
Indienje niet en treft een vroom en eerlijck man;
Indien 't een los-hooft is, aen wien het is gelaten,
Voorwaer, al watje doet en kan hem geensins baten;
Het sal, men weet niet hoe, oock eer het iemant gist,
Hem druypen uyt de vuyst, en spoedigh zijn verquist;
Maer is'er eenigh dingh daer in ghy zijt ervaren,
Of door gestage vlijt òf mits de lange jaren;
Het zy, dat ghy òf kunst òf nutte dingen weet,
Daer in ghy bitter sweet niet selden hebt bestect;
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Al dat (wanneer ick koom) wort neven u begraven,
Wat baet dan al uw vlijt, uw moeyt' en anghstigh slaven?
Eylaes! van al uw' sorgh en al uw' langh verdriet,
En is'er niet een kint, dat eenigh dingh geniet.
Maer wie'er oyt geleert of kunstigh soeckt te wesen,
Die moet van nieuwen aen wel hondert boecken lesen;
Al wat de vader wist, en komt haer niet te baet,
't Is maer het slechtste goet, dat hy de vrienden laet.
Al wat best dienen sou aen kint of naeste magen,
Wort met het rif gekist, en na het graf gedragen;
Want al wat wetenschap of nutte konsten raeckt,
En wort by testament aen niemant wegh-gemaeckt.
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't Is Godes hoogh beleyt, dat al de beste saken,
Niet als met stage vlijt tot eygen zijn te maken.
Ghy daerom, lieve vrient, weest niet te seer belaên,
Hoe dat na uw vertreck uw dingen sullen gaen.
Laet dat op sijn beloop; maer wilt u staêgh bereyden,
Om met een stil gemoet van hier te mogen scheyden;
Dit stuck dient uytgewrocht soo haest men immer kan,
En dit betaemt voor al een out en deftigh man.
Maer seght my nu een reys, heet ghy nu dit verrassen?
Voorseker dat beklach en kan u geensins passen;
Ghy hebt uw tijt gehad, en dat in volle maet,
En zijt een rijpe garf die nu te mennen staet.
Ick vinde (na my dunckt) hier driederhande saken,
Die tot mijn duyster rijck de menschen doen genaken:
De sieckten stel ick eerst, dan eenigh vreemt geval,
Set hier de jaren by, soo menigh in getal;
Maer sieckt' en ongeluck zijn ongewisse dingen,
Die somwijl door beleyt wel iemant kan ontspringen;
Maer wie'er immer komt ontrent den ouden dagh,
Bedencke dat sijn rijck niet lange dueren magh:
Dit hadje (na my dunckt) al lange moeten peysen,
Om stracx bequaem te zijn, ja, vaerdigh om te reysen.
Een jonckman kan misschien hier in wat zijn verschoont,
Maer fy een grijsen baert, die sich hier sloffigh toont!
't Is schande dat een mensch, die jaren heeft gekregen,
Tot noch een langer tijt hem toont te zijn genegen;
't Is schande dat een man, die lange dagen telt,
Sijn dingen (als ick koom) niet effen heeft gestelt.
Is niet de rappe ziel als in het lijf gevangen,
En sou men niet gestaêgh om vry te zijn verlangen?
En ghy noch boven al, die langh nu hebt gesien,
Wat mensch en werelt is, en wat'er kan geschiên,
Wat soeckje, lieve vrient, hier noch te zijn gelaten?
Ghy hebt veel eers gehad, en vry geen kleyne staten,
Ghy hebt een langen tijt met Princen omgegaen,
En 't is geen slecht beleyt, dat aen u heeft gestaen;
En, waerom langh gespreck, uw tijt dient nu besloten,
Ghy hebt uw levens-deel in volle maet genoten,
Soo dat'er niet een ziel van menigh duysent man
Sich van soo goeden loop met recht beroemen kan;
Ghy hoort met bly gelaet my wellekom te hieten,
Oock eer ick op u mick, of oyt begin te schieten;
Maer 't schijnt nu datje schrickt, als ick u maer genaeck,
O man van ouden dagh! dit is een vreemde saeck.
Wis, ghy wort niet verrast, ick hebbe menighwerven
Uw sinnen overtuyght van uw getijdigh sterven;
Ick heb u staêgh vermaent, dat ick niet verr' en was,
Ja, datje brooser waert als eenigh tanger glas;
En dit moet u bekent en geensins duyster wesen,
Want ghy hebt even-staêgh mijn brieven mogen lesen,
Mijn boden mogen sien, die ick tot aller stont,
Tot voor uw deure toe, tot in uw kamer sont.
OUT MAN.
Hoe, wat is dit geseyt, my boden toegesonden!
Ey lieve, met verlof, dat zijn verzierde vonden;
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Want (soo een eerlijck man geloove vinden magh)
Ick weet niet, dat ick oyt van uwe boden sagh;
Want had'er oyt een post van u tot my gekomen,
Ick hadde voor gewis de bode wel vernomen;
Ghy zijt een leelijck spoock, gelijck my heden blijckt,
Ick houw' dat uwe knecht sijn meester wel gelijckt.
Had soo een bytebauw' of monster my verschenen,
Alwaer het als een geest van stonden aen verdwenen,
't Had my door nare schrick tot aen de ziel gequelt,
En ick en had'et noyt uyt mijnen sin gestelt;
Maer nu gedenckt my niet, dat al mijn leve-dagen
Mijn oogen oyt een schim van uwe boden sagen;
En daerom segh ick noch, dat ghy voorseker dwaelt,
Of dat'er dweepery omtrent uw sinnen maelt.
DOOT.
Wel vrient, nu sie ick wel, dat uwe laetste jaren
Zijn dom in mijn bedrijf, of bijster on-ervaren.
Ghy weet ter werelt niet, na dat ick heden merck,
Hoe ick mijn saken doe, en op de menschen werck:
Mijn boden reysen staêgh, en dat aen alle kanten,
Ick hebbe, lieve maet, wel duysent af-gesanten
Van alderhande slagh, en deur het gantsche lant.
OUT MAN.
Ick weet niet, dat ick oyt òf post òf bode vant,
Die van u tot my quam.
DOOT.
Hoe, laetj' u dus bedriegen,
Of is 't u niet bekent, dat uwe dagen vliegen,
Ja, snelder henen gaen als eenigh vogel sweeft,
En dat'er menigh sterft, wanneer hy sekerst' leeft?
Ghy seght hier overluyt, dat ick te geener stonden
U boden hebt geschickt of posten toegesonden.
Wel aen, het sal terstont hier blijcken uyt de daet,
Dat ghy bezijden 't spoor, en van de waerheyt gaet:
Seght ghy niet, dat ick ben in uw vertreck gekomen?
En dat uw lieve vrou door my is wegh-genomen?
Wel, als uw weder-helft van u wiert afgescheurt,
Hoe, vrient! begrijpje niet wat u hier in gebeurt?
En als u om het lijf mijn schichten veeltijts waelden,
En iemant uw's gelijck uyt vleesch en werelt haelden,
Was dat niet klaer geseyt, dat, na een korte wijl,
Ghy mede voelen soudt de kracht van dese pijl?
Dit zijn de boden, vrient, van my tot u gesonden,
Die spraken overluyt, en als met volle monden,
Wat u gebeuren sou, en haest te wachten stont.
OUT MAN.
Maer dit is (na my dunckt) al weder sonder gront:
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Want schoon een ander sterft, is my daer aen-gelegen?
Al wat op aerde woont, dat gaet sijn eygen wegen,
Een ieder heeft sijn doot, sijn eygen levens-tijt;
Wat raeckt'et eenigh mensch, wanneer een ander lijt?
Schoon dees of gene sterft, men kan 't hem al gewennen,
Maer wie kan in dit werck uw post of boden kennen?
Wie op eens anders doot geduerigh letten sou,
En ware nimmermeer of selden buyten rou.
DOOT.
Maer dit al onverlet, ick doe veel duysent saken,
Die niet een ander mensch, maer u ten vollen raken:
Ick laet uw vrienden staen, en oock uw eygen wijf,
Mijn boden sweven staêgh ontrent uw eygen lijf.
Siet, als een grijsen baert uw wangen quam bedecken,
Moest doen niet yeder hayr u voor een lesse strecken?
En als uw duyster oogh niet sonder bril en las,
Was dat geen vaste peyl, dat ick niet verr' en was?
En als ghy rimpels kreeght, dacht ghy niet by u-selven:
De doot komt my een graft tot in mijn voorhooft delven?
En als uw swacke maegh geen spijs meer koken wou,
Was dat niet klaer geseyt, dat ick haest komen sou?
En als u sluymer quelt, soudt ghy u niet bereyden?
De slaep is mijn genan, die pooght u wegh te leyden,
Ja, treckt u na het bed', daer sich het vleesch ontbint,
En daer men niet als stof en dorre beenen vint.
En als ghy metter tijt uw tanden quaemt te missen,
Waer dat'et henen wou, dat hadje wel te gissen.
En als u sinckingh quol, of wel een schralen hoest,
Was dat niet klaer geseyt, dat ghy haest reysen moest?
Maer segh my boven dat: en hebben tsestigh jaren
U niet genoegh geseyt, wat u moet weder-varen?
Heeft al dit niet betuyght, dat ick voorhanden was,
En datje niet en waert als hoy en ydel gras?
Een huys van sachte kley, een nest van ydelheden,
Een fackel in de son, en van de wint bestreden,
Een vonck die haest verdwijnt, een speeltje van de tijt,
Een post die in der haest geduerigh henen rijt?
Een dauw', een damp, een droom, een doeck vol schrale winden,
Een mist die op den dagh niet meer en is te vinden,
Een vogel in de lucht, een bobbel in de sloot,
En, met een woort geseyt, een woningh van de doot?
Waer is niet stofs genoegh om na te mogen sporen,
Dat stracx een yeder sterft, wanneer hy is geboren?
Van daer begint de doot; mijn rijck is over-al,
In 't water, in de lucht, en in het aertsche dal.
De zee doet haren loop, en komt met holle baren
Ontrent het woeste strant ten hooghsten opgevaren;
Maer in een korten stont verloopt de snelle vloet,
Soo dat de felle golf de laeghte kiesen moet.
De son verciert de lucht met wonder helle stralen,
Doch na een kleynen tijt soo moetse weder dalen;
De nacht besluyt het werck, en noyt soo klaren dagh,
Die niet in korten stont haer glans verduystert sagh,
Al zijn de bloemen schoon, sy moeten haest verdwijnen,
Als maer een heete son daer op begint te schijnen;
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En geen soo groenen kruyt, dat niet ter neder-sijght,
Wanneer het maer een worm ontrent sijn wortel krijght.
Waer toe een langh gespreck? waer sich de menschen keeren,
Sy konnen haren aert en mijne wetten leeren:
Het bont aen haren rock, de schoen aen haren voet,
Die seggen yeder een, hoe dat hy worden moet.
OUT MAN.
Ick hebbe menighmael in Godes boeck gelesen,
Hoe ghy in ouden tijt uw komst hebt aengewesen;
Ick vint in Daniël, hoe dat een menschen hant
Quam sweven voor het volck, en schrijven aen de want.
De Koningh sagh het spoock, en al de groote luyden,
En wat de meeningh was, dat liet hem God beduyden;
Dit maeckte groote schrick, en 't was een naer bedrijf,
Te sien een menschen hant bewegen sonder lijf.
Hadt ghy my soo een post of bode toegesonden,
Of ware dat gesicht in mijn vertreck gevonden,
Soo hadd' ick mogen sien, dat ghy niet verr' en waert,
De menschen leeren best uyt dingen tegen aert;
Maer watje nu verhaelt, dat zijn maer slechte saken,
Die ons van uwent weegh geen indruck konnen maken:
Dies staet'et onbeweeght, en op een vasten gront,
Dat ghy tot mijn vertreck geen boden uyt en sont.
Of ick veel jaren heb, waerom my des te quellen?
De jaren zijn alleen om renten op te tellen.
Daer wort'er menigh grijs, oock in sijn beste tijt,
Schoon dat hy geen verderf van uwe schichten lijt.
De swackheyt die men voelt ontrent de buyten-leden,
En stijft al mede niet de gront van uwe reden;
Of schoon de wagen kraeckt, noch duurt hy langen tijt,
Indien men niet en holt, maer sachtjens henen rijt.
Wat kruyt en bloemen raeckt, of teêre velt-gewassen,
Hoe kan dat op den mensch of sijn gedaente passen?
Al wat in hoven groeyt is naeckt en ongekleet,
Het lijt gestrenge kouw en menigh ander leet.
De mensch, in 't tegendeel, die laet hem wel bewaren,
En leeft door goet beleyt by-wijlen hondert jaren;
En hierom is 't gebeurt, dat al het jeughdigh gras
My niet als recht vermaeck, en enckel vreughde was.
Hoe sou een schoone bloem of versch ontloke rosen,
Of fruyten in den Herfst, die schoon en aerdigh blosen,
My stellen voor het oogh de prangen van de doot,
Oock als ick lustigh ben, en buyten alle noot?
Dat ware (na my dunckt) een sake buyten reden;
Waerom het quaet gevoelt, oock eer het wort geleden?
Een die voor uw gewelt geduerigh sit en beeft,
Is doot, vermits hy vreest oock dan, wanneer hy leeft.
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DOOT.
Ghy schijnt (na dat my dunckt) uw klachten hier te maken,
Om dat ick uw vertreck te vaerdigh kom genaken;
En doet daerom versoeck, dat ick niet haesten wou,
Maer dat ick voor een wijl tot u niet komen sou.
Maer op mijn wetsteen (vrient) en zijtge niet geslepen,
Vermits ghy dit geheym niet recht en hebt begrepen;
Ghy daerom (mach'et zijn) leert noch op heden wat,
En maeckt, dat ghy dit werck op beter gronden vat.
Ghy meynt, dat yeder mensch wort van my wech-genomen,
Vermits ick tot het volck gewoon ben af te komen:
Doch (met verlof geseyt) ghy weet'er weynigh af;
Want schoon ick stille sta, noch snelt ghy na het graf.
Ick kom niet tot'et volck, maer 't komt tot my geloopen.
OUT MAN.
Het schijnt of datje jockt of brillen wilt verkoopen:
Want ghy spreeckt sonder slot of met een lossen sin;
Is 't vreemt? Uw' kale kop en heeft geen hersens in.
DOOT.
Leert koppen, als ick heb, en grijse baerden eeren,
Maer komt hier mijn geheym en nutte dingen leeren;
Siet, 't is de waerheyt selfs, dat ick u heb geseyt.
OUT MAN.
Soo dient dan uw' gespreck vry nader uytgeleyt,
Of ghy sult mijn verstant in twijffel laten steken.
DOOT.
Wel hoort, ick ben geneyght hier nader af te spreken:
Ghy weet, dat voor den mensch sijn pael hier is geset,
En die staet even soo gelijck een stale wet;
Daer is een vasten tijt voor yeder een besloten,
Soo die noch komen sal als die men heeft genoten;
En daerom ofje stil of wonder besich zijt,
Uw' tijt doet haren gangh, en ghy met uwen tijt:
Of ghy dan naerstigh werckt of zijt gewoon te gapen,
Of datje sit en malt of geeft u om te slapen,
Ghy snelt na mijn paleys, dat is: na 't duyster graf,
En siet, van desen loop en laetje nimmer af,
Tot datje my genaeckt, en neder komt te sijgen
Ter plaetse daer men rust, en alle monden swijgen.
Is dit niet klaer genoegh? my dunckt aen uw gelaet,
Dat ghy noch iet begeert, dat noch al nader gaet.
Ick wil u dit geheym dan klaerder openbaren:
Beelt u een mart-schip in, dat vaerdigh komt gevaren:
Hier zit'er een en leest, een ander sit en gaept,
Een derde blaest taback, een vierde sit en slaept;
Het jacht gaet echter voort, gedreven van de winden,
En dat men gister sagh, is heden niet te vinden;
Nu, of het schip laveert of maeckt een snelder spoet,
Het komt ter rechter plaets, en daer het wesen moet:
Siet, hy die sat en las, en die heeft sitten mallen,
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En die sijn ruste nam, als in den slaep gevallen,
Zijn al, òf met gewoel òf met een stil gepeys,
Gekomen metter tijt ten eynde van de reys.
Doch hy die sat en sliep, met dat hy quam t'ontwaken,
Sagh doen eerst waer hy was, en riep: o vreemde saken!
Ick ben niet uyt het schip of van de plaets gegaen,
En des al niet-te-min ons reys die is gedaen.
Dies spreeck ick tot my selfs: o wonderbare dingen!
Siet, 't wijl hier dese malt, en die een deuntjen singen,
Soo is de reys vol-ent, en ick en voelde niet,
Tot dat de schuyte streeck, en aen de kaye stiet.
Nu weetje (na my dunckt) wat ick heb willen seggen.
OUT MAN.
Ick bid u noch eenmael dit nader uyt te leggen;
Het is een wichtigh stuck, dat recht moet zijn verstaen.
DOOT.
Ick wil op uw versoeck hier in noch klaerder gaen.
Ghy hoort, hoe dat het schip een droomert henen voerde,
Schoon dat hy stille sat, en niet een lit en roerde;
Wel, 't schip, dat is de tijt, de slapert yeder mensch.
Is dat u niet genoegh?
OUT MAN.
Ick hebbe, dat ick wensch;
Dies wil ick niet alleen dit beelt en voorstel prijsen,
Maer dat ick recht versta, dat wil ick oock bewijsen:
Ghy leert ons door een schip, hoe dat ons leven gaet,
En dat'et altijt loopt, en nimmer stil en staet;
Noch gaeje boven dat ons hier voor oogen stellen,
Hoe dat ghy niet tot ons, maer wy tot uwaerts snellen;
En dat'et soo geschiet, oock schoon men sit en gaept,
Ja, dat ons tijt verloopt, oock als men sit en slaept.
Is dat niet uw verstant?
DOOT.
Ghy hebt het wel begrepen:
De tijt komt sonder hulp het leven wech te slepen,
En dat'et soo gebeurt dient staêgh te zijn bedacht.
OUT MAN.
't Is nut, dat yeder mensch op desen handel acht;
Maer ghy hebt meer verstants, als ick voor desen giste,
En ick heb meer geleert, als ick te voren wiste:
Ick dacht, ghy waert alleen een rif of made-sack,
En dat'er geen vernuft in dit geraemte stack;
Maer nu word' ick gewaer, dat in uw' dorre beenen
Al vry wat anders steeckt, als wel de luyden meenen.
Neemt my ten besten af, dat ick eerst grilligh sprack.
DOOT.
Ghy wist niet, als ick merck, wat in mijn boesem stack.
Nu, wie en wat ick ben, houw ick geen mensch verholen;
Siet, 'k heb meest over-al niet weynig hooge scholen,
Acht daerom geensins vreemt, al heb ick iet geleert,
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Dat my kan dienstigh zijn, en u ten goede keert.
OUT MAN.
Hier word' ick wederom gedwongen iet te vragen,
Ick bidde, dat het u doch niet en magh mishagen;
Ey lieve, segh een reys waer uwe scholen zijn,
Indien niet in de daet, ten minste in de schijn.
Ick heb Parijs besocht, en Orleans betreden,
Van Oxfort menighmael na Camerits gereden,
En Leyden ken ick wel, en Utrecht boven dien,
Maer heb van uwent weegh geen leer-plaets oyt gesien,
Ja, niet daer van gehoort; ghy moet voorseker dolen,
Men kent te geener plaets uw wijt-beroemde scholen;
Noyt quam in mijn gepeys, en min in mijn gesicht,
Een school tot uwen dienst voor desen opgericht;
Ja, niet een kleyn vertreck vont ick voor u te wesen,
Daer oyt òf deftigh man òf doctoor heeft gelesen;
Veel min een hooge school bekent op uwen naem;
Want die en kende noyt de vleugels van de Faem.
En schoon men vont'er een, wie sou daer lessen hooren?
Uw naem klinkt al te vreemt in jonger lieden ooren;
Soo dat ick niet en weet (sie daer, ick spreke ront)
Waer ghy oyt scholen had, of immer hebben kont.
DOOT.
O vrient! die haren voet in vreemde landen setten,
Behooren met verstant op alle dingh te letten.
OUT MAN.
Dat heb ick, na my dunckt, voor desen al gedaen,
Maer van uw hooge school geen tijdingh oyt verstaen,
Schoon dat ick wijt genoegh mijn oogh heb laten swieren.
DOOT.
Ja, soo de jonckheyt plagh, ontrent de jonge dieren,
Of in de Fransche kust òf in het Britten-lant.
OUT MAN.
Dat spel heb ick al langh gewesen van der hant.
Maer om van ons gespreck niet verder af te dolen,
Segh op, waer is de plaets van uw vermaerde scholen;
Want ick en kan niet sien, waer ghy die wijsen sult,
Des wacht ick uw bericht, en schier met ongedult.
DOOT.
Wel aen, maer t'wijl ick spreeck, wilt op mijn woorden mercken:
Daer is een hups gebou, en meest by alle kercken,
Met oordeel opgerecht, en veeltijts in het groen,
Siet, daer is dat gestaêgh mijn doctors lessen doen.
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OUT MAN.
Wat lessen, is'et raes? Siet, wat onguere streken!
Het is 't kernekel-huys, daer van ghy schijnt te spreken;
Is dat een hooge school? Eylaes! men vint'er niet,
Als dat men sonder lust, ja met asgrijsen siet:
Daer leggen onder een hooft-schelen, beenen, ermen,
Al dingen recht bequaem om ons te leeren kermen;
Wie heeft'er oyt gesien, dat hier een doctor las,
Of dat'er oyt student by desen handel was!
Voor my 'k en weet'er geen, en wie doch sou'er lesen?
Hier soeckt geen levend' mensch als hoorder by te wesen;
Des neem ick 't voor een droom, al watje seggen kont,
Een rif is sonder tongh, ja dickmael sonder mont.
DOOT.
Noch segh ick evenwel, dat hier mijn dienaers spreken,
Ja, segge boven al, dat hier mijn doctors preêken.
OUT MAN.
Nu, seght al watje wilt, het is een rechte quack,
Dat iemant sonder mont, of sonder tonge sprack.
DOOT.
Wel hoe, en zijnder dan geen luyden oyt gevonden,
Die spraken sonder hulp van tongh of rappe monden?
Te Rome was een volck, dat kon hem doen verstaen1),
Oock schoon het geen geluit en was gewoon te slaen.
Een doots-hooft, lieve vrient, als veel hier zijn te vinden,
Dat leert een ieder mensch sijn tochten in te binden,
Dat leert een ieder mensch, dat hy van dat getal
In 't korte wesen moet, en vaerdigh wesen sal.
Om hier dan ront te gaen, dit zijn de Professoren,
Die ick tot dit gebruyck heb overlangh gekoren:
En of'er niemant spreeckt, een lijf of mager been
Is krachtigh sonder tael, en door 't gesicht alleen.
Waer nu een nieuwe kerck op heden is te bouwen,
Daer woud' ick, soo ick kon, dit laten onderhouwen,
Dat, eerder eenigh mensch mocht in den tempel gaen,
Voor eerst mijn hooge school voor aen sou moeten staen.
1) Pantomimi.
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En daerom woud' ick dan aen alle menschen seggen,
Dat ieder dit gesicht moest naerstigh overleggen;
Op dat het dienen mocht, om wel te zijn bereyt
Tot dat haer predicant of ander leeraer seyt.
OUT MAN.
Wel doot! na dat ick sie, ghy wilt als heyligh schijnen,
Maer ick sal u terstont den hooghmoet doen verdwijnen;
Ghy spreeckt of ghy een Sant, ja schier een Engel waert,
Maer siet, ick weet den gront van uw' vernijnden aert;
't En is van heden niet, dat ick'et heb vernomen,
Van waer uw' slim gebroet voor desen is gekomen;
De sond', het grousaem spoock, heeft dat u niet geteelt2),
En heeft de Duyvel selfs hier onder niet gespeelt?

2) Rom. cap. 6. vers 23. Jac. cap, 1. vers 15.
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Wilt ghy dan, grousaem dingh, hier deftigh komen spreken,
Ja, dat noch vreemder is, wilt ghy hier komen preêken?
Dat is een seltsaem werck, ick kan het niet verstaen,
't Zijn saken, na my dunckt, die uyt den regel gaen.
Hoort wat ons spreeckwoort seyt: siet, als de vossen preêken,
Soo dient'er opgelet, 't en zijn maer loose treken;
t'Sa boeren past'er op, en neemt uw' gansen waer,
En stelt die linckers uyt tot op het naeste jaer.
Hout dat voor u geseyt.
DOOT.
Hoe, zijtge niet bedreven
In saken overlangh van mijn bedrijf geschreven?
Is dan uw deusigh breyn van wetenschap ontbloot?
En hebje noyt gekent den Dooder van de doot?
Die was eerst als een vloeck, maer nu een grooten segen,
En dit is Godes volck, door Godes soon, verkregen:
Want als die groote Vorst hier in de werelt quam,
Doen was 't dat hy de doot haer kracht en prickel nam.
Het spoock, daer vanje spreeckt, dat is al langh gestorven,
En voor des Heeren volck is beter doot verworven;
Siet, Christus even-selfs die neemt my voor een slaep,
En soo sal ick u zijn, zijt ghy des Heeren schaep;
Ghy, schelt my daerom niet, als of ick waer gekomen
Van eenigh slim gebroet, daer van de zielen schromen;
'k En ben voortaen niet meer aen sond' of Duyvel vast,
En op Gods heyligh woort is 't dat mijn reden past.
Waer ick van Duyvels aert, sou ick goet kunnen spreken?
De Duyvel is een poel, ja smisse van gebreken.
Siet vry, of ick de stof of gront van mijne tael,
Of uyt den swarten poel of van den Duyvel hael.
Waer is'et niet bekent, dat d'uytgesproke reden
Gewisse teyckens geeft van goed' of quade zeden?
En 't is een oude spreuck, dat 't uytgestorte vat
Ontdeckt den rechten aert van 't toegesloten nat.
OUT MAN.
Hoe, zijt ghy dan de doot, die Christus heeft gesegent,
Soo heb ick (t'mijner schult) u niet te wel bejegent.
Nu stelt op heden vast, als ghy die naem gebruyckt,
Dat my de gantsche ziel door blijtschap als ontluyckt.
Komt vry met dat bescheit ontrent mijn boesem kloppen,
Gewis, ick sal voor u geen oor of herte stoppen;
Doch laet ons vrienden zijn, en hier zy ons begin,
Maer als ick qualijck ga, bestraft my niet-te-min:
Als my aen u iet schort, soo wil ick 't mede seggen,
En dat magh yeder een dan aen sijn boesem leggen;
't Is wel van outs geseyt, als ick noch heden merck,
Dat onderlingh vermaen is vrienden eygen werck.
Dit bid ick onderdies: laet ons niet vinnigh spreken,
Dan sal ons heus vermaen geen vrientschap konnen breken;
Ick sie, een vinnigh woort verbittert menighmael,
Dat eerst gewonnen scheen door kracht van soete tael.
DOOT.
Wel, hebj' iet tegen my, soo wilt'et openbaren,
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U sal haest goet bescheyt en antwoort wedervaren.
OUT MAN.
Wel vrient, ghy weyt te breet, gelijck ick heden sie,
Ghy wilt schier over-al gaen plegen heerschappie;
Ja, pooght aen al het volck te geven uwe wetten,
En doet aen alle kant uw' nare wapens setten;
Dien hooghmoet, lieve vrient, en hebje niet geleert
Van che uw gantsch bedrijf heeft anders omgekeert;
Die was van sachten aert, en socht geen hooge staten.
DOOT.
Mijn ampt heb ick van God, dat kan ick niet verlaten,
En sal mijn saken doen, tot God het aertsche dal,
Gesuyvert door het vuur, eens beter maken sal.
Maer ghy stelt, na ick hoor, uw lust in hooge staten,
En wilt (gelijck men seyt) de werelt niet verlaten,
Hebt oock al wederom bedacht een nieuwe vont,
Op dat ick u verliet of immers stille stont;
Maer dat moet anders gaen.
OUT MAN.
Ghy zijt hier in bedrogen,
Ick heb van dat bejagh mijn sinnen af-getogen;
Want, God zy des gelooft! by my wort nu geklaeght,
Dat oyt mijn ydel hert de werelt heeft behaeght;
Wat pracht en eersucht raeckt, ick laet de menschen spreken,
Ick hate dat gewoel, en bender af-geweken;
Het seggen van het volck en is maer losse praet,
Maer ieder heeft te sien hoe dat sijn herte staet.
Ick hebbe (Gode lof!) den eer-sucht overwonnen,
En hebbe boven dat een beter staet begonnen,
Een staet, die my den geest van vlees en werelt scheyt.
DOOT.
Hout op, het is te veel van uw bedrijf geseyt;
Wat hebje nieuws begost? hebt ghy u konnen geven
Of tot een heyligh ampt òf tot een klooster-leven?
Of wat is 't voor een werck, dat ghy nu hebt gedaen?
OUT MAN.
Indien het u gevalt, dat sulje nu verstaen:
Ick heb een deftigh ampt, daer in ick was geseten,
Niet af-geleyt alleen, maer schier als wegh-gesmeten;
Want schoon ick wert versocht te blijven in den staet,
Ick liet het wichtigh pack, en oock den hoogen raet.
Ick pooghde vry te zijn, ick wert'er toe-gedreven,
En om dat wel te doen, koos ick het buyten-leven:
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Want als ick van het ampt was los en vry gestelt,
Soo nam ick tot verblijf mijn woningh op het velt;
Dies ben ick nu ontlast van duysent sware saken,
Die my tot in de ziel bekommert konden maken,
Als dickmael is gebeurt. Ick leve nu ter tijt,
Niet als een man van staet, maer als een Eremijt.
Ick heb al menighmael iet goets hier van gelesen,
En 't is by destigh volck my dickmael aengepresen.
Nu proef ick even-selfs wat hier van wesen magh,
En hoop'et soo te doen tot aen mijn lesten dagh.
DOOT.
Maer segh my doch een reis, wat meenje daer te vinden?
OUT MAN.
Voor eerst, ben ick gemeynt mijn tochten in te binden;
En onder dit beslagh soo leer ick, lieve vrient,
Al wat my tegen u en uwe pijlen dient.
Ick sie hier alle daegh, dat kruyt en planten sterven,
Ick siese wederom een nieuwe jeught verwerven;
Ick sie, dat hier een bloem op heden jeughdigh groeyt,
Maer is in korten tijt ten vollen uytgebloeyt.
Ick sie, dat hier het gras, het ciersel van der aerden,
Als hoy wert opgepackt, als schier van geender waerden;
Ick sie, dat een die maeyt het al ter neder leyt,
Gras, bloemen, edel kruyt, al sonder onderscheyt;
Dit pas ick op my selfs, en weet daer uyt te trecken
Iet dat mijn dof verstant is machtigh op te wecken;
Ick leer hier even-staêgh van dor en jeughdigh kruyt,
Hoe ghy, door Gods bevel, hier alle dingh besluyt.
Ick weet de tijt genaeckt, dat ghy my sult bestoken,
Des heb ick tot mijn ziel op heden dus gesproken:
Maeckt, datje met gedult ons treurigh hert verkloeckt,
Lijt datje niet en wilt, soo krijghje datje soeckt.
Siet, in en door het groen bestier ick mijn gedachten,
En leere sonder schrick op uwe komste wachten;
Ick wil van nu voortaen geen woningh in de stadt,
Ick ben den schoonen Haegh, en al haer wesen sat:
Oock wil ick, by gevolgh, na desen geensins wenschen
Of aenspraeck van het volck òf toeloop van de menschen;
Gewoel is my een walgh, en eensaem wesen lust,
Want daer is, na my dunckt, de woonplaets van de rust.
Ick vind' hier groote stof om veel te mogen leeren,
Ja, vind' hier grooter stof om God te mogen eeren;
Ick vind' hier wonders selfs, soo dat ick neder-kniel,
En eere Godes werck door ootmoet in de ziel.
Ick vind' hier geen bedroch, geen lock-aes voor de sonden;
Geen mensch wort hier verleyt door list en slimme vonden.
Ick sie hier geen beleyt, dat quade nucken broet,
Ick sie hier niet een mensch voor wien ick schricken moet;
Al wat in steden is, dat kan de sinnen trecken,
Of door een ydel oogh tot eenigh quaet verwecken:
Maer wat God hier verleent, en uyter aerden wast,
Maeckt ons los van het vleesch, en aen den Hemel vast.
Hier is geen loose schijn, wie hoeft'er oyt te veysen?
Hier is 't daer ick besorgh, om wel van hier te reysen.
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Hier is 't dat mijn gebaer, mijn oogh, en stil gelaet,
Met dat van binnen is in een gedaente staet.
Waer dat mijn ooge swiert, des Heeren wonderwercken
Bewegen mijn gemoet, om die wel aen te mercken;
Al wat ick tot vermaeck voor desen had geplant,
Daer sie ick even-staêgh als Godes eygen hant;
En dit gesicht alleen, dat kan my voetsel geven
Tot innerlijck vermaeck, waer van de zielen leven.
Siet, Esdra wert verlicht, als hy in 't groene sat,
En niet, tot 's lijfs behout, als kruyt en bloemen at.
Mijn dienst is trou geweest, en hebbe niet te passen,
Of nijt of achter-klap op my bestaet te bassen;
En schoon een boose tongh vergift en swadder schiet,
Het sweeft my om het oor, maer treft mijn herte niet.
Een ziel haer wel bewust, is niet te vergelijcken
By rijckdom, hoogen staet, of groote koninckrijcken;
En als men die geniet, dan is een drooge beet
Vry beter, als de kost die Prins of Koninck eet.
Ick wou, indien ick kon, een woningh laten bouwen,
Daer ieder ean vermocht mijn wesen aen te schouwen;
Ja, daer men boven dat mocht hooren met gemack,
Wat ick in 't openbaer of in 't bysonder sprack.
Ick leve voor my selfs, ten dienste van de menschen,
Ick leve voor mijn ziel, wat kan ick beter wenschen?
'k En doe geen ondersoeck, wat dees' of gene doet;
Geen ander rugge-spraeck als God en mijn gemoet.
Siet daer, in ronde tael, den gront van mijn gedachten,
En daer op wil ick God en sijnen zegen wachten.
DOOT.
Hoe, wat is dit geseyt? Voorwaer ick worde gram,
Ghy stil, in 't woeste velt, en in het wilde, tam?
Doch watje nu verhaelt, dat schijnt wat by te komen,
Om tot een goet begin te werden opgenomen;
Want blijfje staêgh gesint op dese voet te gaen,
Wy sullen (na my dunckt) malkander haest verstaen;
Doch eerst (soo ick het nam) en sochtje maer te praten,
Op dat ick tegen u mijn aenslagh zou verlaten:
Maer niemant heeft de doot met woorden oyt gepaeyt,
Haer vlijt is al te groot, als sy de werelt maeyt:
Maer treckt uw sinnen af van al uw groene dalen,
Want sooje verder gaet, ghy sult'er in verdwalen;
Laet dit aen 't jonge volck, die past het jeughdigh groen,
Maer ghy moet heden selfs al grooter saken doen;
Soeckt hier geen futselboeck, 'k en magh niet langer kallen,
Daer moeten heden noch wel duisent hoofden vallen;
Ghy daerom, maeckt'et kort en voeght u na den slagh,
Op dat ick met gemack u nederleggen magh.
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OUT MAN.
Wel hoort, het is soo verr' dat ick u soude schromen,
Of door een swaer verdriet nu werden ingenomen,
Dat ick te deser tijt iet soets in u gevoel,
Vermits ghy my verlost uyt al dit vreemt gewoel.
Het is u wel bekent, dat even groote lieden,
Die voor een machtigh heir niet zijn gewoon te vlieden,
Wel schroomigh zijn geweest eer slagh of strijt begon,
Ja soo, dat schier de schrick haer krachten overwon;
Maer als de vyant quam, en hart begon te treffen,
Soo gingh het killigh hert in koenheyt sich verheffen,
Soo dat men in de krijgh, ja, in den eygen slagh,
Geen vrees in haer bedrijf, maer manne-daden sagh.
Ick bidde mijnen God, al scheen ick eerst te treuren,
Dat my soodanigh heyl op heden magh gebeuren,
Siet, ick ben dickmael swack, en dan eens weder sterck;
Maer staêgh hier vast te gaen, dat is een deftigh werck.
Het graf ter rechter tijt, een hert daer toe-genegen,
Dat acht ick voor geluck, ja Godes hooghsten zegen;
Dies bidd' ick andermael, als ghy my treffen sult,
Dat ick magh willigh zijn, en scheyden met gedult.
Wy zijn van weecke stof: geringh en kleyne saken
Die konnen menighmael ons sinnen gaende maken;
Want als ons iet gebeurt, dat vremt of droevigh schijnt,
Dan is 't dat menighmael ons beste kracht verdwijnt:
Maer als men naderhant gaet spreken met de reden,
En rijst tot sijnen God, en offert hem gebeden,
Soo wort de geest versterckt, en schept dan weder moet,
Ja, pleeght gansch ander werck, als hy te voren doet.
De geest is soo verknocht aen dese buyte-leden,
Dat hy gansch noode scheyt, al is'et tegen reden.
Schoon dat een Christen-mensch verwacht een beter staet,
Noch is 't hem dickmael leet, wanneer hy henen gaet.
Hier spreeck ick tot mijn ziel: verdraeght oock harde slagen,
Het is de meeste pijn geen pijn te konnen dragen;
Sta vast, ghy die wel eer in desen u vergreept:
Die gaen wil wort geleyt, die niet en wil, gesleept,
Al wat ontrent u is, en zijn maer sware packen,
Ghy moet genegen zijn die van u wegh te smacken;
Ghy hadt eens vellen om, eer ghy geboren waert,
En 't is niet uw' alleen, maer aller menschen aert.
Doch eer de gulde son uw' leden quam beschijnen,
Soo moest dien omme-slagh en 't ydel vel verdwijnen;
Siet, dan wort eerst de mensch gelijck hy wesen moet,
En 't gaet hem even soo die na den Hemel spoet.
De vellen altemael, die om uw leden hangen,
Keurt die geheelijck af, en even met verlangen;
Ghy sult na korten tijt, en na geringe pijn,
Vernemen, na den nacht, een helle sonne-schijn1).
Ghy zijt niet sonder pijn uw' moeder af-genomen,
Doen ghy zijt uyt de nacht, en in het licht gekomen;
Vint daerom geensins vremt, dat ghy met pijne scheyt,
Wanneer de bleecke doot uw lichaem nederleyt.
1) Quid contristaris? Ita fieri folet, pereunt semper velamenta nascentium, 1ste dies, quem
tanquam extremum reformidas, aeterni natalis est. Seneca Epist. 103.
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Gebruyckt hier recht gedult, en wilt u niet ontstellen,
Al scheurt het los beslagh van dese teêre vellen;
Scheyt van dit buyten-werck, en acht het lichaem niet,
't Is uw' geboorten-dagh dien ghy den lesten hiet.
Doot! doeje my verscheen, ick moet'et u bekennen,
Ick wenscht' een vaerdigh paert, of wel geswinde pennen,
Om met een snellen loop van u te mogen vliên
Ter plaetse, daer mijn oogh u niet en mochte sien.
Maer nu, soo roep ick uyt: wat heb ick meer te wenschen,
Als spoedigh in te gaen den wegh van alle menschen!
Ick weet, dat my de doot geen hinder brengen sal,
Het graf en is geen plaets van druck en ongeval.
Hoe kan men beter staet of soeter troost verwerven,
Als na een langh gewoel gerust te mogen sterven?
Die zegen, lieve God! heb ick van u verwacht,
En 't is my groot vermaeck hier toe te zijn gebracht.
De Duyvel heeft de konst om in 't verschiet te schild'ren,
En doet al menighmael een ledigh hert verwild'ren;
Hy beelt ons wesen af, als buyten alle noot,
Ja, stelt ons boven reyck en verre van de doot.
Maer, duysent-kunstenaer, ghy sult my niet bedriegen,
Ick wil mijn waerde ziel in slaep niet laten wiegen;
Ick weet, dat mijn vertreck niet verre wesen kan,
En waerom langer tijt voor soo bedaeghden man?
Nu doot! doet Gods bevel. Ick wensch te zijn ontbonden
Van dit ellendigh vleesch, een smisse van de sonden;
Komt, breeckt dit aerden vat, en stout'et in het graf,
Ick legge met vermaeck dit ydel wesen af.
Ick segh mijn Schepper danck, die heeft my laten proeven,
Wat iemant vrolijck maeckt, en wat hem kan bedroeven,
Hoe dat de jonckheyt malt, en wat den ouden dagh,
Ten goede van de geest, den mensche geven magh.
God heeft mijn ziel geleyt door alle levens-declen,
En dat kan menighmael al groote seylen heelen;
Want die in al sijn doen alleen maer droomen sagh,
Soeckt, als hy wacker is, de waerheyt van den dagh:
Want als men niet en vint in alle werelts-saken,
Dat ons het innigh deel vernoeght heeft konnen maken,
Dan soeckt men nader troost, waer in men beter leert,
Hoe sich een moede ziel tot haren Schepper keert.
Ick dancke mijnen God, die heeft my tijt gegeven,
Dat ick mijn domme jeught hebb' mogen overleven;
Dat ick na langh gewoel soo verr' nu ben gebracht,
Dat ick in mijn gemoet geen aertsche dingen acht.
Dies segh ick overluyt: al mocht ick heden kiesen,
Te groenen op een nieuw gelijck de jonge biesen,
En werden dat ick was, ick nam het geensins aen;
't Is best, te rechter tijt tot rust te mogen gaen.
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Wanneer een mensch gevoelt, dat hy begint te sterven,
En dat hy van het vleesch geen troost en kan verwerven,
Dan moet hy maer alleen tot sijnen Schepper gaen;
Want al wat werelt hiet, dat heeft in hem gedaen.
Hy moet dan maer alleen op sijnen God betrouwen,
Die al wat nedervalt, is machtigh op te bouwen;
Die kan alleen ontdoen de banden van de doot,
En troost ons treurigh hert, al is de pijne groot.
Och Heer! ick wert gewaer, uyt veelderhande saken,
Dat my de bleecke doot eer lange sal genaken;
Sent doch tot mijn behulp de kracht van uwen geest,
En maeckt in dit gevaer mijn sinnen onbevreest.
Wanneer mijn innigh hert ten lesten sal beswijcken,
Laet dan mijn waerde ziel geen kaerse doch gelijcken:
Die geeft wel eenigh licht, misschien een uure langk,
Maer eindigt sonder glans, en met een vuyle stanck;
Laet my veel liever zijn gelijck de versche beken,
Die eerstmael uyt een bergh of hooge velden leken,
Bequaem maer (soo het schijnt) te drencken eenigh vee,
Doch worden op het lest, gelijck een kleyne zee.
En ghy, o Godes soon, in eeuwigheyt gepresen,
Wilt doch in dit gevaer mijn heyl en steunsel wesen!
Ick scheyd' op uw gebodt uyt dit ellendigh dal,
Ontfanght mijn bange ziel, als die verhuysen sal.
Ick bidde voor het lest, ick bidde met verlangen,
Laet my door uwen geest oock dese beed' ontfangen;
Ghy hebt my gunst gedaen veel hondert duysent werf,
Ey! voeght'er eene by, terwijl ick heden sterf:
Laet my door sware pijn de sinnen niet verrucken,
Wanneer de leste stuyp mijn herte sal verdrucken;
Laet my doch uwen troost, oock in den lesten stont,
Gevoelen in den geest, en uytten met den mont!
Wel doot, ick was van u een weynigh afgeweken,
't Was tijt, na dat my docht, mijn Heylant aen te spreken;
Nu weet, dat ick alleen op uwe komste wacht,
Ghy, doet na Gods bevel.
DOOT.
Dit had ick niet gedacht.
Hoe kan doch eenigh mensch mijn schicht soo weinigh achten,
Dat hy oock sonder schrick mijn pijlen sou verwachten?
Hoe soud' hy welgemoet of vrolijck konnen zijn,
Die, als ick hem genaeck, verwacht de leste pijn?
De wijste die men kent òf in het machtigh Romen,
Of in het Grieckenlant, en konden noyt betomen
De schrick van haer gemoet, als ick maer neder quam,
Of dat ick mijn vertreck ontrent haer leger nam;
Nochtans was daer het volck gants besich om te soecken,
Door wijser luyden raet, of uyt geleerde boecken,
Het puyck of innigh mergh van al dat wijsheyt hiet;
Maer tegen mijn bedrijf en vont men echter niet,
Noch oock wat na de doot de menschen plagh te volgen;
Dat ghy nu hooger sweest, des ben ick gantsch verbolgen:
Hoe, kont ghy meerder troost of soeter vreughde sien,
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Als soo een deftigh volck, en al die wijse liên?
Sy vonden geen behulp, dat iemant kon vermaken,
Hoe grooten redenaer haer bedde quam genaken;
En of hy deftigh sprack, en seyde wat hy kon,
Een ieder sagh met schrick den swarten Phlegeton;
Een die op dese stof sijn hooft langh had gebroken1),
Heeft met een vollen mont dit vonnis uytgesproken:
Ey, wat vermagh de mensch ontrent den lesten noot,
De schrick van alle schrick is in de bleecke doot.
Geen mensch had oyt de macht, oock met gestage sorgen,
Te recken sijnen tijt tot aen den naesten morgen:
Geen mensch heeft noch de macht, ja niet de grootste man,
Dat, hy een ure tijts hem vast belooven kan.
Geen mensch was daer bequaem om troost te mogen geven,
Wanneer men henen gingh uyt dit kort-wijligh leven.
Wel hebje nu ter tijt een grooter binne-kracht,
Dat ghy nu min als oyt mijn harde pijlen acht?
OUT MAN.
Noch Romen, lieve vrient, noch al de wijste Griecken,
En waren oyt versien met soo geswinde wiecken,
Als wy op heden zijn; God moet des zijn gedanckt,
Dat ons in dit geval geen nare schrick bevangkt.
Die luyden wisten niet waer datse souden varen,
Vermitse van haer doen geheel onseker waren,
En veel noch onder hen geloofden, dat de ziel
(Gelijck ons nietigh lijf) oock u ten deele viel.
Maer wy, God zy gelooft, die sekerlijck gelooven,
Dat ghy van 't eeuwigh heyl geen ziele kont berooven,
Ja, dat wy van de doot voor eeuwigh zijn verlost,
Vermits het Godes soon het leven heeft gekost:
Wy, segh ick, hebben troost van onsen God verworven,
Ja, leven in den Heer, al zijn wy schoon gestorven.
't Is Godes lieve Zoon, die, met sijn eygen bloet,
Den Vader heeft voldaen en onse schult geboet.
Dewijl dan, 't is bekent, ons Heylant heeft geleden,
De Vader heeft versoent, en hem voor ons gebeden,
Soo moet dan by gevolgh het graf en leste pijn
Ons maer een wegh alleen tot beter leven zijn.
Nu segh my doch een reys, kan hem de doot verdrieten,
Die even na de doot het leven sal genieten?
Een leven, daer geen doot of ander ongeval,
Maer onbegrepen vreught voor eeuwigh we'en sal?
Voorwaer, een Christen mensch en hoeft geen troost te soecken,
Die hem ontrent de doot de ziele magh verkloecken,

1) Aristoteles.
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Dewijl de doot oock selfs tot troost hem sal gediên,
Mits hy door haer behulp sal God den Schepper sien.
Een man van grooten naem, die had eens groot verlangen,
Gods Soon te mogen sien met vleesch en bloet omvangen,
Dat is: juyst soo gestelt, gelijck een ander mensch;
Maer, na mijn oordeel draeght, 't was een geringe wensch.
Ons lust stijght hooger op; want dit is ons verlangen,
Gods Soon te mogen sien met hellen glans omvangen,
Met Hemels licht bekleet, gelijck hy wesen sal,
Als wy oock sullen zijn verlost van ongeval.
Siet, als dit soet gepeys in ons komt neder-sijgen,
Wie sou dan bangen angst, of schrick, of vreese krijgen
Van u, of uw' bedrijf? Voorwaer, als dit geschiet,
Soo pas ick op het graf, en al uw dreygen niet.
Ick stijgh in dit geval, ick rijse van der aerden,
Ick sweve door de lucht met ongemeene paerden;
Ick roepe sonder schrick, en buyten alle noot:
Ey, graf! waer is uw kracht, en waer uw prickel, doot?
DOOT.
Ghy weyt al wat te breet met al dees' moye saken,
En pooght ons (soo ick hoor) veel dingen wijs te maken,
Ja, seght dat yeder mensch, die 't Hemelrijck verwacht,
Mijn prickel niet en vreest noch op mijn pijlen acht.
Wel, had ick heden tijt mijn reden u te seggen,
Ick wist dit uw beleyt al anders uyt te leggen:
Siet, Christus even selfs die heeft mijn schicht gevreest,
Ja, was om mijnent wil bedroeft tot in den geest.
Wie sagh Hem wel-gemoet, wie sagh Hem oyt verblijden,
Als hem was opgeleyt den doot te moeten lijden?
Ghy weet, dat Hy wel sterck tot sijnen Vader riep,
En dat'er bloedigh sweet van Hem ter aerde liep;
En dat onaengesien, gelijck'er is te lesen,
Dat Hy dien eygen dagh sou in den Hemel wesen:
Wel, had uw Heylant selfs voor my soo bangen geest,
En sout ghy nietigh mensch voor my niet zijn bevreest?
OUT MAN.
Neen, doot! ghy waert'et niet, dat Christum dede suchten,
Ghy zijt van outs gewoon voor hem te moeten vluchten;
Want als hy maer een woort ontrent de dooden sprack,
Soo was 't dat hy terstont uw macht en ketens brack:
Door Hem verrees een maeght, soo haest sy was gestorven,
Door Hem verrees een man, in 't graf al-reê bedorven,
Door Hem een jongelingh, die op de bare lagh;
Dies weckt Hy menschen op van alderhande slagh.
Hoe, die uw eygen huys soo krachtigh kan berooven,
Sou die uw macht ontsien? dat sal ick noyt gelooven.
Veel duysent martelaers, door u van hier gegaen,
Die hebben met vermaeck uw prangen uytgestaen.
Sou dan Gods eygen Soon, die waerlijck konde seggen
Dat Hy het leven nam, en neder konde leggen,
Al na sijn raet gedroegh en naer 't Hem wel geviel,
Sou die om uwent wil ontstelt zijn in de ziel?
Neen, neen, door sijn behulp zijn al de vrome zielen
(Die ghy hebt wech-geruckt, maer God ten deele vielen),
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Met soo een bly gelaet gescheyden uyt het vleys,
Als een die nu begint een langh-gewenschte reys.
Dat Christus heeft beswaert, dat waren onse sonden,
Die had de Vader selfs aen hem als vast-gebonden;
En daerom, eer hy quam ontrent het duyster graf,
Soo droegh hy voor den mensch een algemeene straf.
Wat nu te seggen is, te dragen ons gebreken,
Is by geen swacken mont van menschen uyt te spreken:
Siet, wat de wet vereyscht, dat is by hem voldaen;
Soo dier moest ons behout den grooten Herder staen.
Maer ghy, die dit verhael op heden hebt begonnen,
Bekent hier in der daet, hoe ghy zijt overwonnen;
Ghy hadt dien grooten helt besloten in het graf,
En noch, onmachtigh spoock, soo moestjer vaerdigh af.
Ghy hadt tot uw behulp een deel Romeynsche knechten,
En 't scheen, dat uw gewelt den Hemel zou bevechten;
Maer Christus wert verruckt als uyt uw eygen schoot,
En daerom hiet hy noch Verwinner van de doot.
Dies segh ick wel te recht, had ghy hiervan geswegen,
Ick hadt soo grooten stof niet tegen u gekregen,
Maer nu heeft uw bespreck by my dit uytgewracht,
Dat ick u heden min als oyt te voren acht.
Dies ben ick wel getroost, ick wil u niet ontvlieden,
Dat ghy my nederleght, als 't God u sal gebieden;
Versekert dat hy my oock u ontnemen sal,
Als hy sal Rechter zijn van dit geweldigh Al.
DOOT.
Al datje nu bestaet zijn ongewone saken,
Want ghy ontwijckt my niet, al koom ick u genaken;
Maer ick en wil geen volck, dat my de necke biet:
Het wilt, dat niet en vlucht en wil de jager niet.
Dewijl ghy dan het vleesch zijt willigh op te geven,
Soo vint ick heden goet u wat te laten leven;
Blijft noch een wijltjen hier, en oeffent uw gedult,
Maer hout, dat ghy eer langh mijn proye wesen sult.
OUT MAN.
Dat staet aen God alleen, die kan het u gebieden,
En eer, hoe datje woelt, en sal het niet geschieden;
Maer wort van hooger hant u des bevel gedaen,
Dan is'er geen vertreck, of tegen-spreken aen.
Ick weet, dat mijn bedrijf, en gansch mijn vluchtigh leven,
Is in des Heeren boeck ten vollen opgeschreven;
Dies segh ick overluyt: mijn tijt is vast gestelt,
Mijn dagen asgepaelt, mijn uren al getelt.
Maer dit verzegelt werck, en Godes hooge boecken,
Zijn niet by eenigh mensch of onder u te soecken;
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Den inhout even selfs en is u niet bekent,
Tot God u op ontbiet, en na de werelt sent.
Die opent sijnen wil, en gaet u dan belasten,
Wie ghy te sijner tijt sult hebben aen te tasten;
En als dat hoogh gebod van mijnen Schepper koomt,
Dan wil ick henen gaen, en blijven onbeschroomt.
Doch schoon ick met het vleesch ben dapper overladen,
Het leven evenwel en wil ick niet versmaden;
Ghy zijt, na mijn begrijp, ontrent een vryen geest,
Die niet en dient gesocht, oock niet te zijn gevreest.
Geen krijghsman moet'er oit van sijne wachtplaets wijken,
Of hem moet van den wil van sijnen veltheer blijken;
Want soo hy sonder last sich elders hene went,
Soo blijckt'et, dat hy noch sijn ambacht niet en kent.
Ick sal niet henen gaen, en ghy my niet ontbinden,
Of God, die grootste vorst, sal 't goet en dienstigh vinden,
En als sijn hooghste macht het leven my ontseyt,
Dan sal ick seggen: Heer, uw dienaer is bereyt.
Ick wil van nu voortaen, ick wil tot aller stonden,
My houden in den staet, om licht te zijn ontbonden.
Hy is, na mijn begrijp, beset en wel bedacht,
Die staêgh en over-al op uwe komste wacht.
DOOT.
Wel aen, hout desen voet, soo sulje niet verschricken,
Schoon ick met dese pijl op u bestae te micken:
Maer segh my doch een reis, of my nu macht ontbreeckt,
En wat u gaende maeckt, dat ghy soo moedigh spreeckt?
OUT MAN.
Ick hebbe langen tijt, en meer als hondert-werven,
Mijn herte voorbereyt om wel te mogen sterven;
Ick sey wel eer, 't is waer: hoe grousaem is de doot,
Die ons van 's Hemels licht en alle vreught ontbloot!
Ja, waer ick iemant sach die van de werelt scheyde,
En met een diep gesucht het lichaem neder leyde,
Daer was mijn geest ontset, vermits het droef geval,
En 't was aen mijn gemoet gelijck als enckel gal:
Het wesen van de mensch, sijn stem, en laetste klachten,
Sijn ingevallen oogh ontroerden mijn gedachten;
En wat ick oyt vernam ontrent sijn laetste noot,
Dat wracht in mijn gemoet een af-keer van de doot.
Maer nu heb ick het stuck wat nader overwogen,
En God heeft desen anghst uyt mijnen geest getogen;
Ghy, hoort, indienje wilt, waer uyt die zegen koomt,
En waerom mijn gemoet uw pijlen niet en schroomt:
De sond' is my een walgh, en wat ick van te voren
In ontucht plach te doen, dat heb ick afgesworen;
Des heb ick mijnen God met ootmoet aengesocht,
En die heeft mijnen geest in beter staet gebrocht.
Dies bann' ick uyt mijn hert al wat hem kan mishagen,
En na sijn heyligh woort poogh ick my nu te dragen;
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En wijders stel ick vast, dat noyt ootmoedigh hert,
Noyt recht-verslagen ziel van hem verstooten wert.
Voor al de Vrede-Vorst, die neder is gekomen,
En om der sonden wil het vleesch heeft aengenomen,
Noem ick mijn eenigh heil, mijn troost en toeverlaet,
En 't is op hem alleen, dat al mijn hope staet.
Nu, dat men u ontsiet, en dat meest alle menschen
Een ruymen levens-tijt, en niet uw komste, wenschen,
Komt van het sondigh vleesch, een vyant van den geest
Van daer is 't, dat het volck uw swarte pijlen vreest.
Maer als men seggen magh: ons sonden zijn vergeven,
Ick voele binnen my, ick smaeck het eeuwigh leven;
Dan roept men overluyt, ja, met een blijden sin:
Waerom de doot gevreest? daer is geen hinder in.
De doot is anders niet, als, uyt de felle baren,
Een haven voor de wint te komen ingevaren;
De doot is anders niet, als, na een holle zee,
Te strijcken met gemack ontrent een stille ree.
Wat hebje, lieve ziel, voor doot en graf te schromen,
Het is een noodigh dingh, dat ons moet overkomen;
Het is een vrolijck werck voor die het wel betracht,
En dat een reyn gemoet oock met verlangen wacht.
Hier door soo wort de mensch verlost van alle sonden,
Die aen het ydel vleysch de losse sinnen bonden;
Hier door soo wort de mensch van alle qualen vry,
Van sieckten, ongemack, en harde slaverny;
Hier door soo wort de mensch verlost van alle plagen,
Van Duyvels slim bedrogh, en ongemeene lagen;
Hier door soo wort de mensch ten lesten eens bevrijt
Van stillen achterklap en openbare nijt;
Hier door soo wort de mensch bewust van hooge saken,
Daer toe sijn dom vernuft hier niet en kan genaken;
Hier door soo leert de mensch in volle daet verstaen,
Hoe dat in haren loop de groote lichten gaen;
Hier door soo wort de ziel tot haren God verheven,
En siet na rechten eysch de gronden van het leven,
Den oorsprongh van de vreught, by niemant oit bedacht,
Oock door een diep gepeys geen mensche toe-gebracht.
O, mocht hier van het pit in mijn gewrichten sijgen,
Soo woud' ick regelrecht tot in den Hemel stijgen.
O, snijt mijn sonden, Heer! en dan mijn leven af,
'k En sie niet als vermaeck oock in het open graf!
Waerom sou in de doot mijn ziel haer doch bedroeven,
Nadien wy dat behulp tot beter leven hoeven?
De Phenix, als hy sterft, vermaeckt hem in het vier,
Mits hy daer uyt verwacht een nieu-geboren dier.
Ick weet ons nietigh stof sal eenmael weder rijsen,
En in een beter stant den grooten Schepper prijsen;
Maer eer dat wesen kan, soo moet het koren-graen
Niet blijven soo het was, maer als te nietegaen.
Hier toe dient ons de doot, dies wil ick geensins schromen,
Soo ghy uyt hoogh gebiet tot my zijt afgekomen:
Want als God maer en seyt: keert weder, menschen-kint!
Soo is stracx alle vleesch gelijck een schrale wint.
Nu doet vry watje kunt, ick wil u staêgh verwachten,
Ja, onder Godes hulp, soo wil ick u verachten:
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Ontbint my desen romp, ick ben oock nu gereet:
Al dat men willigh doet, en is geen herten-leet.
Ick heb u voor een tijt met praetjens onder-houwen,
En socht iet, soo het scheen, om u te mogen schouwen;
Maer, God hebb' eeuwigh danck! die schrick is nu gedaen,
Ick kan nu sonder anghst voor uw gelichte staen.
Ick wou, tot mijn bericht, te voren overleggen,
Of ghy soo bitter waert, gelijck de lieden seggen,
Dan of'et anders gingh, en of een eerlijck man
Met u in vrede zijn, en kennis maken kan.
Maer nu ick voor een wijl uw wesen heb bekeken,
Soo is dat swaer gepeys van my wat afgeweken;
Ick ben niet meer verschrickt, schoon datje my beschiet:
Die God van herten vreest, en vreest uw pijlen niet.
Na dat ick in mijn hert geen sond' en heb geleden,
Maer uyt mijn diepste mergh den Schepper aengebeden,
En hem alleen geviert, gelijck mijn hoogste goet,
Voeld' ick van uwentweegh geen anghst in mijn gemoet;
En na ick desen wregh ten vollen heb gekosen,
Soo waerje my gelijck een prickel aen de rosen,
Een angel in de bie, die haest aen stucken breeckt,
Een distel in den hof, die maer een weynigh steeckt,
Een veer, daer tegen stroom de schipper moest laveeren,
Maer dat hem lijckewel niet veel en plagh te deeren;
Want als een holle zee hem weynigh heeft gequelt,
Soo treet hy op het droogh, en siet het lustigh velt.
En waerom sal ick nu om langer dagen wenschen?
Ick heb mijn deel gehadt, gelijck veel duysent menschen;
Ick heb gekoot, getolt, met kinders omgegaen,
En wat een ander doet, dat heb ick af-gedaen:
Ick heb een maeght gevrijt, en tot een vrouw' genomen,
Ick ben, tot mijn vermaeck, in 't echte bedt gekomen,
Ick laet oock vruchten na, en vry een groot getal;
Mijn God! 't is u bekent, wat van haer worden sal.
Siet, onder dit gewoel, zijn my de snelle jaren
In voor- en tegenspoet, in kommer wegh-gevaren:
Ick hebbe sonder staet en in den staet geleeft,
Ick hebbe mogen sien al wat de werelt geeft.
Wat soud' ick nu voortaen voor my noch konnen wenschen,
Ick heb meer tijts gehadt, als menigh duysent menschen.
Hoe kander oock iet nieuws op aerden oyt geschiên
Voor die soo menigh jaer de werelt heeft gesien?
Hoe, na het noest bedrijf van soo veel groote saken,
Is 't niet ten lesten tijt een ander plaets te maken?
Siet, waer oit jeughdigh loof aen boom of planten spruyt,
Daer hebben over-al de dorre bladers uyt.
Nu bid ick mijnen God, en dat met alle krachten,
Ick bidde, dat ick magh van Hem den zegen wachten,
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Dat mijn inwendigh deel, oock desen eygen dagh,
De doot en haer gevolgh, aldus begroeten magh:
O doot, ick heb genoegh, ghy kont my nu besoecken,
Of in het groene velt òf by mijn lieve boecken;
Ick wil geduldigh zijn, wat my gebeuren sal,
Genaeckt my daer het valt, ick wacht u over-al:
Indienje vaerdigh komt, en maeckt geswinde gangen,
't Is beter ras gegaen, als staêgh in twijffel hangen;
Indienje langhsaem gaet, ick prijs oock dat beleyt,
Ick sal dan tot de reys te beter zijn bereyt;
Indienje vinnigh zijt, en pijnight my de leden,
Ick sal in meerder ernst verheffen mijn gebeden;
Indienje my bestoockt, oock eer my 't herte sucht,
Ick sal met stillen mont verdwijnen in de lucht;
Indien het vale paert op my komt aen te draven,
Misschien in eenigh lant, daer niemant wort begraven,
Noch sal 't geen droefheyt zijn aen mijn blymoedigh hert:
Den Hemel deckt het lijck, dat niet begraven wert.
Indienje my den tijt op 't water wilt verkorten,
En met een hollen stroom mijn leden overstorten,
't Is my gelijcke veel, als ghy het soo begeert,
Of my een roode pier of witte visch verteert.
Indienj' een vinnigh swaert voor my mocht doen bereyden,
Noch sal ick willigh zijn, om soo te mogen scheyden;
Wat pass' ick of de ziel sal gaen tot haren God,
Of door een open keel of door een enge strot!
Indienje my bedwonght te lijden sware banden,
Of dat, om Godes wil, mijn leden moesten branden,
Noch gaf ick even dan mijn lieve Schepper lof,
Te rasser waer ick asch, en oock te fijner stof.
Indienje my bestont uw' schicht te doen gevoelen,
Terwijl oproerigh volck door een bestont te woelen,
Wat schilt'et of ick sterf door oproer in de stadt,
Of als my 't lijf ontroert, door quaet en vinnigh nat!
Indienje, t'wijl ick slaep, misschien my wout verrassen,
Ick heb' op dat bedrogh al mede niet te passen;
Men noemt den slaep uw nicht, en wat vraegh ick'er na,
Of ick uyt haer vertreck tot in uw' kamer ga?
Siet, eer de stille nacht mijn oogen heeft geloken,
Soo heb' ick mijnen God ootmoedigh aengesproken;
Ick heb' aen sijne gunst bevolen mijnen geest,
En daerom, lieve vrient, soo slaep ick onbevreest.
Oock ben ick wel bewust, dat my te geenen tijden
De doot en haer gewelt het lichaem sal bestrijden,
Dan als'et God bevalt; en als'et soo gebeurt,
Soo dient'er niet gevlucht, en min te zijn getreurt.
Doch waerom meer geseyt? 't en sou my niet verschillen,
Of schoon een wreet tyran mijn leden dede villen
Of roosten als een visch, als slechts mijn waerde ziel
Met Christus wesen mocht, en Gode wel beviel;
In 't kort, ick ben getroost, hoe ghy oock meent te komen:
Die voor heeft wel te doen, en heeft niet quaets te schromen,
En die voor sijnen God in tucht en ootmoet leeft,
't Is selden dat hy schrickt of voor uw dreygen beeft.
Niet dat ick roemen wil van mijn voorleden dagen,
Ick vinde meerder stof daer van te mogen klagen;
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Eylaes! ick ben een worm, een oversondigh mensch,
Oock heden op den dagh, schoon ick het anders wensch.
Hoe kan ick, lieve God! hoe kan ick u behagen,
Ick vinde sondigh werck, oock in mijn beste dagen;
't Is uw' genaed' alleen, daer is geen ander raet,
't Is uw' genaed' alleen, daer op mijn hope staet;
't Is uw' genaed' alleen, en onverdienden zegen,
Daer in mijn eenigh heyl en toevlucht is gelegen.
Indien ons dit ontgingh, daer is geen twijffel aen,
Eylaes! geen levend' vleesch en kon voor u bestaen.
Wy daerom, in ons selfs bedroeft, en buyten rade,
Wy steunen, lieve God, alleen op uw' genade;
Wy smeken om de gunst, van ouds voor ons bereyt,
Die ghy in uwen Soon ten besten hebt geleyt.
Mijn ziele, weest bereyt, ick hebbe God gebeden;
Maer hier een kleyn gespreck, als voor mijn leste reden:
Als ons de doot genaeckt, en datje reysen moet,
Soeckt dan geen ander hulp als in des Heeren bloet;
Gaet, stelt uw vast verblijf in Christi reyne wonden,
Dat is een suyver badt voor alle vuyle sonden;
Als Jacob heeft omgort sijn outste broeders kleet,
Dan is hy zegen-rijck en even buyten leet.
DOOT.
Ghy pocht, na dat ick hoor, en pooght my kleyn te maken,
Maer 't sal dan anders gaen, als ick u kom te raken;
Ghy die soo moedigh spreeckt, en kent my niet te recht,
Weet oock niet hoe ick ben, als ick een mensch bevecht.
Ick hoord' eens overlangh een krijghsman moedigh spreken,
Maer als men vechten zou, doen was hy eerst geweken.
Dit sie ick in 't gemeen, dat al te ruymen praet
Is dichte by den roem, en verre van de daet.
Siet, vrient! ghy hebt u selfs al wat wat te veel gepresen.
OUT MAN.
Ick ben, gelijck ick spreeck, of wensch alsoo te wesen,
Ja, poge soo te zijn, en dan is mijn gebedt,
Dat mijn gewensch te troost magh vaster zijn geset.
DOOT.
Maer ghy, die maeckt uw werck soo fits tot my te spreken,
En vreesje niet, dat ick my des sal konnen wreken,
En dat uw' lesten dagh wel eens zou mogen zijn
Een tijt van ongemack en ongewone pijn?
En is 't u niet bekent, dat ver de meeste lieden
Haer voegen tot gemack, en harde pijlen vlieden?
Ey siet, hoe menigh mensch uyt vlees en werelt scheit,
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Gelijck een bietje sterft, dat in de rosen leyt;
En hoe, in tegendeel, niet als na sware pijnen,
Veel lieden henen gaen, en als in druck verdwijnen;
En dit staet, lieve man, alleen aen mijn beleyt,
Soo dien ick niet getrotst, maer eer te zijn gevleyt.
Ick sie, dat meest het volck haer saken laet bereyden,
Om met de minste pijn van hier te mogen scheyden:
Dees1) laet een ader slaen, en in een warrem bat,
Soo wort hy van de doot allencxen opgevat;
Een ander2) wort ontzielt met pijpkruyt in te drincken,
En voeld' alsoo het lijf allencxen neder-sincken,
De leden werden kout, en 't ongevoeligh bloet
Maeckt dat hy sonder pijn de leste reyse doet.
Een groote koningin3) die liet een adder vangen,
Ja, liet het giftigh dier aen haer gewrichten hangen;
Daer op soo quam een slaep, die haer stracx overviel,
En even met de slaep verdween haer trotse ziel.
Een Prins in 't Brittenlant4), die 't vry stont om te kiesen,
Hoe dat hy metter haest het leven wou verliesen,
Verkoos een machtigh vat, vol soete malvesey,
En dronck het krachtigh nat, gelijck als schape-wey.
Men seyt, hy met den wijn sijn gantsche leden spoelde,
Tot dat hy geen verdriet van doot of leven voelde,
Maer eer hy nedersonck, soo maeckt hy dit besluyt:
Hy dronck sijn goede reys, en blies het leven uyt.
Dit was een soete doot; maer hoort doch eens de reden,
Waerom een deftigh Prins in wijn is overleden,
En waerom hy voor al tot drincken was gesint:
't Was dat een Engelsman een koppe seck bemint.
Wat voorts dien handel raeckt, dat moetje ondersoecken

1)
2)
3)
4)

Seneca.
Socrates.
Cleopatra.
Georgius Clarentiae Dux, Frater Eduardi IV. Angliae Regis. Dit is geschiet in den jare 1478:
de Koning Eduardt de vierde, gelijck sommige schrijvers getuygen, was in een quaet
bedencken gekomen, dat sijn broeder (doen ter tijt Hertog van Clarencen) de gene was, die
hem de kroone van 't hooft soude nemen; vermits een sekere waersegger den Koningh had
in 't hooft gebracht, dat de gene die na hem aen de kroon soude komen, een naem hadde,
beginnende met de letter G, dat by den Koningh, en eenige afgunstige vyanden van den
Hertogh voornoemt (dragende den van naem George), op den selven geduyt wiert, en vorder
daer by gebracht, al het gene sy-lieden meynden dien ergwaen te konnen vermeerderen; doch
is daer na duydelijck gemerckt, dat de Koningh groot berou toonde, dat hy sijn broeder soo
haestigh, en op soo losse gronden om 't leven had geholpen, vermits dickmaels van de selve
gehoort is, als'er eenige genade-brieven, door tusschen-spreecken van dese of die aen hem
versocht wierden, dat hy dan seyde: Hoe, en was'er niemant, die voor mijn goeden broeder
sprack? - Buch. et alij.
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In 't Britsche tijt-verhael of in de Fransche boecken.
Wat my hier in belanght, ick hebbe dit verstaen,
Het was de Koningh leet, dat by hem was gedaen.
Ghy siet dan hoe het volck wenscht sacht te mogen sterven,
Maer wie soo vinnigh spreeckt, die kan het licht verkerven.
Ick gaf u wel een neep, als ghy verhuysen sult,
Die u zou pijne doen, oock boven uw gedult.
OUT MAN.
Nu segh my doch een reys: is hier aen veel gelegen,
Of iemant nederstort of sachtjens komt gesegen?
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Of iemant pijne lijt, als hy verhuysen moet,
Dan of hy na het graf een sachte reyse doet?
Voorwaer, schoon eenigh mensch sijn einde moet besuren,
Daer leyt seer weynigh aen, 't en kan niet lange duren;
Siet, als men henen gaet, al is de pijne groot,
Waerom soo weecken hert? het is een korte stoot.
Of 't schoon dan eenigh mensch met u al mocht verkerven,
Een hert met God versoent en kan niet qualijck sterven;
Daer is geen soete doot, oock ick den soetsten wijn,
En 't is geen sachte doot, al reyst men sonder pijn;
Maer 't is een soete doot, God laet ons die verwerven,
Als wy voor onse doot de sonde voelen sterven,
En als een suyver licht op ons gewrichten straelt,
Terwijl een swarte nacht ons uyt de werelt haelt.
Of schoon door groote pijn de leden haer bewegen,
De zinnen qualijck gaen, wat is'er aen gelegen?
Hy doet als dat behoort, die hier sijn oordeel geeft,
Niet na dat iemant sterft, maer na men heeft geleeft.
Dit stel ick heden vast: wat kan ons overkomen?
Die God van herten vreest, en heeft u niet te schromen;
Maer die wil met gemack uyt vleesch en werelt gaen,
Die sie voor sijn vertreck met Gode wel te staen.
Maer dit al onverlet, soo woud' ick heden wenschen,
Wanneer ick heb te gaen den wegh van alle menschen
(Schoon dan een sware pijn dit nietigh lijf bevocht),
Dat ick mijn lesten snick in God besluyten mocht;
Dat ick dien eigen stont tot God sou mogen vluchten,
En even met verstant tot Hem zou mogen suchten,
Ja, spreken uyt een hert, dat doot noch helle vreest:
Aen uw genaed', o God! beveel ick desen geest.
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t'Samen-spraeck, tusschen ziel en lichaem.

'T LICHAEM SPREECKT:
Nadien wy, lieve ziel, nu staen om haest te scheyden,
Soo laet ons, eerje gaet, den wegh hier toe bereyden;
Ey, seght: Wat sal ick zijn, als ghy sult henen gaen?
Ach! sonder uw behulp en kan ick niet bestaen.
Ick wou, indien ick mocht, uw wesen eens beschouwen,
Dat sou op vaster gront ons vrientschap onderhouwen;
Ghy hebt een langen tijt nu binnen my gewoont,
Maer wat of waerje zijt, en is my noyt getoont.
Ick hebbe menighmael dit willen ondersoecken,
Door mondelingh bericht, of uyt geleerde boecken,
Maer 't is om niet geweest; want, leyder! ick beken,
Dat ick van al uw doen noch gantsch onseker ben.
D'een seyt ontrent ons hert uw vast verblijf te wesen,
Een ander in het breyn uw stoel te zijn geresen,
Een ander in het bloet, een ander over-al,
Soo dat ick niet en sie wat ick gelooven sal.
Wilt my nu desen knoop ten lesten eens ontbinden,
En wijst de rechte plaets daer in ghy zijt te vinden;
Ick bid u, eerje reyst, te noemen eenigh lit,
Daer ghy in uwen troon, als hooghste rechter, sit.
ZIEL.
Wat komt u in den sin, dat ghy nu soeckt te weten,
Wat van mijn wesen is, of waer ick ben geseten,
Ghy hebt dit noyt gepooght in soo een langen tijt,
't Is seltsaem datje nu hier in naeukeurigh zijt;
Maer des al niet-te-min, om u te vergenoegen,
Wil ick, op uw versoeck, een woort tot antwoort voegen;
Doch onder dit bespreck: dat ick in geen verschil,
Met u of eenigh mensch, hier over komen wil.
De wijste van het volck, hoe-seer haer sinnen woelen,
Zijn staêgh om mijnent wil verscheyden in gevoelen;
Want schoon men 't al doorsoeckt, ja schier als omme-went,
Mijn oorsprongh even selfs, die blijft noch on bekent.
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't Is seltsaem hoe het volck hier is gewoon te spreken:
D'een seyt, gelijck een kaers van d'ander wert ontsteken,
Dat even soo de mensch een ziel in wesen brenght,
Wanneer haer innigh mergh te samen wert gemenght.
Een ander stelt in God den oorsprongh aller zielen,
Die eertijts aen den mensch of nu ten deele vielen,
Soo dat alleen den romp, dien ghy het lichaem noemt,
Door menschen wert geteelt, of van de dieren koomt1).
God, die ons menschen stelt als heeren van de beesten,
Die is, na mijn begrijp, de vader van de geesten;
Al die mijn wesen kent, en recht de gronden siet,
Geeft God alleen de lof, en aen de menschen niet.
Doch weet hoe dit geheym noch anders wert gedreven,
En dat op dit verschil veel boecken zijn geschreven;
Maer noyt gaet eenigh mensch in hooge dingen vast,
My dunckt, men hier alleen als na de waerheyt tast.
Maer wat staet my te doen? Ick laet de menschen woelen,
Geen oogh en kan my sien, geen hant en kan my voelen;
Geen schilder heeft'er macht, tot aen het minste deel,
Te stellen mijn gelaet in eenigh tafereel.
Al die vernuftigh zijn, of dichters of poëten,
Hoe-wel sy menighmael al goede dingen weten,
Vermogen niet een woort te brengen aen den dagh,
Dat in het minste deel mijn wesen toonen magh.
Haer snelle Pegasus, met sijn geswinde pennen,
Sal niet soo ras als ick door al de werelt rennen;
Geen vogel kan'er oyt met soo een rasse vlucht
Sich geven uyt het stof, en sweven in de lucht
Siet, als 't de saeck vereyscht, soo ga ick my vertreden,
Of in het open velt of in besloten steden;
Nu ben ick eens te Praegh, te Romen, te Madril,
Dan sie ick of Parijs of Londen, soo ick wil.
Nu ben ick by een volck, daer 't aertrijck schijnt te branden,
Dan weder, daer van kou de lieden klappertanden.
Dan ben ick by den Moor, dan by den Indiaen,
Dan sit ick boven op of in de bleke Maen.
Maer of ick hooge klim, ick dael in haesten neder,
En schoon ick verre reys, ick kome vaerdigh weder.
Het gaet in alle dingh, na ick mijn wesen schick,
En ick ben over-al oock in een oogenblick.
Ick hoor, ick rieck, ick smaeck, ick doe de leden roeren,
Ick kan, na dat ick wil, de zinnen ommevoeren.
Hoe volder dat ick ben, hoe meer ick vatten kan,
En waer ick 't al verbergh, en wist noyt eenigh man.
Ick denck, ick plege raet, ick kan het overleggen,
Oock dat de beste tongh niet machtigh is te seggen.
Wat eertijts is geschiet, dat sie ick voor my staen,
Al waer'et even selfs op heden eerst gedaen.
Doch schoon ick vaerdigh ben, en doe geswinde schreden,
Mijn woonhuys even-wel bestaet in enge leden.
Doch in een kleyn vertreck, daer blijf ick even groot,
En schoon mijn huys vergaet, noch ben ick sonder noot.
1) Ammas non ex traduce exsistere, sed à Deo immeditè creari et corporibus humanis infundi
eensent Hilar. Ambros. Lactant. Theodor. et major pars scriptorum, tam veterum quam
recentrum. Hinc Deus, in sacris litteris, Pater spirituum appellatur, Numer. 16.22. 27. Job
33.4. Eccles. 12.7. Esa. 57.16. Zachar. 12.1. Hebr. cap. 12. vers 9.
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Ick ben, 't is waer, geen God, maer heb een Hemels wesen,
En Godes eygen beelt, dat is in my te lesen.
Wie heeft'er oyt gesien, of immermeer bedacht,
In soo een kleyn vertreck, soo onbegrepen macht.
Doch ick wil 't ziel-geheym op heden laten varen,
Maer wensch, dat ieder een sijn ziele wou bewaren;
En laet 'et vorder werck aen onsen wijsen God,
Die veeltijts, wel te recht, met onse grillen spot.
Noch moet ick, tot besluyt, hier van een weynigh seggen,
Ghy moocht'et metter tijt wat naerder overleggen;
Maer denckt, terwijl ick spreeck, dat ick op aerde ben,
En dat ick onder dies niet Hemels recht en ken:
Ick kan door hooghten sien, en diepten onderdelven,
Maer ben als stekeblint ontrent mijn eygen selven;
Ick ben gelijck het oogh, dat alle dingen siet,
Maer kent noch even-wel sijn eygen wesen niet.
Geen mensch heeft my doorgront, al woon ick in de menschen,
Geen mijn geheym verstaen, schoon sy het anders wenschen;
En t'wijl ick met'et vlees noch heden ben gepaert,
Soo weet ick even-selfs als niet van mijnen aert.
Die van den ouden tijt, schoon sy veel dingen wisten,
Die hebben even-staêgh hier over leggen twisten,
Wel met een diep vernuft, maer echter sonder vrucht;
Sy bouden altemael kasteelen in de lucht.
Geen mensch die 't heden weet, ja, sal het immer weten,
Hoe dat mijn wesen is, of waer ick ben geseten.
Soo ick haer raden mocht, sy staeckten haer bedrijf,
En dat zou 't eynde zijn van al haer langh gekijf.
Dit kan ick voor het lest u heden openbaren,
En meer en seyd' ick niet, al leefd' ick hondert jaren;
Ghy, luystert wat ick segh, en neemt mijn reden waer,
Want in een duyster werck en spreeckt noyt iemant klaer:
Ick ben een schepsel Gods, maer sonder aertsche leden,
Een beelt van die my schiep, een woonplaets van de reden;
Een ingekort begrijp van dit oneyndigh al,
Een wesen dat de doot noyt overheeren sal,
En, waerom langh gespreck? ick ben niet uyt te drucken2);
Treet hier niet dieper in, 't en sal u niet gelucken.
Dit zy voor u genoegh, het ander, zijtje wijs,
Laet dat in sijn geheel tot in het Paradijs.
LICHAEM.
Ick sal, hoe dat het ga, niet laten u te quellen,
Tot datj' een sichtbaer beelt my sult voor oogen stellen;
Heb ick u iet versocht, dat niet en kon geschiên,
Geeft my uw schildery, die kan men immers sien.

2) Anima quid sit nondum inter Philosophos convenit, nec unquam fortasse conveniet. Lactant.
Opificio Dei, cap. 17.
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't Is over-al bekent, als goede vrienden scheyden,
Dat sy dan niet alleen malkander uytgeleyden,
Maer geven overhant een beelt, dat hen gelijckt,
Waer by van hare trou en oude vrientschap blijckt.
Ghy seght, daer is geen kans u aen te mogen schouwen,
En ick kan u voortaen in my niet langer houwen;
Wel aen dan, magh het zijn, geeft my ten minsten iet,
Gelijck een lieve vrient van sijnen vrient geniet.
Hier is een schoon papier, stelt daer uw sichtbaer wesen,
Magh u geen ooge sien, laet u ten minsten lesen.
Een schilder, sooje weet, maeckt wel sijn eygen beelt,
Oock als hy maer en jockt, of met de kunste speelt;
Doet ghy oock even soo, dan wil ick u bedancken.
ZIEL.
Wel hoe, geminde vrient, dit zijn al viese rancken;
Wie hoord'er immermeer van soo een geestigh man,
Die iet heeft laten sien, dat niemant sien en kan?
Al wat geen lichaem heeft, is qualijck uyt te drucken.
LICHAEM.
Ey, doet als ick versoeck, het sal u wel gelucken.
Men doet al menighmael aen dees' of genen vrient,
Dat hem bevallijck is, of wel ten goede dient.
ZIEL.
Wel, alsj' 'et soo begeert, ick wil hier meesters halen,
En sien of iemant weet mijn wesen af te malen;
Maer ghy dan, hebt gedult tot op den naesten dagh,
Ick sal een preuve doen, wat hier de kunst vermagh.
Wel siet, hier is een beelt, dat ick heb laten trecken,
Soo veel de schilderkunst haer uyt heeft konnen recken;
De meester heest gedaen, als ick hem heb geseyt.
LICHAEM.
Het dient wel ingesien, en nader uytgeleyt:
Ick sie, hier schijnt een geest, als uyt het gras gevlogen,
Verheven in de lucht, en hooger opgetogen,
Dies sta ick nu en dub, en soeck wat dit beduyt.
ZIEL.
Laet varen langh gepeys, en hoort een kort besluyt:
De geest, die ghy hier siet tot in der hooghten sweven,
Neemt die op voor een ziel, die, na dit ydel leven,
Niet in het graf en blijft, maer, door een snelle vlucht,
Komt stijgen uyt het stof, en geeft haer in de lucht.
LICHAEM.
En waerom wort een graf hier onder aengewesen?
ZIEL.
Om dat een reyne ziel, van hare quael genesen,
Hier namaels van de doot of ander ongeval,
Geen hinder, geen verdriet, of schade lijden sal.
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Stelt vast in uw gemoet, dat zielen niet en sterven,
Maer datse na het graf een vasten staet verwerven;
Oock datse niet en gaen van 't een in 't ander lijf;
Want God is haer vermaeck, den Hemel haer verblijf.
LICHAEM.
Wat seyt de swarte wolck, die 't zieltjen komt geleyden?
ZIEL.
Die leert, dat lijf en ziel niet sonder pijn en scheyden;
Soo dat ons reys van hier een droevigh wesen schijnt,
Maer 't is als dunne mist, die in der haest verdwijnt.
LICHAEM.
Maer waerom heeft een wolck haer onder-lijf omvangen?
ZIEL.
Wat hier op aerden is, blijft noch in duyster hangen.
LICHAEM.
En waerom is de ziel aen 't middel-lijf omgort?
ZIEL.
Sy heeft, vermitse reyst, haer lenden opgeschort.
LICHAEM.
Maer wat is dit gewoel, en al de nare dieren,
Die om de vrye ziel aen alle kanten swieren?
ZIEL.
Weet, dat een reyn gemoet, al-eer het God genaeckt,
Te voren menigh leet, en bitter lijden smaeckt.
LICHAEM.
Maer wat is, dat ick sie ontrent dees vuyle beesten?
ZIEL.
Het zijn, geminde vrient, des Heeren reyne geesten.
Al wie den Hemel soeckt, of na den Hemel vaert,
Die wort, hoe dat'et gaet, door Godes kracht bewaert.
LICHAEM.
Maer wat is dit geseyt, dat onder dese wolcken
Ontstaet een noest gewoel van alderhande volcken?
ZIEL.
De werelt woelt gestaêgh in wondervreemt bejagh;
Ja, daer moet oorlogh zijn tot aen den jonghsten dagh.
LICHAEM.
En waer toe dient het kruys, waer op sy schijnt te leunen?
ZIEL.
Het is een reys-staf, vrient, daer op haer leden steunen.
LICHAEM.
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En waer toe dient het boeck, daer in sy naerstigh leest?
ZIEL.
Gods boeck is noch haer troost, en is'et staêgh geweest.
LICHAEM.
Maer waerom vlieghts' om hoogh, oock sonder om te kijcken,
Of van de rechte streeck een weynigh af te wijcken?
ZIEL.
Dat is geen vragens waert, God is haer eenigh wit;
Sy spoet haer na den throon, daer Hy als Rechter sit.
Siet, nu heb ick geseyt meer als ick heb gelesen,
En dat niet soo ick ben, maer als ick hoop te wesen.
Te toonen hoe ick ben, en wat ick binnen doe,
Daer weet de schilder-kunst geen raet of middel toe.
Ghy, stelt u dan niet aen, om meer van my te weten.
LICHAEM.
Seght my nu maer de plaets, waer in ghy zijt geseten,
Dan ben ick gantsch voldaen, en oock mijn hert gestilt,
Of anders heb ick vrees, dat ghy my qualijck wilt.
ZIEL.
Hoewel ick uw versoeck of niet en kan volbrengen,
Of dat mijn wesen selfs dit niet en wil gehengen;
Noch heb ick evenwel een dingh in u gemerckt,
Dat my verheugen doet, en in uw liefde sterckt.
LICHAEM.
Wel, ick sal 't ziel-geheym na desen laten blijven,
Op dat ick niet en schijn met u te willen kijven;
Maer seght my doch een reys, wat heeft u doch behaeght,
Van datj' in my vernaemt, of in mijn wesen saeght?
ZIEL.
Ick heb aen u gemerckt, hoe ghy begint te peysen,
Dat ick in korten tijt van hier sal moeten reysen,
En wie recht overweeght, en let op dit geval,
Die weet ick, dat van God gesegent wesen sal.
Ghy, maeckt dit goet begin dan vast in u te stellen,
En leert, na rechten eysch uw korte dagen tellen;
Dat is soo goeden raet voor u en alle man,
Als iemant, wie het zy, te voorschijn brengen kan.
LICHAEM.
De raet, by u gemelt, en wil ick niet verwerpen;
Maer waerom pooght men 't volck soo krachtigh in te scherpen
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De doot met haer gevolgh, en wat'er is ontrent?
ZIEL.
Vermits het yeder dient ten diepsten ingeprent.
LICHAEM.
Is 't dan soo nutten werck op ons vertreck te dencken?
My dunckt, dat swaer gepeys ons machtigh is te krencken;
Maer, in het tegendeel, is 't niet een bly gemoet,
Dat voordeel aen de ziel, en aen de leden doet?
ZIEL.
Die recht de doot bedenckt, en kan niet droevigh werden,
Ja, 't sal hem vreugde zijn, indien hy wil volherden;
Siet, eenigh heydens volck heeft even dese saeck
Gebruyckt tot herten-lust, ja, tot een soet vermaeck.
By veel is dit gebruyck, dat als haer gilden teerden,
En woelden overhoop, en lustigh quinckeleerden,
Dan seker deftigh man quam treden op de zael,
Niet met een fris gelas, of met een gulde schael,
Niet met een gouden kop, gelijck men soude meenen,
Maer bracht een mager rif, bekleet met dorre beenen,
En sprack: ‘tsa wacker aen, drinckt nu den hupsen wijn,
Wy staen in korten tijt aldus bestelt te zijn.’
Doch ick wil dat gebruyck aen dees' en gene laten,
Maer wierd' het hier gedaen, het sou de luyden baten:
Doch op dat dit vertoogh met vrucht mocht zijn beleyt,
Soo dient'er, na my dunckt, wat anders toegeseyt.
Het waer hier alderbest te spreken tot de gasten,
Van uyt het vleesch te gaen, van waken, bidden, vasten:
Waer toe een volle maegh, en los of droncken hooft
Voor een, die van het lijf nu staet te zijn berooft?
Voorwaer hem kan geen wijn, geen feest, of maeltijt baten,
Die in een korten tijt het leven moet verlaten,
Om recht verblijt te zijn; want onsen sterref-dagh,
Is verr' de soetste troost, die iemant hebben magh.
Wie kan'er zijn verlost van d'aengebore sonden,
Dan als men van het vleesch ten vollen is ontbonden?
Al wie hier na verlanght, die voeght hem na het graf,
En leyt het ydel vleesch, en ziel-gebreken af.
Een lichaem sonder ziel alleen maer aen te schouwen,
Dat leert al menighmael de sonden wederhouwen:
Want 't treur-huys daer een lijck ten grave wort bereyt,
Dat is een spiegel-glas, dat niemant oyt en vleyt;
De doot gestaêgh bemerkt, en als by ons gedragen,
Heeft macht om uyt den geest de sonden wegh te jagen;
En hiervan maer een schim heeft soo een groote kracht,
Dat oock de snootste drift wort onder dwangh gebracht.
LICHAEM.
Dit kan misschien iet doen ontrent geringe menschen,
Die somtijts om het graf met droeve sinnen wenschen:
Want die zijn menighmael het lijf en leven moê;
Maer by het machtigh volck, daer gaet'et anders toe.
De Princen boven al, die soecken niet te scheyden,
En dat en is geen volck, om uyt het vleesch te leyden
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Door beelden van de doot; en hoe sou dat geschiên,
Nadiense schier gestaêgh veel doode menschen sien?
Sy brengen legers uyt van menigh duysent knechten,
En zijn als uyter aert genegen om te vechten;
Dies wort'er menigh heyr by hoopen uytgestreckt,
En al het naeste velt met dooden overdeckt.
Siet, daer is dan de doot met al haer nare beelden,
En 't is aen 't machtigh volck, als ofse maer en speelden:
En waer is eenigh rif, dat haer bewegen son,
Die soo veel dooden sien, en even sonder rou?
Een van soo hoogen staet sal die hem beter dragen,
Om dat hy dooden siet, of daer van hoort gewagen?
Voor my, ick meyne neen; hy is dit al gewent,
Soo dat hy naderhant geen vreese meer en kent.
ZIEL.
Van iemant anders leêr daer snijt men breede lappen,
En van eens anders wijn daer laet men vaerdigh tappen;
De Princen even-selfs, wanneer 't haer leven raeckt,
En zijn met dat gevaer oock niet te seer vermaeckt.
Oock vorsten, lieve vrient, die noyt den vyant vreesen,
Zijn, als de doot verschijnt, als rechte pimpelmeesen;
Soo dat men seggen magh, dat oock een moedigh Prins
Is, als de doot genaeckt, een blaesvol schrale wints.
En dit is, na my dunckt, soo verre niet te soecken,
Men vint'et klaer genoegh in Godes eygen boecken.
Ey, let op Balthasar, dien grooten Al-beschick
Men siet, in dit geval, sijn ongemeene schrick:
Hy sagh niet als een hant, doen hy begon te beven,
Het was, vermits hy dacht niet langh te sullen leven;
Het was maer als een schijn of voorspel van de doot,
En stracx soo was sijn hert van alle vreught ontbloot.
Ick houde voor gewis, dat hy de gulde vaten,
Dat hy sijn maeltijt selfs terstont heeft nagelaten:
Want, na men lesen kan, hy was soo vol van schrick,
Dat al sijn vreught vergingh in eenen oogenblick.
LICHAEM.
Maer siet, dat was een spoock, dat alle menschen schromen,
En noyt is dit geval een Koningh overkomen;
En dan noch boven dat, soo heeft des Heeren kracht
Oock over dit geval een wonder uytgewracht.
Die Vorst was langh geweest een dienaer van de goden,
Die in des Heeren woort ten vollen zijn verboden;
Oock dreef hy volle spot met al het heyligh werck,
Dat eertijts was geweest een ciersel van de kerck;
En daerom heeft hem God een vreese toegesonden,
Waer door hem 't gantsche lijf scheen als te zijn ontbonden,
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Sijn kniën even selfs die stieten tegen een,
Soo dat de schrick hem schoot tot in sijn innigh been.
ZIEL.
Wel dat heeft sijn bescheyt; maer ick wil nader komen:
Ick sie dat voor de doot oock goede luyden schromen;
Ick hoef de moeyte niet, dat ick het verre soeck,
Ick vind'et uytgedruckt in Godes heyligh boeck:
Hiskias was een Vorst in Israël geboren,
Van yeder aengesien als Godes uytverkoren,
Die in het weeligh hof sich niet en had besmet,
Maar in sijn herte droegh des Heeren reyne wet.
En echter als de prins maer eens en hoort gewagen,
Dat hy stont in der haest in 't graf te zijn gedragen,
Of dat de bleecke doot hem overvallen sou,
Soo voelt hy metter daet een ongemeene rou.

Hij geeft hem tot den Heer, als met de gansche leden,
Hy stort oock tranen uyt, en offert sijn gebeden;
Ja, Godes woordt getuyght, dat hy met ootmoet schreyt,
Tot hem, op sijn versoeck, genaed' is aengeseyt.
Ey siet, hoe dootsgevaer de menschen kan verwecken,
Om uyt dit ydel stof de sinnen op te trecken.
Dies segh ick andermael: de doot leert boven al,
Hoe dat men beter wort, en hoe men bidden sal.
LICHAEM.
Ick weet, dat God in ernst de sijne komt besoeken,
Soo datse na den geest haer leven dan verkloecken;
Ja, scheyden van het vleesch, en nemen des te meer
En troost in haer verdriet èn toevlucht tot den Heer;
Maer al dien rauwen hoop, gewoon om hier te woelen,
Die God in haer gemoet niet is gewent te voelen,
Is vry een harder volck, en niet te licht verschrickt,
Of schoon de bleecke doot op hare leden mickt.
ZIEL.
De doot, en haer gevolgh, kan oock de rauste gasten
Beroeren, ondergaen, en in den boesem tasten;
Dies broet'er iet in haer dat niet te wel en sluyt,
Haer geest, door vrees ontroert, die scheyt'er vaerdigh uyt.
Om dit nu goet te doen, t'sa weder op een ander:
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Ghy kent, gelijck ick weet, den grooten Alexander,
Die gaf in dit geval hem mede wonder bloot.
LICHAEM.
Hoe, was hy oock verstelt uyt vreese van de doot?
Dat heb ick, na my dunckt, of niemant oyt gelesen,
Dies wensch ick, mach het zijn, hier van bericht te wesen.
ZIEL.
Des ben ick wel bereyt, oock desen eygen dagh.
De doot verschrickt de mensch, hoe stout hy wesen magh.
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De Macedoonsche vorst, geneyght tot groote dingen,
Wou onder sijn gewelt de gantsche werelt dwingen1);
En mits hy was gemeynt geduerigh voort te gaen,
Soo quam sijn machtigh heyr tot by den Indiaen.
Een prins van dat gewest, die nu begon te mercken,
Dat Alexander pooght sijn hoogmoet uyt te wercken,
En dat sijn moedigh hert als seker had gestelt,
De vorsten daer ontrent te drijven uyt het velt,
Bedacht een loosen vont, om in het lant te blijven,
Mits hy geen kans en sagh den vyant uyt te drijven.
Men oordeelt, als den leen is swack en sonder macht,
Dat flucx het vosse-vel te voorschijn dient gebracht:
Daer is een seker kruyt, bekent in oude boecken2),
Daer in men aert-gewas gewoon is op te soecken;
En 't is een slim vergif, maer des al niet-te-min,
Indien 't de kunst bewerckt, de menschen nemen 't in
Oock sonder ongemack; men kan het soo bereyden,
Indien men na den eysch de sake wil beleyden,
Dat iemant leven sal, gespijst met dit fenijn,
En kan noch evenwel gesont en lustigh zijn.
Men wist daer, na beraet, een vrijster uyt te rusten,
De schoonste die men vant in al de naeste kusten,
Een vrijster over langh met dit fenijn gevoet,
Soo datse niet en had als slim en giftigh bloet.
Een vliegh, die aen haer lijf maer eens en quam te suygen,
Die konde metter daet van haren aert getuygen:
Want op den staenden voet soo swol het gantsche beest,
En na een korten tijt soo was'et sonder geest.
Men gingh het gantsche stuck met aendacht overwegen,
En mits de Grieksche vorst tot trouwen is genegen,
En dat'et veel gebeurt, dat soo een aerdigh beelt
Aen helden aldermeest de losse sinnen streelt;
Soo laet men in der haest het vrou-mensch aerdigh cieren,
Gelijck men maeghden doet, als sy haer Goden vieren,
Men haelt flucx overhoop, men brenght'et aen den dagh,
Al wat in dit geval tot lock-aes dienen magh.
En als de juffer stont geciert aen al de leden,
Soo datse waerdigh scheen om aen te zijn gebeden,
Soo gaf men haer tot hulp een ridder wel bespraeckt,
Die met verbloemde tael haer noch al schoonder maeckt.
Stracx laet men deze bruyt voor Alexander setten,
Om door het schoon gesicht sijn lust te mogen wetten;
Hier wort dan by geseyt, dat hem de koningh sant
Een maeght, het eenigh puyck van al het gansche lant.
Siet, eer de vorst bedacht wat aen hem was geschoncken,
Begon in sijn gemoet een geylen brant te voncken;
Hy neemtse metter hant, en spreecktse gunstigh toe,
Men sagh aen sijn gelaet hoe dat hy was te moe.
Maer seker deftigh man, wiens geesten hooger gingen,
Als iet dat vrouwen raeckt, of diergelijcke dingen;
Liet over haer gelaet een wacker ooge gaen,
En bleef een ruymen tijt in dit gesichte staen.
Hy sagh dat uyt haer oogh een glans quam nederdalen,
1) By Camerarius Meditat. Hist. cap. 69.
2) Napellus genaemt in de kruytboecken, siet de wonderbare gevallen, door dit kruyt
veroorsaeckt, by Dodoneus in sijn kruytboeck, op het woort Napellus.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Een glans van seltsaem licht, en ongemeene stralen,
Een glans, gelijck een slangh, verholen in het riet,
Op iemant daer ontrent uyt haer gesichte schiet.
Hy staet hier op verbaest, en weyt met sijn gedachten
Door allerley gespoock en nare toover-krachten.
Sijn breyn haelt overhoop al wat de kunst vermagh,
Tot hy, door langh gepeys, den loosen handel sagh.
Hy doet terstont versoeck den prins te mogen spreken,
En seyt daer met bescheyt al wat hem is gebleken;
Hy spreeckt van dit bedrijf, en van het selsaem kruyt,
En maeckt op al het werck ten lesten dit besluyt:
Indienje dese vrouw' in 't bedde wilt gebruycken,
Gewis, een vreemde stuyp die sal uw oogen luycken:
Want in haer rooden mont, en in haer teêren schoot,
Daer is, geduchte vorst, de woonplaets van de doot.
Een lucht, een boosen damp, uyt haer geheyme leden,
Sal u den Helschen poel in haesten doen betreden;
Dit lant soeckt uw bederf, al schijnt'et nu beleeft,
Een gift die is vergift, wanneer een vyant geeft.
De prins, op dit verhael, doet naerstigh ondervragen,
Wat 't vroumensch had genut ontrent haer eerste dagen;
En siet, daer werdt ontdeckt dat sy noit vrouwen-mam,
Maer sap van giftigh kruyt voor dranck en spijse nam;
En midts sy van der jeught dit voedtsel had genomen,
Soo was'er slim vergif in al haer bloet gekomen.
Ey, let eens wrat een werck het eerste voetsel doet,
Een oyevaer die werdt met slangen opgevoet.
De prins die wert bedaert, en al sijn diepste sinnen
Af-keerigh van de lust, en van het dertel minnen;
Hy kropt sijn tochten in, en laet de vrijster gaen,
Hy seyt: de korte vreught zou my te diere staen.
Hier konje met bescheyt, en uyt de daet bemercken,
Wat indruck van de doot is maghtigh uyt te wercken:
De vorst was eerst verruckt, en voeld' een heete vlam,
En 't was de schrick alleen die hem de lust benam.
Die op sijn eynde denckt, al plagh hy geyl te wesen,
Staet van sijn vuylen aert wel haest te zijn genesen;
Want die sijn doot bedenckt, en na de doot de straf,
Die breydelt sijn gemoedt, en laet van sonden af.
En dit treft niet alleen ons menschelijcke geesten,
Men kan dit mede sien oock in de domme beesten:
Ey, let maer op een rat gevangen in de val,
En siet, hoe dat het beest sich daer in hebben sal.
Of schoon daer lecker speck of soete dingen hangen,
Het dier en raekt'et niet, om dat'et is gevangen.
Het siet, al is 't een beest, dat hem de doot genaeckt,
En daer in leght de gront dat haer geen speck en smaekt.
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U is dan, na my dunckt, ten vollen nu gebleken,
Wat tochten in de borst van alle menschen steken;
Te weten, dat de doot, en wat er is ontrent,
De menschen beter maeckt, en van de sonden went.
LICHAEM.
Wel aen, ick geef'et op, en kan oock nu bemercken,
Al wat de bleecke doot is machtigh uyt te wercken,
Wanneer men die bedenckt, en aen het herte leyt;
En daer toe, na my dunckt, is hier genoegh geseyt.
Nu weet ick, doeje wel, ghy kont ons troost verwerven,
Maer sooje qualick gaet, soo konj'et al bederven;
't En is geen achterklap, ick segh het overluyt:
Een ziel is Duyvels hoer, of Christi waerde bruyt1).
Doch my, gelijckje weet, is hieraen veel gelegen,
Of ghy zijt in den vloeck, of in des Heeren zegen;
Of ghy, na rechten eysch, by God verzegelt staet,
Dan of uw wegen zijn, gelijck de werelt gaet.
Wy zijn by een gescheept, en ons gemeene waren,
Die moeten over zee op eenen bodem varen;
Wy zijn verloren volck, indien ons eenigh schip
Komt stooten op een zant, of op een harde klip.
Als God ons weder voeght, dan sal ons niemant scheyden,
En waerje wesen sult, daer sal ick u geleyden.
Ick moet uw macker zijn, in vreught en ongeval,
Het zy waer uw verblijf hier namaels wesen sal.
Wy zijn aen een verknocht, en dat op vaste gronden,
Als man en echte wijf te samen zijn gebonden.
ZIEL.
Wel vriendt, hoe spreeckje soo? is wijf en echte man
Niet in een vasten bant, die niemant breken kan?
LICHAEM.
Ja wis, maer evenwel soo kan het noch geschieden,
Dat somtijts scheidingh valt oock tusschen echte lieden.
ZIEL.
't Is waer, by wijlen eens; maer als het soo geschiet,
Dan was 't, na mijn begrijp, de rechte trouwe niet.
1) Augustinus. Anima aut Chrisi sponsa est, aut diaboli meretrix.
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LICHAEM.
Ick weet, als Godes Soon eens sal ten oordeel komen,
Is dan het wijf bequaem om op te zijn genomen,
De man in 't tegendeel een mensch van boosen aert,
Soo breeckt haer echte bondt, om noyt te zijn gepaert.
Want die van beyden heeft geleyt een tuchtigh leven,
Wort uyt het stof gelicht, en in de lucht verheven:
Maer die boosaerdigh was, die wort dan wegh geruckt,
En blijft in 't nare diep voor eeuwigh onderdruckt.
Siet, die in haren tijt één vleesch te samen waren,
Gaen uyt het echte bont, en sullen nimmer paren;
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Een deel sal by den Heer, en staegh in vreughde zijn,
Maer 't ander blijft, eylaes! geduerigh in de pijn.
't Is anders, lieve ziel, met onsen bant gelegen:
Wy moeten bey gelijck genieten Godes zegen,
Of anders bey gelijck ter Hellen zijn gejaeght,
Om met gelijcke pijn gelijck te zijn geplaeght.
Dit is 't, dat my beweeght op uw bedrijf te letten,
Ten eynd' ick ons gemoedt in ruste mochte setten.
Neemt my ten besten af, dat ick naeukeurigh ben,
't Is reden dat ick uw en oock mijn wesen ken.
Ghy dan, o waertste pant! en laet u noyt bewegen,
Te treden buyten spoor, of op verkeerde wegen;
Maer in het tegendeel, soo weeght dit noodigh stuck,
Het dient tot ons behoudt, dat is, gemeen geluck:
Ick wil geen onguur wijf ontrent mijn kamer brengen,
Ick wil geen boosen knecht in mijnen dienst gehengen;
Ick wil aen mijnen voet noyt trecken quaden schoen,
Ick wil geen voddigh kleet aen dese leden doen.
Veel min woud' ick een ziel in mijn gewrichten dragen,
Die vuyl of grousaem is, of Gode sou mishagen;
Vermits sy nevens haer my nederrucken sou,
Daer pijn is sonder end, en niet als stagen rou.
't Gaet niet dan al te vast, dat uw ontuchtigh leven.
My sou in korten tijt den Duyvel overgeven:
En daerom, soo ick oyt uw doen ongalick vont,
Ick dreef u heden wegh, ja spoud' u uyt den mont.
ZIEL.
't Is dwaesheyt datje spreeckt, ick ben niet uyt te spouwen,
Ghy moet staegh mijne zijn, en ick u eeuwigh houwen;
Te weten, als ons God, na menigh ongeval,
Eens weder op een nieu te samen voegen sal.
Oock geef ick u gelijck alsoo tot my te spreken,
Indien ick vreughde schiep in lust van vuyle treken,
Of dat ick gingh te werck, gelijck een werelts kint;
Maer, God zy eeuwigh danck! ick ben soo niet gesint.
Was oyt mijn ydel hert genegen om te mallen,
Of heb ick in de jeught by wijlen eens gevallen,
Ick ben nu, Gode lof! een nieuw', een ander mensch.
LICHAEM.
Wel dat is recht een tael, als ick van herten wensch.
Maer hoort, na uw vertrek, soo moet ick haest verdwijnen,
En ghy sult sonder my voor onsen God verschijnen.
Koom, seght my doch een reys, hoe sal ons dit vergaen,
Kont ghy wel sonder schrick in dat gerichte staen?
't Is u en my bekent, hoe veelderley gebreken
Dat, van de jonckheyt aan, in onsen boesem steken;
Oock heb ick wel gevoelt, hoe ons verkeerden aert
Veel nucken heeft gebroet, en monsters heeft gebaert;
En noch soo weet ick dit, voor uw en mijn gebreken
En sal geen advocaet, of taelman mogen spreken;
Ach! niemant sal voor God bepleyten onse schult:
Dies ben ick gantsch beducht, hoe ghy het maken sult.
God siet ons gantsch bedrijf van boven uyt de wolcken,
En Hy sal rechter zijn van ons, en alle volcken;
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En dan noch gaet'et vast, dat al wie sonden doet,
Een vonnis na den eysch, en straffe dragen moet.
ZIEL.
Wy zijn, en 't is bekent, uyt sondigh zaet geboren,
Doch hierom dient de moet doch echter niet verloren;
Ja, schoon wy bey gelijck met sonden zijn besmet,
De troost van ons behoudt en dient niet los geset.
Siet maer na rechten eysch uw tochten in te binden,
Ghy sult een advocaet oock in den Hemel vinden;
Daer is, daer is'er een, die voor ons spreken sal,
Al zijn uw sonden swaer, en vry in groot getal.
LICHAEM.
Indien dit in der daet alsoo magh sijn bevonden,
En dat hier boven is een taelman voor de sonden,
Soo wort mijn hoop gesterckt, en ick een vrolijck man;
Maer wijst my doch een mensch, die voor ons spreecken kan.
Maer neemt, ghy wist'er een, ey segh, waer sulj'et halen,
Daer mede ghy ter eer uw voorspraek sult betalen?
Want sooj' een advocaet geen hant of beurs en vult,
Weet datje weynigh hulps van hem genieten sult.
Nu is 't u wel bekent, wanneer de lieden sterven,
Dat stracx, al wat'er is, de naeste vrienden erven,
En wie sijn leven sluyt, die leyt sijn rijckdom af,
En aen den dooden blijft alleen het duyster graf.
Wat raet dan, lieve ziel?
ZIEL.
Ghy spreeckt onwijse reden;
't En gaet daer boven niet, gelijck als hier beneden:
Ghy beelt den hemel af, juyst als de werelt gaet,
En dat is los geral, en ongesoute praet.
Hoe, is 't u niet bekent, of hebje noyt gelesen,
Wie dat voor 't hoogste recht ons taelman staet te wesen?
O 't is geen nietigh mensch, maer vry een deftigh helt,
Die swacke sielen helpt, en even sonder gelt.
By Hem is suyver melck, en wijn, en honigraten,
Die al wat zielen heeft voor eeuwigh konnen baten.
Dit biet Hy ons te schenck; ghy, doet na sijnen raet,
Hy sal uw voorspraeck zijn, al is uw' sake quaet.
Maer dat is niet genoegh; Sijn liefde is sonder palen,
Hy eyscht geen gelt alleen, maer wil voor ons betalen,
En niet met eenigh gelt, juweel, of werelts goet;
Maer, dat vry verder gaet, oock met sijn eygen bloet.
LICHAEM,
O! dit gaet boven reyck, oock van de beste menschen,
En wie doch kan'er oyt soo grooten segen wenschen!
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Ick weet hier in het hof niet eenen advocaet,
Die sonder eenigh loon sou pleyten voor den raet;
En dan noch, boven dat, van 't sijne wat te geven,
Dat heb ick noyt gehoort in al mijn vorigh leven;
En voor een ander mensch te storten eygen bloet,
Dat meen ick dat men noyt in onse werelt doet.
Maer noch sta ick verstelt; siet, God die is rechtvaerdigh,
En al wie sonde doet, die is oock straffe waerdigh,
Ja straffe, niet gelijck een mensch aen menschen pleeght;
Ghy weet dat onse schult by God al swaerder weeght.
Ghy weet, die hooghste geest, dat noyt-begrepen wesen,
Die staêgh en over-al is waert te zijn gepresen,
Is, ach! door ons gehoont; moet dan niet onse pijn
Geduerigh, als hy selfs, en sonder eynde zijn?
ZIEL.
Die straffe, lieve vrient, is voor onguure menschen,
Die niet als slim bejagh en quade nucken wenschen,
Ja, haten alle tucht, en oock de rechte baen,
Soo datse met vermaeck op slimme wegen gaen.
Maer die boetvaerdigh zijn, en om haer sonden treuren,
Die weet ick dat van God niet quaets en sal gebeuren:
Want in den hemel selfs ontstaet gemeene vreught,
Als een, die sondigh was, nu viert de ware deught.
LICHAEM.
Maer hoe, is dit genoegh voor Gods rechtvaerdigh wesen?
En kan het, na den eysch, een sondigh mensch genesen?
Seght, hoe kan dit bestaen in Godes strengh gericht?
Ick wensch, op dit geheym, voor my een klaerder licht.
Hier dient, na mijn begrijp, iet anders by te komen,
Om geen verdiende straf voortaen te mogen schromen.
Siet, God is niet voldaen, na ick het stuck versta,
't Is noodigh dat voor ons wat anders ommega.
Wat is hier uw verstant?
ZIEL.
Ick wil 't u klaerder seggen,
En ghy moet dit beleyt oock naerder overleggen.
Het is een wonder Gods, van ongemeenen aert,
Daer beyd genaed en recht te samen is gepaert:
Want siet, het eygen quaet, dat iemant heeft bedreven,
Wort na den eysch gestraft, en niet-te-min vergeven.
Een die dootschuldigh is, wort vry en los gestelt,
En die onnoosel is, die wort er om gequelt.
LICHAEM.
Wel, dat luyt bijster vreemt! sal iemant straffe dragen,
En lijden 't ongeval van onverdiende plagen?
En een die sondigh is, en leelijck heeft misdaen,
Sal die gantsch ongestraft en vry daer henen gaen?
Brenght hier toe meerder licht.
ZIEL.
Siet, Christus is gekomen,
En heeft met vryen wil ons schult op hem genomen;
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Ja, heeft ontelbaer leet en smaetheyt uytgestaen;
Soo dat ick seggen derf: de Vader is voldaen.
LICHAEM.
Hoe komt dit over-een met Gods regtvaerdigh wesen,
Ick heb dat noyt verstaen, of met verstant gelesen.
't Is al te grooten werck om soo te laten staen,
Ghy dient tot mijn bericht hier breeder in te gaen,
ZIEL.
Ghy weet hoe dat de mensch, ach leyder! was verloren,
Oock eerder eenigh mensch op aerden was geboren.
Siet, Edens schoon prieël, van Gode toebereyt,
Was hem, en wel te recht, ten vollen opgeseyt.
Toen was'er geen vernuft of wijsheyt by de menschen,
Noch iet dat even doen de beste konden wenschen,
In eenen deel genoegh, of eenigsins bequaem,
Om ons dien hooghsten geest te maecken aengenaem.
Maer God, die van de doot sijn schepsel wou verwecken,
Beval sijn eygen Soon de menschheit aen te trecken,
Die wiert dan mensch en God, van God was hy bemint,
En even tot den mensch voor eeuwigh wel gesint.
Wie kon'er nutter zijn in soo verboste saken,
Om vrede tusschen God en ons te komen maken?
Voorwaer de geesten selfs, die voor den Heere staen,
Die sagen dit geheym, als 't diepste wonder, aen.
Soo is dan Godes Soon uyt sijnen troon gekomen,
En heeft ons gantsche schult alleen op hem genomen;
En mits hy 't lastigh werck gewilligh ondernam,
Is God met ons versoent, al was hy eertijts gram.
LICHAEM.
Maer zijn wy niet aen God de doot voor eeuwigh schuldigh?
Hoe is die hoogste geest voor ons dan soo geduldigh,
Dat hy, mits Christus leet, en dat een korten tijt,
De menschen van bederf voor eeuwigh heeft bevrijt?
ZIEL.
God heeft, en twijfelt niet, hier toe volkomen reden;
Sijn welgeliefde Soon die heeft voor ons geleden,
En die was even selfs alleen hier toe bequaem,
Ja, boven allen dingh den vader aengenaem.
Heeft dan de grootste Vorst vrywilligh willen sterven,
Om soo het eeuwigh heyl ons menschen te verwerven,
Voorwaer de waerdigheit van Christus dierbaer bloet,
Is ja, dat even God vernoegen nemen doet.
Dies schoon ons sonden zijn soo root gelijck scharlaken,
Dat heeft alleen de macht die wit te konnen maken;
Dat heeft, o diep geheym! een noyt-begrepen kracht,
Die nimmer menschenkint of engel heeft bedacht.
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De geesten, Godes heyr, die in der hoogten sweven,
Zijn in haer diep vernuft door lusten aengedreven,
Hoe dat het wesen mocht, en hoe het sou geschien,
Dat noyt een menschenoogh of engel had gesien.
Wel, dit hoogwichtigh stuck, en van soo grooter waerden,
Dat verr' te boven gaet de schatten van der aerden,
Ja, van den Hemel selfs, en wat'er is ontrent,
Heeft van ons Godes toorn ten vollen afgewent:
Maer, desen onverlet, ghy schijnt my wat te seggen,
Dat, eer wy vorder gaen, ick meyn te wederleggen.
Ghy geeft my, na ick hoor, en hier en daer een steeck,
Als of ick kreupel gingh, en uyt de bane weeck.
En soo ick wel begrijp de gront van uwe reden,
Soo stelje my als vooght van bin- en buytenleden;
Ja, 't schijnt dat ick als prins bestier het gantsche lijf,
Als of'et watje doet stont onder mijn bedrijf.
Nochtans wort ick gewaer uyt veelderhande dingen,
Dat ghy in 't tegendeel my dickmael weet te dwingen,
Na dat'et u gevalt, soo datje meester zijt,
En doet oock menighmael dat my ten hooghsten spijt.
Uw los en weeligh bloet en gulle vochtigheden,
Die rennen over-al van boven tot beneden;
Ghy zijt èn huys èn waert, en ick alleen de gast,
Soo datje niet te veel op mijn bevelen past.
Ghy voet het dertel vleesch, daer van men vint geschreven,
Hoe dat het menighmael den geest heeft uytgedreven.
Ja, als'er nu en dan iet quaets bedreven wert,
Soo wort'et eerst gesmeet in uw onstuymigh hert.
Dies heb ick, na my dunckt, oock reden om te letten,
Dat ghy in beter standt uw wesen moght versetten;
Op datje leven mocht gelijck het ons betaemt,
Om door u nimmermeer voor God te zijn beschaemt.
LICHAEM.
't Is waer, ick ben het huys daer in ghy zijt geseten,
Oock ben ick somtijts waert, ick kan het my vermeten;
Maer dat al evenwel en geeft my geen gebiet,
Ick heb geen hooge macht, ick draegh den scepter niet.
Een vorst heeft sijn paleys, maer heeft oock rappe vrouwen,
Die met gestagen vlijt de woningh onderhouwen:
Maer hy is opperhooft, en wat'er wort gedaen,
Moet al op sijn gebodt, en na sijn wille gaen.
Juyst op dien eygen voet is onsen staet gelegen;
Want als ghy niet en wilt, hoe kan ick my bewegen?
Het huys en heeft geen macht, noch die'et huys bewaert;
't Gaet na dat aen 't gesin de koninck openbaert.
Maer ghy kont sonder lijf in volle leden mallen,
Ja, kont oock sonder wijf in overspel vervallen;
En hier komt menighmael een ydel herte toe,
Schoon dat ick stille ben, en niet ter werelt doe.
Ick ben van grove stof, misschien gelijk de beesten;
Maer siet, de Vader is de Geest van alle geesten.
Ick was maer als een block, eer ick mijn tijt begon,
En 't quam van uw bedrijf, dat ick my roemen kon
Ey lieve, segh een reys, wat kan ick doch beginnen,
Indienje niet en werckt ontrent mijn doffe sinnen?
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Wat wilje dat ick segh? siet, als ick ligh en slaep,
Ben ick dan niet in all's onnoosel als een schaep?
Ick roere niet een lidt, als van de doot verwonnen;
Maer ghy oock even dan wat hebje niet begonnen,
Wat doej' op heden niet dat u noch my betaemt? Maer, hola! 't is genoegh, ick ben'er in beschaemt.
Maer dit soo vast te gaen, dat kan men licht bemercken,
Vermits ick sonder u geen kracht en heb te wercken:
Want als ghy van my scheyt, wat ben ick als een romp?
Een lichaem sonder ziel is maer een aerden klomp.
Ghy heerscht aen alle kant, en mooght alleen gebieden,
En wat u wel bevalt, dat moet terstont geschieden.
Siet, op uw wenck alleen, schoon dat ick stille sit,
Soo rept sich alle dingh tot aen het minste lit.
ZIEL.
Ghy weyt al wat te breet, wie kan'et al gehengen?
Hoe, is 't niet uw bedrijf veel nucken in te brengen?
Uw oogh begint het werck, en toont ons eenigh beelt,
Daer op dan met vermaeck het ydel herte speelt:
Uw oor hoort geyle klap, of anders vuyle saken,
En dat kan al het werck van binnen gaende maken;
Als dit soo niet en gingh, ick waer gedurigh stil,
Want dat van u ontstaet, verweckt den quaden wil.
Ick sou noch hooger gaen, maer waertoe vinnigh kijven?
't Is beter, na my dunckt, dat wy in ruste blijven,
Ons is de vrede best; wat komt'er van verwijt,
Als heymelijcken haet, of openbare strijt?
Ick wou met vollen mont uw reden wederleggen;
Want ick heb vry genoegh op uw gespreck te seggen:
Maer hoort een kort besluyt: wy hebben beide schult,
God zy voor eeuwigh danck, vermits sijn langh gedult!
Laet ons eendrachtigh zijn, en alle twist vermijden,
En, soo ons twist behaeght, laet ons het vlees bestrijden.
Laet ons een deftigh werck gaen nemen by der hant,
om al wat sondigh is te leggen aen den bant.
LICHAEM.
Een dingh is nu mijn wensch, ick wil 't u niet verswijgen:
Een recht bevredight hert dat woud' ick my verkrijgen;
Weet ghy hier middel toe?
ZIEL.
Met God, ick segge ja.
LICHAEM.
Wel opent dat geheym.
ZIEL.
Ick wil, maer hoort'er na:
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Wilt ghy op vasten gront uw hert bevredight maken,
Soo wilt voor alle dingh tot uwen God genaken.
Het is een deftigh woort, dat u geweten dient:
Eer ghy uw eygen wort, soo wert eerst Godes vrient.
Geen vrede komt'er oyt in eenigh hert geresen,
't En zy men sich gevoelt met God versoent te wesen:
Want als dat noodigh werck in ons niet voren gaet,
Soo toont het innigh deel ons noyt een soet gelaet.
Nu tot een nader trap van dit gezegent leven,
Geen sonde wert versoent, eer datse wert vergeven;
En God vergeeftse niet, voor dat Hy is voldaen:
Siet daer een kort begrijp, hoe dat uw saken staen.
De menschen zijn verdwaelt, of laten haer misleyden,
Die Gods gerechtigheyt van Zijn genade scheyden.
Het een en 't ander werck dat moet te samen gaen,
En wie dit anders drijft, die mist de rechte baen.
Had God maer voorgehad ons sonden te vergeven,
Voorwaer Sijn lieve Soon die had by hem gebleven:
Nu heeft Hy voor den mensch geleden sonder schult;
En siet, in hem alleen daer is'et al vervult1).
O! wat is 't voor een werck dat God heeft uytgevonden:
Recht plegen, en met een genade voor de sonden.
Recht pleeghd' Hy, als de doot Sijn eigen Soon verbeet,
Genade, doen voor ons een ander mensche leet.
LICHAEM.
Maer hoe voldoet men God? Kan ick mijn beter leven,
Of eenigh heyligh werck niet in betalingh geven?
ZIEL.
Neen, beelt u dat niet in; God schelt geen sonden quijt,
Oock alsj' 'et quaet verwerpt, en datje beter zijt.
Want schoon men deughden heeft, en soeckts' oock op te wecken,
't En kan hier lijckewel voor geen betalingh strecken.
Siet, wat oyt mensche doet, dat is gantsch onvolmaeckt:
Ach! wat is in het stof, dat aen den Hemel smaekt?
Maer schoon men dede goet, en al in volle leden,
Noch kan 't geen afslagh doen, en dat om goede reden:
Want schult van outs gemaeckt, en wort niet afgedaen
Door iet, waervoor wy nu aen God verbonden staen.
Wat kan een mensche doen? Wat meynt hy uyt te rechten?
Wy zijn maer sondigh volck, en gants onnutte knechten.
't Is ja, gebreckigh werck al wat door ons geschiet:
Ey! stelt daerom uw troost in ons verdiensten niet.
Daer moet, gelooft'et vry, iet anders sijn gevonden,
Dat God betalen kan voor soo veel oude sonden.
Oneyndigh is die God, by ons vertoorent, vrient,
Oneyndigh is de straf, by ons nu langh verdient.
Oneyndigh moet hy zijn, ja magh geen engel wesen,
Die van 't oneyndigh leet ons ziele kan genesen.
1)

Daer en kan geen vrede zijn, zonder versoeninge
Daer en kan geen vergevinge zijn, sonder voldoeninge.
Daer en kan geen versoeninge zijn, sonder vergevinge
Daer en kan geen voldoeninge zijn, door eenige onse betalinge.
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LICHAEM.
Maer lieve, wie is dees?
ZIEL.
Het onbevleckte Lam,
Dat om der menschen wil hier in de werelt quam.
't Is Godes eygen Soon, die neder is gekomen,
Den mensch in all's gelijck, de sonden uyt-genomen:
Ja, heel een mensch gelijck, maer God des niet-te-min,
Die, met den Vader, heeft noch einde noch begin.
't Is Godes eygen soon, die, aen het kruys gestorven,
Heeft, door sijn bange doot, het leven ons verworven,
Heeft ja voor ons betaelt, daer is geen twijffel aen:
Ons hantschrift is gescheurt, en gants te niet gedaen.
LICHAEM.
Ick heb nu, soo my dunckt, dit stuck wel ingenomen;
Maer hoe sal ick, och arm! soo grooten heyl bekomen?
O! had ick nu ter tijt een gauwe rechter hant,
Daer meed' ick grijpen mocht dat onwaerdeerlijck pant.
ZIEL.
Ja, mocht die soete duyf, die bladers van olyven,
Verquicken ons gemoet, en daer gedurigh blyven!
Dat waer als herte-salf aen ons benaude borst,
Om nu en t'aller tijt te lessen onsen dorst.
Nu, ghy hebt wel gedaen, hier van een hant te spreken,
God geve dat u noyt die zege magh ontbreken;
Want siet, hier dient een hant, en 't is een noodigh stuck,
Ja, leyt in ons gemoet de gronden van geluck.
LICHAEM.
Maer wat noemj' hier een hant? laet my dat heden weten.
ZIEL.
En weest des niet besorght, ick sal het niet vergeten
Dees hant noem ick 't geloof, waerdoor men grijpen moet
Den zegen, ons bereyt in Christi suyver bloet.
LICHAEM.
Maer wat is 't recht geloof, op dat wy seker bouwen?
ZIEL.
Wel hoort, geminde vrient, het is een vast betrouwen
Op God den Middelaer, die heeft de wet vervult,
Ja, heeft tot sijnen last genomen onse schult.
Gelooft dan niet alleen dat Christus is gestorven,
Maer dat u even selfs door Hem is heyl verworven;
En dat om sijnentwil God u verschoonen sal,
En stellen buyten schrick van 't eeuwigh ongeval,
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Al uyt genaed' alleen, die laet ons God genieten,
En van sijn hoogen troon op ons ter neder vlieten,
Verdient by God den Soon. Ontwaekt, o mijn gemoet!
En leert hier uyt de kracht van Christi suyver bloet.
O groote Middelaer! O troost van alle zielen!
Wien sonder uw behulp de Duyvel sou vernielen.
O ware levens-boom! O Godes tijt-genoot!
O 's werelts eeuwigh licht! O suyver Hemels-broot!
Ghy zijt die van het graf ons zielen quaemt bevrijden,
Ghy quaemt gelijck een mensch om soo te mogen lijden;
Maer bleeft noch echter God, op dat, door uwe macht,
De quijtschelt onser schult zou werden uytgewracht.
Wie kan na rechten eysch, wie kan uw liefde prijsen?
Wie kan u hulde doen, en eer genoegh bewijsen?
U zy voor eeuwigh danck! o maeckt ons recht bequaem,
Om staegh na desen tijt te loven uwen naem!
LICHAEM.
Nu weder tot hut werck: wel Christus is gestorven;
Maer segh niy wat voor heyl is u daer uyt verworven?
Vint ghy u voor gewis te zijn van dat getal,
Dat Christus voor sijn volck hier namaels kennen sal?
Hoort, of j' al kleeders hadt, ja met geheele kassen,
En dat'er niet een rock uw lijf en soude passen,
Wat voordeel kan'er zijn in al den overvloet,
Indiense geen gemack aen uwe leden doet?
ZIEL.
Dit is een deftigh stuck, en eene van de saken,
Die menigh swack gemoet al vry bekommert maken.
Ick hadt een langen tijt hier op soo swaren geest,
Dat ick noyt vrolijck was, of ick en was bevreest.
Noch segh ick boven dat, en houd'et niet verborgen,
Het was het middelpunt van al mijn grootste sorgen,
Het was mijn ziel-gequel, en dat geen korten tijt.
LICHAEM.
Wel, zijtje nu voortaen van desen anghst bevrijt?
ZIEL.
O vrient! eer eenigh mensch dit komt te wedervaren,
Soo dient God evenstaegh, en vry niet weynigh jaren,
By hem te zijn gedient, en oock soo dient gelet,
Dat sijn gewisse bleef gedurigh even net.
Hy moet des niet-te-min, als met de gantsche leden,
Tot God, sijn hooghste goet, verheffen sijn gebeden;
Op dat hy krijgen mocht een opgetogen geest,
Die geen ontijdigh lijck, geen Hel, of Duyvel vreest.
Noch dient hy evenstaegh ootmoedigh t'overwegen,
Wat goets hy oyt genoot uyt Godes milden zegen,
Hoe dickmael dat hem God van onheil heeft bewaert,
En uyt sijn Vader-gunst genadelijck gespaert.
Na dit een ruymen tijt te hebben onderhouwen,
Soo stel ick heden vast, en wil het oock betrouwen,
Dat God in ware daet, en niet in losse schijn,
Hem sal te rechter tijt een ware trooster zijn:
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Dies sal hy sonder anghst met vollen monde spreken:
Mijn heyl is vast gestelt, spijt alle mijn gebreken;
Daer is van nu voortaen geen leet of ongeval,
Dat oyt van Godes troost mijn ziel berooven sal.
LICHAEM.
Wel zijt ghy, lieve ziel, soo verre nu gekomen,
Dat ons van nu voortaen geen onheyl is te schromen,
Soo datje spreken meught, als Paulus eertijts sprack1)?
ZIEL.
Daer toe is my de geest op heden noch te swack,
Die hoogh-begaefde man, die God soo hadt verheven,
Dat hy met oogen sagh tot in het eeuwigh leven;
Ja, dat hy hooren moght, dat nimmer eenigh man,
Die noch op aerden leeft, met woorden uyten kan;
Dat uytverkoren vat laet ick soo deftigh spreken,
Maer al die minder sijn, en wil ick niet versteken.
't En zijn in Godes kerck niet al volwassen mans,
De sterren hebben selfs een ongelijcken glans;
Maer onder dit verhael, soo is hier iet te mercken,
Waer door een swack geloof sijn wesen kan verstercken;
En daerom, na my dunckt, dient hier te zijn gelet,
Wat van genade komt, of van de strenge wet.
Siet, schoon de groote man soo deftigh weet te spreken,
Noch placht hy menighmael in klachten uyt te breken,
't En gingh hem niet gestaegh na wil en herten-wensch,
Hy roept by wylen uyt: ay my, ellendigh mensch!
Waer sal ick recht behulp, waer sal ick iemant vinden.
Die my van 't ydel vleysch ten lesten sal ontbinden2)?
't Is selsaem hoe het my in desen handel gaet:
Ick doe niet dat ick wil, maer dat my tegenstaet!
LICHAEM.
Ick weet niet, hoe dit werck dient op te zijn genomen,
Het schijnt, na mijn begrijp, niet over-een te komen;
Ey, segh my doch een reys, hoe soo een deftigh man
Soo verr' in sijn gespreck van een verschillen kan?
Het schijnt als oft'er twee van desen handel spraken,
Of dat sijn reden liep op twee verscheyden saken.
Wat hier van dient gevoelt en kan ick niet verstaen,
Ick bidt u, magh het zijn, hier klaerder in te gaen.
ZIEL.
De roem van desen helt, soo veel ick kan bemercken,

1) Rom. 8.36.
2) Rom. 7.19. 21. 24. 25. Het goede dat ick wil en doe ick niet, maer het quade dat ick niet en
wil, dat doe ick. O, ick ellendigh mensche! wie sal my verlossen van dit lichaem des doods?
enz.
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Rijst niet in eenigh deel uyt kracht van goede wercken,
Maer uyt een vast geloof, dat op den Heylant siet;
En daer van is 't dat hy soo vasten troost geniet:
Want als hem Christus selfs, met sijn volmaeckten segen,
Door middel van geloof ten vollen is verkregen,
Soo is hy, twijfelt niet, rechtvaerdigh voor den Heer,
En saligh by gevolgh, en dat voor immermeer.
Rechtvaerdigh kan hy zijn, oock in dit ydel leven,
Om dat hem door 't geloof den Heylant is gegeven;
Maer recht vernieut te zijn in dit ellendigh dal,
Houd' ick dat noyt een mensch ten vollen wesen sal.
Al leeft'er iemant wel, en soeckt oock 't quaet te vlieden,
Daer hapert altijt wat, oock aen de beste lieden.
Het vleesch en sijn gevolgh, dat heeft te stegen neck,
Dies voelt de vrome ziel gedurigh haer gebreck.
Wanneer dan Paulus trotst de machten van der Hellen,
En wat sijn innigh deel genegen is te quellen,
Dat rijst niet uyt sijn doen of wijtberoemde deught,
Het is sijn vast geloof, dat geeft hem dese vreught.
Wat Christus heeft verdient, is by hem aengetogen,
En daer op is sijn roem soo krachtigh opgevlogen;
Maer uyt sijn eygen self en vint hy anders niet,
Als dat hem noch het vleesch gestagen oorlogh biet.
't Is uyt genaed' alleen, wanneer wy troost bekomen1),
En dat ons swack geloof by God wordt aengenomen;
't Is uyt geen eygen werck. Och! wat hier iemant doet,
Hy vint noch tegenstant en strijt in sijn gemoet.
't Is uyt genaed' alleen, als wy van God genieten,
Dat 's hemels reinen dauw op ons begint te vlieten.
Geen mensch en heeft'er roem, al schijnt hy bijster sterck;
Want oock sijn beste doen is maer gebrekkigh werck.
LICHAEM.
Maer dit seght Godes woord, en daer is op te letten,
Dat wie geloovigh is oock heuvels kan versetten.
Nu heeft'er veel gelooft, gelijck hun heeft gedacht,
Maer echter haer bedrijf en heeft niet uytgewracht:
Want schoon sy menighmael een rots of hooge bergen
Bestonden tot vertreck, met groot beslagh, te vergen,
Geen molshoop evenwel vertrock op haer gebod,
Dies wordt haer gantsch bedrijf alleen maer enckel spot.
Geeft hier de reden van.
ZIEL.
Siet, dit heb ick gelesen:
Al waer men recht gelooft, daer moet belofte wesen:
Want die iet groots bestaet, en geen beloften heeft,
Die is gelijck een schim die los daer henen sweeft.
't Is waer dat Christus seyt, en 't is wel aen te mercken,
Dat wie geloovigh is kan wonder dingen wercken:
En dat hy boven dien sal wesen van 't getal,
Dat God, wanneer Hij komt, voor sijne kennen sal.
1) Ephes 2 8. Uyt genade zijt ghy zaligh door het geloove, met uyt u, het is Gods gave, met uyt
de wercken, op dat niemant en roeme. Tit 3.5. Hy heeft ons zaligh gemaeckt niet uyt de
wercken der rechtvaerdigheyt die wy gedaen hadden, maer na sijne barmhertigheit, door het
badt der wedergeboorte, en vermeuwinge des Heyligen Geestes.
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Doch maeckt hier geen besluyt, dat die maer weet te dencken,
Dat God te zijner tijt hem sal het leven schencken,
En stelt voorts tot een gront van sijn verwaent gemoet,
Dat hy dan stijgen sal tot aen het hoogste goet.
Neen, dat's een misslagh, vrient, en die het soo begrijpen,
Die payen haren geest met droom en leure-pijpen;
En na dat ick het vat, al wie het soo gelooft,
Die gaet niet na het woort, maer na sijn eigen hoost2).
Wie na sijn deusigh breyn veel wonders wil bedrijven,
Gewis die sal beschaemt en gantsch verlegen blijven.
Beloften zijn vooral hier noodigh voor den mensch,
Eer dat hy krijgen magh sijn wil en herten-wensch.
Siet, wie niet recht en voelt, dat hy werdt opgetogen,
Of van Gods eigen geest ontfanght een groot vermogen,
Om eenigh wonder stuck te mogen onderstaen,
't Is seker, sijn bedrijf dat sal te niete gaen.
Voorwaer, het eeuwigh heyl sich in te willen beelden,
En even onder dies in alderhande weelden,
Is maer een waengeloof, en vry een quaden slagh,
Daer op geen menschen kint sijn herte setten magh.
Hiertoe dient meer gevolghs, ja beter met-gesellen,
Die by het recht geloof de beste luyden stellen;
En soo spreeckt Godes woord, wanneer men 't recht doorsiet,
Of als het anders gaet, soo deught den handel niet.
Ons Heylant heeft betuyght, wien hy wil saligh maken,
Te weten: die met ernst tot haren God genaken,
En gaen de sonden af, en willen nu voortaen
Haer scheyden van het vleesch, en beter wegen gaen
Die recht verslagen zijn, en op het vleesch verbolgen,
Oock vaerdigh na den geest den Heylant na te volgen,
Ja, willigh om sijn jock te dragen over-al,
In voorspoet niet alleen, maer oock in ongeval.
Die staegh een diep berou in hare ziel gevoelen,
Afkeerigh nu voortaen om hier te blijven woelen.
En dat kan niemant doen als die het vleesch verlaet,
En met een rechten ernst het sondigh wesen haet.
LICHAEM.
Wel geeft eens kort bericht, hoe iemant dient te wesen3),
Tot wien men seggen magh: uw ziel is nu genesen:
Maer stelt de kleynste maet, dat is de minste voet,
Die tot sijn vasten troost hier ieder hebben moet.
ZIEL.
Hier toe kan Godes woordt de rechte gronden leggen;
Maer ick wil evenwel hier op een weynigh seggen:

2) De mensch en kan niet meer gelooven, dan hy beloften of woort Gods en heeft, Galat. 3.
vers 13. Rom. 10. vers 8.
3) Matth 11. vers 28.29. Matth. 16. vers 29. Apocal. 22. vers 17. Lueae. 14. vers 6.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

698
Is in uw hert geloof, gelijck een mostaert-zaet,
Ick stel u by het volck, dat na den Hemel gaet.
Siet daer den laeghsten trap, die ick oyt heb gelesen,
Om onder Godes volck getelt te mogen wesen.
't Is ja, de kleynste maet die iemant hebben moet,
Die van de werelt scheyt, en na den Hemel spoet.
Heeft iemant dan geloof, by dese plaat geleken,
Hoe kleyn het schijnen magh, die wil ick niet versteken;
Want soo dat iemant heeft, gewis hy kan bestaen,
En sijn vernieude ziel sal niet verloren gaen.
LICHAEM.
Ey, laet dit kort bericht niet soo daer henen drijven,
Maer wilt ons dit geloof eens na den eysch beschrijven;
Op dat ick weten magh, hoe dat hy wesen moet,
Die van de werelt scheyt, en na den Hemel spoet.
Seght op, wie heeft dit zaet? wilt ons dit heden leeren.
ZIEL.
Een die nu sijn gemoedt tot God begint te keeren;
Want die uyt rechten ernst na sijn versoeningh tracht,
Diens ziel is even dan in goeden standt gebracht.
LICHAEM.
Dit is een kort besluyt, doch van een groot gewichte,
Maer druckt'et klaerder uyt, en stelt voor mijn gesichte
Hoe dat hy wesen moet, die, als een Christen mensch,
Hier namaels hebben sal sijn vollen herten-wensch.
ZIEL.
Wel, hoort: wanneer ons hert sich nu komt op te geven,
Om na des Heeren wil ons dagen af te leven,
En pooght soo voort te gaen, dien is de wegh bereyt,
Die hem èn uyt het stof èn na den Hemel leyt.
Al die na rechten eysch na 't eeuwigh heyl verlangen,
Die hebben even dan het edel zaedt ontvangen:
Waer die begeerte rijst, daer is de geest ontrent,
Ja, 't is God even selfs die ons het willen sent.
Maer hier moet evenwel sich niemant aen vergapen,
Om buyten alle sorgh hier op te blyven slapen:
Want 't is, geminde vrient! 't is ja, de kleynste maet,
Waer door men uyt het vleesch, en na den Hemel gaet.
Wie in dit heyligh werck maer recht en heeft begonnen,
Die heeft een grooten troost alreê voor hem gewonnen;
Maer wie hier in verslapt, verliest dien nieuwen schat,
En wordt oock even quijt dat hy te voren hadt.
Dies is op dit begin niet al te veel te passen,
Indien het niet gestaegh en werdt gevoelt te wassen;
Vint sich dan eenigh mensch gestelt in desen staet,
Die moet in wasdom zijn, gelijck het mostaert-zaet.
LICHAEM.
Dit leerstuck dunckt my waert, om aen te sijn genomen,
Maer zijt ghy, lieve ziel, tot dese maet gekomen?
Is uw inwendigh deel soo verre nu vernuyght,
Dat uw gewisse selfs dit even soo getuyght?
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ZIEL.
Een eygen herte selfs dat kan een mensch bedriegen,
Het weet door soet gevley ons in den slaep te wiegen.
Men is al menighmael, of schijnt te zijn gerust,
Maer noch verneemt de ziel geen rechten hertenlust.
LICHAEM.
Wel als'er iemant kan verblijt en vrolick wesen,
En seyt met vollen mont: mijn geest die is genesen,
Ick voel geen wroegingh meer; dunckt u dat niet genoegh?
ZIEL.
De vreughde, lieve vrient! komt dickmael al te vroegh.
't Is waer dat binnen ons een richtstoel is verheven,
Daer, voor of tegen ons, het vonnis wert gegeven;
En saligh is de mensch, die in sijn eygen hert
Onschuldigh wert verklaert, en niet bedrogen wert.
Maer daer is somtijts rust by dees of gene menschen,
Ja, niemant, na het schijnt, en kan'er beter wenschen;
Maer hier dient wel gelet van waer die ruste koomt,
En ofze dient gewenscht, of eer te zijn geschroomt.
Want soo het stil gemoet is iemant wedervaren
Ontrent sijn rauwe jeught, of in sijn woeste jaren,
En dat sijn innigh hert oock doen geen wroegen vont,
Soo gaet die stilte los, en is oock sonder gront.
Maer soo hy bitter leet, en ongerustigh woelen,
In sijn benaude ziel voor desen plach te voelen,
En dat hy naderhant op beter wegen gingh,
En doen eerst soeten troost in sijnen geest ontfingh;
Soo kan hy met bescheyt die stilte dienstigh achten,
Om met een soeten troost te voeden sijn gedachten;
Te weten, mits hy God belooft in dit geval,
Dat hy geen sonden meer in hem gedoogen sal;
Maer blijft hy als hy was, voorwaer sijn blijde dagen,
Die roem ick anders niet als Duyvels slimme lagen;
Want hy en sluymert maer gelijck een siecke doet,
Die met een deusigh breyn ongure dampen voet.
Ja, 't is een doodslaep selfs die hem dan heeft bevangen,
Vermits noch aen het vleesch sijn aertsche sinnen hangen;
En dat 's een quaede staet, die by ons dient gevreest,
Indien men is gesint te leven na den geest:
Want als soodanigh mensch ontwaeckt van sijne stuypen,
Dan komt een banger leet sijn treurigh hert bekruypen;
Soo dat de medecijn, al is 't een wacker man,
Hem tot sijn eerste rust niet weder brengen kan.
LICHAEM.
Maer segh my nu een reys, wat is een goet gewisse?
ZIEL.
Daer ben ick vaerdigh toe; doch meinje dat ick misse,
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Soo brenght'er klaerder licht, en iet van 't uwe by.
LICHAEM.
Segh op wat u gevalt, ick hou mijn oordeel vry.
ZIEL.
Een goet gewisse, vrient, dat wil ick dus beschrijven:
Een hert nu recht geneyght de sonden wegh te drijven,
Dat lust heeft goet te doen, en quade driften haet,
En soo met recht geloof tot God den Heylant gaet.
LICHAEM.
Een ziel aldus gestelt, die hebje wel gepresen,
Maer noyt haer eygen beeldt behoorlijk aengewesen;
Maer stelt u heden aen of ghy een schilder waert,
En druckt haer wesen uyt, en dat na rechten aert;
Soo ghy dit soo vertoont, het sal ons mogen stichten,
Ja, brengen onwijs volck tot haer bescheyde plichten;
Want soo een schildery is voor een deftigh man
Soo aengenamen stuck, als iemant maken kan.
ZIEL
Ghy wilt dat ick een werck u sal voor oogen stellen,
Dat Zeuxis noyt bestont, met al sijn metgesellen;
Maer des al niet-te-min soo heb ick iet bedacht,
En 't is als tot een preuf in dese plaet gebracht,
Ghy, let op dit ontworp, het is van diepe gronden.
LICHAEM.
Maer soo een schildery en heb ick noyt gevonden;
Doch sooj' ons voordeel soeckt, soo moestje verder gaen,
Of anders wie het siet, die sal in twijfel staen:
Wat is dit voor een dingh, hier recht voor ons gelegen?
ZIEL.
Wel, dat is 't stil gemoet, des Heeren grootsten zegen.
LICHAEM.
En waerom light het doch soo uytter maten sacht?
En waerom heeft de kunst hier rosen by gebracht?
ZIEL.
Wie heeft oyt sachter bedt, en wie kan beter rusten,
Als die sijn herte voelt gesuyvert van de lusten?
Ja, noemt sijn eenigh wit, dat Gode wel behaeght,
Soo dat geen binne-worm hem in den boesem knaeght.
Een mensch alsoo gestelt, die slaept in sachte rosen,
Om dat hy God alleen als trooster heeft gekosen;
Dies leyt sijn zieltjen staegh gelijck in enckel dons,
Sijn boesem sonder anghst, sijn voorhooft sonder frons.
LICHAEM.
Waerom komt hier een strael ten hemel opgeresen?
ZIEL.
Dit hart wil uyt het stof, en in den Hemel wesen,
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Daer sent'et sijn gebed, sijn dag-en nacht-gepeys,
En past gedurigh op, als vaerdigh tot de reys.
LICHAEM.
Waerom schijnt in de lucht een klaerder licht t'ontsteken,
Gelijck een flauwe son, die uyt begint te breken?
En waerom daerontrent een groote regenboogh?
ZIEL.
Hoe God dit schoon verwelf eens om den hemel toogh,
Dat moet een goede ziel gestaegh indachtigh wesen;
Want daer is hoogen troost, en zegen uytgeresen:
Ghy weet dat eens de mensch by God soo qualick stont,
Dat God den grooten vloet op al de wereldt sont;
Het landt was overvloeyt, de werelt buyten rade,
Maer God was evenwel genegen tot genade.
Hy maeckt een nieu verbont voor aller menschen saet,
Dat in den regenboogh als noch verzegelt staet.
Hy liet dit gunstigh woort aen Noachs zaet verwerven,
Dat hy voortaen niet meer de werelt sou bederven,
En dat soo grooten vloet noyt meer en zou geschiên,
Dies werdt de regenboogh op heden noch gesien;
En dit was even doen een voorbeeldt van den zegen,
Die ons in Godes Soon ten vollen is verkregen:
Het root in desen boogh hiet ick des Heeren bloet,
Dat voor ons is gestort, en ons genesen moet;
Het blaeu noem ick te recht de teykens van de slagen,
Die sijn gesegent lijf voor ons heeft moeten dragen;
Het groen geeft hoop en troost, dat hem geen ongeval,
Dat ons oock even-selfs geen onheyl treffen sal.
De boogh, wijt uytgestreckt, neem ick als Godes armen,
Daer meed' hy ons omhelst, en onser wil erbarmen;
Soo dat de regenboogh, dit stel ick heden vast,
Wel op een nieu Verbondt en Christi lijden past.
LICHAEM.
Maer waerom staet het kruys hier boven in de wolcken?
ZIEL.
Het is een toeverlaet en troost van alle volcken,
Die God voor sijne kent; een steunsel voor de siel,
Die sonder dat behulp in wanhoop nederviel.
Siet, hier uyt komt de troost, die niemant kan bedencken,
En die wil God alleen aen goede zielen schencken;
En wie die recht gebruyckt, geleyt door Godes geest,
Die rust, oock in gewoel, en is staegh onbevreest1).
O, die het kruis doorgront, en sijn verholen zegen,
Die voelt wat voor een heyl de menschen is verkregen;
Want 't is het kruys alleen daer in men roemen magh,
En daer is vasten troost, oock voor den jonghsten dagh.
LICHAEM.
Dit gaet my dieper in als iemandt kan begrijpen;
Ick voel door uw gespreck mijn botte sinnen slijpen.
1) Rom. 5.1. 1 Cor. 17.18. Gal. 6.14. Het zy verre van my dat ick soude roemen, dan in het
kruyce Jesu Christi Eph. 2.16.
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Maer waerom staet het kruys en regenboogh byeen?
Is hun een stille kracht, of ander heyl gemeen?
ZIEL.
Het kruys en regenboogh liet ick te samen voegen,
Want daer in vint de mensch sijn hoogste vergenoegen;
En siet, een diep geheym is daer in uytgewrocht,
Dat noit een menschen kint of engel heeft bedocht
LICHAEM.
Maer waerom komt een kroon, omringht met gulde stralen,
Recht op het stil gemoet, als van den hemel dalen,
Een kroon die evenwel dit herte niet en raeckt?
ZIEL.
Het is haer al genoegh, dat sy het maer genaeckt.
Het raken, lieve vrient, dat moet men noch verbeyden,
Daer voelen wy gestaegh ons zielen toe bereyden.
Wy sien als door een wolck het heyl by ons verwacht.
Maer 't sal in vollen glans eens werden uytgewracht.
LICHAEM.
Waerom doch leyt'et hert als in een muur besloten,
Die niet en schijnt gemetst, maer van metael gegoten?
En waerom buyten af een uyl, een vledermuys,
En nijt, en achterklap, en ander vuyl gespuys?
En waerom is het hert, al wort'et schoon besprongen,
Niet in sijn rust gestoort, of uyt sijn plaets gedrongen?
Ick sie de rechte strael behoudt haer eerste streeck,
En 't hert blijft in den stant, als of het niet en weeck.
ZIEL.
Een stil en reyn gemoedt dat heeft als stale wallen,
Al wert'et aengeranst, 't en werdt niet overvallen;
Al grolt de swarte nijt, al sien de menschen suur,
Sijn geest blijft onberoert, als in een vaste muur.
Doch schoon men duisentmael het stuk wil overleggen,
Wie kan een reyne ziel genoegh ter eeren seggen?
Sy is een beter schut, als hondert duysent man,
Vermits men die verslaen en nedervellen kan.
Maer siet, een stil gemoet en is niet t'overwinnen,
Al woet de swarte nijt met al haer booste sinnen;
Ja, schoon oock 't hoogste recht iet tegen haer besluyt,
Een herte wel bewust dat lacht de werelt uyt.
Siet, vrient! of u het volck, ja prins en koninck presen,
En seyden u een man na Godes hert te wesen,
Indien uw binne-vorst het tegendeel getuyght,
Ghy sult gansch treurigh zijn, schoon al de werelt juyght.
Indien aen d'ander zy u alle menschen laken,
En soecken uw bedrijf gantsch leelijck uyt te maken,
Indien u 't innigh deel is reyn en sonder schult,
Uw geest blijft evenwel een woningh van gedult.
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Noch segh ick niet genoegh; laet al de Nickers rasen,
Laet al het Helsch gebroet vergif en vlammen blasen,
't Is aen een reyn gemoet gelijck als enckel spot,
Een ziel, haer wel bewust, vint troost in haren God.
O! kond' ick dit geheym na rechten eysch vertoonen,
Een ieder zou het werck met lauwer-tacken kroonen;
Maer ick en kan het stuck, wat oock mijn penne doet,
Niet stellen voor het oogh, gelijck het wesen moet
Soo nu een net penceel ons hier in kon gerieven,
Ick weet al wie het sagh die zou'er op verlieven;
Want 't is, na mijn begrijp, soo wonder schoonen beelt,
Als oyt in mijn gemoet of sinnen heeft gespeelt.
Wat wilje, lieve vrient, nu meer van my verwachten,
Mijn inckt is uytgeput, mijn penne sonder krachten,
Mijn geest is buyten spoor; ey, siet doch hoe ick dool,
Ick heb de son verbeelt, als met een swarte kool.
Een kussen, rosen, dons, zijn al maer slechte saken,
Die tot dit hoogh geheym in 't minste niet genaken;
Hoe ick mijn hert beweegh, mijn sinnen ommekeer,
Ick vinde tot het werck geen nutte woorden meer.
Gaet vry, omringht een mensch, en dat van alle kanten,
Met gout van Ophir selfs, met fijne diamanten,
Met al het schoon cieraet dat Salomon bedacht,
Doen hy in sijn paleys die koninghs dochter bracht,
't Is al maer waterverf! wat sal ick langer schrijven?
Ick wil het schoon kleynoot, ick moet'et laten blijven:
't Zy kunst of diep vernuft, of pennen, of penceel,
Het blijft hier al te kort tot in het minste deel.
Een woordt dan tot besluyt: O schat van grooter waerden!
Ghy zijt, o stil gemoet! een hemel op der aerden,
Een troost, ja vaste burgh, in druck en ongeval
Een voorspel van de feest, die namaels wesen sal.
Daer hebj' 'et altemael; wat kan ick vorder seggen?
Ick sal met dit besluyt mijn penne nederleggen;
Doch wat is ons van nood' gedicht of schildery,
Dat ick niet schrijven kan, dat voel ick binnen my.
LICHAEM.
Nu tot het tegendeel, wat is een quaet gewisse?
ZIEL.
Ey, laet dat ongeroert; het is een vuyle smisse,
Een grouwel, barsse zee, een noyt geruymde poel,
Een moort-kuyl, slange-nest, een afgront van gevoel.
Waer sal ick verder gaen, en nare woorden halen,
Om dit rampsaligh spoock na waerheyt af te malen?
Ey, soeckt niet, mijn vernuft! dat ick niet vinden kan,
Mijn penne staet en trilt, mijn herte schrickt'er van.
LICHAEM.
Laet, laet dat monster daer. Wel, laet ons wederkeeren
Tot ons begonnen werck, en wilt my vorder leeren,
Oock nader doen verstaen, wat ick u vragen sal;
Ick bidde let'er op, het is een schrap geval:
Een hert dat ydel was, en sonden heeft bedreven,
Kan dat een goet gewis oock werden toegeschreven?
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Ick voel, dat ick hier op al wat in twijffel sta.
ZIEL.
Weest des niet ongerust, voor my, ick segge ja;
Een hert dat ydel was, kan haest verandert wesen,
Als God door sijnen geest sijn feylen wil genesen.
Siet, niemant heeft dien roem dat hy noyt sondigh was,
Maer dat Gods pure gunst hem 't sondigh hert genas.
LICHAEM.
Kan dan een sondigh mensch sijn geest soo vergenoegen,
Dat hy een stille ziel kan voeden sonder wroegen?
Knaeght hem sijn herte niet, schoon hy nu beter leeft,
Mits hy dien grooten God wel eer vertoorent heest?
ZIEL.
Ick segge mijn bericht, 't moet u niet selsaem schijnen,
Want als de sonne komt, dan moet de mist verdwijnen;
Heeft Paulus niet verklaert, hem, die een dronckaart was,
Te zijn een heyligh man, vermits hem God genas1)?
Het wroegen, lieve vrient, wert in den mensch bevonden
Soo langh hy vaerdigh is ten dienste van de sonden;
Maer 't sal hem anders gaen, wanneer hy beter doet
En als hy dat vergif in hem niet meer en voedt.
De ruste van de ziel plagh God dan eerst te geven,
Als iemant recht betreet den wegh van beter leven,
En als een reyner geest verjaeght de vuyle lust,
Dan zegent hy den mensch met ongewone rust,
Die is dan uyt de pijn, en voelt geen bitter wroegen;
Want als God is versoent, dan is'er geen misnoegen.
Ja, als sijn vader-gunst de sonden ons vergeeft,
Dan is men als een mensch die noyt gesondight heeft2).
't Is nieuw, 't is al vernieuwt, waer Christus is gekomen.
LICHAEM.
O vrient! dat is een woordt om waer te zijn genomen,
Het is gelijck een dauw ontrent mijn dorre geest,
Dies ben ick nu verblijd, al was ick eerst bevreest.
Nu bidt ick wederom, en wilt my niet verswijgen,
Hoe dat men dese rust van Gode moet verkrijgen;
En seght my boven dien, hoe, na den rechten aert,
Die schat, tot onsen troost, kan eeuwigh zijn bewaert.
ZIEL.
Ick segge, dat voor al sich yder moet gewennen,
Sijn feylen, boosen aert, en innigh vuyl te kennen;

1) 1 Cor. 5.11.
2) 1 Cor. 16.10. 11. 2 Cor. 5.17.
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En dan laet ons de wet als in een spiegel sien,
Soo wat men heeft te doen, en wat'er is te vliên:
En als men heeft ontdeckt, en even uytgevonden
Het onder-aertsche nest van ons verholen sonden,
Dan wijst de reden selfs wat dienstigh is gedaen;
Maer hoort noch wijser raet, om hier in vast te gaen:
Spant al te samen in de krachten uwer zielen,
En gaet voor uwen God ootmoedigh nederknielen,
Bekent hem uwe schult, en stelt u vorder aen,
Als een die is gedoemt ter doot te moeten gaen.
Druckt vry uw lempten uyt, en dat in volle leden,
En vult al evenstaegh den hemel met gebeden;
En al in rechten ernst, en niet in loosen schijn,
En laet u dit gebed een kleyn beginsel zijn:
Mijn God, ick ben niet waert tot u te mogen spreken,
Mits ick van uwe wet soo dickmael ben geweken;
Ick sie mijn sonden aen, en vry in groot getal,
Soo dat ick schaemroot wort, wanneer ick bidden sal.
Och! als ick mijn bedrijf voor u sal open leggen,
Soo word ick evenstaegh gedongen om te seggen,
Als eens de Duyvel sprack: hier is een legioen;
En dit moet ick, eylaes! met vollen monde doen.
Ick hebbe duysentmael, ja hondert duysent werven,
Na uw gestrenge wet, verdient te moeten sterven,
't Is uw genaed' alleen dat ick noch heden ben,
En dat ick uwen geest voor mijn vertrooster ken.
Erbarmer, siet ons aen als schepsels uwer handen,
En maeckt ons herten los van alle wereldts-banden,
Van ontucht, slim bejagh, van drift tot hoogen staet,
Van al dat na het vleesch, en van den Hemel gaet:
Wilt dit weemoedigh hert van wanhoop wederhouwen,
En leert ons tot u gaen met kinderlijck vertrouwen:
Siet ons niet in ons selfs, maer in den Heylant aen;
Hy is alleen de troost, daer op ons herten staen.
Geloof en waer berou, verselt met goede wercken,
Dat kan, door uwen geest, een swacke siel verstercken.
O God! doe my de gunst, dat ick'et hebben magh,
Soo vrees ick geen verdriet, oock niet mijn lesten dagh.
Ick houde voor gewis, dat wie, uyt gantsche krachten,
Voor u in ootmoet komt, en wil uw' heyl verwachten,
Dat noyt soodanigh mensch van u verstooten wert;
Want ghy en weest noyt af een recht gebroken hert.
LICHAEM.
Maer als men dit geheym ten lesten heeft bekomen,
Segh vorder, lieve ziel, hoe dient'et waergenomen?
Het is een kleyn geluck, dat iemant winnen kan;
Maer die het wel bewaert, en is geen slechter man.
ZIEL.
Hoort, als een schipper moet een holle zee bevaren,
Hy set hem aen het roer, en let op alle baren,
Heeft slaegh het zee-compas, en Noordstar voor het oogh,
En mijdt met alle sorgh te zeylen op het droogh.
My dunckt, als eenigh mensch ten lesten heeft verkregen
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Dien wonderbaren troost, en langh-verwachten zegen,
Soo dient hy acht te slaen, waer hy dan henen zeylt,
En waer het dienstigh is dat hy de gronden peylt.
Ons Noord-star is het Woordt, en daer op staet te letten;
Want na dat licht alleen soo is de koers te setten:
Voor al dient ons gemijt, wat God mishagen magh,
En over al te gaen, als oft den Hemel sagh.
Doch onder dese plicht soo wilt op God betrouwen,
En uw verslagen hert van wanhoop wederhouwen;
Maer stelt gedurigh vast dat Christi zuyver bloet
Uw' toevlucht, eenigh heyl, en steunsel wesen moet.
En waerom langh gespreck? dien noyt-volpresen zegen
Wort even soo bewaert, gelijckse werdt verkregen.
Ghy, bouwt dan op den gront te voren u geleyt,
Daer is u recht vermaeck en ruste toegeseyt.
Maer in een ydel hert, noch swanger van de sonden,
Daer wordt noyt stillen geest of ware rust gevonden;
Dus wie dien hoogen schat als na behooren acht,
Die heb een wakend' oogh gedurigh op de wacht.
Voorwaer, die soeten troost is niet te vergelijcken
Met rijckdom, hooge staet, of groote koninckrijcken;
Want siet, een stil gemoet dat stel ick boven al,
Dat iemandt in het vleesch òf heeft òf hebben sal.
LICHAEM.
Al dit bevalt my wel, dies wil ick oock gelooven,
Dat ons van desen troost geen vleesch en sal berooven,
Want 't is nu sonder kracht, na ick het stuck begrijp.
ZIEL.
O neen! mijn terruw-oeghst is niet ten vollen rijp;
Ick voele, lieve vrient, ick voele noch gebreken,
Die tegen mijnen danck in dese boesem steken;
Ick heb'et u geseyt, ons dient gestage vlijt,
Want oock de beste ziel en is noyt sonder strijt,
Is in het Paradijs door Adam quaet bedreven,
Wie sal'er in den dreck des wereldts suyver leven?
En sagh den Hemel selfs der geesten swaren val,
Wie is 't die onbesmet op aerde leven sal?
't Is uw genaed, o God! dat wy noch heden leven,
En aen het eeuwigh leet niet over zijn gegeven.
't Is, Heer, uw gunst alleen, dat wy op heden zijn
Noch eygen aen de doot, noch slaven van de pijn.
Doch ons staet nu voortaen met alle vlijt te pogen,
Dat ons klein mostaerdzaet doch niet en mocht verdrogen;
Maer dat het wassen mocht, gelijck een gaven boom,
Die vast gewortelt staet ontrent een soeten stroom.
Ick wil van nu voortaen mijn korte dagen tellen,
En al wat my belanght tot reysen vaerdigh stellen;
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Ick wil in mijn gepeys het graf geduurigh sien,
En doen het alle daegh dat eenmael sal geschiên.
Ick wil een kleyne kerck oock in mijn herte bouwen,
En stage rugge-spraeck met God den schepper houwen.
Ick wil van hem alleen verstaen door rechten vlijt,
En wat'er dient gedaen, en wat'er dient gemijt.
Ick wil stracx na den slaep, voor alle wereldts-saken,
In Christi zuyver bloedt tot mijnen God genaken.
Ick wil op dat geheym mijn versche sinnen slaen,
En wil in dat gepeys een wijle blijven staen.
Ick wil, eer ick begin in eenigh dingh te treden,
Mijn geest tot onsen God verheffen door gebeden.
Ick wil te vreden zijn met dat ick heden ben,
Mits ick door Godes hulp geen beter staet en ken.
Ick wil naeu-keurigh zijn, en 's avonts my verkloecken,
Om staegh mijn dag-bedrijf met aendacht t'ondersoecken
Ick wil wat sondigh is, oock even in den schijn,
Geen onverwachten gast in my oyt laten zijn.
Ick wil voor 't ongelijck, dat my wordt aengewreven,
Noyt eenigh tegenleet aen iemant wedergeven.
Ick wil veel eer de mensch, die my niet wel en doet,
Betoonen alle gunst, en noyt een wrangh gemoet
Ick wil in rechten ernst op al mijn sinnen letten,
En Godes strenge wet voor my gedurigh setten
Ick wil òf in de stadt òf buyten in het groen,
Den grooten Hemel-vorst gedurigh hulde doen.
Dit wil ick, lieve God, dit heb ick voorgenomen,
Maer van uw reynen geest is dese wil gekomen:
Ghy vordert mijn ontwerp, het is uw eygen werck,
Ja, doot den ouden mensch, soo wert de nieuwe sterck.
LICHAEM.
Ick danck u voor 't bericht, maer wilt my vorder seggen,
Hoe datje noch verstaet uw saken aen te leggen,
Op datje wel gemoet van hier vertrekken meught,
En voelen, eerje reyst, de noyt-begrepen vreught
ZIEL.
Wel, macker, 't is my lief, dat ghy bestaet te vragen,
Hoe dat ick voor het lest my ben gesint te dragen.
Ick neem het voor een peyl, dat ghy genegen zijt
Aan God, benevens my, te geven uwen tijt.
LICHAEM.
Ick hoor uyt uw verhael, dat ghy haest wilt vertrekken,
Maer wie my uyt het stof hier namaels sal verwecken,
Of wat ick worden sal, daer hoor ick weynigh af,
En, na het schijnen magh, ghy schenckt my aen het graf.
My dunckt ick heb verstaen, dat in voorleden jaren
De wijste van het volck in dit gevoelen waren:
Dat als'er iemant sterft, terstont de vrije ziel
In eenigh ander mensch, of in de beesten viel.
Hier wordt dan plaets bescheert in tam of wilde dieren,
Gelijck het dienstigh is, na eysch van haer manieren,
Of na dat in der tijt haer leven is geweest,
Gelijck men over al in oude boecken leest.
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Wie oyt een klunten was, en gaet daer henen druypen,
Diens ziel moet in een muyl of in een ezel kruypen;
Of is 't een vraet geweest, of gulsigh in den wijn,
Soo vaert hy in een wolf, of in een gorsigh swijn.
Een wijf van lossen aert, en veel gewoon te snappen,
Bewoont een papegay, om vry te mogen klappen;
En wie een linckert was, en loert op vuyl gewin,
Die moet van stonden aen gaen wonen in de spin.
Maer siet, een ander volck dat wil dit ommekeeren,
Ja, wil dat onse ziel sal van de beesten leeren;
Wie plomp is, 't is haer woordt, of uytermaten los,
Vaert in een crocodil, of in een loosen vos;
Die quistigh uytter aert geen huys en kan bestieren,
Diens ziele werdt terstont gesonden in de mieren;
Die sich in slaep verliep, daer is geen seggen aen,
Sijn geest werdt metter daed gesonden in den kraen.
Wat is van dit geheym?
ZIEL.
Soud' iemant dat geloven,
Die zou de beste ziel van haren troost beroven.
Ey, schout die dwepery; 't en is maer enckel spot,
Een ziele die verhuyst, die keert tot haren God.
De menschen, waerde vrient, en haer verheven geesten:
Heeft God niet uytgewracht ten dienste van de beesten.
Let, hoe de moordenaer, soo haest als hy verschiet,
Terstont en regelrecht het paradijs geniet.
Let, hoe dat Lazarus, soo haest hy was gestorven,
Heeft Abrams reynen schoot tot sijnen troost verworven.
De vreck in 't tegendeel verviel in Helsche pijn,
En moet ellendigh mensch, aldaer voor eeuwigh zijn.
Let, hoe de martelaers, na veelderhande pijnen,
Ontrent den hoogen troon van haren God verschijnen,
En worden daer getroost; ja, voor haer bitter leet,
Soo staenze voor den Heer in suyver wit gekleet.
Laet dichters, geurigh volck, al schrijven datse willen,
Ghy acht'et anders niet als voor versierde grillen,
En hebje des geloof, ey lieve, scheyt'er van,
En staet op Godes Woordt, dat niet bedriegen kan.
LICHAEM.
Wel, ick wil desen droom na uwen raedt vergeten;
Maer hier is noch een stuck, dat ick behoor te weten.
Segh, hoe dat wesen sal, en wat ick hopen magh,
Soo van des wereldts endt, als van den jonghsten dagh:
Sal 't aertsche dal vergaen, en sal den Hemel blijven?
Of is'et dweepery, gelijck de spotters dryven,
Of wat is van dit werck? ick waerder qualijck aen,
Soudt ghy den Hemel sien, en ick in 't stof vergaen.
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ZIEL.
't Gaet vast, daer sal een dagh de werelt overkomen;
En wat het ooge siet, staet wegh te zijn genomen1).
Dan sal geen hoogh gebouw, hoe diep het is gegront,
Verblijven in den staet, gelijck het eertijts stont.
Daer sal een hel trompet door al de wereldt klincken,
En al wat hooge scheen, dat sal ter neder fincken.
Dan sal een yder mensch, waer hy begraven lagh,
Verrijsen uyt het stof, en komen aen den dagh.
Dan sal een machtigh vuur verschricken alle landen,
Dan sal dit wonder al gelijck een oven branden.
Dan sal het groot verwelf, des Hemels ommeloop,
Verwerren onder een, en storten overhoop.
Dan sal Gods eygen Soon, die groote rechter, wreken,
List, onrecht, overdaet, en alle boose treken.
Dan sal wat oyt de kunst op aerden heeft gedaen,
Verdwijnen als een roock, en gantsch te niete gaen.
Dan sal al 's menschen doen van soo veel duysent jaren,
Sich in het helder licht ten vollen openbaren.
Dan sal oock even-selfs al wat'er iemant dacht,
Niet meer verholen zijn, maer werden uytgebracht.
Maer wat een hel geklanck sal die basuyne geven,
Die wat de doot besat sal brengen in het leven!
Ja, dooden over langh begraven in het zandt,
Versopen in de zee, gesmolten in den brandt,
Verstoven in de lucht, van eenigh beest verslonden:
O! dit raeckt Godes werck tot in de diepste gronden.
Laet, Heere, dit geluyt my klincken in het oor,
Wanneer ick na het vleesch, of aertsche dingen hoor!
Siet, dit gepeys alleen, al waer'et niet geschreven,
Kan afkeer aen de mensch van alle zonden geven,
Bysonder overmits de rechter letten sal
Oock op een ydel woordt, of ander los getal.
Wilt dit, geminde vrient, oock in de stilste nachten,
U prenten in den geest, met diepe nagedachten;
Op dat het ydel vleesch, gelijck het eertijts plagh,
Ons tot sijn slim bedrijf niet weder rucken magh.
Voor my, ick wil gestaegh op dese saken achten,
En met een diep gepeys die groote stem verwachten.
Ghy, wat ick bidden magh, doet oock wat u betaemt,
Om God te mogen sien, en niet te zijn beschaemt.
't Is u en my bekent, hoe staegh ons dagen korten,
En dat ons kranck gestel haest sal ter neder storten;
En siet, wanneer de doot ons mont en oogen sluyt,
Soo heeft van stonden aen ons kleyne wereldt uyt.
Of dan de groote bleef noch hondert duysent jaren,
Hoe kan 't ons dienstigh zijn, als wy daer henen varen?
De mensch blijft soo hy sterft, de boom gelijckse valt,
En 't graf maeckt niemant wijs die eertijts heeft gemalt.
LICHAEM.
Ick segh, dat uw verhael dient waer te sijn genomen:
Maer heeft uw stil gemoet nu volle rust bekomen?
1) De af-beeldinge van den jonghsten dagh, in een Plaet, is te sien in 't eynde van 't Geestelick
Huwelick.
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En zijtje, na verdriet te hebben uytgestaen,
Uyt droefheyt, tot vermaeck, een beter wegh gegaen?
ZIEL.
Siet, als ick recht bemerck, en dat in volle leden,
De liefde, ware gunst, en alle soeticheden,
Die God van eersten af aen 't menschelijck geslacht
Gedurigh heeft getoont, en namaels uytgewracht:
Ja, dat sijn lieve Soon den Hemel heeft verlaten,
Aen 't kruys is vast gemaeckt, en al tot onser baten;
En dat noch boven al by my werdt overdacht,
Hoe verr' door sijne gunst mijn leven is gebracht;
Soo moet ick vollen danck aen God den Schepper geven,
Dat ick niet meer en ben als in mijn vorigh leven;
En dat ick seggen magh, dat nu mijn wesen staet
Genoeghsaem op den voet, gelijck het mostaert-zaet.
't Is my geen kleyne vreught, dat ick, tot mijner baten,
Het geyl Egyptenlandt ten laetsten heb verlaten;
Ja, dat ick boven dat, terwijl ick henen vlie,
Mijn wensch en herten-lust aen mijn vyanden sie:
Want ick ben niet alleen verlost van hare banden,
Ick sie d'Egytenaer geslingert aen de stranden,
En leggen overhoop, door Godes hooge macht,
Hem zy voor eeuwigh danck, die 't heyl te wege bracht.
Wie in sijn hert gevoelt het pack van sijn gebreken,
En wenscht met rechten ernst die af te mogen breken,
Die is God aengenaem, schoon hy 't niet al en krijght,
Daer na sijn innigh deel met groot verlangen hijght.
Door ootmoet kan men heyl van onsen God verwerven,
Hy wil geen sondaers doot maer dat de sonden sterven.
Een recht verslagen hert dat is hem lief getal,
En 't is een stil vertreck, daer rust in wonen sal.
Dat seyt ons Godes Woort, dat niet en kan bedriegen,
Dat seyt Hy even selfs, die niet en plagh te liegen;
Maer desen onverlet, wil ick u doen verstaen,
Hoe ick na desen tijt genegen ben te gaen.
Ick segge, waerde vriendt, door Godes eygen zegen,
Dat my een stilder zee ten lesten is verkregen;
Ick bidde, dat ick noyt, met dit bouvalligh schip,
Mach raken op een zandt, of op een harde klip.
LICHAEM.
Maer segh doch, of het heil, dat u is wedervaren,
Niet u geworden is, vermits uw rijpe jaren;
Is hier niet oorsaeck van, dat ghy niet doen en meught,
Gelijckje voortijts plagh ontrent uw frisse jeught?
ZIEL.
Of ick de sonde liet, of van haer ben verlaten,
Na ick het stuck begrijp, is beyde t'onser baten.
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Is 't niet des Heeren gunst, die ons soo lange spaert,
Dat ghy niet meer en zijt gelijckje voortijts waert?
Of dit sijn oorsprongh neemt, en in ons komt geresen
Uyt lanckheyt van de tijt of uyt ons beter wesen,
Dient nader ingesien, en rijper overleyt,
En, na dat, ick het vat, soo dient hier dus geseyt:
Indien wy niet alleen ons oude sonden laten,
Maer dat wy boven dien de quade nucken haten,
En soecken maer te doen dat Gode welbehaeght,
Dat komt niet van het vleesch, na dat mijn oordeel draegt;
Want die een vasten wil ten lesten heeft gekregen
Te laten alle quaet, daer toe hy was genegen,
En soeckt in rechten ernst alleen het hooghste goet,
Dat is recht Hemels werck, en baert een stil gemoet.
Of dat nu vroegh geschiet, of in ons leste dagen,
De lof is God alleen ten vollen op te dragen.
Siet, wat men goets ontvanght, 't en komt niet by geval,
Oock niet door ons bedrijf, maer God die geeft'et al
LICHAEM.
Noch verder, lieve ziel! wat hebje doch begonnen,
Dat ghy ontrent het vleesch dit voordeel hebt gewonnen?
Voorwaer, uw gantsch bedrijf dient my te zijn bekent,
Eer u de doot bespringht, en na den grave sent.
Wy moeten onder een ons saken recht bemercken,
Want voor u, sonder my, en is'er niet te wercken,
En voor my, sonder u, en is maer stof bereyt,
En dat wordt alle vleesch, wanneer de ziele scheyt
Soo ghy dan sondigh zijt, als ghy my sult verlaten,
Al watje namaels doet, en kan ons geensins baten;
Al watje dan begint, zijn dingen sonder vrucht,
En soo men namaels treurt, het is om niet gesucht.
Ach! zielen sonder lijf en konnen niet bedrijven,
Want soo haer wesen is, soo moet het eeuwigh blijven.
Nu segh my dan een reys, hoe zijt g'er toe geraeckt
Dat ghy nu beter zijt, en hooger segen smaeckt?
ZIEL.
Ick was eens soo gestelt, dat ick begon te leven,
Na my de gulle jeught en woeste tochten dreven;
Soo dat ick ondernam wat my het vleesch geboot,
Daer uyt ick, na my docht, een groot vermaeck genoot.
Ick had een grilligh hert vol alderhande lusten,
Dat altijt besigh was, en noyt en konde rusten:
Nu nam ick dit bejagh, en dan een ander voor;
Maer wat ick oyt bestont, ick vond my buyten spoor.
'k Was sieck als van de zee, en van haer woeste baren,
Ick socht een ander schip om wel te mogen varen;
Maer wat ick ondernam, ick braeckte lijckewel,
De zee was even bars, haer baren even fel.
Ick sweefde sonder grondt, gelijck de vogels dwalen,
Nu op een hoogen bergh, en dan in diepe dalen:
Nu op een dicke mist, dan op een schrale wint,
Of wat men in de lucht voor losse dampen vint.
De Duyvel soeckt de siel tot veelderley gebreecken,
De werelt wilt den mensch gestaêgh in moeyten steken.
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Het vleesch haeckt na vermaeck, en soeckt ongure lust;
Maer in dit ydel vleesch en is men noyt gerust.
Mijn God, oneyndigh goet! ghy woud'et niet gehengen,
Dat ick mijn besten tijt sou qualijck overbrengen;
Ghy braght een harden slagh ontrent mijn naeste bloet,
En sond oock groot verlies ontrent mijn ander goet.
Ick, hier door opgeweckt, gingh naerstigh overmercken,
Hoe ver' dat ick het vleesch in my had laten wercken;
En als ick desen poel met aendacht oversagh,
Vernam ick binnen my gelijck een donderslagh.
Mijn sonden, waerde vriendt, geleken hooge bergen,
En schenen aengestelt om God te willen tergen;
En dat te meer, eylaes! omdat ick, domme ziel,
Al dickmael op een nieuw in quade poosen viel:
Want als ick recht bedacht, hoe ick my heb gedragen,
En sagh Gods strenge wet, soo was ick gantsch verslagen;
Ick treurd' en stond verset, en riep den Schepper aen,
Dat hy met dese siel niet wou te rechte gaen.
Ick voeld' een innigh leet van soo gestage sonden,
En badt, dat mijn berouw mocht grooter zijn bevonden;
Ick wenschte, dat mijn breyn een overvloedigh vocht,
Een stagen overvloet van tranen worden mocht.
En waerom langh verhael? Ick was als buyten rade,
En dat ick staende bleef, o God! is uw genade:
Ghy hebt mijn bangh gemoed van wanhoop afgewent,
Ghy zijt het die mijn hert, als ware trooster, kent.
Wat goets de mensch bekomt in dit ellendigh leven,
Dat wordt uyt enckel gunst, o God! van u gegeven;
Maer wat hem quaets ontmoet, in eenigh sijn bedrijf,
Dat komt uyt eygen schult hem vallen op het lijf.
O! 't is een diep vermaeck tot God te mogen vluchten,
En ons inwendigh leet ootmoedigh uyt te suchten;
Ja, met een open hert te kennen onse schult,
En Godt in rechten ernst te bidden om gedult.
Te snellen tot de deught, en tot een beter leven,
Om nimmer met vermaeck de sonden aen te kleven;
Maer staegh in vollen ernst te wenden ons gesicht,
Ontrent het wonder-beelt by Moses opgericht,
Te weten Godes Soon, die, aen het kruys gehangen,
Geneest een treurigh hert gebeten van de slangen;
En als ick menighmael op die gedachte viel,
Sprack ick ten lesten uyt tot mijn beroerde siel:
O! laet ons oogen slaen op Godes eeuwigh wesen,
Laet ons sijn heyligh woordt met stille sinnen lesen,
Laet ons den Hemel sien, en wat'er is ontrent,
En 't sal ons grousaem zijn, wat vleesch en werelt sent.
Al wat ons schoon geleeck, of heerlijck plagh te schijnen,
Dat sal van stonden aen gelijck een mist verdwijnen:
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Want als die reyne Geest ons hert beseten heeft,
Dan is het enckel stanck wat vleesch en werelt geeft.
Siet, schoon ick langen tijt de lusten moght genieten,
Die hier op aerden zijn, ja van den Hemel vlieten,
Wat voordeel zond'et zijn, indien ick naderhant
My in den swarten poel van God versteken vant?
Voorwaer, de losse jeught die zou terstont verdwijnen,
Ja, zou my des te meer bedroeft en quelligh schijnen;
Want als sich groot vermaeck met enckel leet besluit,
Dan is van stonden aen de losse blijdschap uyt.
Schoon ick in 't tegendeel mijn leden voelde quellen
Met eenigh swaer verdriet, ja, weedom van der Hellen.
Wat nadeel deed'et my, indien ick, na de pijn
Moght voelen eeuwigh heyl, on in den Hemel zijn?
Gewis, het vorigh leedt dat waer terstout vergeten,
En ick en zou voortaen van geen benauwtheyt weten:
Want als'er blijdschap volght na eenigh swaer verdriet,
Dan acht men naderhandt het vorigh bitter niet.
Wel, hoort dan, mijn gemoet! wat kan ons vreughde baten,
Soo ghy om harent wil den Hemel zout verlaten?
Wat leet en staet u niet te lijden met gedult,
Nadien ghy door het leet ten Hemel klimmen sult?
Van hier dan aertsche vreught, hoe groot die mochte schijnen,
Ghy leght een wisse gront van duysent groote pijnen,
Wel-kom, gewenschten druck, die ons het lichaem tucht,
Mids ghy de ziele brenght daer noyt en wert gesucht
LICHAEM.
Maer zijn 't de sonden niet, die ons van God verscheyden.
Ja, staen gelijck een muur gemetselt tusschen beyden?
Zijt ghy oock wel getroost, dat ghy sult konnen staen,
Dewijlje menighmael niet recht en hebt gegaen?
Is door een vast geloof uw geest alsoo verheven,
Dat u in volle daet de sonden zijn vergeven?
En staet dit t'aller tijt in uw gedachten vast,
Schoon datje van het vleesch by wijlen zijt verrast?
ZIEL.
Wat dees uw vragen raeckt, siet, dit is mijn vertrouwen,
Dat God om Christi wil my sal onschuldigh houwen;
Ick doe een staegh gebed, al schijn ick dickmael stil,
Dat God mijn swack geloof te bate komen wil
Een recht ootmoedigh hert, en na den geest verslagen,
En plagh ons Heylant selfs niet van hem wegh te jagen,
Want die met rechten ernst sijn broosen aert beklaeght,
Die krijght'er zegen toe, dat hy hem beter draeght.
En daerom neem ick voor niet meer te willen schromen,
Wat my hier in het vleesch sal mogen overkomen,
Vermids ick seker houw, dat leet en ongeval,
Door Godes hoogh beleyt, ons dienstigh wesen sal.
LICHAEM.
Maer waerom denckje soo?
ZIEL.
Om dat my is gebleken,
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Dat droefheyt in het vleesch vermindert ons gebreken;
Wy schricken in 't gemeen van druck en tegenspoet,
En 't is ons menighmael aen lijf en ziele goet.
Oock weel ick dat het werck, by my ter hant genomen,
Uyt Godes vader-gunst op my is afgekomen:
En daerom stel ick vast, en wil geen twijfel slaen,
Of God sal, t'onser troost, gedurigh voorder gaen.
En waerom sal ick noch voor dood en onheyl schromen,
Daer Christus 't sondigh volck tot hem gebiet te komen?
Ja seyt, dat hy gewis haer droevigh ongeval
Genadigh overlien, en oock genesen sal.
Ick voel in my, 't is waer, een diepte veler sonden,
Maer, God! uw Vader-gunst is diep en sonder gronden;
Den ruymen Oceaen, en sijn geswollen vloet
Is minder in begrip, als uw genade doet.
Ghy, die 't verdoolde schaep ginght soecken aen der heyden,
En bracht'et in den stal, of op begraesde weyden;
Ghy, die het onwijs kindt als vader hebt gekust,
En die een flauwe vonck noyt uyt en hebt geblust,
Ghy, die hebt vast gestelt, dat ghy ons sult verschoonen,
En even ware gunst aen grove zondaers toonen,
Soudt ghy verstooten, Heer, een droef en anghstigh hert,
Dat uyt een diep berou voor u vernedert wert?
Siet, doen ick henen gingh, als aen het vleesch gebonden,
Mijn geest een diepte was van alle vuyle sonden,
Doen ick u niet en badt, uw wegen niet en socht,
Hebt ghy my, lieve God! op uwen wegh gebrocht.
En soudt ghy sonder troost mijn ziele konnen laten,
Daer al wat sondigh is mijn hert en sinnen haten?
Soudt ghy te deser tijt mijn ziel verstooten, Heer?
Neen, wanhoop! maeckt u wegh, 'k geloof'et nimmermeer
Ick houde voor gewis, hem kan niet quaets gebeuren,
Die met een staegh berouw sijn feylen wil betreuren
Dit wert in mijn gemoedt op heden vast gestelt,
Soo dat my nu voortaen geen wanhoop meer en quelt.
LICHAEM.
Maer zijtje niet beducht, dat God u mocht verstooten,
En dat een nieuw gebreck sijn gramschap wil vergrooten?
Kan 't u niet licht geschien, dat ghy eens vallen sult,
En waer'et dan niet uyt met Godes soet gedult?
ZIEL.
Had God oyt voor gehadt my van hem wegh te stooten,
En my, ellendigh mensch, van sijne gunst t'ontblooten,
Soo waer ick al vergaen, doen ick in sonden lagh,
En niet als op het vleesch, en op de wereldt sagh.
Ey! waerom soude God my hebben toegesonden
Een afkeer met berouw van al mijn snoode sonden,
En lust om wel te doen, indien Hy dese siel
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Voor hem niet aengenaem, en als sijn eygen hiel?
Siet, Godt, de goetheyt selfs, die heeft my tijt gegeven,
Dat tot op heden toe my duurt het ydel leven,
Ja, doen ick was verdwaelt, ben ick van hem versocht,
En als met eygen handt op beter wegh gebrocht.
Sou ick dan mijnen God ten vollen niet betrouwen,
Die my oock van de doot heeft krachtigh wederhouwen?
Neen, neen, ick ben getroost voor soo een swaren val,
Als seker, dat my God niet van hem stooten sal
LICHAEM.
Maer t'wijl wy heden noch in aertsche dingen woelen,
Kondt ghy dat vast geloof in u gedurigh voelen?
Kondt ghy by menschen zijn, en leven sonder schult,
En houje datje staegh volstandigh blijven sult?
ZIEL.
Dit is een vasten gront, daer op men heeft te bouwen,
Als God iet goets begint, dat sal hem niet berouwen
Ick weet, als ick sal gaen uyt dit ellendigh dal,
Dat God met vollen troost tot my genaken sal.
Eer dat mijns levens draet sal wesen afgesponnen,
Sal ick het eynde sien van dat'er is begonnen.
En desen onverlet, soo bid ick even-staegh,
Dat God vernieuwen wil, daer van ick heden klaegh
Wat ons geloove raeckt, dat heeft sijn winter-dagen,
En overtogen lucht, en dickmaels koude vlagen
De geest is in den mensch by wijlen soo gestelt,
Gelijck, wanneer het vriest, de boomen op het velt
Geen tack is dan bequaem om hooger op te schieten,
Oock kan'er niet een mensch dan vruchten af genieten.
Daer is, gelijck het schijnt, geen leven in den stam,
En daerom maer bequaem tot voetsel van de vlam
't Is even soo gestelt oock met de beste zielen?
Het schijnt al menighmael als oftse nedervielen,
Soo is haer geest bedwelmt, maer des al niet-te-min,
Daer is een binne-kracht, ja keest en leven in.
De ziel is binnen my by wijlen soo verheven,
Dat ick kan, na my dunckt, tot aen den Hemel sweven:
Maer door een swaren geest dan weder gants verstelt,
Ja, weeck gelijck het wasch, dat aen den vuure smelt.
Noch sal geen swaer gepeys mijn hert tot wanhoop trecken,
Maer God dient aengesocht ons krachten op te wecken,
Want soo men met gedult een beter tijt verbeyt,
De kool sal vierigh sijn, schoon die in d' asschen leyt.
LICHAEM.
Maer schoon ghy nu ter tijt wat goets hebt voorgenomen,
Kan uw genegen hert tot sijn vermeten komen?
Wy nemen menighmael veel goede dingen voor,
Maer veeltijts, eer men 't denckt, soo raeckt men buyten spoor.
ZIEL.
Siet, met den besten mensch is 't even dus gelegen,
Dat hy meer heeft den wil tot goet te doen genegen,
Als wel de volle daet. Een goet en reyn gepeys,
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Is dickmael sonder vrucht, ja, schier als enckel vleys
Soo langh wy zijn bekleet met dese swacke leden,
Zijn ons de sinnen aertsch, en hellen na beneden.
Siet, wat de geest, begint, is maer een rouw besteck,
Want oock ons beste werck heeft even sijn gebreck
Als wy door ons gebedt tot Gode sullen spreken,
Wy vinden even daer niet selden ons gebreken.
't Is dickmael dat de mensch op vuyle dingen peyst,
Oock als hy van den Heer den schoonen Hemel eyscht
Wy bidden dat ons God de sonden wil vergeven,
Oock t'wijl ons ydel hert tot sonden wert gedreven.
O schendingh ongelaet! men spreeckt den Schepper aen,
Terwijl ons innigh hert en sinnen elders gaen.
Nu, God verdoemtze niet die eenigh quaet bedrijven,
Maer die, als met vermaeck, in quaede nucken blijven,
Ofschoon dan eenigh mensch door sonden wordt verrast,
De troost van sijn behoudt en lijdt noch geenen last
Dit is een vast besluyt: wie God heeft uytverkoren,
Die gaet hier in het vleesch door sonden niet verloren,
God siet op haer bedrijf, en kent haer swacken aert,
Maer uyt sijn hooghste macht soo wert de mensch bewaert
Siet, Moses heeft gefeilt, en Petrus is gevallen,
En David wegh-geruckt door ongeregelt mallen;
Doch 't onheyl is gerecht, en niemant is vergaen,
Maer zijn uyt haren val met voordeel opgestaen
Het is, mijns oordeels, best op soo een voet te leven,
Als of hier aen de mensch geen Heylant waer gegeven,
En soo van hier te gaen, als of geen strenge wet,
Tot straffe van het quaet, by God en waer geset
Het vorder, lieve vrient, dat laet ick God bevolen,
En wil ootmoedigh zijn, als my de sinnen dolen:
Dies stel ick heden vast, dat 't sondigh ongeval
In Godes hoogh gerecht ons niet verdoemen sal
Al struyckelt mijn gemoet, God sal het weder rechten,
En ick wil onder des met vleesch en werelt vechten,
En onder dit gewoel verwachten met gedult,
Tot ghy, o lieve God! ons recht vernieuwen sult
Geeft, dat ick seggen magh: mijn sonden sijn vergeven,
Ick sie van heden af tot in het eeuwigh leven;
Mijn Heylant is getrouw, en heeft voor my gedaen,
Dies sal ick sonder schrick in 't hoogh-gerichte staen,
Sijn heil is my bereit: geen Duyvel van der Hellen,
Geen vlees, geen swaer gepeis, geen doot en sal my quellen
Wat my ontmoeten sal van druck en tegenspoet
En is voor my geen vloeck, en niet als enckel goet
LICHAEM.
Ick weet, dat ick van God uyt aerde ben geschapen,
En dat ick in het stof sal lange moeten slapen,
Maer dat en acht ick niet voor druck en ongeval,
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Om dat ick metter tijt eens weder groenen sal.
Maer ick ben gantsch beducht, dat ghy my sult vergeten,
Wanneerj' in volle rust sult boven zijn geseten.
Siet, Pharoos schencker, los van banden en verdriet,
Dacht slechts op sijn vermaeck, op Joseph dacht hy niet.
Daer is een trage poel, dit seggen veel poëten,
Die, wat'er is ontzielt, de werelt doet vergeten;
Al wie dien swarten stroom maer eenmael overvaert,
Die leyt in haesten af sijn aengeboren aert.
ZIEL.
Ey, laet hem dien het lust met aendacht overleggen,
Al wat'et Heydens volck of haer gedichten seggen,
Ick sie in 't heyligh boeck, dat Godt wert aengesocht
Te letten op het volck, dat by hem is gekocht.
En siet, de bede raeckt hen die op aerden leven,
En komt van die by Godt, als reyne geesten, sweven.
By my sal even selfs, vertrou ick, zijn gelet,
Voor u aen onsen Godt te storten mijn gebed.
Ick wil oock even dan met al de reyne scharen,
De gunst, die ick u draegh, den schepper openbaren;
En roepen: Heere, koom, op dat de jongste dagh
Aen Godes treurigh volck een uytkomst geven magh.
LICHAEM.
Wel aen, tot meerder troost, soo dienje my te seggen,
Wat ghy te sijner tijt meynt Gode voor te leggen
Tot soen, en offer-werck, den Hemel aengenaem;
Want wat naer sonde smaeckt, dat is daer onbequaem.
ZIEL.
Wat dat mijn offer zy, en dient ons niet vergeten,
En ick wil dat geheym u mede laten weten;
Een nederslachtigh hert, met ootmoet wel voorsien,
Besprenckt met Christi bloet, dat wil ick Gode biên,
En 't is het beste stuck dat ick weet uyt te brengen,
En ick wil onder dit geen ander dingen mengen.
LICHAEM.
O vrient! dat is een woort, den Hemel liefgetal,
En dat voor alle dingh aen Godt behagen sal.
Treet vry uyt desen romp, als 't Godt u sal gebieden,
't En is my geen verdriet, al moet'et haest geschieden.
Ick sal u in het graf verwachten met gedult,
Tot ghy ter rechter tijt my weder halen sult.
Nu vraegh ick noch een dingh: ick ben uyt stof genomen,
Maer sal ick aerde zijn, als ghy sult weder komen?
Kont ghy wel in het stof, als in een woningh, gaen?
Dit vind ick wonder vreemt; ghy, doet'et my verstaen.
Ick sie, doe Lazarus wert uyt het graf getogen,
Dat hem alleen de ziel was uyt het lijf gevlogen,
Maer 't lichaem bleef geheel, dies alsse weder quam,
Soo vonts' haer eerste plaets, daer sy haer woningh nam.
En Christus even-selfs, al was hy schoon gestorven,
Was aen sijn heiligh vleesch in 't minste niet bedorven:
Oock niemant van het volck, dat by hem is verweckt,
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Was oyt tot stof vergaen, oock niet met stof bedeckt.
Soud' ick dan assche zijn, als ghy sult wederkeeren,
Dat waer een selsaem werck, wilt ons dat klaerder leeren;
Soud' ick in 't duyster graf noch leggen zonder lijf,
Hoe sou mijn nietigh stof u dienen tot verblijf?
ZIEL.
Al schijnt'et vremt te zijn, 't en zijn geen vremde saken
Voor hem, die uyt een steen kan Abrams kinders maken.
't Gaet vast, dat Godes volck sal worden opgeweckt,
En oock met vleesch bekleet, maer gaef en onbevleckt;
Ten vollen vry gestelt van dese swacke leden,
Gesuyvert boven dien van boven tot beneden,
En al het aertsch bedrijf, dat ons hier overkoomt,
En sal na desen tijt by niemant zijn geschroomt.
Wy sien hier door een tuygh, dat wy nu oogen hieten,
Waer door wy maer alleen een schim van licht genieten;
Maer dan sal gantsch de mensch niet wesen als gesicht,
Om recht te mogen sien dat onbegrepen licht.
Dan sal Godt even-selfs sijn wonder openbaren,
Daer in wy steke-blint, en niet als mollen waren;
Dan sal het wonder al, en wat Natura wrocht,
Ons open zijn gedaen, en in het licht gebrocht;
Dan sal geen boose geest iet in ons komen blasen,
Daer van hier menighmael de wijste sinnen rasen;
Dan sal geen sonde meer besitten ons gemoet,
Die ons hier in den geest gestagen oorlogh doet.
O wel geluckigh paer! sal ons dan yder hieten,
Als dit ons kranck gestel den Hemel sal genieten.
Wanneer ons niet een woort sal komen uyt den mont,
Als dat vernieuwen sal het eeuwigh trou-verbont;
En, met een woort geseyt, dit stof sal heerlijck wesen,
Ja, als ons Heylant selfs; hebt ghy dat niet gelesen?
LICHAEM.
Hoe, sal dan Godes volck soo schoon en He nels zijn,
Ja, heerlijck in cieraet, gelijck een sonne-schijn?
Sal oock dit lompigh vleesch soo reynen lichaem krijgen,
Dat vluchtigh als een geest sal in der hooghten stijgen,
Ja, wesen over-al, en op den eygen voet,
Gelijck'er wert gelooft, dat God ons Heylant doet?
ZIEL.
Al sachtjens, lieve vriendt, al wil men 't anders drijven,
Een lichaem, hoe'et gaet, dat moet een lichaem blijven,
Een lichaem, dat men sien, en dat men volgen magh,
En wie dit anders vat, doet ja, een quaden slagh.
't Is waer, ons Heylants lijf, als goede zielen mercken,
Kan al de werelt deur veel groote dingen wercken;
Maer dat komt van de kracht die uyt het lijf ontstaet,
Niet dat het lichaem selfs in alle plaetsen gaet,
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Schoon iemant saken doet, gansch waert te zijn gepresen,
Daer hoeft noch evenwel geen lichaem by te wesen;
De kracht is al genoegh die uyt het lichaem rijst,
Gelijck de reden selfs ten vollen ons bewijst.
De son is in de lucht, en schiet haer gulde stralen,
Sent oock haer krachten uyt tot in de laegste dalen;
Ja, recht veel wonders aen, voor God geweldigh groot,
Tot in de diepste kolck van onse wereldkloot.
Hoe sou die klare son, die alles kan verlichten,
Niet machtigh zijn te doen, en wonders uyt te richten,
Gelijck het schepsel plagh, dat by hem is gemaeckt?
LICHAEM.
Ey, treedt hier dieper in, 't is waerdigh aengeraeckt;
Segh ons, met recht bescheit, hoe sal het lichaem wesen,
Wanneer het na de doot sal komen opgeresen?
ZIEL.
Ick heb op dit geheym mijn oordel uytgebracht,
En wat'er noch ontbreeckt, dient af te zijn gewacht;
Mijn tongh is niet bequaem dit wonder uyt te drucken,
En kom ick tot de penn', 't en wil oock niet gelucken;
Dit weet ick, dat de mensch hier namaels wesen sal
Schoon, wacker, sonder feyl, en buyten ongeval.
Wie sal hier verder gaen? Geen ziel en kan bedencken,
Hoe Godt te sijner tijt het lichaem sal beschencken:
Dies segh ick: lieve Godt! hoe dient een mensch te zijn,
Die namaels blincken sal gelijck een sonne-schijn!
LICHAEM.
Maer, ziele, noch een woort; nadien wy moeten scheiden,
Soo laet voor uw vertreck een tombe toebereyden,
Daer in ick rusten magh, en krijght een wacker man,
Die u, en my ter eer, een lofdicht maken kan:
Laet, dat hier in de kerck ontrent den grave schrijven,
Of op een rijcken steen met gulde letters drijven,
Hanght daer ons wapen by, en ander graf-cieraet,
En maeckt dat al het werck wel hups en deftigh staet.
Soo doende sal het volck van ons iet konnen weten,
En dan sal oock de saem ons namen niet vergeten;
Een die in onsen tijt geen graf-versiersels heeft,
Is even als een mensch die noit en heeft geleeft.
Neemt hier geen uitstel toe, maer laet'et haest geschieden,
Want 't is een oud gebruyck van al de grootste lieden:
Dus wilje niet geheel my geven aen het stof,
Soo laet een rijcken steen vertellen onsen lof.
ZIEL.
Ghy waert eens, soo my docht, wat hooger opgetogen,
Maer nu is u een uyl, een uyl is u ontvlogen;
Hoe, doen ick deftigh sprack, en schier nu van u ging,
Laet ghy uw sinnen gaen op soo een ydel dingh?
Ey, pooght uyt dit bedrijf geen lust voor u te raepen,
Ghy moet al wijser sijn, als eer dan ick geschapen;
Als God u van het stof of uytter aerde nam,
Waert ghy des Heeren werck, eer ick te voorschijn quam.
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Wat gaet u heden aen soo moy te willen cieren
Dit afgesleten rif, een woonhuys van de pieren?
En waer toe doch geset voor alle mans gesicht,
Een levenloose steen, of ydel graf-gedicht?
Ey! laet geen roemigh werck voor uw gebeente stichten,
En roept oock geen poëet om iet voor u te dichten:
Stelt ghy uw graf-schrift selfs, niet op een harde serck,
Maer in een sacht gemoet, en met een deughtsaem werck.
Indienje my gelooft, een recht Godsaligh leven
Dat sal u beter naem, en meer gerustheyt geven,
Als wat tot graf-cieraet voor u kan zijn bedacht;
Want 't is maer beusel-werck, en niet als malle pracht.
Wat sal een, die het siet, hier over namaels seggen,
Indien hy na den eysch het stuck wil overleggen,
Als dit of diergelijck: ‘Ey siet, een schoone steen
Deckt hier een vuylen romp, of wel een nietigh been.’
En wensch niet dat uw naem magh langh op aerde sweven,
Maer dat uw waerde ziel magh in den Hemel leven;
Brenght hier toe watje kont, gelijck het ons betaemt,
Soo worden ghy en ick in Godes boeck genaemt.
Hoe kan het na de doot uw dorre leden baten,
Dat van uw cierlijck graf veel luyden sullen praten?
De kost hier aen te doen sal beter zijn besteet
Aen een die niet en heeft, als maer een drooge beet.
Laet, magh ick bidden, af dus hoogh te willen draven,
Wy leven heden stil, ey, laet u stil begraven.
Ick wil noch groote sleep, noch pracht ontrent het lijck,
Het eenigh dat ick soeck, is Godt en 't eeuwigh rijck;
Doch sooje lijckewel uw stof wilt laten cieren,
Soo laet geen wimpel-tuygh ontrent den grave swieren;
Maer om van lijck-cieraet niet al te zijn berooft,
Dit sal uw graf-dicht zijn, indienje my gelooft:
Hier leyt geen wacker heldt, die steden kon bestormen,
Maer wel een metgesel, ja broeder van de wormen;
Die noemt'et enckel droom, al wat hem is geschiet.
Ach! wat de werelt geeft is NIET, en anders niet.

Besluyt.
Wat heb ick nu te doen, als Godt alleen te prijsen,
Als Godt een danckbaer hert ootmoedigh aen te wijsen,
Als door een staegh gebed te stijgen met den geest,
Daer nimmer vreught ontbreekt, of droefheyt wordt gevreest;
Maer wie kan tot het werck bequame woorden vinden,
't En zy uw reyne geest ons tonge wil ontbinden?
Hoe kan ick, sondigh mensch! iet brengen aen den dagh,
Dat hier kan dienstigh zijn, of u behagen magh!
Eylaes, ick ben een worm, een smisse van gebreken,
Neemt aen, niet dat ick segh, maer dat ick soeck te spreken,
Ja, sendt uw zegen af op my, gebreckigh mensch!
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Op dat ick spreecken magh, als ick van herten wensch:
Op dat ick spreecken magh, gelijck de reyne scharen,
Die in dat hooghste licht uw wonders openbaren;
Of kan'et niet geschien, als na mijn laetste reys,
Soo scheyt nu mijnen geest van dit ellendigh vleys!
Doch wat my nu voortaen op aerden magh gebeuren,
Geef dat ick met verdriet mijn zonden magh betreuren;
En dat ick met vermaeck, en met een blijde vlucht,
Magh scheyden uyt het stof, en stijgen in de lucht.
'k En heb niet meer te doen, als staegh bereyt te wesen,
Op dat een korte snick mijn ziele magh genesen.
Mijn God! voltreckt het werck, als ghy het dienstigh acht,
't Is uwe komst alleen, die ick op heden wacht!
Laet vry uw graf met vreughde delven,
De doot is 't eynde van haer selven

Doodelijcke uytgangh van zijn hoogheyt
Frederick Hendrick, Prince van Orangie. enz.
anno 1647.
Tot besluyt van de Doot-kiste voor de Levendige, heb ick (mijns oordeels) geen beter
stuck of stoffe konnen gebruycken, als een levendige afbeeldinge van den doodelijcken
uytgangh Zijner Hoogheyt, den heere Prins FREDERICK HENDRICK, onsterffelicker
gedachtenisse, enz. wiens stervende gedaente ick (doen ter tijt Raet-Pensionaris van
Hollant ende West-Vrieslant, bysonderlicken van haer Ed. Groot-Mog. daer toe
versocht zijnde) beneffens de Vorstelicke vrienden en bloet-verwanten, oock andere
groote personagien, op den 14 Maert, anno 1647, met droefheyt heb aengesien, terwijl
d'eerwaerde man Gods, D. Goethals, op die gelegentheyt (soo tot den stervenden,
als tot de levende) deftelick ende troostelick sprack; de gelegentheyt van 't werck,
en de afbeeldinge na 't leven van de personagiën, doen ter tijt tegenwoordigh zijnde,
wort tot verweckinge van meerder aendacht aen UEd. (gunstige vrienden) hier
vertoont, met byvoeginge van mijne ten selven tijt invallende gedachten. Neemt dit
al mede ten goede, als nut om gebruyckt te worden tot onse gemeene narichtinge.
Hoe was mijn geest ontstelt, mijn sinnen omgetogen!
De krachten mijner ziel tot in den gront bewogen,
Als ick 's Lants waertste pant, dien grooten Prince sagh,
Daer hy by naest ontzielt, in sijn benaeutheyt lagh;
Doen sijn verflaeude tongh niet meer en konde spreecken,
Daer in hy niet een mensch voor desen heeft geweecken;
Doen sijn ontsoncken oogh was dof en sonder glans,
Te voren hoogh geducht, oock by de grootste mans.
Ach, doot! was mijn gepeys, ghy vyert geen hooge toppen,
Maer komt oock aen 't verwelf van aertsche Goden kloppen;
Ghy vreest geen deftigh hooft, al is'et schoon gekroont,
Soo dat'er niet een mensch by u en wort verschoont;
Staet, rijckdom, hooge macht, groot-achtingh, wijse reden,
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't Wort al, door uw bedrijf, als met de voet getreden.
De mensch is enckel hooy, tot aen den grootsten Prins,
En al sijn noest bedrijf een hant vol schrale wints.
Hy, dien ick menighmael van oorloghs snege treecken,
Van wonder hoogh beleyt, heb deftigh hooren spreecken,
Die 't wreed' en oorloghs werck geduerigh overwoegh,
En ons geheelen Staet als op de schouders droegh;
Hy, die soo menigh slot, soo vast-gebouwde steden,
Soo menigh horen-werck, als geenen tijt geleden,
Heeft, eer het iemant dacht, in haesten wech-geruckt,
En 's vyants hooge macht tot in het graf gedruckt,
En is niet dat hy was; wy sien het nu verdwijnen,
Dat al de werelt deur soo groote dingen schijnen:
De Vorst, des Lants vermaeck, en yeders herten-wensch,
Die scheyt hier uyt het vleesch, gelijck een ander mensch.
Maer doot, onaerdigh spoock! wat hebje doch gewonnen,
Nu 's Princen levens-draet soo haest is afgesponnen?
't Is waer, ghy velt het lijf; maer siet, het beste deel,
Dat keert tot sijnen God, en blijft in sijn geheel.
De roem van sijn bedrijf, die siet men henen rennen
Met vleugels van papier, en wel-gemaeckte pennen,
Door al dat werelt heet; soo dat sijn fame dwaelt,
Van daer de sonne rijst tot daerse weder daelt.
De vyant heeft de spijt, het voordeel onse landen,
De Staet is onderstut met uytgelesen panden,
De troost is by het volck, en by sijn hoogh gesin;
Een hant vol aerd' alleen, dat is uw gantsch gewin.
Wat segh ick? even dat en kan u geensins baten,
Oock soo een weynigh stofs en wort u niet gelaten;
Hy, die het lichaem schiep en aen de ziele gaf,
Sal oock het aertsche deel eens roepen uyt het graf.
Sal oock, dat uwe scheen, niet laten op te wecken,
En door sijn hooghste macht uyt uwe banden trecken;
Siet, vrienden, die het werck in rechte daet beschout,
't Is niet, 't is enckel NIET, al wat de doot behout.
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Gedachten op slapeloose nachten,
waer inne de deught van herberghsaemheyt ende
mededeylsaemheyt aen den nootdruftigen
wijtluftigh wort vertoont ende de vruchten der
selver naer 't leven afgemaelt werden
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Voor-reden.
Schoon my nu ruste dient, ick kan niet stille blijven;
Maer ach, een mensch als ick wat sal die doch bedrijven!
Ick telle nu ter tijt oock meer als tachtigh jaer,
Gantsch verre van de jeught en dichte by de baer.
Ick sprack eens op een tijt te midden in de staeten,
Maer dat heb ick nu langh vrywilligh nagelaeten,
't Is meer als zeven jaer dat ick hier eensaem ben,
En van de bange sorgh geen quellingh meer en ken.
Maer hoort een vremt geval dat my voor dertigh jaeren
Den goedertieren Godt heeft laten wedervaeren;
Ick had een eensaem bed en leefde sonder vrouw,
Onseecker wat ick doen of wat ick laeten souw.
Ick had in dit gewoel veel rusteloose nachten,
Want ick wiert omgevoert door veelderley gedachten:
Dan speelde my de geest ontrent een nieuwe trouw,
Dan nam ick weder voor te leven sonder vrouw.
Ick die van dit gequel mijn zinnen wou verlichten,
Verschoof het tweede bed en gaf my om te dichten;
Mijn waerd' Elisabeth besat mijn gantsche siel,
En Godt gaf my de kracht dat ick mijn vrijdom hiel.
Ick schreef op desen tijt verscheyde trougevallen,
En wees de waerelt aen hoe jonge zinnen mallen;
Maer in my doen ter tijt was noch een jeughdigh groen:
En, dorre zanghgodin! wat weetje nu te doen?
't Is maer een vingerbreet dat ghy noch hebt te leven,
En wat het graf belanght dat is door u beschreven.
Misschien eer ghy de pen maer eens ter neder set,
Soo sulje door de doot van schrijven zijn belet.
Maer wat doch sal ick veel van onse swackheyt seggen?
Een hick, een kleyne snick, die kan ons nederleggen;
Daer moet geen oogenblick van ons daer henen gaen,
Of dienen voor de doot altijt gereet te staen.
Barsillaï verstiet gesangh en soete snaren,
Schoon die by David selfs hem aengeboden waren:
En siet, die man en was, juyst in dien eygen tijt,
Soo hoogh in jaren niet als ghy op heden zijt.
My dunckt, zoo ghy het kunt van onsen Godt verwerven,
Ghy wout of in de kunst of by de boecken sterven.
De pen bleef in uw hant, ten waer de zieckte quam
En dat de bleecke doot u gantsch het leven nam.
Maer hoe dit vallen sal, dat wil ick Godt bevelen,
Maer wilt ghy, zangh-goddin, noch met de penne spelen,
Of singen naer de kunst, of op de luyte slaen?
Ey, seght my doch een reys waer heen uw sinnen gaen!
Wel, ick onkundigh mensch en hebbe noyt voor desen,
Vermits ick Godes woort niet recht en heb gelesen,
Ick hebbe niet gemerckt dat Godt een milde siel,
Die droeve lieden troost, soo wonder wel beviel.
Maer nu, Godt hebbe danck! ick heb de rechte gronden
Van desen plicht gesien en nader uytgevonden;
Soo dat ick nu ter tijt èn nut èn noodigh acht
Dat op dit gantsche werck vry nader dient gedacht.
Ick hoore Godes woort hier van soo deftigh spreecken,
Des vind ick binnen my en elders veel gebreecken.
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O Godt! ick nietigh mensch, ick vinde my beschaemt,
Dat ick hier niet en doe gelijck het my betaemt.
Nu wat is Aelmis toch? hoe wort ons die beschreven?
't Is iet aen schamel volck in Godes naem te geven;
Dit, naer mijn oordeel, dient wat nader uytgeleyt,
Wat hier van in de Schrift en elders wort geseyt.
Wel aen nu tot het werck, ghy, die het komt te lesen,
Indien ghy 't recht gebruyckt het sal u dienstigh wesen;
Maer hoe dit by het volck en u genomen wert,
Ick schreef 't tot uwen dienst en uyt een Christen hert.
Ick wensch tot dese deught mijn zinnen op te wecken,
En oock van aerts gepeys mijn zinnen af te trecken.
En als de soete slaep my al te vroegh verlaet,
Wil ick tot mijn behulp gebruycken desen raet:
Almachtigh, eeuwigh Godt! maeckt nu mijn hert genegen,
En gunt my boven dat uw vaderlijcken zegen,
Dat ick uyt rechte gunst, tot aen mijn lesten dagh,
Met oordeel naer den eys my hier in quijten magh.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

713

Inleydinge.
Waerde Lantslieden. Ick hebbe UEd. voor desen declachtigh gemaeckt mijne
bedenckinge op den geheelen loop van des menschen leven, ende daer in
voortgebracht sulcx als naer mijn oordeel iemant tot voordeel soude konnen strecken.
Ick hebbe dat werck aengevangen van de eerste beginselen af, ende voor eerst
begonnen met het Kinder-spel, het welck by my wort genomen voor den inganck
van het menschen leven, ende ben daer na voortgevaren tot de beschrijvinge van een
Maeght, daer na van een Vrijster, van een Bruyt, van een Vrouw, van een Moeder,
van een Weduwe, van een bedaegde Huys-moeder. Van dat Trouwerck, ende dat'er
ontrent is, ben ick gekomen tot den Ouderdom mijns levens, daer na tot de
beschrijvinge van mijn eygen Leven, ende eyndelijck tot een Tachtigh-jarige
bedenckinge; zulcx dat ick niet en sie, dat my iets overigh is om het selve UL. mede
te deelen, als te laten toekomen mijn Testament of Uyterste wille, immers een
geschenck ter oorsaeck van de Doot (dat de Rechtsgeleerden donationem causa mortis
noemen:) het welck ick oock den naem gegeven hebbe van Gedachten op Slapeloose
Nachten, om redenen elders verhaelt, ende dit is het tegenwoordige werckje. My
dunckt, dat my misschien iemant soude mogen vragen, waerom ick de moeyte hebbe
genomen dit oock in versen UL. voor te stellen, daer soodanige Poetische oeffeningen
best passen, ende oock meest worden gebruyckt, in een bloeyende, groeyende,
vloeyende, ende gloeyende deel van des menschen leven; daer ick jegenwoordigh,
in plaetse van bloeyen, geheel dor ben, in plaetse van groeyende geheel ben
afnemende, in plaetse van gloeyende geheel kout en zwack, ende in plaetse van
vloeyende op een verdrooght zant ben gestelt?
Carmina proveniunt animo deducta sereno.

Daer op is mijn antwoorde (Gode zy eeuwigh lof!), noch soo verre van den Ouderdom
niet te zijn overwonnen, dat ick van mijn aengeboren aert tot de dichtkunste geheel
soude zijn vervallen: maer dat ick in tegendeel van dien, tot troost ende verlichtinge
van mijn Slapeloose Nachten, noch dickmaels gewoon ben de soetigheyt van de
dichtkunste in 't werck te stellen, daer toe hebbe ick tot beweegredenen dese
navolgende:
Te weten, dat ick mijn waerde huysvrouw door haer aflijvigheyt moetende missen,
ick tot troost van mijn eensaem bedde hebbe toen ter tijt aengenomen uyt te brengen
't werck van den Trouwringh, ende daer mede (onder Godes genadigen zegen) te
wege gebracht, dat ick tot geen tweede Trouwringh, dat is tot geen ander huwelijck,
ben vervoert geweest. Hier by gevoeght, dat de dichtkunste by menige heylige mannen
op verscheyde hare ongelegentheyt is gebruyckt geweest, ende oock seer bequamelijck
ter eeren van den goedertieren Godt kan gebruyckt worden: ja, dat het goet is
geduerende het beste deel onses levens, niet anders te lieven dan Godt, en alle dingen
in, of om God:
Wat heb ick nu te doen als Godt alleen te prijsen,
Als hem een danckbaer hert met ootmoet aen te wijsen;
Want hy is nu alleen aen my, ellendigh mensch,
Mijn troost en mijn vermaeck, ja, innigh harten wensch!
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Het hooghste point van menschelijcke wijsheyt is wijs te zijn ton goede van de ziele.
Ick hebbe bemerckt, dat uyt Godes Woort1) duydelijck is blijckende, datmen tot
malkanderen behoort te spreecken met psalmen, lofsangen ende geestelijcke liederen,
zingende ende psalmende den Heere in onse harten, altijt van alle dingen Godt
danckende. De beste driften van Godzalige dichtschrijveren strecken, ende behooren
te strecken, ter eeren van dien grooten Godt2). Moses ende Mirjam, hebbende 't volck
van Israël uyt Egyptenlant uytgeleyt, ende Pharao met de, sijne zijnde verdroncken,
hebben tot dancksegginge van sulcx een Triumphliet gesongen Moses op sijn afscheyt
heeft uytgebracht het Goddelijck Swanen-liet3). Debora ende Baruch hebben insgelijcx
een triumphantelijck Liet gesongen over de victorie tegens Sisera David heeft de
nederlage van Saul ende Jonathan met een Poëtisch Treurliet beweent. Ezechias nyt
een gansch beswaerlijcke sieckte opgestaen, heeft met een geestelijck Gedicht Godt
sijne dancksegginge opgeoffert. Jeremias heeft over den ondergangh van Jerusalem
poëtische Klaegh-liederen gesongen. Maer het heeft den H. Geest gelieft niet alleen
eenige kleyne stuckjens by forme van gedichten in Godts Woort voor te stellen, maer
oock geheele boecken; als 't boeck Jobs, de Psalmen, de Spreeck-woorden, de
Prediker, ende het Hooge-liet Salomons; sulcx dat de Poëtische Schriften
genoeghsaem een derde deel van het geheele Oude Testament uytmaecken, gelijck
de Heere Christus selfs de schriftuere verdeelt in de Wet, Propheten, ende Psalmen.
Ende in 't Nieuwe Testament worden gevonden de Lofsangen van de maget Maria,
van Zacharias ende Simeon, waer by mede aen te mercken staet, dat de Apostel
Paulus uyt de poëten Arctus, Menander, ende AEpumenides sekere plaetsen te passe
brenght; invoegen dat hy schijnt (schoon aen de voeten van Gamaliel opgevoet) geen
andere Heydensche schrijvers als poëten gelesen te hebben, immers dat hy geen
andere weerdigh en heeft geacht onder sijne Goddelijcke schriften te vermengen.
Hier by gevoeght, dat ick van tijt tot tijt hebbe gemerckt, dat gedichten de menschen
lichter invallen, als geschriften die aen geen dichtkunst gebonden zijn; ja, de Heere
Christus is gewoon geweest sijne maeltijden te besluyten met het zingen van
Lofzangen.

1) Col. 3. vers 16. Eph. 5. vers 19.
2) Exod. 15 vers 20
3) Judie 5 vers 4
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Gedachten op slapeloose nachten,
waer inne de deught van herberghsaemheyt ende mededeylsaemheyt
aen den nootdruftigen wijtluftigh wort vertoont, ende de vruchten
der selver naer 't leven afgemaelt werden.
Aelmoessen vergeleecken by een bornput, en waerom.
Lve. 12 v. 15. Wacht u van de grerighheyt.
Wie aelemoessen geeft (laet dat de wreckers lesen)
Is als een waterput of dient alsoo te wesen.
Onthout dit, waerde ziel, op datje dese deught
En krijgen in den geest èn langh behouden meught.
Siet, wie'er uyt een put gedurigh water trecken,
Die wil het voor gewis tot nut en voordeel strecken:
Want vocht met staege vlijt getogen uyt den gront,
Is klaer, van goeden reuck, en voor den mensch gesont.
Maer sooder uyt de put geen nat en wort getogen,
Of datse stille staet en niet en wort bewogen,
Een die hier langhsaem put en wijt ick geenen danck,
Want water eertijts versch, dat krijght een vuyle stanck.
Ey siet, dit ongemack sal even wedervaren,
Die uyt een gierigh hart haer gelt en rijckdom sparen:
Want die voor 't schamel volck sijn gelt en beurse sluyt,
Daer vlieght de goede reuck en alle segen uyt.
Een hant die milde geeft is Godt een soeten balsem,
Maer gelt te seer bewaert dat wort hem enckel alsem.
Geen wieroock die voor Godt soo soeten reuck verweckt,
Als een die milde geeft en naeckte leden deckt.
Let hier op, waerde ziel, en wilt noch vorder lesen,
Daer wort een gunstigh hart u klaerder aengewesen.
Ghy sult'er konnen sien, hoe Godt een mensch bemint,
Als hy een milden geest in sijnen boesem vint.

Groote ongemacken veroorsaeckt door quaet onthael aen vreemdelingen
gedaen.
Dese geschiedenis is te lesen in 't boeck der Richteren, cap. 19. tot het
eynde aldaer
Wanneer een seecker wijf had overspel bedreven,
Soo wasse metter haest gevlucht van haren man:
Sy wou gelijck het scheen by haren vader leven,
In vrydom soose meent indien het wesen kan.
Sy most noch haeren vrient in eenigh deel behaegen,
En had noch soo het scheen iet dat hem wel beviel;
Dies socht hy noch eenmael met haer de kans te waegen,
Of anders was in hem een ongeruste ziel.
Hy reyst dan naer het huys, dat in sijn eerste jaeren
Hy dickmael had besocht oock om dees eygen vrou,
Daer gaet de goede man haer vader openbaeren,
Dat hy haer wederom in gunst ontvangen wou.
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De vader is verheught en gaet sijn gast ontvangen,
Hy hiet hem wellekom en doet hem goet onthael.
Want hy had overlangh al vry een groot verlangen,
Dat hy eens hooren mocht soo langh gewenste tael.
De vrede was gemaeckt, de man begon te peysen
Op sijn verlaeten huys en hoe het is ontset:
Hy maeckt hem dan gereet en stelt hem om te reysen,
En neemt met grooten danck sijn blijde vrouwe met.
Doch hy was niet geneyght om in uytheemsche kusten,
Of by het heydens volck of in een vreemde stad,
Maer was in Israël gesint te komen rusten,
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En 't was in Benjamin daer hy eerst neder sat.
Maer of hy stille stont of wandelt op de straeten,
Ach niet een eenigh mensch die hem sijn gunste biet:
Hy, by sijn eygen volck, schijnt als te zijn verlaten,
Soo dat hy niemants huys tot sijnen troost geniet.
Ten lesten isser een die quam van sijnen acker,
Die naedert tot den man, en spreeckt hem gunstig aen:
Die liefde so het schijnt, die wort toen eerst maer wacker,
Wanneer van waer hy quam ten vollen was verstaen.
Maer eer hy in het huys sich kon tot ruste geven,
Soo quam'er onguur volck dat vraeght naer desen gast,
Ach, wat een grousaem stuck wort korts daer na bedreven!
Want stracx wort daer de vrouw oneerlijck aengetast.
En om hier kort te gaen, het wijf dat wort geschonden,
En siet, daer uyt ontstont een grousaem ongeluck:
Haer lijf wort over-al met stucken omgesonden,
En dit bracht Israël een ongewonen druck.
Veel duysent man, eylaes! sijn hierom toen gestorven,
Gelijck den ouden tijt op heden noch beschreyt:
Siet, Gabes even selfs wort in de gront bedorven,
Schoon het tot dit beders geen gront en had geleyt
Siet, al dit ongemack dat is alleen gesproten,
Vermits een vreemde gast niet goets en werd gedaen:
Want had de vreemdelinck oprechte gunst genoten,
Gibea met haer volck en waren niet vcrgaen.
Ghy kunt hier, lieve ziel, gelijck met handen tasten,
En 't is een nutte les die hier uyt wort geleert,
God slaet een gunstigh oogh ontrent de vreemde gasten,
En wil dat yder mensch de vreemdelingen eert.
Siet, recht mildadigh zijn wort over al gepresen,
En 't is een heyligh werck, en oock een nutte deught.
Ghy, bid den goeden God om even soo te wesen,
Want uyt mildadigh zijn rijst als een Hemels vreught
Den vreemden wel te doen dat is een grooten segen,
En 't is een deftigh werck dat Gode wel behaeght:
Maer als men 't qualick doet, soo isset daer-en-tegen
Een vloeck, waerom dat God èn lant èn luyden plaeght.

Tweede exempel genomen op 't selve subiect uyt ovidius
Hier komt een heydens man ons met de vinger wijsen
Hoe dat oock nutte leer kan uyt een fabel rijsen:
Wie Nasoos boecken leest en naer den eysch verstaet,
Sal dese leere sien als in een volle daet.
Latona was verjaeght als sy gants eensaem dwaelde,
En mits haer grooten dorst byna geen adem haelde,
Sagh wat ter zyden af een koele waterbeeck,
Daer naer sy in der haest en groot verlangen weeck.
Maer siet, een lompen hoop van onbeschofte boeren
Die deden anders niet als datse leelick swoeren:
Sy stonden geensins toe, dat sy het minste vocht
Voor haer aenmechtigh hert met handen scheppen mocht.
Sy roeren al de beeck tot in de diepste gronden,
Op dat geen zuyver nat voor haer moght zijn gevonden;
En dit bestont het volck met soo een fel gelaet,
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Of haer onheusheyt sproot uyt aengeboren haet
Latona schoon sy toont twee jonge zogelingen,
Die met een droef geschrey haer om de leden hingen,
Sy moght noch evenwel niet lessen haeren dorst,
Op datse zogh ontvingh in haer verdorde borst.
En of al schoon de vrouw veel goede reden seyde,
En datse voor het volck met heete tranen schreyde,
Noch stont dien wreeden hoop gelijck een harde rots,
Een yder even bars, een yder even trots.
Het water, seyt de vrouw, gesegen uyt de wolcken,
Is over al gemeen oock by de wreetste volcken,
En waerder oyt een beeck komt vallen uyt de zee,
Het is een vryen dranck voor alderhande vee.
Wel daer een tijger drinckt, of leeuw, of felle beeren,
Kont ghy, onguren hoop! daer van een mensche weeren?
Kont ghy een vrouwe sien die van den dorst versmacht?
Wie heeft soo vreemden daet sijn leven oyt bedacht!
Ick wil in dese stroom geen vuyle leden spoelen,
Maer ick versoeck alleen mijn dorst te mogen koelen,
En mits dit yder een moet werden toegestaen,
Soo zijt ghy mijn versoeck niet machtigh af te slaen.
Indienje menschen zijt die naer de reden leven,
Soo moetj' een koelen dronck een dorstigh mensche geven;
Te meer vermits ghy hier een droeve moeder siet,
Aen wie ghy uyt de beeck kont heelen haer verdriet.
Wat dat de vrouwe seyt, geen boer laet hem bewegen,
Dies is het jonge wijf in gramschap opgestegen,
Haer bloet is op de loop, haer breyn dat is verhit,
Dies gaetse weder aen, en seyt ten lesten dit:
Zijt ghy dan, spraek de vrouw, tot water soo genegen,
Dat ghy het killigh nat hout voor uw meesten segen,
Wel blijst dan in de poel daer ghy op heden zijt,
Ja, blijft daer, norsen hoop, en dat voor alle tijt.
De vloeck die deed haer werck, want al de grootste Goden
Die hebben soo het schijnt de boeren dit geboden,
Siet, niemant van den hoop behielt een 's menschen geest,
Want yder word terstond een lelick waterbeest.
Sy vielen in de beeck met ongewone sprongen,
En deden anders niet dan datse lelick songen.
Dit maeckte door het wout een wonder vreemt geluyt,
En schoon sy zijn verkoelt, haer gramschap moet'er uyt
Hier van soo Naso meent, zijn kickers voortgekomen,
Die hebben nu ter tijt de poelen ingenomen,
Sy leefden naderhant gedurigh in het nat,
En werden nimmermeer van moerigh water zat.
Ick bid u, Christen mensch, wilt dit eens overleggen,
Wat met dit vreemt verhael heeft Naso willen seggen;
Wat my hier in belanght, ick maecke dit besluyt,
En treck'er t'onsen dienst een nutte leeringh uyt:
My dunckt, dat dese man dit stort in ons gedachten,
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Dat niemant oyt en moet een schamel mensch verachten,
Maer datj' in tegendeel hem voordeel geven moet,
Waer door een dorre ziel met spijse wort gevoet;
En sooder eenigh mensch hier tegen komt te steecken,
Dat ja, de Goden selfs dit onheyl sullen wreecken.
Dit is, naer dat ick meyn, dat Naso seggen wil,
En van een Christen hart en heeft'et geen verschil.

Segeninge over die geenen die vreemdelingen wel hebben gedaen.
Eerste exempel.
Genomen uyt genes. cap. 18. Op de herberghsaemheyt van abraham:
Vergeel met Herberghsaem te sijn, want hierdoor hebben sommige engelen
geherberght onwetende. Heb. 13. v. 1. en 2.
Als Abram eens vernam dat tot hem lieden quamen,
Die even haren wegh voorby sijn tenten namen,
Soo quam hy vaerdigh uyt en bad haer in te gaen,
En sprack haer boven dat met heusche woorden aen:
‘Hoort vrienden, sooje zijt tot mijn versoeck genegen,
't Sal my genade sijn en oock een grooten segen,
Ick sal u metter daet doen brengen aen den dagh,
Wat u sal dienstigh zijn en oock ververschen magh.’
Hy komt stracx tot het werck, en sonder langh te wachten
Men krijght het vette kalf en laet'et vaerdigh slachten;
Men brenght'er soete melck en versse koecken by,
Des is men naer den geest en in het wesen bly.
Hy toont hem soo verheught ontrent de vreemde gasten,
Als zijnd' hem aengenaem en geensins sware lasten:
Siet, Christus heeft geseyt, dat wie sijn naesten geeft,
Al ver het beste deel in dese weldaet heeft.
Daer komt een meerder heyl op hem ter neder schieten
Als die een groot geschenck uyt syne gunst genieten.
Dit heeft de waerheyt selfs voor desen soo verstaen,
En Abram heeft het werck oock even soo gedaen.
Ey, wat ons Godes Zoon heeft eertijts willen leeren,
Laet ons dat evenselfs met onse daet vereeren.
Het is een vaste gront wat Christus heeft geseyt,
Dat is, dat onse ziel tot in den Hemel leyt.
Ey siet, wat grooter heyl heeft Abram hier genoten,
Dat uyt sijn heusch onthael ten vollen is gesproten:
Hem wordt door Godes woord een zone toegeseyt,
En Sara, schoon veroud, die word'er toe bereyt;
Die gasten, die hy dacht dat niet als menschen waren,
Die quamen Godes wil aen Abram openbaren;
Het was een maghtigh heyr, dat leyt den eersten gront
En van het eeuwigh heyl èn van het nieu verbont.
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Tweede exempel.
Genomen uyt de handelingen der apostelen cap. 28.
Ende het geschiede, als de Vader van Publius met de hoortse ende den
rooden loop berangen zijnde te bedde lagh, tot den welcken Paulus inginck,
ende als hy gebeden hadde, leyde hy de handen op hem ende maeckte hem
gesont.
Als Paulus hard beticht naer Romen was gesonden,
En na een groote storm voor Melite gevonden,
Quam daer een harde zee die 't schip in stucken sloegh,
En al die by hem zijn in 't koude water joegh.
Ey siet, een Roomsche vorst, die in dat eylant leefde,
Vernam hoe 't reysend volck daer aen den oever beefde;
Hy nam haer in sijn huys en heeftse wel onthaelt,
Maer siet, beleefde gunst en bleef noyt onbetaelt:
De vader van de vorst was even toen geslagen,
En jammerlijck gequelt van tweederhande plagen,
Van koorts en roode loop; maer Paulus quam'er by,
En maeckt den ouden man van beyde qualen vry.
Dit heeft de snelle faem ten luytsten uytgekreten,
Soo dat het wonderwerck van yder wort geweten;
Dies sooder iemant sieck ontrent de plaetse was
Quam Paulus eere doen, die hy terstont genas:
En wie dien eygen tijt maer tot hem quam genaecken,
Liet God door sijn behulp gesont en lustigh maecken:
Ey siet, een vreemdelinck beleefdelijck onthaelt,
Heeft wat hem was geschiet met groot gewin betaelt.

Derde exempel.
Dat goet doen aen vreemdelingen van Godt word geloont, ende 't selve bewesen niet
alleenlijck by het Oude ende Nieuwe Testament, ende Apocryphe boecken, maer by
deftige heydensche schrijvers, ja poeten selfs, nootdruftige lieden by te staen ten
hooghsten gepresen wort, ende het tegendeel van dien mispresen, hier te sien in de
aengeteeckende plaetsen.

't Oude verbont.
Exod. cap. 22. v. 26, 23. v. 10. Deut. cap. 16. v 17. cap. 24. v. 12. 13. 14.
19. 20. 21 Psalmen 37. v. 25. 26, 41. v. 2, 112. v. 5. Proverbia. cap. 14.
v. 31. cap. 28. v. 8. cap 31. v. 15. Ecclesiast. cap. 11 v 1. Dan. cap. 4. v.
27. Maleachi. cap. 3. v.v. 10.

Nieuwe Testament.
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Math. cap. 3 v. 11. cap. 16. v. 9. cap. 6. v. 35. Actorum. cap. 9 v. 36. cap.
5. v. 34. Rom. cap. 12. v. 8. 13. II. Corint. cap. 9. v. 7. 8. 9. 10. 11. Galat.
cap. 6. v. 9. 10. I. Timot. cap. 5. v. 10. Sentb. Jacobi. cap. 1. v. 27. cap. 2.
v. 15. 16. Hebr. cap. 13. v. 2. I Sentb. Joh. cap 3. v. 17. 18.

Apocryphe boecken.
Wisse Sirach. cap 4. v. 1. cap 7. v. 36, cap. 14. v. 13. cap. 22. v. 28. cap.
29. v. 1.
Aen onvermogend volck en naeu gesette lieden,
Tot noodigh onderstant, een open hant te bieden,
Dat is voorwaer een werck dat Gode wel behaeght,
Gelijck sijn Heyligh Woort des overal gewaeght.
Siet, waer men besigh is ontrent de Joodsche wetten,
En dat men wil in ernst op haer propheten letten,
De Schrift schat over al den milden gever goet,
Het zy die naeckte kleet of lege buycken voet.
En die het Nieuw Verbont met rechten aendacht lesen,
Die vinden dese deught oock daer te zijn gepresen,
Al wat uyt liefde komt is daer gantsch aengenaem;
Want voor een Christen hert is liefde recht bequaem.
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Indienje vorder gaet met aendacht ondersoecken,
Wat hiervan wort gewaeght in d'Apocryphe boecken,
Men vint aen alle kant, hoe dese liefde-plicht
Oock daer word aengesien gelijck een helder licht.
Wilt ghy dan boven dat met aendacht gaen bemercken
De heydens evenselfs en haer verbloemde wercken,
Ghy sult'er uyt verstaen dat menigh Heydens man
Oock tot dit Christen werck veel leeringh geven kan.
Noch segh ick boven dien, dat even haer poëten
Meer als ick had gedacht van desen handel weten:
Ick sie dat Naso selfs, die soo veel kluchten schrijft,
Al schijnt het dat hy jockt, ons sinnen hooger drijft1).
Want siet, hy doet verhael, hoe twee vermaerde Goden2)
Eens quamen by het volck gelijck als slechte boden;
Sy namen vlijtigh acht en dat op alle dingh,
Hoe dat'et in het velt en in de steden gingh.
Maer hoort, wat haer ontmoet: al waer de Goden quamen,
Of sy naer Oost of West haer wegh en reyse namen,
Sy vonden niet een huys dat voor haer open stont,
Ja, niet een droogen beet voor haren gragen mont.
De gantsche werelt wrocht, als met geheele zinnen,
Door allerley bedrogh veel gelts te mogen winnen,
Maer voor nootdruftigh volck en was'er niet te doen,
En niemant was geneyght een legen buyck te voên.
Siet, dus ginck Jupiter met sijn geselschap dwalen,
Nu op een hoogen bergh en dan in lage dalen;
Maer waer dat immermeer die groote luyden gaen,
Ach! by gebreck van gelt, sy mosten buyten staen.
Ten lesten is 't gebeurt, dat dese lieden quamen
Daer sy ontrent een bergh een kleyn gebouw vernamen,
Hier was Philemon waert, die Baucis had getrout,
En hadden haer verblijf in dit verboste wout.
Hier wist het eensaem paer haer kosjen uyt te rapen,
Oock sonder veel beslagh van meyt of rappe knapen,
Sy met haer lieve tween zijn gantsch het huysgesin,
Sy dienen bey gelijck en heerschen niet-te-min.
Haer kluysjen was gedeckt met lis en groene biesen,
Wat dief dat haer genaeckt, sy konden niet verliesen.
Hier klopt Mercurius en bleef wat stille staen,
Dies kijckt Philemon uyt en bidt hem in te gaen;
Hier valt oock Baucis toe en deckt een ronde tafel,
En brenght met bly gelaet een diep geruytte wafel,
Oock eyers nis gekoockt, en setter vorder by
Een schotel opgevult met versch gesoden bry;
Een gans, het eenigh beest dat om haer hoefjen sweefde,
En tot een huysbeschut gelijck een wachter leefde,
Socht dit gedienstigh paer te brengen aen het vier,
En greep met grooten ernst naer dit vreesachtigh dier.
Maer wat Philemon doet of Baucis wist te maecken,
De gans quam met de vlught tot Jupiter genaecken,
En socht gelijck het scheen, op soo een blijde tijt,
Van soo een wreede doot door hem te zijn bevrijt.
Philemon en sijn wijf, schoon datse bijster hijgen,
En wisten geenen raet om defe gans te krijgen.
1) Metamorph. lib. 8, Fab. 7.
2) Jupiter en Mercurius.
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Den tragen ouderdom die heeft het haer belet,
Dies is het anghstigh dier in vrijen staet geset.
Wat dat de lieden doen, haer aenslagh wort gebroocken,
De goede Jupiter die heeftse vry gesproocken,
Hy docht het goet onthael dat was voor hem genoegh,
En dus was dat het volck de gans niet meer en joegh.
Terstont na d'eerste spijs wort op den dis gegoten
Een hoop van aerdigh fruyt en hondert ockernoten;
Het schijnt dat al de kost die Baucis had gespaert
Tot dese gastery ten vollen was bewaert.
Philemon braght een fles daer wijn uyt wort geschoncken,
En die vermindert niet al wort'er veel gedroncken;
Hier op riep Baucis uyt, en stont geheel verbaest:
Het schijnt wel spokery of datter iemant raest!
Maer 't was een wonderwerck dat haer quam openbaren,
Wat dit beduyden wil en wie die gasten waren:
Daer spreeckt Mercurius en seyt met vollen mont,
In wat een groot gevaer de gantsche werelt stont;
Dat hy met Jupiter was uyt de locht gekomen,
Op dat van 't onheus volck mocht wraecke zijn genomen,
Ja, dat een streecke lands sou worden onderdruckt,
En tot verdiende straf ter Hellen wegh geruckt;
Maer seyde niet-te-min dat hy noch lange jaeren
Philemon met sijn wijf voor onheyl sou bewaeren,
Hy stont hen vorder toe te wenschen eenigh dingh
Dat hen als aengenaem ontrent de sinnen hingh,
Ghy hebt door goet onthael twee Goden u verbonden,
Die tot gedreyghde straf op aerde zijn gesonden,
Maer om uw milden aert sult ghy des zijn bevrijt,
En sult gezegent zijn oock voor een langen tijt.
Seght ons, wat ghy begeert dat wy u sullen geven;
Ghy sult in dit vertreck geluckigh mogen leven.
Geen pest of ander quael sal op u neder slaen,
Vermits ghy goede cier aen Goden hebt gedaen.
Dees aenspraeck gaf een moet aan twee bedruckte menschen,
Sy leggen in beraet wat dat sy souden wenschen;
En mits dit yder een van haer wort toegestaen,
Soo zijn zy haer versoeck niet maghtigh af te slaen:
‘Geduchte Jupiter, die in den Hemel dondert,
Ghy maeckt ons arrem volck ten hooghsten hier verwondert,
Dat ghy soo grooten gunst ons slechte luyden toont,
En soo geringh onthael met soo veel zegen loont.
Ick wil dan uwe gunst, en even met verlangen,
En wat ghy ons verleent met danckbaerheyt ontsangen;
Ghy daerom, hoort van ons wat dat ick nietigh mensch,
Van uw mildadigh hert, van gantscher herten wensch:
Laet my en dese vrouw uw eygen priesters wesen,
Ghy sult door onsen mont gedurigh zijn gepresen,
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Soo langh als uwe gunst ons in het leven spaert,
En tot ons lieve ziel van hier ten Hemel vaert,
Wy zijn tot heden toe gelijck gepaerde schapen,
Wy staen te samen op en gaen dan weder slapen,
Soo dat men geen verschil in al ons leven vint,
Ick ben van haer geëert en sy van my bemint.
Laet daerom van uw gunst ons even dit verwerven,
Dat wy op eenen tijt te samen mogen sterven,
't Sal my een vreughde zijn dat ick op eenen dagh
Met Baucis mijn gemael van hier verhuysen magh.’
Als Jupiter verstont de wensch van dese lieden,
Soo sprack hy: ‘eerbaer volck uw wille sal geschieden,’
En daer op is gevolght een seltsaem wonderwerck:
Haer kluys al was die kleyn die wiert een groote kerck.
Dit heeft Mercurius Philemon aengewesen:
‘Soo dient nu Jupiter en ick te zijn gepresen,
Ghy en uw lieve vrouw die sullen priesters zijn,
En leven hier gerust en buyten alle pijn.
Ghy sult hier langen tijt geluckigh mogen leven,
Dat sal u Jupiter en oock den Hemel geven,
En als uw levens tijt ten lesten is vervult,
Soo sult ghy bey gelijck verhuysen met gedult.’
Dit hoeft men metter daet ten lesten sien gebeuren,
Tot, mits haer ouderdom, de goede lieden treuren;
Doen was haer hooghste wensch om uyt het vleesch te gaen,
Want langer hier te zijn en stont'er geensints aen.
En als haer sterrefdagh nu schier begon te naken,
Doe sagh men in haer huys veel wonderbare saken,
Daer quam een stille koorts haer vallen op het lijf,
Die maeckte metter daet haer gantsche leden stijf.
Ey siet, een groene schorsch, van onder opgeresen,
Gaf aen de swacke vrouw een wonder seltsaem wesen,
Daer op soo gaf de man sijn vrouw den lesten soen,
En sy wiert na de kus aen alle kanten groen;
Dus riep Philemon uyt: ‘hier kan geen suchten baeten,
Vaert wel, mijn ander ick, ick moet u nu verlaten.’
Maer Baucis, die geen woort kon brengen aen den dagh,
En was niet aen den man dat sy te voren plagh;
Sy liet noch evenwel haer nieuw-gewasse tacken,
Ontrent Philemons hooft in stilheyt nedersacken,
Meer was'er niet te doen, sy bleef in desen stant,
En is tot heden toe een wonder in het lant.
Wat Naso leeren wil met dese vreemde gasten,
Dat is, naer mijn begrijp, als metter hant te tasten:
Wat hier de penne schrijft en wat de kunste speelt
't Is Abram, naer my dunckt, ten vollen afgebeelt,
't Is Abram nagebootst; want hier wort in gevonden,
Hoe God naar Sodoma heeft mannen afgesonden,
En siet, hoe dat hier in gelijck verholen leyt,
Wat Abram even selfs hier over heeft geseyt.
Hier komt een heydens man een Christen mensche vergen,
Hoe dat men vreemde selfs met vreught moet herrebergen,
Ja, toont met vollen mont hoe Godt die plichten loont,
En dat om dese denght de mensche wort verschoont.
Schoon Naso fabels schrijft, dit heeft hy willen seggen,
Ey wil het, Christen mensch, wat nader overleggen,
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En houd na desen dagh, dat oock een Heydens man,
Wanneer men 't recht gebruyckt, een Christen leeren kan.

Hoe alle soorten van goederen lichtelijck konnen verloren, bedorven, oste de
menschen ontnomen worden, uytgenomen recht gegevene aelmoessen.
Callidus effracta nummos fur auferet arca,
Prosternet Patrios impia flamma lares,
Debitor usuram pariter sortemque negabit,
Non reddet sterilis semina jacta seges,
Dispensatorem sallax spoliabit amica,
Mercibus extructas obruet unda rates.
Extra fortunam est quidquid donatur amicis;
Quas dederis, solas semper habebis opes.
Martial. lib. 5. Epigramm. 43.
Ey, let op Heydens volck, want even haer poëten,
Die hebben soo het schijnt oock dese plicht geweten;
Siet, Martialis selfs, die soo veel kluchten schrijft,
Al schijnt het dat hy jockt, ons sinnen hooger drijft.
Wilt ghy maar sijn gedicht een weinigh ommekeeren,
Ghy sult'er deughden selfs en reyne plichten leeren:
Ja, soo ghy sijn gesangh naer rechten eysch verstaet,
Ghy sult een Christen zijn, en dat op sijnen raet.
Siet, niemant is soo rijck, of hem kan iets gebeuren,
Daerom sijn innigh hart sal gantsche jaren treuren:
Hebt ghy een prachtig huys, het hangt maer aen een brant,
En aen een hooge vloet uw beste korenlant.
Hoe licht doet haestigh vyer uw beste kudden sterven!
Hoe lichte kan de krijgh een groote stadt bederven!
Hoe lichte doet de zee een machtigh schip vergaen!
Hoe lichte sal een storm uw packhuys nederslaen!
Hoe menigh ackerman is neerstigh om te zaeyen,
En als den oogst genaeckt, en vint hy niet te maeyen,
Waer isser niet een dief die groote schatten steelt?
Waer niet een schuldenaer die banckeroete speelt?
Waer is geen ongeluck? men kan het al verliesen,
Soo dat men niet en weet wat dat men sal verkiesen:
Maer dat een Christen mensch aen schamel-lieden geeft,
Dat is bestendigh goet dat vaste gronden heeft.
Wat zijnder over-al, wat zijnder ongelucken,
Die wat ons dierbaer is in haesten nederrucken!
Alleen 't geen wort geleyt in Godes offerkist,
Dat is geluckigh gelt, dat noyt en wort gemist.
Laet vry een stuere lucht, laet alle winden blasen,
Laet vry de felle zee en hare baren rasen;
Al wat men schamel volck uyt liefde geven sal
Dat is in Godes hant en buyten ongeval.
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Wel, wort door Heydens selfs een open hant gepresen,
Verheft u, waerde ziel, en leert oock milde wesen:
Laet op geen aerts bedrijf uw Christen herte staen,
Wat by ons rijckdom hiet moet doch te niete gaen.
Doch hier sal eenigh kint misschien iets tegen seggen,
Maer siet, dat los geral is licht te wederleggen,
Want als men dese plicht tot in de gronden ziet,
Al wat de vader geeft en schaet de kinders niet.
Ten baet hen niet alleen die hier toe zijn genegen,
Maer oock haer echte zaet geniet dien eygen zegen;
Ghy daerom, bouwt hier op, het is een vaste gront,
Daer op ghy steunen meught en u verlaten kont.
Dit seyt des Heeren woort, dat niet en kan bedriegen,
Dit seyt een heyligh man, die noyt en plagh te liegen1):
Wat dat in d'offerkist des Heeren wort geleyt,
Wort daer gestaêgh bewaert in volle sekerheyt.

Dat het onsichtbaer geloove door milheyt van aelmoes geven ende andere
goede wercken sichtbaer wort gemaeckt.
Maer mochte oock iemant seggen ghy hebt het geloove ende ick hebbe de
wercken, bewijst my uw geloove uyt uwe wercken, ende sal alsdan mijn
geloove uyt mijne wercken aen u bewijsen. Jac. 8. vers 28.
Een hant van milden aert doet wonderbare saecken:
Dat niet en wort gesien, dat kanse sichtbaer maecken;
Hoe, sichtbaer! seyt het volck, dat is gantsch vremt geseyt,
Het dient tot ons bericht wat naerder uytgeleyt.
Hoort, hoe d'Apostel spreeckt: men kan uyt iemants wercken
Sijn liefde, sijn gedult, en sijn geloove mercken;
Dit is al weder vremt voor onervaren liên:
't Geloof dat is een dinck, dat niet en wort gesien.
Wel, die nootdruftigh volck genegen is te laven
Met voetsel, decksel, gelt, of diergelijcke gaven,
Die toont dat hy gelooft, indien het wel geschiet,
Soo dat men sijn geloof hier uyt ten vollen siet.
Dat niemant oyt en sagh, geen mensch en kon bemercken,
Dat wort gansch klaer gesien uyt Christelijcke wercken:
Dit wist Jacobus wel, en heeft daerom geseyt,
Dat ons geloove blijckt alleen uyt dit bescheyt.

Dat by gelegentheyt van aelmoes geven, by een heyden gedaen, deselve
eerst by de nieuwe christenkercke als broeders zijn aengenomen.

1) Molineus.
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Cornelius een Hoofdman over hondert, Godsaligh ende vreesende God
met sijn geheel kuys, ende doende veele aelmoessen aen het volck, ende
God geduerighlijck biddende. Hand, der Apost. cap. 10. v. 2.
Een Heydens oorloghsman, die met een Roomsche bende
Was in des Keysers dienst, en noch geen Heylant kende,
Heeft dit getuygenis, dat hy geduerigh badt,
Dat hy godsdienstigh was en milde boven dat.
Het blijckt, dat sijn bedrijf by Godt wel is genomen,
Dies is in sijn vertreck een engel afgekomen,
Die heeft hem aengeseyt, wat van hem dient gedaen,
Op dat hy treffen mocht des Hemels rechte baen.
Daer op soo heeft de man naer Joppe toegesonden,
En heeft dien eygen tijt den rechten man gevonden,
Die sich op dit versoeck niet langh en heeft bedocht,
Maer is met hem gegaen gelijck hy was versocht.
Ey siet, geminde ziel, hoe dat het milde geven
Een Heyden wijsen kan oock tot het eeuwigh leven;
Siet doch, hoe aengenaem is miltheyt voor den Heer:
Het geeft oock Heydens troost, en dat voor immermeer.
Het gelt en heeft geen kracht, wanneer het wort beseten
By iemant die sijn aert noyt recht en heeft geweten:
Maer die het recht verstaet, dat is een zaligh man,
Want dat een ander schaet, daer treckt hy voordeel van.
Indien hy 't recht gebruyckt ten goede van den armen,
't Is seecker, dat hem God sal over hem erbermen,
Hy sal hem gunstigh zijn oock in sijn lesten noot,
Hy sal sijn trooster zijn tot midden in de doot.
Cornelius en heeft sijn gelt niet opgesloten,
En daerom heeft hy gunst van sijnen God genoten,
Hy kreegh uyt dese plicht een vollen harten wensch,
Want van een Heydens man wort hy een Christen mensch.
Als Simon nu omtrent den hopman was gekomen,
Soo heeft hy in het huys een groote schaer vernomen,
Begeerigh al gelijck, en bly in dit geval,
Te hooren wat voor heyl haer Simon brengen sal.
Maer na dat yeder sweegh, de man begon te preêcken,
En gingh met grooten ernst van Godes wonder spreecken,
Wie dat den Heylant was, die Godt op aerden sont,
En wat'er tot'et werck hem meer te seggen stont;
En siet, als Simon sprack, een onverwachten zegen
Quam dalen op het volck gelijck een soeten regen:
Dit was Gods eygen geest, die op de menschen viel,
En trof'er altemael tot in haer diepste ziel.
En mits dit heyligh vier quam van den Hemel dalen,
Siet, wat een wonderwerck! sy spraecken vreemde talen;
Soo dat men wederom het eygen wonder siet,
Dat op den Pinexterdagh voor desen is geschiet.
Maer als des Heeren geest hem dus quam openbaren,
Soo staense gansch verstelt al die by Simon waren;
Verwondert boven al, dat God soo verre quam,
Dat hy rouw Heydens volck tot bontgenooten nam.
Maer Simon liet het werck niet los daer henen loopen,
Hy trad'er verder in, en hiet de lieden doopen:
Want die met Godes geest ten vollen zijn begaeft
Die dienen, soo hy sprack, met heyligh vocht gelaest.
Hier moet je, lieve ziel, met aendacht overmercken
Wat aelemoessen doen en by den Heere wercken:
Want siet, een engel Gods quam van den Hemel af,
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Vermits een Heydens man veel bad en milde gaf.
Ey siet, op desen gront zijn Heydens ingekomen,
En eerst by 't Christen volck als broeders aengenomen;
En heeft op desen gront oock Petrus wederleyt,
Wat by de Joden selfs was tegen hem geseyt2).

2) Handelingen der Apostelen, Verantwoordinge Petri. cap. 11.
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Dat de heere Christus selfs over hongerige lieden is bewogen geweest, ende
daerom een sonderlingh wonderwerck heeft gedaen.
Jesus seyde tot sijne Diserpulen, my jammert van herten des rolex, want
sy nu drie daegen by my geweest zijn, ende en hebben met te eten. Doen
gehoot hy de schaeren, datse neder souden sitten. Marc 8. v. 1. 6.
Als ick met aendacht sie, hoe Christus was genegen,
Als hy uyt deerenis sijn harte liet bewegen,
Om vis, om noodigh broot te brengen aen den dagh,
Daer meê hy duysent man ten vollen spijsen magh;
Dan slaet mijn innigh hert: wy sien veel leege buycken
En hier en over al, daertoe wy niet gebruycken,
Dat Godt ons heeft verleent en noch geduerigh geeft,
Ach, Godt! hoe is de mensch soo vils en onbeleeft!
Daer Godt en Godes zoon aen ons heeft aengewesen,
Gelijck wy in de Schrift byna geduerigh lesen,
Dat op nootdruftigh volck is nut te zijn gelet,
En 't wort ons evenstaêgh als voor het oogh geset.
Exempels hebben kracht en konnen ons bewegen,
Om dickmaels na te doen, dat goede lieden plegen.
Ey, laet dan nimmermeer uyt uw gedachten gaen,
Wat Christus heeft geseyt, wat Christus heeft gedaen.

Dat de heere Christus zelfs door vrouwen is onderhouwen geweest, ende
sulcx met aengenaemheyt by hem is ontfangen; ende wort by die occasie
reden gegeven, waerom by godt soo veel armen niet worden geholpen.
Sommige vrouwen die van boose geesten ende kranckheden genesen waren,
namentlijck Maria genaemt Magdalena, van welcke zeven Duyvelen
uytgegaen waren, ende Johanna de huysvrouwe Cuse, des rentmeesters
Herodes, ende Susanna ende vele andere dienden hem van haere goederen.
Luc. 8. vers 23.
Is Godes eygen zoon, is Christus onderhouwen,
Door miltheyt, goet onthael, en gunst van swacke vrouwen,
Gelijck als Lucas selfs met klare woorden seyt,
Dient ons dit recht bemerckt en aen de borst geleyt.
Siet, Christus schafte broot voor menigh duysent menschen,
Meer als van noode was of iemant konde wenschen,
Hy maeckte metter daet uyt water hupsen wijn,
Soo goet als edel nat gewassen aen den Rhijn.
Hy konde boven dat gelt uyt het water halen,
En liet des Keysers tol met deze munt betalen.
Siet, wat een seltsaem werck: de vis quam uyt de gront,
En bracht op sijn gebodt een penninck in den mont!
Noch meer, het Joodsche volck, dat wou hem Koninck maecken,
Maer hy schiet van haer af en liet hem niet genaecken:
Hy wou geen aertsche kroon, gelijk de werelt docht,
Het was een beter werck, dat onsen Heylant socht.
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Vermocht dan Godes zoon soo wonderbare saken,
Hoe kan ons slecht bedrijf aen Godt den Vader smaken?
Siet, als hy maer een hant voor iemant open doet,
Stracx is een ledigh huys vol alderhande goet.
Hy kan een slecht gesel, al is hy vol ellenden,
Oock met een enckel woort een grooten rijckdom senden:
Dit gaet doch immers vast; wel, waerom isset dan
Dat Godt van ons begeert, dat hy wel geven kan?

Antwoort.
Het is des Heeren wil, dat aen bedruckte lieden
Iet door een Christen hert uyt liefde magh geschieden;
Want dat een schamel mensch ontfanght in sijnen naem
Dat is den grootsten Godt ten hooghsten aengenaem.
Die seyt de gansche Schrift, en die maer konnen lesen
Die vinden metter daet dit even soo te wesen;
De gunst die eenigh mensch een ander mensch betoont,
Die wort by God gesien en naer den eysch geloont.
Doch keert eens uw verstant tot 's werelts eerste gronden,
Wat naem van menschen draeght wort onder een gebonden
Tot onderlingh behulp; geen lant en sou bestaen,
Indien de wijse Godt die niet en had gedaen.
Waer yeder even rijck, wie sou het koren saeyen?
Waer yeder even rijck, wie sou het koren maeyen?
Wie sou'er vaerdigh staen ten dienste van de stadt,
Indien hy geenen loon voor sijne diensten hadt?
Waer sou een timmerman geduerigh willen wercken?
Waer sou een metselaer ons huysen willen stercken?
Waer sou'er een het lijf gaen wagen voor het lant?
Wie by de siecken gaen daer peperkoren brant?
Wie sou voor Scheveningh geduerigh willen vissen,
En midden in de kou èn wijs èn kinders missen?
Wie sou des winters selfs gaen wonen in de zee,
Daer niet als ijs en is en niet als koude snee?
Wie salder in de stal en by 't onguere vercken,
Wie in een vuyle mis geduerigh willen wercken?
Wie soud'er in de stadt de vuyle plichten doen?
Wie ruymen ons gemack, wie vegen onse schoen?
Godt wil, dat al het volck malkander sullen helpen,
En leven onder een gelijck gepaerde schelpen;
Daerom is 's werelts goet dus ongelijck gestelt:
Hier is de meeste kunst, en daer het meeste gelt.
Dit is het recht bescheit, dat ick hier weet te seggen,
Ghy meught dit stil geheym wat naerder overleggen;
Voor my, ick stelle vast, dat wat dus iemant geeft,
Dat Godt in sijn bedrijf een welgevallen heeft.

Op 't selve.
Want de arme en sal niet ophouden uyt het midden des lants, daerom
gebiede ick u seggende ghy sult uwe hant mildelijck opdoen aen uwen
bedruckten, ende aen uwen armen in uw lant. Deut. 15. vers 11. Waerom
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doet ghy dese vrouwe moeyte aen, want de armen hebt ghy altijt met u.
Matth. 26. vers 10.
De groote Werelts-vorst die boven alle wolcken
Streckt sijn geduchte macht op alderhande volcken,
Die wat men schatten noemt en grooten rijckdom hiet
Heeft in sijn heerschappy en onder sijn gebiet;
Hy kan, als 't hem gevalt, een grooten rijckdom senden,
Alwaer de zonne rijst tot aen des werelts enden:
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De daet die wijst het uyt, indien het hem geviel,
Daer waer in al het lant niet een bedruckte ziel.
Nu, desen onverlet, wy sien veel hondert armen
Gaen dwalen door het lant of voor ons deuren kermen,
Want dat behoeftigh volck is over al verspreyt,
En siet, de waerheyt selfs die heeft het ons geseyt.
En dat het alle tijt staet even soo te wesen,
Was oock eer Christus quam in Godes boeck te lesen.
Nu dunckt my dat ick hoor, dat iemant dit mishaeght,
En dat hy my aldus hier op mijn oordeel vraeght:
Ey, waerom plaeght ons Godt met soo veel duysent armen?
Het is op dat de mensch sich haerder sou erbermen;
't Is seecker al het volck en dient niet even rijck,
My dunckt, dat haren staet is beter ongelijck.
Had yeder soo veel gelt als hy sou mogen wenschen,
Wat goet kon iemant doen by soo veel rijcke menschen?
Maer soo alst heden gaet, soo isser altijt stof
Een ander goet te doen tot Godes hoogen lof.
Siet, dit komt van den Heer, die heeft'et goet gevonden,
Dat menschen onder een door weldaet zijn gebonden.
Ick sie, wanneer men 't werck naer recht en reden meet,
Dat Godt nootdruftigh volck in geenen deel vergeet.
Doet iemant eenigh goet aen onderdruckte lieden,
Godt stelt het even soo als of het hem geschieden,
En soo het schamel volck iet quaets wort aengedaen,
Godt treckt haer ongelijck gelijck als eygen aen.

Nalatinge van 't besorgen van den armen zijn oorsaken van groote plagen.
Ezeckiel 16. vers 49. Dit was de ongerechtigheyt uwer suster Sodom.
hooghmoet. salheyt van broot, ende stille gerustheyt hadde zy ende hare
dochler, maer sy en sterkte de hant des armen ende nootdruftigen niet.
In Godes heyligh Woort wort Sodom hoogh gepresen,
En scheen in ouden tijt een lustigh hof te wesen;
Een hof van rijck gewas, en ver het beste lant,
Dat Lot, na rijp beraet, in die gewesten vant.
Die man, gelijck het blijckt, en woude niet verliesen
Het voordeel dat hy had een streeck te mogen kiesen,
Van al het vruchtbaer velt, dat aen sijn vrome ziel,
Naer vlijtigh ondersoeck, ten hoogsten wel geviel.
Het was een groote streeck beplant met schoone boomen,
En over al besproeyt met versse waterstroomen;
In 't korte, soo het bleeck, een aerdigh hos-prieel,
En soo de Schrift getuyght des werelts beste deel.
Maer schoon dit lant-juweel was bijster welgelegen,
Een woonplaets soo het scheen van Godes eigen zegen:
Noch wort'et even selfs in haesten neêrgedruckt,
En soo het schijnen mach ter Hellen wech geruckt.
Het Sodomitsche volck was vol ongure sonden,
En onder 't vuyl bejagh wiert dit gebreck bevonden,
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Dat op nootdruftigh volck geen mensch een ooge sloegh,
En noyt geen rechte sorgh voor leêge buycken droegh,
Sy waren zat van broot, en onder hare weelde
Soo was 't dat vuyle lust haer rolle dapper speelde;
Dies wiert haer lustigh velt een poel of doode zee,
Dat eertijts plagh te sijn een woonplaets voor het vee.
Godt sont des hemels vier met ongewone stralen,
Dat quam op hare stad en schoone velden dalen,
Ey siet, de felle vlam ontstack in heeten brandt,
Soo datse voor haer vyer geen stoffe meer en vant.
Hier in steeckt nu een leer, gantsch nut te zijn geweten,
Dat noyt nootdruftigh mensch en dient te zijn vergeten;
Wel op dan, wacker volck, dat vette landen bouwt,
Maeckt datje dese plight geduerigh onderhout.

Dat gevers van aelmoessen zijn voorbidders by God voor den gever.
Vide Hier. Drexel. in Tractatu de Rhetorica Caelesti, cap. 2. § 1.
Sent naer den Hemel toe geduerigh uw gebeden,
Dit seyt Godts eygen soon tot sijn geminde leden:
Maer waer is toch een vrouw, of soo een heyligh man,
Die sonder tusschen-werk geduerigh bidden kan?
De daet die wijst'et uyt, gelijck wy alle weten,
Daer is geen twijssel aen, de menschen moeten eten,
En soo hy niet en slaept, soo kan hy niet bestaen,
Hoe kan dan ons gebed geduerigh zijn gedaen?
Wel, wat in Godes Woort staegh bidden is te seggen,
Dat wil ick nevens u wat naerder overleggen;
Voor eerst, geminde ziel, soo segh ick even dit:
Die weldoet is by Godt als die geduerigh bidt.
Siet, als een Christen mensch aen tafel is geseten
Spreeckt zegen op de spijs al eer de gasten eeten:
Soo hy dan matigh is en geeft den schepper danck,
Die bidt dan soo men schrijft de gantsche maeltijt lanck,
En wat de slaep belanght, soo heb ick dit gelesen,
Hoe dat oock een die rust kan in gebeden wesen;
Die uyt een heyligh boeck een goê gedachte raept,
Schoon hy in stilte rust, die bidt oock als hy slaept.
Siet, aelemoessen, vrient! die mach men bidders hieten,
Die segen op den mensch als van den Hemel gieten:
En wie by onsen Godt vergadert desen schat,
Die wordt dan aengesien als of hy eeuwigh bad.
Maer die aen 't schamel volck veel aelemoessen geven,
Doen als een staegh gebed tot in den Hemel sweven.
Het schijnt dat haer geschenck als voor den gever spreeckt,
Ja, Godt voor hem versoent en sijne gramschap breeckt.

Dat men altijt en voor al aengename saken, die van godt ons zijn
toegesonden, behoort te kroonen met 't geven van aelmoessen.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Onder de wet was een gebruyck dat d'eerste vruchten van het velt ende
het ree, die eerstelingen genaemt wierden, Gode zijn toegeeygent. Prov.
5. v. 9.Vereert den Heere van uwen goede ende van de eerstelingen aller
uwer inkomsten, soo sullen uwe schueren van overvloet vervult sijn, ende
uwe perskuypen sullen van moste overloopen, Lev. 2. v. 15. en 15. Ghy
sult het spijsoffer uwer eerste vruchten van groene ayren by het vyer
gedorret, dat is kleyn gebroocken giuen, van volle groene ayren offeren,
ende sult Olie doer op doen, ende wieroock doer op liggen, 't is een
spijs-offer. Dit zijn de woorden doe de Heere Jacob reischeen te Bethel,
Genes 28. v. 20. Ende Jacob beloofde een belofte aan den Heere, seggende:
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van alles wat ghy my geven sult des sal ick u voorseker tiende geven. Exod.
22. v. 29. De eerstelingen uwer ossen ende uwer schapen sullen seven
dagen hy haer moider sijn, ten achtsten dage sult ghy deselve my geren.
De vruchten van den hof, des ackers eerstelingen,
Was d'oude tijt gewoon den Heere toe te bringen:
En dit wiert oock gedaen, wanneer het eerste lam
Wiert in de stal gesien en van de moeder quam.
Wie de eerste vrucht genoot van sijn geploeghde landen
Liet daer van eenigh deel voor Godt den schepper branden.
Wie kan'er, seyt het volck, genieten eenigh goet,
Die niet een offerwerck aen Godt den gever doet?
Godt liet om desen dienst de vruchten beter groeyen,
Het vee meer vruchtbaer zijn, de wijnpars overvloeyen.
Schoon dit op 't eeuwigh sagh, Godt des al niet-te-min
Gaf over dit bedrijf een tijdelijck gewin.
Wel, als'er eenigh heyl, door Godes milden zegen,
Op u ter neder daelt gelijck een soeten regen,
Soo maeckt dat ghy met ernst tot uwen schepper gaet,
En danckt hem met den geest en oock in volle daet.
Dit dient, geminde ziel, noyt by ons nagelaten,
Het kan ons in der tijt en oock voor eeuwigh baten.
Want Godt is die hem dient soo uyttermaten goet
Dat hy hem over al gestaege gunste doet;
Godt is sijn toeverlaet, Godt is tot hem genegen,
Sijn geessels even selfs en zijn niet sonder zegen,
Soo dat hem nimmermeer iet overkomen kan,
Of hy geniet'er vreught of eenigh voordeel van.
Hier uyt besluyt ick dit, dat, als het sal gebeuren
Dat eenigh nieuw geluck genaeckt tot onse deuren,
Dat wy gantsch schuldigh zijn tot Godt terstont te gaen,
En bieden hem een deel van onse segen aen.
Maer hier dient aengemerckt, hoe Godt in onse dagen
Dit noodigh offerwerck dient op te zijn gedragen:
Want al wat over langh voor desen is geschiet,
En past op onsen tijt en onse seden niet.
Ghy die dit offerwerck naer reden wilt gebruycken,
Maeckt, datje naeckten kleet en voet de lege buycken,
Doet aen een weduwvrou, aen swacke menschen goet,
't Is Godt een offerwerck wat ghy aen menschen doet.
Wel, siet het nieuwe jaer op heden ons verschijnen,
Ey, laet niet sonder vrucht dien goeden dagh verdwijnen:
Maer geeft den schepper danck als voor uw eerste plicht,
En bidt dat hy voortaen uw doffen geest verlicht.
Mijn ziel, doet even soo, als u door Godes segen
Is iet tot uw vermaeck of eenigh heyl verkregen,
Want als er eenigh goet op ons ter neder daelt,
Het dient aen onsen Godt met lof en danck betaelt.

Op 't selve.
Op elken dagh der weecke legge een yder iets van u wech, vergaderende
eenen schat na dat hy welvaren verkregen heest, op dat de versamelinge
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niet eerst en geschiede wanneer ick gekomen sal zijn, I Cor. 16, v. 2. Paulus
in de verantwoordinge voor Felie seyde: doch ick ben gekomen om
aelmoesse te doen aen mijn rolck ende offeranden, cap. 24, v. 27. Deelt
mede tot de behoeften der heiligen ende tracht naer herberghsaemheyt,
Rom. 12, v 13
Nu, mits dit gunstigh werck soo hoogh ons wort gepresen,
Soo dient'er, naer my dunckt, de menschen aengewesen
Wat stoffe noodigh is hier toe te zijn bereyt,
En hoe veel by het volck dient wech te zijn geleyt:
Vooreerst hoor ick hier op den grooten Paulus seggen,
Dat op des Heeren dagh hier toe iets wech te leggen
Is dienstigh voor de kerck, en nut te zijn betracht,
Om als 't de noot vereyst, te werden uytgebracht.
Maer hoe veel hier toe dient, en wort'er niet beschreven
Alleen wort aen het volck naer desen voet gegeven,
Te doen naer God ons veel of weinigh heeft verleent,
En dat is naer my dunckt, dat Paulus heeft gemeent.
Soo dient het dan gedaen naer Godes milden segen,
Die in het aertsche goet van iemant is verkregen:
Soo dat een yeder mensch kan in sijn boesem sien,
Wat dat'er dient gedaen, of wat'er moet geschiên.
Die wel gezegent is, die moet dan milde geven,
Ten goede van het volck die hier bekommert leven:
Want siet, de Schrift die seyt, dat een die weynigh geeft
Oock Godt is aengenaem, vermits hy weynigh heeft.
Maer schoon dit soo het schijnt den mensch is voorgeschreven,
Noch wil ick desen raet aen yeder Christen geven:
Gaet, maeckt een offerkist of ander kleyn beslagh,
Daer in men eenigh gelt by een vergaêren magh:
Steeckt daer in Hollants gelt, naer dat het is gelegen,
En naer ghy in 't gebed uw harte voelt bewegen;
En voelt dan wel te recht wat hier dient wegh geleyt,
Soo veel als uw gemoet of innigh harte seyt.
Siet, als ghy dan uw hert tot Gode wilt verheffen,
Ghy sult uw oogemerck voor seker beter treffen;
Voorwaer, een recht gebed behoort te sijn verselt
Met eenigh kleyn geschenck, dat is hier offergelt.
Hoort noch een ander vond: ghy dient uw staet te maeken
Van lasten, van gewin, ja, van uw gantsche saecken,
En wat men alle jaer voor kosten dragen moet,
Waer door het huysgesin en ghy kunt zijn gevoet.
En siet alsdan den voet van uw geheel vermogen,
En wat dan overblijft, de lasten afgetogen,
Soo neemt het tiende deel van dat'er resten sal,
Hout dat voor een die sucht in druck en ongeval.
Siet, vrient, het tiende deel, dat u sal overschieten,
Laet dat bekommert volck in volle daet genieten:
Die voorslagh wort gedaen by seecker deftigh man,
Die meynt dat ons gemoet dit niet ontseggen kan.
Maer om 't naeukeurigh volck noch meer te vergenoegen,
Soo wil ick noch een vont tot desen handel voegen,
Op datje letten meught wat hier in dient gedaen,
En waer in dat geval uw ziel behoort te gaen.
De tijt, Godsaligh mensch, dient waer te sijn genomen,
Als ghy een blyde maêr of tijdingh hebt bekomen:
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Want wort u Godes gunst in eenigh dinck getoont,
Geef aelemoessen, vrient, soo wort Godts heyl gekroont.
Als ghy in Christi naem sijn tafel sult genaecken,
Om daer toe u geneyght en recht bequaem te maecken;
Siet, datje door uw gunst een schamel mensch bewijst,
Dat hy niet vasten moet, als Godt uw siele spijst.
Komt voor u uyt de zee misschien een schip gevaren,
En brenght het in het lant veel kostelijcke waren,
Leght dan besijden af 't geen ghy Godt schuldigh zijt,
Die u soo langen tijt van onheyl heeft bevrijt.
Indienje tot een ampt ter eeren wort verheven,
Daer ghy dan leyden meught een onbekommert leven,
Ghy, doet dan even soo als Joseph heeft gedaen,
Die gansch Egiptenlant versagh met edel graen:
En als hy metter tijt noch hooger was gekomen,
En heeft hy gelt noch gout sijn broeders afgenomen;
Sijn broeders noem ick hier, die op gelijcken gront
Beleven nevens u het Christelijck verbont.
Komt ghy misschien een soon of dochter uyt te trouwen,
Wilt oock in dit geval dees plichten onderhouwen,
Geeft aen 't nootdruftigh volck een bruytschap voren uyt,
Dat is een offerwerck ten goede van de bruyt.
Hebt ghy een soon geteelt en buyten 's lants gesonden,
En dat een hooge school hem daer heeft nut gevonden,
Om als een advocaet de luyden voor te staen,
Soo danckt den goeden Godt en wilt te beursse gaen.
Hebt ghy misschien een soon, die in sijn losse dagen
Uyt weelde was geneyght sijn lusten na te jagen,
Soo Godt hem beter maeckt en geeft uw hertenwensch,
Slacht dan 't gemeste kalf, maer voor een schamel mensch.
Sijn uyt uw aerts bedrijf processen opgeresen,
En dat naer uwen zin het vonnis wort gewesen,
Geeft dan geen danck alleen aen uwen advocaet,
Maer siet dat schamel volck hier door oock wert gebaet.
Komt ghy een streecke lants uyt schorren aen te dijcken,
En dat van uwen dam de soute baren wijcken,
Soo datje 't gantsche werck in volle leden sluyt,
Soo offert dan den Heer een penninck voren uyt.
Uw koolzaet, hout het vast, dat sal dan beter groeyen,
En met het ziltigh nat niet weder overvloeyen;
Want die zijn gansch bedrijf op desen voet begint,
Betoont al menighmael een ongetoomden wint.
Als ghy dan koolzaet dorst, dat God heeft laten wassen,
Ghy dient oock eenigh deel den gever toe te passen,
Men maeckt schier overal hier van een boerefeest;
Ghy, toeft nootdruftigh volck, dat maeckt een blijden geest.
Maer zijt ghy van het volck, die op de Vlaemse stellen
Of elders aen de zee veel hondert schapen tellen,
En dat een hooge vloet uw kudden heeft verschoont,
Segh dan: dit 's Godes gunst, die dient te zijn geloont.
Hebt ghy een schuldenaer die niet en kan betalen,
Maer gaet als banqueroet in vreemde landen dwalen,
Indien hy u betaelt oock lange na den dagh,
Maeckt dat nootdruftigh volck hier van iet voelen magh.
Indiender eenigh vrient van u sou mogen sterven,
En datje lant of geld van hem sout mogen erven,
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Soo seght tot uw gemoet en t'een en t'ander werf:
Ey, geeft behoeftigh volck een deel van uw besterf.
Als ghy in u gevoelt den last van uwe sonden,
En dat een swaren geest wort binnen u gevonden,
Indien dan naderhant Godt u den trooster sent,
Soo maeckt dat dese gunst by u magh zijn erkent.
Indien een swaer geval u komt te wedervaren,
Of in een eensaem wout, of in de woeste baren,
En dat Godt uwe ziel van onheyl heeft bevrijt,
Toont, met een open hant, dat ghy hem danckbaer zijt.
In 't korte, wat u Godt voor heyl laet overkomen,
Het dient op desen voet in acht te zijn genomen:
Hebt staegh een open hant, en geeft geduerigh wat;
Een kleyntjen metter tijt dat wort een groote schat.
Die spaerpot sal gewis veel droeve luyden helpen,
Sal dorst aen schamel volck os honger konnen stelpen:
En dat dan uwen staet niet swaer en lastigh viel,
Sal wesen als een dan omtrent een dorre ziel.
Maeckt dat 't nootdruftigh volck door u mach ruymer leven,
Godt wort u schuldenaer en sal des renten geven:
Wel, dit is vreemt geseyt, Godt onse schuldenaer?
Ja, dat seyt Godes Woort, en 't is voorseker waer.
Waer is'er grooter werck in al des werelts saken
Als Godt, die 't al verleent, uw schuldenaer te maken?
Godt onse schuldenaer, dat is een hoogh geluck,
En daer uyt rijst ons troost in alderhande druck.
Zijt ghy dan ongeneyght aen iemant iet te schencken,
Soo wilt dan dese spreuck met aendacht overdencken;
Het sal u voor gewis een goede spore zijn,
Om noyt ellendigh mensch te laten in de pijn.
Om nu tot soo een plicht uw sinnen op te wecken,
En uw benepen hert vry wijder uyt te recken,
Maeckt, dat in uw gemoet dit woort gedurigh blijft:
Dat Godt door sijnen geeft aen alle menschen schrijft.
Wel, geeft dan schamel volck, en hout u buyten sorge,
Ey, waerom doch beducht? Godt is uw vaste borge,
Ghy hebt sijn heyligh Woort, sijn schrift, sijn eygen hant,
Dat sal u beter zijn als menigh vaste pant.
Wel, zijn wy Christen volck, die Godes Woort gelooven,
Soo laet van desen troost geen Duyvel ons berooven,
En min ons eygen vlees en sijn verkeerden aert,
Dat veel sijn beste gelt voor aertsche lusten spaert.
Als ghy tot uw gebruyck een woningh meent te bouwen,
En laet dan in het bos veel boomen nederhouwen,
En vordert dan uw werck en leght den eersten steen,
Roept dan den Schepper aen, maer doet'et niet alleen.
Als ghy tot uw vermaeck een boomgaert meent te planten,
En deckt hem voor den wint en dat aen alle kanten,
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Eer ghy den eersten boom in d'aerde nederset,
Soo doet tot uwen God een welverselt gebed.
Indien uw vruchtbaer wijf u kinders komt te baren,
Daer naer ghy hebt verlanght oock tot verscheyde jaren,
Indien u dan de min een zoon of dochter biet,
Vergeet dan arrem volck of droeve lieden niet
Als u een heete koorts ter neder heeft geslagen,
Of gicht of fleresijn of diergelijcke plagen,
Indien de groote Godt uw sware plagen heelt,
Maeck datje van uw vreught bedroefden mededeelt.
Wanneer de bleecke doot uw lichaem komt genaken,
Soo laet uw sinnen gaen op alderhande saken:
En sood'er iet ontbreeckt aen uwen laetsten wil,
Maeckt dan aen schamel volck een nader codicil.

Dat aelmoessen een Christen offerwerck is, in plaetse van het offerwerck
der joden.
Matth. II. v. 13. Ick wil barmhertighheyt ende niet offerhande
Die leêge buycken geeft waer van sy mogen eeten,
Dat wordt een offerwerck in Godes woort geheten:
Soo wort ons dat geseyt; hoe moet ick dit verstaen,
En segh in dit geval wat dat'er dient gedaen?
Wordt ons in dit bedrijf nu wederom geboden,
Den Heere dienst te doen naer wijse van de Joden?
Moet ick een os of schaep hier brengen aen den dagh,
Of branden eenigh vee gelijck men eertijts plagh?
Ontbint my dese knoop. Geen slachtinghs offerhanden
En moeten hedendaeghs in Godes tempel branden:
Al dat is afgeschaft, nadat het suyver Lam,
Dat is Gods eygen Soon, hier in de werelt quam
Na dat die aen het kruys ten lesten is gestorven,
Soo heeft hy volle gunst by onsen Godt verworven:
Dies gaet in uwen stal, ontbint geen vetten os,
Maer treet in uw vertreck en maeckt uw beurse los.
Neemt daer uyt eenigh gelt, naer Godt u komt bewegen,
En houd'et watje geeft voor u een milden zegen.
Daer mede kontge dienst aen uwen naesten doen,
Of naer de tijt vereyst oock leêge buycken voên.
Maer sooder eenigh vlas is op uw lant gewonnen,
Daer nu, door menschen vlijt, zijn webben af gesponnen,
Lijd hier dan iemant kou, of is'er iemant naeckt,
Van dees of gene stof dient hem een kleet gemaeckt.
Die van de liefde Godts, of van haer naesten branden,
Die hebben rechte stof tot Godes offeranden;
Siet, tot dit offerwerck is dese voet bequaem;
En boven 't joodsch gebruyck den Schepper aengenaem.
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In Godes woort wort het geven van aelmoessen offeranden genaemt, gelijck
te sien is Hebr. 13. v. 16. En vergeet der weldadigheyt ende der
gedeylsaemheyt niet, want sulcke offerhanden behagen Gode.

In wat koopmanschap het best is sijn gelt te besteden. Ende 't selve geduyt
op 't geven van aelmoessen.
Ghy sult den armen mildelijck geven, ende uw herte en sal niet boos zijn
als ghy hem geeft, want om deser saken wille sal u de Heere uwe Godt
zegenen in al uw werck, ende aen alles naer aen ghy uwe hant slaet. Deut.
15 v. 10. Wendt mijn harte naer uwe getuygents ende met naer gierigheyt.
Psalm 119. v. 36 Vergadert u eenen schat naer den geboode des
Allerhooghsten, die sal u beter zijn dan eenigh gout. Sirach 29 v. 14.
Doet den armen rijckelijck hantreyckinge, op dat ghy rijckelijck gesegent
wort. Sirach 7. v. 36.
Daer waren op een tijt veel wonderbare menschen,
Die rijckdom altemael en groote schatten wenschen,
En is daer op het volck in haesten wegh gegaen,
En siet haer reyse ginck tot aen den Indiaen.
Daer vaert een yder voort sijn koopmanschap te plegen,
Naer dat hy uyter aert of anders was genegen,
Maer siet, het grilligh volck en is niet eens gesint,
Een yder stelt hem aen gelijck hy 't dienstigh vint.
D'een koopt een baviaen of diergelijcke simmen,
Om datse kluchtigh zijn en veerdigh in het klimmen:
Een ander slaet het oogh ontrent de papegaey,
Die naer dat hy gevoelt is uytermaten fraey.
Een ander, omgevoert door ongewone luymen,
Koopt Indiaens gewaet gemaeckt van lichte pluymen:
Men siet aen haer bedrijf, al swijght een yder stil,
Waer toe sijn harte neyght en waer het henen wil.
Al die genegen zijn om lange daer te blijven,
Die siet m' in lichte stof haer koopmanschappen drijven:
Maer die het ooge draeyt ontrent het vaderlant,
Gewent hem ander werck te nemen metter hant.
Die koopt oock paerels in, of rijcke diamenten,
Die schoon en suyver zijn en dat aen alle kanten.
Robijnen boven dat die slaet hy veeltijts aen,
Om dat hy is gesint wel haest van daer te gaen.
Maer siet, om dese tijt is daer een pest geresen,
Die soo het schijnen moght geen mensch en kon genesen,
Oock rees'er oorlogh op ontrent het naeste lant,
Dies staet de gantsche kust als in een vollen brant.
Siet, daer begon het volck op haer vertreck te peysen,
En yder naer sijn lant in haesten heen te reysen:
Men liet de vreemde kust en socht het vaderlant,
Alwaer men groot verschil in dese lieden vant.
Het Indiaensch gewaet, gemaeckt van lichte veêren,
En sagh men by het volck in Hollant niet begeeren,
Of soo het iemant kocht, 't was om geringe prijs;
De lichte handelaers en acht men niet te wijs.
Al wat er wort begeert, zijn paerels of robijnen,
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Die voor een yders oogh als sonnestraelen schijnen:
En daer uyt wordt gesien wie wel gehandelt heeft,
En wie met sijn gemoet naer vremde kusten kleeft.
Al wie sijn handel dreef in kostelijcke waren,
Die in het vaderlant gesocht en ganghbaer waeren,
Zijn lief, zijn wellekom, zijn uyttermaten rijck,
En van het ander volck is niemant haers gelijck.
Ons menschen altemael die op der aerden leven,
Is hier een kleynen tijt van onsen Godt gegeven,
Om handelingh te doen niet voor een vreemde kust,
Maer voor het vaderlant daer in de ziele rust

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

726
Mijn ziel, maeckt overal uw handelingh te drijven
In waeren die gestaegh ja eeuwigh sullen blijven:
Het ware vaderlant en wil geen slecht bejagh,
Maer met als rijck cieraet dat eenwigh duuren magh.
Die simmen, vuyl gespuys, en al de lichte pluymen
Die moeten dat paleys en al haer kamers ruymen.
De paerels, schoon corael, of rijcke diamant
Die gelden maer alleen in 't ware vaderlant.
Nu, wilder eenigh mensch sijn penninck wel besteden,
Die dient hier wel te gaen en op besette reden,
Hoort, wat in dit geval de meeste winste geeft:
Maeckt dat het aertsche goet niet aen uw vingers kleeft;
Geeft vry uw penninck uyt, doch aen bequame waren,
En die te rechter tijt haer krachten openbaren:
Ey, let niet op het land daer ghy op heden zijt,
Maer daer ghy wesen sult, doch op een ander tijt.
Nu wilje, lieve ziel, dien nutten handel drijven,
Soo ben ick u gesint een regel voor te schrijven,
Wat waer of koopmanschap ghy voor u koopen moet,
En wat'er aen den mensch het meeste voordeel doet:
Leght aclemoessen wegh ten goede van den armen,
En hebt geduerigh acht op haer verdrietigh karmen.
Versiet oock door uw gunst geen kleynen hoop alleen,
Maer stort oock menighmael uw zegen in 't gemeen
Soo langh des Heeren geest uw harte komt bewegen,
Soo giet uw gaven uyt gelijck een soeten regen
Dat is, naer mijn begrijp, al ver de beste maet,
Die over dese plicht by ons te houden staet
De beeck van Godes gunst en is niet toe te stoppen,
Soo langh uw innigh hert niet op en hout te kloppen;
Let hier op, lieve ziel, en dat tot aller tijt,
En denckt, dat ghy een kint van God den vader zijt.
Maer om des Heeren wil hier in te mogen treffen,
Soo wilt uw stil gemoet tot uwen God verheffen,
En siet den hemel aen, en spreeckt een stil gebed,
En merckt, hoe ghy u hier of elders neder set:
Nadien in mijn gemoet mijn stille sinnen strijden,
Wilt doch van gierighheyt mijn innigh hart bevrijden:
Laet uw getuygenis bestieren mijn gemoet,
Op dat het uwe zy al wat mijn harte doet!

Dat onderstant te doen aen den armen over de menschen een helder licht
doet opgaen.
Jesa. 38. v 7. Als ghy eenen naeckten siet, maeckt dat ghy hem deelt, dan
sal u licht doorbreecken als een dagerael, ende uwe genesinge sid saellick
uytspruyten, ende uw gerechtichheyt sal voor uw aengesichte henen gaen,
ende de heertijckhert des Heeren sal uwen achtertocht desen.
Daer is een seecker volck dat wy rampsaligh achten,
Om dat haer gansche tijt bestaet in droeve nachten,
Men hout of dat'et noyt of selden vreught geniet,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Om dat'et noyt de son of immers weynigh siet.
Maer als het helder licht sijn aengename straelen
Laet op dat duyster volck en hare klippen daelen,
Soo wordt dat aengesien voor soo een wonder dingh,
Als of tot haren troost den hemel open gingh.
Wel siet, een sondigh mensch, die woelt in sijn gebreecken,
Wort met dit duyster volck te rechte vergeleecken.
Maer als hem Godes Geest verleent een ander hert,
Soo is hy als een mensch die nu eerst siende wert.
Ey siet, dit wonderheyl wort hem wel toegeschreven
Die recht weldadigh is en milde weet te geven;
Een die genegen is tot soo gewenschten plicht,
Verneemt dan in den geest gelijck een helder licht.
Maer dit wort van geen mensch ons in de vuyst gesteken,
Want Godes heyligh woort dat plagh alsoo te spreecken,
Die plicht is in den mensch gelijck een dageraet,
Die sonder dat behulp in ons niet op en gaet.
O Godt! laet uwen Geest in ons gewrichten dalen,
En zegent onse ziel met die gewenschte stralen!
Geeft ons een milden geest: geeft ons een open hant,
En sent dien zegen af op ons en 't gantsche lant,

Anders.
Al die met bly gemoet sijn naesten plagh te laven,
Diens ziele wort verciert met Goddelijcke gaven,
Want die sijn broeder troost in eenigh droef geval
Die wort om dit bedrijf den Heere liefgetal.
En als de liefde Godts in iemant heeft begonnen
Soo wordt in sijn gemoet de gelt-sucht overwonnen:
En die om Godes wil veel leêge buycken voedt,
Vervult sijn kasse nooit met onrechtvaerdigh goet.
Siet, als de liefde Godts de ziele komt verlichten,
Soo wordse stracks vervult met alle goede plichten:
Want schoon haer Godt versoeckt met druck en ongemack,
't En valt haer niet te swaer al is 't een lastigh pack.
Al schijnt het menighmael dat haer de menschen haten,
Eer dat het eynde komt het streckt tot haerder baten.
Schoon haer de doot genaeckt, zy is niet eens beschroomt;
't Is voordeel naer den geest al wat haer overkoomt.
Ick bid u, lieve ziel, wilt uwen geest bedwingen,
En stelt uw liefde nooit op menschelijcke dingen;
Want die van aerts bedrijf verwacht sijns herten wensch.
Is in het tegendeel een ongerustigh mensch
Al wat hier onder sweeft of in de lage wolcken
En brenght niet anders uyt als onrust voor de volcken,
Als onweêr, vuyle mist, als vorst, en harde wint,
Soo dat men nooit het swerck in een gedaente vint.
Maer wat'er hemelwaerts en hooger is geresen,
Dat is een staege rust en heeft een vaster wesen:
Een damp die haest vergaet en is'er nooit ontrent,
Want Godt die heeft'er selfs sijn segel in geprent.
Is nu een Christen mensch genegen iets te kiesen
Dat hy staegh lieven magh en niet en sal verliesen:
Die stelle noyt sijn hart omtrent het lage rack,
Want dat verandert staegh en geeft maer ongemark.
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Dat gelt aen den armen besteedt als een voorspraecke is by den goeden
Godt, en mitsdien kan geseyt worden te spreecken
August in Jesus, de divite Elemosina mundat peccata pro nobis ad
Dominum, quid quidque pauperibus dedimus id ipsum integrè
possidebimus.
Leent ooren, Hollants volck, ick sal u vreemde dingen,
Ja, wonderlijck beslagh en veel veranderingen,
Hier brengen aen den dagh; ghy, vat het recht bescheyt,
't Is iet daer Naso selfs niet af en heeft geseyt.
Die man, een kluchtigh hooft, en diergelijcke geesten
Beschrijven hoe het volck verandert in de beesten,
En hoe een jonck gesel, een wacker edelman,
Een huyt gelijck een hart en horens krijgen kan.
Hoe dat een deftigh helt verkeert in schoone bloemen,
Daer van noch hedendaeghs ons beste tuynen roemen.
Hoe dat een nimphe selfs verandert in een boom,
Hoe dat een vrijster smelt en wort een gulle stroom.
Hoe Jupiter wel wou een os of stier gelijcken,
En gingh tot sijn vermaeck met iemants vrouwe strijcken
Hoe dat een geestigh dier verandert in een koe,
Maer swijgh, o penne, swijgh, ick ben die grillen moe
Voor my ick ben gesint wat anders u te seggen,
Ghy, wilt mijn kort gedicht wat nader overleggen,
Maer stelt op heden vast, dat ick verhalen sal
Het brenght wat beters uyt als Nasoos vremt getal.
Ghy sult door mijn gedicht een penninck hooren spreecken,
Soo dat zijn luyde stem sal door den hemel breecken:
Een penninck, lieve vrient, die mont noch tonge heeft,
Sal spreecken als een lit dat aen den mensche leeft:
Sal spreecken als een man, die met besette reden
Voor Godt sijn mont ontsluyt en offert hem gebeden.
Die penninck, lieve vrient, die wort een advocaet;
En doet een schoon gespreck voor Godes hoogen raet.
Hy pleyt een sondaer vry, en schoon die was gebonden,
En schuldigh voor den Heer, vermits sijn groote sonden.
Soo dat'er heyl ontstaet en zegen nederkoomt,
Daer niet dan enckel leet en straffe wort geschroomt.
My dunckt, ghy twijffelt noch wat ick u meyn te seggen,
Wel aen, ick wil het werck u klaerder open leggen:
Het gelt, dat wort besteet ontrent een schamel mensch,
Baert, voor gedreyghde straf, geluck en hartenwensch.
Het gelt dus aengeleyt, dat wordt geseyt te spreecken,
Om dat het Godes toorn is machtigh af te breecken.
En seecker, naer 't my dunckt, het is een nut gespreck,
Dat by den grooten Godt verschoont een vuyl gebreck;
Soo ghy dit recht begrijpt en prent in uw gedachten,
Ghy sult des pennincks tael bequaem en dienstigh achten:
Want dit recht aengemerckt, dat sal u beter zijn
Dan eenigh vluchtigh hart of eenigh vinnigh swijn
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Geldt aen den armen besteet aldersekerst aengeleyt
Hebr. 13. v. 16. En vergeet der weldadigheyt ende der gedeylsaemheyt
niet, want sulcke offerhanden behagen Gode.
Sirach 29 v 13 Verberght het uwe niet onder een steenrotse tot verdest
wisse
Men leest van machtigh gelt dat d'een en d'ander kregen,
En hielden haren schat als voor een hoofsen zegen;
Schoon dat'et rijck metael geweldigh machtigh scheen,
Noch vont men dat'et haest gelijck een roock verdween.
Maer siet, als eenigh mensch is gunstigh aen den armen,
Die wil Gods eygen hant voor alle quaet beschermen:
Want dat in d'offerkist des Heeren wort geleyt,
Wort daer gestaegh bewaert in volle fekerheyt.
Geen krijgh en neemt'et wegh, oock wort'er niet gestolen,
Want 't is des Heeren sorgh ten vollen daer bevolen:
Daer is geen vaster goet dat beter wordt bewaert,
Als dat men tot behoef van schraele luyden spaert.
Geluckigh is de mensch, die met bedaerde sinnen
En sonder aertsche macht kan groote schatten winnen:
Mijn ziel, ick bid'er om, weest milde, weest beleeft,
Hier schuylt wat wonders in, men hout meer als men geeft.

Dat men milde behoort te wesen in aelmoes geven, sonder te letten op
kinderen, of andere erfgenaemen.
Habeo quod dedi, perdidi quod servati. Seneca, lib. 6. de benef. cap. 3.
Al wat door enckel leet voor desen is begonnen,
Ja, wat met bitter sweet voor desen is gewonnen,
En blijft u geensins by, maer scheyt sich van u af,
En voor u blijft er niet als slechts een duyster graf.
Ach, wat ghy achter laet sal hun ten deele vallen,
Die met een losser drift daer mede sullen mallen:
Wie kent'er niet den loop van onse jonge liên?
En hoe het iemant maeckt, men kan het niet verbiên.
Ghy siet, dat Godes woort vry meer als hondert werven
Ons dese plicht beveelt al eer men komt te sterven:
Wel weeght dit, lieve ziel, en geeft, o lieve, geeft,
Terwijle dat je meught en noch op aerden leeft.
Wat ghy de jonckheyt laet dat is terstont vergeten,
En wie doch sal u danck voor al uw spacren weten?
Maer wat ghy schamel volck hier op der aerden doet,
Het is èn even hier èn in den Hemel goet.
Als ghy ten lesten sterft, soo set dan op uw graf:
't Is niet dat ick behiel, ick heb meer als ick gaf.

Dat het geven van aelmoessen bij Godt oock in het tijdelijck beloont wort
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Prov 3 v. 9 Vereert den Heere van uw goet ende van de eerstelingen aller
uwer inkomsten, soo sullen uwe schuuren met overvloet vervult worden
ende uwe perskuypen van moste overloopen.
Aen onvermogent volck en nau gesette lieden,
Tot noodigh onderstant, een open hant te bieden,
Dat is den schepper selfs een aengenaeme saeck,
En soo het schijnen magh het dient hem tot vermaeck
Wie heeft'er in de schrift, of elders niet gelesen,
Dat yder Christen mensch soo hoogh wort aengepresen,
Als dat men recht behulp aen droeve menschen doet,
Of naeckte leden deckt, of leêge buycken voedt?
Het schijnt, dat Godes woord belooft een vasten zegen
Hun, die tot dese plicht uyt liefde sijn genegen;
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Dit sie ick dat de schrift met vollen monde seyt,
En 't wort aen alle kant ten breetsten uytgeleyt.
Ick sie, dat onse Godt den gever wil verschoonen,
Ick sie, dat onse Godt den gever wil beloonen
Ja, vryen sijn bedrijf van druck en ongeval,
En dat oock even selfs hier in het jammerdal.
Ick sie dat dese plicht ons zaet doet beter groeyen,
Ons boomen draeghbaer sijn, ons wijnpars milder vloeyen,
Ja, dat het altemael voor hem sal beter gaen,
Waer aen hy immermeer sijn handen koomt te slaen.
Wel is, almachtigh Godt, hier aen soo veel gelegen?
Soo maeck tot dese deught mijn innigh hert genegen,
En geef ons zoo een ziel die haer als open doet,
Al waer een schamel mensch behoort te zijn gevoedt,
Wil wat naer wreckheyt smaeckt uyt onse sinnen drijven,
Maer laet een gunstigh hert by ons geduerigh blijven.
Geef, dat ons milden geest geen vilsen aert en lijdt,
Maer leer ons milde zijn, gelijck ghy milde zijt.

Dat men in geltquistinge aen den armen niet en kan worden beschuldight,
maer wel in tegendeel van karighheyt.
Vix ullys raquam in dandis elemosynis prodigentiae potest accusa. Et
retera praestat hic excessu delinquere, quam defectu.
Nu boven al het werck dat hier van is geschreven,
Wil ick te deser tijt u noch een lesse geven,
Indien het wesen mach, onthoutse, lieve ziel,
Het is een soet gepeys daer op ick heden viel.
Siet, wat onmachtigh is dat wort ons afgeraden,
Want eetje wat te veel dat sal het lichaem schaden;
En sooje lange vast of boven uwen tijt,
Ghy voelt van stonden aen dat ghy te swacker zijt.
Indien een Ambachtsman wil al te neerstigh wercken,
Hy sal het moede lijf door ruste moeten stercken,
En soo hy ledigh gaet en niet ter werelt doet,
Dat is noch aen de ziel, noch aen het lichaem goet.
Spilt iemant wat te veel ontrent de jonge vrouwen,
De kunst roept overluyt: hy moet hem wederhouwen;
En drinckt men wat te veel, oock van den besten wijn:
Hout maete, lieve vrient, dat roept de medecijn.
Maer datj' aen schamel volck kont al te milde wesen,
Dat heb ick, naer my dunckt, tot heden niet gelesen:
Het schijnt dat Godes woort hier op geen vaste wet,
Geen peyl, geen rechte maet of regel heeft geset.
De mensch uyt eyger aert die kan hem licht begeven,
Om aen het aertsche goet sijn hart te laten kleven;
Sijn hant is als bepeckt, als hy iet geven sal,
Siet, dit rijst uyt het vleesch en dat schier over al.
't Is hier, mijns oordeels, best met stillen geest te wachten,
Wat Godt hier over werckt en spreeckt in ons gedachten:
En als sijn reine geest ontrent ons boesem klopt,
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Soo dient ons milde gunst niet op te sijn gestopt1),

Dat die ellendige menschen behulpsaem is, iets met Godt gemeen heeft.
F. accalamitoso sos Deus, Dei misericordiam imitando: elemosijna enim
est omnium landatarum virtutum praestantissima, haec assidet Deo et
magna est cum ipso necessitudino conjuncta.
Cicero. Nihil habet fortuna melius, quam ut possis, neque natura
praestantius, quam ut velis servare plures.
NAZIANZENUS
Goet doen aen arrem volck heeft wonderbare krachten,
Ick hoor het over al voor groote dingen achten:
Maeckt, dat het even staegh in uw gedachten blijft,
Wat menigh heyligh man van desen handel schrijft.
Komt, hoort den ouden tijt van desen handel spreecken,
Sy worden menighmael met Goden vergeleecken;
Het schijnt als hemelswerck wat dese luyden doen,
Die naeckte leden kleên en leêge buycken voên.
Een die een schamel mensch met dranck en spijse zegent,
Schijnt hem een Godt te sijn die van den hemel regent;
Want dat een koele dauw aen dorre kruyden doet,
Dat pleeght een gunstigh mensch die grage magen voedt.
Hem die men door een kleet de koude doet verdwijnen,
Is als een helle zon die eerst begint te schijnen;
Wel, geeft aen schamel volck dat ghy by wijlen spaert,
Soo hebje wat gelijcks met Godes milden aert.
Let, wat een heyden selfs hier over plagh te seggen,
En wilt'et als een schat in uw gedachten leggen.
Die recht mildadigh is aen menigh schamel man,
Dat is de beste deught die iemant hebben kan.

Aenwijsinge om sijn gelt met de meeste winste ende op het sekerste aen
te leggen.
Deut. 15. v. 10. Ghy sult den armen mildelijck geven, ende uw harte en
sal niet boos sijn als ghy hem geeft, want om deser saecken wille zal u de
Heere uwe Godt zegenen in alle uw werck, ende aen alles waer aen ghy
uwe hand staet.
Prov. 10 v. 17. Die sich des armen ontfermt, leent den Heere, ende hy sal
hem sijne weldaet vergelden.
Luc 13. v. 14. Het sal vergolden worden in de opstandinge der
rechtvaerdigen.
Moulin au Traité de l'amour divin cap. 3. Donner a pauvre est prester a
usure a Dieu.
Wel op, geminde ziel, aenhoort noch grooter saecken,
Te weten hoe voor ons een schuldenaer te maecken,
1) Vide Drex. Hypocrates in Aphor.
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Die renten geven sal op sijn bescheyden dagh,
Oock grooter als men hier of elders noemen magh.
Ick segh een schuldenaer, die u met vaste panden,
Vry beter in der aert als vette korenlanden,
Sal stellen buyten sorgh, soo dat geen ongeval,
De kracht van uwen brief onseecker maecken sal,
En schoon u groote winst, oock woecker mochte smaecken,
U sal geen grage schout oyt moeyte konnen maecken,
Of in de boete slaen, gelijck'er wel geschiedt,
Wanneer men voor gebruyck van gelt te veel geniet.
Siet daer een rechte vont om langh te mogen borgen,
En slapen evenwel oock buyten alle zorgen,
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Vermits uw schuldenaer is vry van ongeval,
Die noyt geen bancqueroet door schipbreuck spelen sal.
Nu vraeghje, naer my dunckt, hoe dit al kan geschieden?
En waer men vint een beurs van soo gewisse lieden,
Daer op men magh gerust en seecker blyven staen,
Schoon al wat handel drijft verandert als de maen?
Wel, om soo grooten winst gewis te moogen trecken,
Spijst die van honger klaeght en wilt de naeckte decken:
Geeft weduvrouwen troost in haer bedroefden noot,
En laet geen vreemdelinck verreysen sonder broot.
Soo doende staet voor u een vasten brief geschreven,
Die noyt door langen tijt sal worden uytgewreven;
Want die is opgemaeckt van 't beste parkement,
En Godt die heeft'er selfs sijn segel ingeprent.
Het zegel is Godts woord, dat niet en kan bedriegen,
De schrijver is een man die noyt en plagh te liegen,
En daerom gaet uw brief van alle kanten vast,
Soo dat hy op geen tijt noch banqueroet en past.

Tegenwerp.
Wel dit sijn, sooje seght, gants wonderbare saken,
Ghy pooght Godt even selfs ons schuldenaer te maken.
Godt onse schuldenaer! dat is een seltsaem stuck,
Ja, dat is, naer my dunckt, een wonderbaer geluck.
Godt is een rechte bron, die schenckt ons alle dingen,
En daerom moet het volck zijn lof gedurigh singen:
Hy is des landts behoudt, vermits hy 't al verleent,
Hy onse schuldenaer, dat waere Godt verkleent!
Komt, segh my doch een reys, waer hebje dit gelesen?
Ick diene, naer my dunckt, des naerder onderwesen,
Niet met een vliegend woordt, of met een losse mont,
Want tot soo grooten werck behoort een vaste gront.

Antwoort.
Ick bid u, lieve vrient, wilt hier niet tegen steecken,
Hy die het al verleent is soo gewoon te spreecken,
Soo ghy dit niet en vat zoo opent uw verstant,
Een plaetse daer hy seyt is u hier van het pant:
Doet schamel menschen goet, Godt sal 't u wedergeven,
Dat staet in Godes woordt met goeden inckt geschreven,
Ghy hebt op dese saeck een vast bericht versocht,
Dat heb ick even hier ten vollen uytgebrocht.
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Datter vrouwen gevonden sijn die sonder kennisse van haer mans
nootdruftige lieden hebben by gestaen, en dat het selve in Godts woord
niet en wort bevonden mispresen te zijn.
Sirach 4 v. 8. Mijn kint als ghy iemant wat goets doet, zoo en maeckt u
niet onnut, ende als ghy wat geeft, zoo en maeckt u niet onnut ende en
bedroest hem niet met harde woorden.
Psalm 41. v. 1. Wel gelucksaligh is hy die sich verstandelijck gedraeght
tegen eenen ellendigen, de Heere sal hem bevrijden ten daege des quaets.
Wilt ghy nootdruftigh volck met spijs of drancke laven,
Weet dat een gunstigh woord is beter als de gaven;
Siet, dat ghy nimmermeer een schamel mensch bedroeft,
Maer geeft se liever troost al wie'er troost behoeft.
Een die blymoedigh geeft en met een vrolick wesen,
Is Gode lief getal en wort oock des gepresen:
Ghy daerom, als je gelt, of kleet, of voetsel schenckt,
Siet, dat je by de gaef geen harde woorden menckt.
Als David werd vervolght en uyt het lant verdreven,
Stont dickmael in gevaer oock van zijn eygen leven,
Doen was hy menighmael in grooten noot gestelt,
Vermits hy met hem voerd' een leger sonder gelt.
Sijn heyr bestont alleen uyt kael en schrale gasten,
Gedwongen menighmael uyt noot te moeten vasten,
Mits hy te geener plaets geen recht onthael en vont,
Nadien hy, soo het scheen, den koninck tegen stont.
Een man om desen tijt, in Maons vette weyden,
Liet voor sijn dienstbaer volck een groote feest bereyden,
Dat wordt dan soo gepleeght, wanneer een rijcken boer
Ontrent de koele Mey sijn witte kudden schoer.
Als David dit vernam, ginck hy naer Nabal senden
Tien knechten uyt den hoop van sijn geswinde benden,
Die gaen naer Maon toe en doen een soet gespreck,
Maer Nabal stelt hem aen gelijck een rechte geck.
Men hoort hem anders niet als fits en leppigh spreecken,
En daer op is het volck van sijn vertreck geweecken,
Sy keeren wederom, en seggen David aen,
Wat Nabal heeft geseyt, wat Nabal heeft gedaen.
De vorst om dit verhael is gram en gantsch verbolgen,
Hy geeft hem in het velt en hiet het leger volgen;
By hem is vast gestelt te wreecken het verwijt,
Want sijn verheven geest is swanger van de spijt.
Hy nam een aenslagh voor, want Nabals vinnigh spreecken,
Dat docht hem weert te sijn om niet het sweert te wreecken,
Dies hy gantsch ongesint bereyt sijn rechterhant,
Om al wat man geleeck te leggen in het zant.
Maer t'wijl het vinnigh heyr komt veerdigh aengetogen,
Gelijck tot noodigh aes een arent komt gevlogen,
Soo wort Abigael, door een getrouwe knecht,
Van wat'er is geschiet ten vollen onderrecht,
Sy was een jonge vrouw begaeft met schoone leden,
En uyt een snegen aert geoefent in de reden,
Dies sachse metter daet, dat niet als ongeval
Uyt dit verboste werck haer overkomen sal.
Wat doet die wijse vrouw? Sy vont terstont geraden,
Met alderhande kost veel ezels af te laden;
Sy deed het eygen werck dat Jacob heeft gedaen,
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Als Esau veerdigh was om hem te komen slaen;
Sy sont behendigh volck en veelderley geschencken,
Op dat het vinnigh rot haer niet en soude krencken;
Sy bracht'er tot besluyt haer soete tonge by,
En soo was haar gesin van roof en moorden vry.
Dit wijf had recht geleert hoe gramschap dient gebroken,
En hoe behoeftigh volck dient toe te sijn gesproken,
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En hoe een gave selfs met woorden dient geciert,
En hoe een vinnigh heyr behoort te sijn geviert.
Men moet, seyt Godes woort, geen menschen oyt bedroeven,
Die schrael en schamel zijn en onser oock behoeven,
Wel spreecken, lieve ziel, is over al bequaem,
En voor nootdruftigh volck ten hoogsten aengenaem.
Ey, siet hoe na de kop aan Nabal was gebroocken,
Vermits hy Davids volck had vinnigh toegesproocken.
Indien de wijse vrouw niet beter had gedaen,
Hy en sijn gansch gesin dat waer te niet gegaen.
Siet hier het recht gevolgh van wel en qualijck spreken:
Het eerst heeft volle macht de gramschap af te breken,
Het tweed' is vol gevaer; dies is het wel geseyt,
Dat door beleefde tael veel quaets word afgeleyt

Tweede leer uyt Abigaël, Nabals wijf.
Dat godt oock tijdelijck vergelt die weldadigh zijn aen de armen.
Maer schoon hier Nabals wijf wort hoogh by ons gepresen,
Sy kan noch boven dat ons anders dienstigh wesen:
Ick segge, dat de mensch hier noch een leer geniet,
Die haer beleeft onthael met oordeel oversiet.
Dit seyt Godts heyligh woort, men kan het yder toonen,
Dat hy een gunstigh hart oock hier wel plagh te loonen;
Ey siet, Abigaël is hier niet slecht beloont,
Sy is als koningin in volle daet gekroont.
Sy was een boumans wijf, en leefd' ontrent de schapen,
Maer sy wort aengesocht om by een vorst te slaepen,
Een vorst van Israël! Siet, wat Godt wonder doet
Aen die bedroefde troost en leêge buycken voedt!

Derde exempel uit Abigael:
Dat aelmoes geven wederstaet onse sonden ende oock 't gewelt onser
vijanden
Sirach 29. v. 12. Legget uwe aelmoessen wegh aen een sonderlinge plaetse,
deselve sullen u verlossen van alle ongeluck, sy sullen voor u strijden beter
als eenig swaert of spresse.
Komt u een vinnigh mensch of Duyvel oyt bestoocken,
Ey leert, hoe metter daet haer aenslagh wort gebroocken:
Godts woort heeft my geleert, hoe hier een open hant
Kan wonder dienstigh zijn en koelen desen brant.
Siet, Davids wacker volck, gestoort door harde woorden,
Maeckt dat sachtmoedigh hert genegen om te moorden,
Het heyr is op den toght, de swaerden al gewet,
Maer siet, een milde vrouw die heeft de moort belet.
Het is dan wel geseyt, dat door het milde geven
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Wort dickmael van het volck het onheyl weggedreven,
Soo dat'et aen den mensch als voor een wapen streckt,
En als een stale schilt het gantsche lichaem deckt.
Maer zijt ghy niet gewoon een stalen boogh te dragen,
En pooghje evenwel uw vyant wegh te jagen,
Soo leert mildadigh zijn en leêge buycken voên,
Soo konje stille zijn en groote wonders doen.

't Laetste exempel, vervattende 't geheele werck van Abigael.
Ende Abigael haestede haer, ende nam tweehonderd brooden, ende twee
leedersacken wijns, ende vijf moeten geroost kooren, ende hondert stucken
rozijnen, ende tweehondert klompen vijgen, ende brachtse tot David, doch
haren man Nabal en gaf sy de syke niet te kennen.
Let op Abigael, die veelderley gerechten
Aen David heeft vereert en aen sijn rouwe knechten,
Hoewel haer echte man niet van den handel wist,
En schoon door haer gespreck het zijne wort gequist.
Als ghy dan vorder leest, dat even echte vrouwen
Den saligmaker selfs wel hebben onderhouwen,
En dat het niet en blijckt haer mans te zijn gevraeght,
Soo dunckt my dat haer werck aen Gode wel behaeght.
Siet, als een jonge maeght haer trouw heeft weggegeven,
Om met een echte vrient haer dagen af te leven,
Soo isse metterdaet gebonden aen den man,
En daer is niet een mensch die u begraeyen kan.
Doch is'er eenigh kind of van uw naeste maegen,
Aen wien dat uw bedrijf niet wel en sou behaegen,
Laet dit haer antwoort zijn: wat hier de vader doet
Is niet voor hem alleen, maer ook de kinders goet.
De Hemel, soo het schijnt, is hier toe soo genegen,
Dat hy om dit bedrijf verleent een grooten zegen,
Een heyl dat niet alleen den milden gever baet,
Maer even boven dat al die hy achterlaet.

Sirach 1 v. 2. En weest niet hart tegen den nootdruftigen, verachtet den
hongerigen niet

Behulpsaemheyt aen den armen niet te doen met woorden, maer metter
daet.
Joh. 3 v 17. En laet ons niet lief hebben met de tonge maer metter daet
ende waerheyt.
Mijn ziel, hoort noch een stuck dat ghy behoort te mijden,
Als ghy een Christen mensch siet dorst of hooger lijden:
Een troostelijck gespreck heeft dickmael sijn gebruyck,
Maer dat is geen behulp ontrent een leêgen buyck.
Indien ick bidden magh, siet dat u van 't geloove
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Geen geltzucht, vilsen aert, of Duyvel ooit beroove;
En troost uw broeder niet alleen met losse praet,
Maer doet hem vaster hulp en dat in ware daet.
Ten is geen quade wensch: gaet, vrient, Godt wil u helpen!
Maer dit kan in den mensch geen dorst of honger stelpen;
En troost geen vrient alleen met bystant van den mont,
Maer toont hem ware gunst, dat is op vaste gront.
Wilt ghy behoeftigh volck bequame gunst bewijsen,
Op dats' op uw behulp den schepper mogen prijzen,
Maeckt, dat het evenstaegh in uwen boesem leyt,
Wat over dit bedrijf d'apostel heeft geseyt.

Dat aelmoessen in effecte uyt het onse niet gegeven worden, dewijle wy
maer alleenlijck administrateurs ende dienaers van onse goederen zijn,
ende mitsdien ons de goederen niet toe komen.
Seneca non sunt vestra, in depositi causa sunt. Lib. 6 de benef. Cap. 3.
Waerom doch wilje schaers, of vils, of spaersaem wesen?
Doet wat u Godt beveelt, dat wort van hem gepresen:
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Godt is een Opper-heer van dat hy heeft verleent,
En 't goet en is ons niet gelijck men veeltijts meent
Dit komt een heydens man met ronde woorden seggen,
En 't is de waerheyt selfs en niet te wederleggen:
Weest deelbaer van uw goet alwaer het dienen kan,
Ghy sijt'er maer de knecht of enckel dienaer van.
Dat uwe niet en is, dat moetje recht gebruycken,
Geeft kleeders daer het dient, en spijst de leêge buycken,
Maeckt, dat je dese plicht naer Godes wille doet,
Ghy kont hier milde zijn oock van een anders goet

Godt in barmhertighheyt naer te volgen door weldoen aen den armen
Luc 6 v 36. Weest barmhertigh, gelijck oock uwe Hemelsche Vader
barmhertigh is
Ey, let waerom dat Godt van yeder wort gepresen,
Wel op, geminde ziel, en pooght oock soo te wesen,
Godt is een milde geest, en daerom loost men hem,
Of door een stil gemoet, of door een luyde stem.
Ghy wenst dat onse Godt hem uwer moght erbermen,
Ghy, doet oock even soo ontrent den droeven armen:
Godt sent tot ons behoef èn aerts èn hemels broot,
Ghy, spijst nootdruftigh volck in haer bedroefden noot
Godt, als men tot hem roept, sent ons een rijcken zegen,
Ghy, tot nootdruftigh volck weest even soo genegen;
Wat meer? alwaerje komt, wort Godt in all's gelijck,
Dat opent aen den mensch het eeuwigh koninckrijck.

De menschen gelijcken godt niet beter, als door weldoen aen nootdruftigen.
Spreucke Sal. Cap. 11 v. 25. De ziele die rijckelijck zegent word vet, ende
wie droncken maeckt zal oock droncken worden.
Wie zijn mildadigh hert doet aen de menschen blijcken,
Die kan men eenigsins met Gode vergelijcken,
Dit is by Heydens selfs voor desen soo geseyt,
En 't dient als tot een spoor aen ons gemoet geleyt
't Is Godes eygen werck te geven aen de menschen,
Wat zy tot haer behoef van Gode mogen wenschen,
Veel luyden goet te doen is dan een krachtigh werck,
Het maeckt de ziel gerust en ons geloove sterck.
Op, op, neerslachtigh hert! en laet niet op te wecken
Al wat tot onsen troost ons sonden kan bedecken;
Hebt staegh in uw gepeys wat dienstigh wesen kan
Of voor een sober wijf, of voor een schamel man.
Godt is ten vollen goet die onser wil erbermen,
Wat heeft hy niet geseyt ten goede van den armen!
Siet, in sijn heiligh woort en is nau eenigh blat,
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Of 't spreeckt in vollen ernst van desen handel wat.
Wat wordt haer niet belooft die haer behoorlijck quijten,
Schoon haer geschenck bestaet alleen uyt weynigh mijten!
Een broot van uw geback, een dronck uyt uwen put,
Is oock voor onzen Godt in desen handel nut.
Gelooft het, Christen mensch, men kan met kleyne gaven
Een hollen buyck versien, een dorstigh harte laven;
Al wie uyt liefde geeft en met een bly gemoet,
Is even aen den mensch en voor den Heere goet.

Hoe ende aen wie aelmoessen te geven.
Een wijs man wort berispt en van een vriend bekeven,
Dat hy een loose guyt een aelmoes had gegeven1);
De man aldus bericht die heeft hem wat bedacht,
En doen op dese wijs zijn antwoort uytgebracht:
Wat quaet dat iemant doet, kan ick dat onheyl wreecken?
Ick gaf dit aen den mensch en niet aen sijn gebreecken?
En alsser iemant deught aen quade menschen doet,
Hy krijght noch evenwel geen beul in sijn gemoet.
Maer ick wil niet-te-min bevelen aen de wetten,
Dat sy een naerder praem op desen handel setten,
Het is èn stadt èn dorp en alle menschen goet,
Dat niemant in het lant de luye buycken voet.
Schier yeder een die neemt en even met verlangen,
Het geven evenwel is beter als ontvangen:
Dat heeft ons Godes zoon, ja Godes woort geseyt,
Het dient hier, naer my dunckt, wat naerder uytgeleyt.
Wie aen sijn naesten geeft die wort van Godt gepresen,
Het kan hem in der tijt en namaels dienstigh wesen:
Maer die van iemant neemt, schoon hy niet wel en doet,
Die treckt maer enckel quaet uyt iemants anders goet.
Al wat een Christen geeft en magh men niet gebruycken,
Noch tot verkeerde lust noch voor de luye buycken:
Want soo'er eenigh mensch hierop de luyert speelt,
Soo hout men dat hy 't goet van zijnen naesten steelt.

Bedenckinge op het geven van waerdigen ende onwaerdigen
Luc. 3. v 16 Die twee kleederen heeft derde mede die geen en heeft, ende
die spijse heeft doe desgelijcks.
Die Godes heyligh Woort met aendacht overlesen,
Vernemen in den geest een ongewoonlijck licht;
Want yeder Christen-mensch die wort'er onderwesen
Hoe hy sich dragen moet in zijn bescheyden plicht.
Daer zie ick, hoe dat Godt de zijnen laet gebieden
Te doen een seker werck, dat hem is aengenaem;
Dat is, wat goets te doen aen naugesette lieden,
Daer uyt rijst hoogen lof voor Godes hoogen naem.
Nu weet ick, dat geen mensch hier toe en is genegen,
1) Aristoteles.
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Ten zy hem Godt vernieuwt en opent sijn gemoet:
Al wat men goets ontfanght, het komt uyt Godes zegen,
Hy is de rechte bron van alderhande goet.
Dies koom ick, hooghste Godt! voor u ter neder knielen,
En storten mijn gebed in Christi soeten naem;
Ick giete voor u uyt de krachten mijner zielen,
Ey, maeckt mijn doffen geest tot desen plicht bequaem
Doet alle gierigheyt en geltsucht van my wijcken,
En stort van boven af in my een milden geest;
Leert my in eenigh deel uw milden aert gelijcken,
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Dat is voor 't schamel volck gelijck een staege feest.
En nademael ghy wilt, dat niemant sal misbruycken
Dat voor nootdruftigh volck door iemant wort gespaert:
Ick weet uw heyligh Woort en prijst geen luye buycken,
Maer acht het ledigh volck als van een boosen aert.
En daerom bid ick, Heer, wilt my doch openbaren,
En als ick tot u roep, soo klopt aen mijn gemoet,
Waer dat ick geven sal, en waer dan weder sparen,
En waer'er iemant is die dient te zijn gevoet.
En als mijn ooge valt ontrent den rechten armen,
Soo spreeckt door uwen geest wat ick behoor te doen:
Laet mijn inwendigh hert door liefde dan verwarmen,
Leert my de naeckten kleên en leêge buycken voên.
Men wort in dese plicht al menighmael bedrogen,
Om dat men sijne gunst by wijlen qualijck biet:
Dat my waerachtigh schijnt is dickmael gantsch gelogen,
Waer door het slimste volck het beste deel geniet.
Maer schoon of dit bedrogh by wijlen mocht gebeuren,
Dat aen een slordigh volck een weldaet wort gedaen:
Ons geest noch evenwel hoeft daerom niet te treuren,
Schoon dat men somtijts feylt en mist de rechte baen.
Doet weldaet, lieve ziel, hier baet geen anghstigh kiesen,
Dit heeft een Heyden1) selfs voor desen eens geseyt:
Om eenen wel te doen soo moetm'er veel verliesen,
Dit dient ons evenselfs met aendacht overleyt.
Ons wil is goet geweest als wy de weldaet gaven,
Dat stelt ons hert gerust en hout ons buyten schult:
't Is goet, hoe dat'et gaet, een hollen buyck te laven,
De reste dient de mensch te lijden met gedult.
En laet noyt eenigh mensch van uwe gunst versteken,
En sift niet al te naeu wat iemant anders doet:
Ach, wy sijn evenselfs vol alderley gebreecken!
Laet dan een ander daer, en klopt aen uw gemoet.
Wort hierin Godt gelijck, dat sal u beter wesen,
Die regent op een bergh en in een laege dal:
En als de gulde son komt uyt de lucht geresen,
Die streckt haer stralen uyt en schijnt dan over al.
Treet vorder in het werck en let op alle dingen,
Ontseght geen arrem mensch, schoon hy van buyten koomt
Wy zijn al, lieve ziel, wy zijn al vreemdelingen,
Soo wort het Christen volck in Godes woort genoemt.
Ontvanght een schamel mensch, en hoort oock sijn begeeren,
Veracht hem nimmermeer, oock met hem niet en spot:
Sout ghy behoeftigh volck van uwe deuren weeren?
Wy zijn al bedelaers by onsen grooten Godt.
Indien'er iemant klaeght voor een die is gevangen,
En die gelijck een slaef in harde banden sit,
Wilt met een Christen oor zijn droeve klaght ontfangen,
En tot een meerder spoor soo denckt ten lesten dit:
Een ziel die in ons lijf op aerden wort gevonden,
Die is gelijck een mensch met boeyen aen het been;
Want zy is met het vleesch ten laesten vast gebonden,
Dies hoort men menigmael haer overdroef geween.
Waer sal ick, lieve Godt, waer sal ick iemant vinden,
1) Seneca, de Benef. lib. 1. cap. 2 Benesiera in vulgus cum largiri intueris perdenda sunt multa,
ut semel ponas bene.
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Ick die van 't ydel vleesch soo sware lasten draegh?
Wie sal my, lieve Godt, ten lesten eens ontbinden
Van dit ellendigh pack daer van ick heden klaegh?
Ey siet, waer komt'er oyt een mensch tot ons genaken,
Die niet in eenigh deel met ons en is gelijck?
Want als men recht doorsiet al onse beuselsaken,
Soo zijn wy altemael hier in een ander rijck.
't Is best dan over al te letten op den armen,
Want hoe het immer gaet, daer wort iet goeds gedaen;
Wil iemant dat hem Godt sal over hem erbermen,
Dient op nootdruftigh volck sijn gunst te laten gaen.
Al die voor onse deur haer zeylen komen strijcken,
En eysschen eenigh dingh haer dienstigh in den noot:
Die mogen haren staet met d'onse vergelijcken,
Al is'er iemant rijck of uyttermaten groot.
Maer dit woort sal misschien een raetsel mogen schijnen,
Ghy seght, naer dat my dunckt: hoe kan ick dit verstaen?
Maer, vrienden, hoort een woort, uw twijffel sal verdwijnen,
Wilt ghy maer evenselfs in uwen boesem gaen:
Daer sal een vreemdelinck in u haest sijn gevonden,
Ghy sult een blinde man als voor uw oogen sien:
Daer sal een slave zijn aen ketens vast gebonden:
Treet hier met oordeel in, het sal gewis geschiên.

Wat ordre te houden in 't uytdeelen van aelmoesen, te weten, insonderheyt
aen de huysgenooten des geloofs
Gal. 6. v. 10. Soo lange dan als wy tijt hebben, laet ons goet doen aen
allen, doch meest aen de huysgenooten des geloofs
Maer hier, naer mijn begrijp, behoort men ons te seggen,
Hoe dat wy desen plicht behooren aen te leggen;
Wat voet hier dient gevolght, wanneer men geven moet,
Daer iemant dient gekleet en oock te zijn gevoet.
Wel hoort, eer ick besta hier vorder in te treden,
Toont eerst uw volle gunst aen Christi waere leden:
Dat is bysonder volck, die hebben onder een
Veel dingen yeder nut, maer evenwel gemeen
Dit is haer eerste gront: sy houden allegader
Den goedertieren Godt voor haer gemeenen Vader;
Voor broeder Christus selfs; de spijse diese voet,
Dat is Godts heyligh Woort, een troost van haer gemoet.
Sy hebben boven dat noch veel gemeene dingen,
Sy zijn hier Pellegrims en rechte vreemdelingen.
Zy komen altemael en 't is in 't eygen perck,
Haer algemeen vertreck, dat is de waere kerck.
Aen Christi lichaem selfs sijn zy als eygen leden,
Haer algemeene schat bestaet in haer gebeden;
Sy poogen altemael, en oogen al gelijck,
Als naer haer eenigh wit, het Hemels koninckrijck.
Aen dese boven al moet ghy uw gunste toonen,
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Dat sal te rechter tijt de groote rechter loonen;
Wat van dit Broederschap het minste lit geniet,
Dat rekent Christus selfs als waer het hem geschiet.

Bedenckingen op den text van salomon ecclesiast. II. V I
Werpt uw broot op het water, ende ghy zult'et vinden na veele daegen.
Job 29. v 12 Ick bevrijdde den ellendige die riep, ende het harte der
weduwen deed ick vrolick zingen.
Daer is een seecker spreuck in Godes woort te lesen,
Die schijnt of vreemt geseyt of sonder slot te wesen;
Doch mits de wijste vorst die als een leere spreeckt,
Soo dient'er ondersocht wat in het raetsel steeckt:
Hy spreeckt als of ons broot most over 't water varen,
En dat men 't weder krijght na loop van lange jaren;
Maer wat heeft doch gemeens het water met het broot?
De zee is immers rijck en lijt geen hongersnoot.
Oock is by ons een woort al over langh geboren:
Wat in het water valt dat hout men als verlooren;
Soo dat ick niet en weet wat dat dees spreuck beduydt,
Ick bid u, magh het zijn, leght ons dit naerder uyt.
Wel, om tot dit geheym een wegh te mogen baenen,
De waters hier vermelt hout die voor droeve traenen,
Of die een teêre wees of weduvrouwe schreyt,
Daer voor een milde hant moet altijt sijn bereyt.
Hier dient oock broot besorght of ander nutte saecken,
Die haer bedroefden geest zijn machtigh bly te maecken;
Dat is, dat u hier na, is 't niet in 't aertsche dal,
Dat is, dat onse Godt u weder geven sal.

Dat 't geven van aelmoessen de zonden uytwist als 't water 't vuur doet.
Sirach 12 v. 8 Als water een barnende vier uytblust, alsoo wisset de
aelmoesse de sonden uyt, ende de overste vergelder zal 't namaels
gedencken, ende sat hem in 't ongeluck beschermen.
Mijn ziel op datje meught u des te meer erbermen,
En recht mildadigh zijn ten goede van den armen,
Zoo leest wat voor een prijs de goede schepper set
Voor die in rechten ernst op desen handel let.
Want daer men van dit werck vint duydelijck geschreven,
Soo worden daerom selfs ons sonden uytgewreven:
Ons sonden gantsch bedeckt, ons sonden uytgewist,
En Godes gramschap selfs die wort'er door geslist.
O groot en wonder werck! o Godt, maeckt ons genegen
Tot soo een nut bedrijf en soo gewenschten zegen!
Geef ons een milden geest en dood ons wrecken aert,
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En laet het uwe zijn al wat'er is gespaert.
't Is uwe, lieve Godt, wat by ons wordt beseten,
En dan noch laet uw woord aen alle menschen weten,
Dat ghy het overneemt als waer het u geschiet,
Al wat een schamel mensch om uwent wil geniet.

Aelmoessen te doen met lieffelijck gelaet.
Welgelucksaligh is hy die sich verstandelijck draeght tegen eenen
ellendigen, de Heere sal hem bevrijden ten dage des quaets. Psal. 41. v.
1.
Deut 13. v. 10. Uw harte en moet niet boos zijn als ghy geeft Syrach. 18.
v. 15. Een onvriendelijcke gave is verdrietigh. Cap. 20. v. 13. Een wijs
man maeckt zijn geschenck waerdigh met lieffelijcke redenen.
Dit volgende is te lesen in 't tweede boeck der Koningen het eerste capittel.
Soeckt geen nootdruftigh volck met onrecht t'onderdrucken,
Want dat ongalick werck en sou u niet gelucken:
Hy die een schamel mensch beledight of bespot,
En quest geen mensch alleen, maer hoont den grooten Godt.
En die siet alle dingh, en kent de quade streecken,
En sal te sijner tijt den boosen handel wreecken:
Ghy daerom, let'er op, doet slechte lieden goet,
Soo krijg'je 't eeuwigh heyl en vreed' in uw gemoet.
Indien'er iemant is begeerigh aen te mercken,
Wat vriendelijck gespreck is machtigh uyt te wercken,
Die leese dat hier volght, en weege dit geval,
Dat ick uyt Godes woort hier onder stellen sal:
Een koningh Israëls die sont eens vijftigh lieden,
En liet een groot propheet in haest by hem ontbieden;
Een van den rouwen hoop die sprack Elias aen,
En hiet hem van den bergh en tot den koninck gaen:
De man Godts hoort het volck gansch hart en vinnig spreken,
En stracks op zijn bevel is daer een vier ontsteken,
Dat trof den gantschen hoop met soo een felle vlam,
Dat niemant van den bergh en tot den koningh quam.
Die heeft van stonden aen een ander rot gesonden:
Dat weder op den bergh Elias heeft gevonden:
Maer nademael het volck haer als te voren droegh,
Soo was 't dat wederom een vlam die vijftigh sloegh.
De koningh, schoon hy had veel reden om te treuren,
Bleef hart gelijck hy was al sagh hy dit gebeuren:
Soo dat hy wederom noch vijftigh mannen sont,
Maer die de bende leyt die had een soeter mont;
Die heeft door heus gespreck Elias soo bewogen,
Dat hy, als van den bergh al sachjens afgetogen,
Gewilligh in het hof en by den koninck quam,
En niet een eenigh mensch die eenigh leet vernam.
Siet, vriendelijck onthael, wel spreecken, soete woorden,
Zijn by de felste selfs gelijck als sachte koorden,
En stillen haren geest: wat oock een mensche doet,
Een vriendelijck gespreck is hier en elders goet.
Indien in tegendeel nu iemant wil bemercken,
Wat vriendelijck gespreck is machtigh uyt te wercken,
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Die neem in zijn gepeys den vorst Rehabeam,
Die mits een hart gespreck groot onheyl over quam:
De wijse Salomon, zijn vader, was gestorven,
Dies was hem nu de kroon als outste zoon verworven;
En daer was niet te doen als dat hy, na den rou,
Op zijn verheven troon ten vollen klimmen sou.
Maer daer quam seecker volck, van Israël gesonden,
Die met een groot getal voor haren koninck stonden:
Die deden een versoeck, maer vry al wat te rouw,
Dat hy sijns vaders jock vry lichter maecken wou:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

734
Uw vader, was het woord van dese rouwe gasten,
Heeft op het lant geleyt al vry wat sware lasten,
Die dienen afgeschaft, of immers seer versaght,
Eer ghy op 's konincks troon nu staet te sijn gebraght.
Hier op zoo liet de vorst terstont by hem vergaeren
Een slagh van deftigh volck begaeft met oude jaeren:
Die soght hy tot behulp, en vraeght in dit geval,
Hoe dat hy dit versoeck ten besten stieren sal?
Die seggen al gelijck: spreeckt niet als heussche woorden,
Zoo treckt men maghtigh volck gelijck met sijde koorden.
Het is van outs geseyt: hy maeckt hem best bemint,
Die op een saghten voet een maghtigh rijck begint.
De vorst met desen raet en liet hem niet vernoegen,
Hy wou hem, zoo het bleeck, by jonge lieden voegen;
Die spreecken ander tael oock met een vollen mont,
Die dese jonge vorst voor hem vry beter vont;
Die seggen overluyt dat raet van grijse baerden
By hem dient aengehoort als luy van geender waerden:
Het is hen onbekent hoe nu de werelt gaet,
Ghy daerom, hou je niet aen die versuften raet.
Ghy moet op desen tijt gelijck een koninck spreecken,
Zoo kan men alderbest veel harde koppen breecken.
Het is maer vrouwen spraeck die d'oude lieden raên,
Ghy, om dan wel te doen, moet hier al anders gaen.
De jonge prins die doet dat jonge lieden rieden,
Dies sagh men metter daet een vreemde saeck geschieden:
Tien stammen, naer het woort, die scheyden van hem af,
Dat was de rechte vrucht die hem de strenghheyt gaf.

Dat aelmoessen tydelijck dienen gegeven te worden, ende niet uytgestelt
tot het uytterste van 's menschen leven.
Erasmus van dese ende diergelijcke superstitieuse vertroostingen, die
somtijts by de menschen worden aengenomen, schrijft hy in zijn tractaet
De praeparatione ad mortem, als mede in zijn tract. De Dei immensa
misericordia in fini.
Wilt ghy ontrent den ooghst bequame vruchten maeyen,
Soo wilt te rechter tijt en voor den winter saeyen:
Hy pleeght een slecht bedrijf die zaeit wanneer het vriest,
Vermits de zaeyer dan zijn moeyt' en zaet verliest.
Wilt ghy met wel te doen by Godt u lieftal maecken,
Soo doet het eer de dood uw leger komt genaecken;
Doet wel terwijl'je leeft, want siet, het duyster graf
Dat neemt ons wel te doen en alle deughden af.
De boom blijft daer hy valt, gelijck men vint geschreven,
Daer is niets goets te doen na dit kortwijligh leven;
Een zielmis gelt'er niet, en 't is maer sotte klap;
Dat iemant heyl verwacht uyt Paep of Munnicks kap.
Daer zijn'er die het volck met troosten willen stercken,
Wanneer de bleecke doot op haer begint te wercken,
En brengen, soo het schijnt, veel dingen aen den dagh,
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Dat haer oock na de dood ten goede dienen magh.
Ja, roepen overluyt: wilt u doch hier verkloecken,
Ick sal voor uwe ziel het heyligh land besoecken,
Dat sal u dienstigh zijn en stijven naer den geest,
Ghy, schoon de dood genaeckt, blijft stout en onbevreest.
Siet daer een schoonen troost, gelijck de menschen meenen,
Maer kan dit voordeel doen ontrent ons dorre beenen?
Wat my hier in belanght, my dunckt het is te slecht,
Vermits des Heeren woort ons anders onder-recht.
Erasmus, of hy selfs als priester was geschoren,
Acht troost van desen aert voor ons te zijn verloren:
Hy wijst ons vaster stof en beter regels aen,
Om met een stillen geest van hier te mogen gaen:
Hy schrijft hoe dat de mensch sijn harte moet bereyden,
Om uyt dit tranendal gerust te mogen scheyden.
Ghy daerom, Hollants volck! leest wat uw lantsman seyt.
En hoe men best gerust uyt vleesch en werelt scheyt.

Dat het geven van aelmoessen een krachtigh middel is om Godts
barmhertighheyt over ons te verwecken.
Spreuck. Sal. cap. 14. v. 31. Wie den geringen gewelt doet, lastert des
selven Schepper, daer-en-tegen wie sich der armen ontfermt die eeret
Gode, ende hy is vergelder.
Die wenscht dat onse Godt hem zijner moght erbarmen,
Dient met een wacker oogh te letten op den armen,
En met een open hant hem troosten in den noot,
Met decksel hem versien en met nootwendigh broot.
Het is van outs gemerckt dat, wie de naeckten decken,
Des Heeren hooghste gunst tot haren troost verwecken,
En wie in dit behulp hem naer behooren quijt,
Is Gode liefgetal en dat voor alle tijt.
Dit heeft een deftigh man wel krachtigh aengewesen,
En een mildadigh hert ten hooghsten ons gepresen,
Ja, seght dat Godes gunst dan best wordt opgeweckt,
Wanneer men droeven troost en naeckte leden deckt.
Wanneer de mensch verhuyst, wat kan hem rijckdom baten?
Al wat hy hier besit dat moet hy achterlaten;
Siet, als de dood genaeckt, wat draeght'er iemant met?
Misschien een slechten doeck of wel een oude slet.
Een die als erfgenaem uw rijckdom sal verwerven,
Sal licht ongalick zijn wanneer ghy komt te sterven,
Soo dat uw gantsch besit sal twijfelachtigh staen,
Hoe dat na uw vertreck de saecken sullen gaen.
Light sal een quistegoet te meerder weelde plegen,
Of tot oneerlijck spel noch meerder sijn genegen,
Als hy te voren was, maer 't is een vaster voet
Als iemant nut behulp aen schamel menschen doet.
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Dat Godt ons door sijn eygen exempel tot mildadigheyt, versoeckt,
seggende, weest barmhertigh gelijck oock uwe hemelsche vader barmhertig
is.
Matth 5. v. 7. Saligh sijn de barmhertige, want haer sal barmhertigheyt
geschieden.
Godt spreeckt tot al het volck, ten goede van de seden:
Weest soo gelijck als ick in barremhertighheden;
Mijn ziele let'er op wat hier de schepper seyt,
Het dient wel aengemerckt en aen de ziel geleyt:
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Godt stelt hem tegen ons gelijck een eygen vader,
En schoon dit verder gaet noch komt hy echter nader:
Hy draeght hem tegen ons gelijck een moeder doet,
Die met haer eygen borst haer teêre kinders voedt.
Noch laet hy, boven dat, aen alle menschen weten,
Dat schoon een moeder selfs haer kinders moght vergeten,
Dat hy gelijckewel ons niet verlaten sal;
Maer wesen onsen troost in druck en ongeval.
Mijn ziel, ick sta verbaest, onseker wat te seggen,
Wanneer ick dit geheym ga nader overleggen:
Ach! is de groote Godt soo uytter maten goet,
Waer is dan menighmael, waer is ons Christen bloet?
Waer is ons innigh hart, als wy door goede wercken,
Dat is door rechte gunst, ons naesten moeten stercken?
Waer is? - maer 't is genoegh, ick maecke dit besluyt,
Ghy, weeght het waerde ziel, en treckt'er voordeel uyt.
Siet, moet ons vilsen aert den milden Godt gelijcken,
Soo moet wat sondigh is uyt ons gedachten wijcken:
O Godt! in wien alleen mijn troost versegelt staet,
Ghy, die my geeft de wil, geeft oock de volle daet!

Dat men in het maecken van sijn testament of uyterste wille, elck naer
sijn gelegenheyt, den armen behoort gedachtig te wesen.
Dat dit in Engelandt zoo gebruyckelijck is verhaelt D Henr. Valentin, in
sijn boeck genaemt Private Devotions, ende 't wort hier te lande veel
onderhouden
Hier valt my noch iet in dat dienstigh is geweten,
En wat dat my belanght, ick wil het niet vergeten:
Ghy, maeckj' een testament of wel een codicil,
Toont aen 't nootdruftigh volck oock dan uw goeden wil.
Daer is een out gebruyck in veelderhande steden,
En 't is een heussche plight ten goede van de seden,
Siet, asser eenigh mensch by vrienden wordt onthaelt,
Daer aen een grage waert geen gelt en wort betaelt,
Die plagh dan aen de meyt of knechten iets te schencken,
Om dat het dienstbaer volck oock zijner moght gedencken,
En na dees heusse plight is naer den eysch gedaen,
Zoo magh een yeder heen en naer de sijnen gaen.
Wel siet, die nu ter tijt uw ziele gaet bereyden
Van aertse gastery en vrienden af te scheyden,
Denckt, wat een lange tijt dat Godt u heeft gevoedt,
En dat j' een danckbaer hert aen hem betoonen moet.
Maeckt in uw leste wil een penninck aen den armen,
Die na uw koude dood haer leden magh verwarmen:
Ghy kunt na desen tijt geen leêge buycken voên,
Siet, dese plight alleen die staet u maer te doen.
Onthout dan dese leer, en wiltse niet vergeten:
Als ghy niet meer en kunt, laet dan een ander eeten.
Stelt vast in uw gemoet dat u, na dit geval,
Geen paep of munnicks kap oyt dienstigh wesen sal.
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Wanneer men uwen rif sal plat ter aerden strecken,
Ghy hoeft geen kleedingh meer, wilt dan de naeckte decken:
Maeckt hier een naeste vrient, een kind, of erfgenaem,
Of die ghy best betrout, oock na de doot bequaem.

Onnodige onkosten af te schaffen, om behoeftige lieden onderstant te
mogen doen.
Dit of diergelijck geval is bejegent Amadus Hertoog van Savoyen, gelijck
by Munsierus wordt verhaelt, Lib. sec. Cosmographiae, ter plaetsen daer
hy verhandelt des sake van den Hertogh van Savoyen. Vide Drevel
Een seecker edelman die gingh een vrient besoecken,
En mits hy niet en was genegen tot de boecken,
Soo soght hy ander werck, gelijck den adel plagh,
Op dat hy met vermaeck sijn tijt verdrijven magh.
Sijn waert in tegendeel, schoon op het lant geseten,
Die kon een langen tijt met lesen wel vergeten,
Want hy was stil van aert; maer zijn genoode gast
En was met dit bedrijf in 't minste niet gepast.
Hy wou of met de kaert of met den teerlingh spelen,
Of anders, soo hy sprack, den tijt sou hem vervelen.
Dies vraeght hy sijnen waert of hy geen honden voedt,
Gelijck door al het lant den meesten adel doet.
De waert heeft hem gebraght daer vijftigh menschen saten,
Die ham en ossevleesch met grage tanden aten,
Een ongeredden hoop: veel is'er sonder kleet,
Veel kreupel of verminckt, al seltsaem uytgereedt.
De joncker stont en keeck, onseecker wat te seggen,
Dies ginck hy dit gesicht wat naerder overleggen;
Ten lesten berst hy uyt: ô wat een vuyl gespuys,
Onweerdigh altemael voor soo een edel huys!
Dit sijn maer bedelaers, of diergelijcke guyten,
Daer voor een edelman sijn deur behoort te sluyten:
Ey, maeckt u metter daet dit ongedierte quijt,
Daer van men anders niet als schaed en hinder lijt.
De waert van sijnen gast dus vinnigh doorgestreecken,
Ginck als een Christen mensch, niet als een jager spreecken:
En stoot u daer niet aen dat ghy hier heden siet,
't Is voordeel, lieve vrient, wat ick hier van geniet.
Dat ghy genoeghte vint in honden aen te voeden,
Dat kan ick, lieve vrient, op heden niet bevroeden:
Wat my hier in belanght, ick weet een ander jacht,
Daer van ick meerder lust en grooter voordeel wacht.
Hier op soo sprack de gast: wat meught ghy u doch moeyen
Met al dit vuyl gespuys? de vorst sal u verfoeyen,
Dit huys dat sal voortaen een gasthuys sijn genaemt,
Ghy, blijft een edelman, gelijck het u betaemt.
Den adel die ick ken sijn meest ongure menschen,
(Soo sey de goede waert) 't zijn niet als vuyle penssen:
Kunst, wijsheyt, wetenschap 't wort al by hen veracht,
Wat ghy hier adel noemt, dat hiet ick sotte pracht.
Dees bracken hier vergaert die voed' ick met verlangen,
Daer wil ick, soo ick kan, den hemel mede vangen:
En 't is naer mijn begrijp al ver de beste jacht,
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Daer toe met alle vlijt gedurigh dient getracht.
't Is best, naer mijn begrijp, de jaght te laten varen,
En voor nootdruftigh volck ons overschot te sparen;
Een mensch, hoe dat'et gaet, is beter als een hont,
En watj' of in het bosch of elders vangen kont.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

736
Men leest dat Esau was tot jagen seer genegen,
Maer wijl den weyman joegh verloor hy sijnen zegen.
Ghy, jaeght een vlughtigh hart, of beer, of vinnig swijn,
De jaght van desen aert die sal my beter zijn.

Dat Godt in 't geven van aelmoessen der menschen goetwilligheyt, ende
niet de grootheyt van de gaven gewoon is aen te sien, dat daer oock geringe
luyden aelmoessen konnen geven die godt aengenaem zijn
Luc 31 v 3. De Heere Christus sag een arme weduwe twee kleyne
penninckskens in de schatkiste werpen, ende hy seyde, dese vrouwe heeft
meer dan alle ingeworpen
Hier geef ick noch een raet aen alderhande lieden,
Dat sy een gunstigh hart aen alle menschen bieden;
Al wat uyt liefde komt dat is Godt aengenaem,
En yeder Christenmensch die is'er toe bequaem.
Hebt ghy maer weynigh goets, weest daerom niet verslagen;
Uw goede wil alleen die kan oock Godt behagen:
Ick hou het voor gewis, die wijn noch bier en heeft,
Dat hy noch liefde pleeght schoon hy maer water geeft.
Siet hier een weduwvrouw in d'offerkiste smijten,
Een gifte, die bestaet alleen uyt weynigh mijten;
En noch wort haer geschenck by Godt soo hoogh gestelt,
Als of haer offerwerck bestont in machtigh gelt.
Weest niet te seer besorght waer ghy sult rijckdom haelen;
Oock door een goede wil zoo kan men Godt betaelen:
Maer daer en is geen prins hier in het aertsche dal
Die met de wil alleen hem vergenoegen sal.
Indien hy schattingh eyst, wie moet hem die beforgen?
En dat al menighmael oock voor den naesten morgen?
Of zoo dat metter daet niet recht en wordt gedaen,
Die in gebreecke blijft, die isser qualick aen.
O Godt! hoe groote gunst komt ghy aen de uwe toonen!
Ghy wilt oock sonder dat een willigh hart beloonen:
In uw geheymen raet was Isaek als gedoot,
Maer Abrams goeden wil die stelt hem buyten noot1).
O Goedertieren Godt! Bestiert mijn doffe sinnen,
En laet ick anders niet als U alleen beminnen:
Ja, niet een stil gespeys magh brengen aen den dagh,
Als dat U aengenaem, ja heyligh wesen magh.

Geen aelmoes te doen uyt onrechtvaerdigh goet maer 't selve aen den
rechten eygenaer wederom te laeten toekomen.

1) d'Opofferinge van Isaac.
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Moulin, de l'Amour ditta. Troisieme marque, l'aamosne doit estre des
chosee justes, et pourtant est appetté un sacrifice. Hebr. 13. v. 16
Wilt ghy een offer doen dat Gode sal behagen,
Dat is aen schamel volck of gelt of voetsel dragen,
Soo weet dat uw geschenck soodanigh wesen moet,
Dat niet en is vermenght met ongereghtigh goet.
Want is'er vuyl gewin in uw vertreck gebleven,
Dat moet je metter daet en spoedigh wedergeven,
Of aen den eygenaer of aen den erfgenaem,
Want tot een heyligh werck en is het niet bequaem.
Maer soo ghy, watje soeckt, niet naer en weet te sporen
Hem die door uw beleyt heeft eenigh goet verloren,
Soo datj' hem nu ter tijt in wesen niet en vint,
Soo geeft'et aen zijn wijf of nagelaten kint.
Maer heb j' hem nageseylt, en dat met alle winden,
En dat je evenwel hem niet en weet te vinden,
Soo gaet dan by het volck of iemant van de kerck,
Die schamel lieden dient, gelijck sijn eygen werck:
Stort hem dan in den schoot al wat u moght beswaren,
Dat ghy hier voormaels wont in uw' onwijse jaren.
Maer dit 's geen aelemis, op datje niet en dwaelt,
Het is oprechte schult die by u wort betaelt.
Wort met geen hoogen moet hierom oyt aengedreven;
Het was uw eygen niet, ghy moest'et wedergeven.
Gaet liever tot den Heer en offert uw gebedt,
Dat hy in beter stant uw saecken heeft geset.
Ja, bidt met alle kracht, dat hy u wil vergeven,
Wat uw aelwaerdigh vleesch voor desen heeft bedreven;
En als uw swaer gemoet aldus ontladen is,
Tast dan uw eygen aen, dat is recht aelemis;
En stelt van nu voortaen wel vast in uw gedachten,
Dat ghy van vuyl gewin u sult gedurigh wachten.
Siet daer, beminde ziel, dit is de rechte voet,
Hoe ghy nootdruftigh volck uw gunste toonen moet.

Tweede leer.
Dat men onrechtvaerdigh goet moet soecken aen de rechte eygenaers te
doen wederkomen.
Genes. 4. v. 7. Wanneer ghy vroom zijt, soo zijt ghy aengenaem, zijt ghy
daere tegen niet vroom, soo rustet de sonde voor de deure, doch en laet
ghy niet haren wille, maer heerscht over haer.
Een man viel sieck te bed, en al de medecijnen
Verklaerden dat eerlangh zijn leven sou verdwijnen;
De siecke, des verschrickt, gingh siften sijn gemoet,
En vond sijn huys verrijckt met onrechtvaerdigh goet.
Hier op heeft sich een strijt in sijnen geest verheven,
Of niet het vuyl gewin te rugge dient gegeven,
Of aen den eygenaer of aen den erfgenaem,
Maer hier toe toont het vleefsch hem bijster onbequaem;
Dat riep: Zout ghy het lant, soo langh by ons beseten,
En daer tot heden toe geen menschen af en weten,
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Gaen geven aen een vent die u niet eysschen kan?
Dat waer een dwase daet van soo een deftigh man.
Ey, siet uw kinders aen, die van u sijn geboren,
Al wat ghy wedergeeft dat is voor haer verloren.
De man die stont verstelt, mits hem het vleesch bevecht,
En dat met groot gewelt, als aen het goed gehecht.
Hy dacht en overdacht den gront van dese saecken,
Onseecker langen tijt wat hy behoort te maecken:
Maer siet, in dit gepeys rees hem een beter geest,
Die maeckt dat sijn gemoet den hoogsten rechter vreest.
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Hy laet na dit gepeys zijn kinders binnen komen,
En seght'er met bescheyt wat hy had voorgenomen:
Doch om met beter schijn hier in te mogen gaen,
Sprack hy op dese wijs de rouwe gasten aen:
‘Ick heb onlanghs geleert van wijse medecijnen,
Dat reuck van menschevlees de koortse doet verdwijnen;
Nu, dit kan zijn gedaen oock door uw minste lit,
Ghy, die mijn kinders zijt, vergunt uw vader dit:
Komt maer in dese kaers uw kleynste vingers steecken,
Dat sal de bange koorts en al haer pijne breecken;
Ja, 't sal een teycken zijn dat ghy mijn kinders zijt,
Soo ghy om mijnent wil een weynigh pijne lijdt.’
De jeught hoort met gemack haer oude vader spreecken,
Maer niemant is gesint haer vingers uyt te steecken:
Het vlammen van de keers dat scheen haer bijster heet,
Een yder is verschrickt oock van het minste leet
De man seyt wederom, het moeste soo geschieden,
En ginck met grooten ernst zijn kinders dit gebieden;
Maer 't viel haer seltsaem in, dies bleef een yder staen,
En wat de vader seyt, niet een en wilder aen.
Als dit de man vernam, soo ginck hy overleggen,
En na een korte wijl begon hy dit te seggen:
‘Wat ben ick voor een bloet, die soo een lange tijt
Heb binnen my gevoelt een steege sinnestrijt?
Sal ick in 't helsche vier mijn ziele laten brengen,
Daer niet een kint voor my sijn vinger wil versengen?
Neen, jongers! hoort een woort: ick heb onwettigh goet,
Dat wil ick laten gaen aen die het hebben moet.
Ick wil in stillen geest en in gerustheyt sterven,
Maer wil mijn vuyl gewin geen kinders laeten erven:
Ick wil geen ziel-verdriet, en min noch helsche pijn,
En, met een woord geseyt, ick wil Zaccheus zijn.
Wat sal onwettigh goet aen iemant konnen baten?
't Is beter goet te doen, als schatten na te laeten.
Geen kint en wijt het oyt sijn ouders grooten danck,
Een eeuwigh qualick zijn dat duert te bijster lanck.’
Hier op soo liet de man een trouwen vriend ontbieden,
Die seyt hy sijn belangh en wat'er moet geschieden:
En na sijn laetste wil ten vollen is verstaen,
Soo wort het naer den eysch van stonden aen gedaen.
Toen was de man gerust en gaf hem om te sterven,
En badt dat hy van Godt genade moght verwerven:
Hy gaf den schepper danck, en na een kort besluyt,
Hy keert hem naer de want en blies het leven uyt.

Recht ende christelijck gebruyck van den rijckdom.
Eerste Timot. 6. v. 9. Den rijcken in dese tegenwoordige werelt beveelt
dat sy niet hooghmoedigh sijn, noch haere hoope setten op de
ongestadighheyt des rijckdoms, maer op den levendigen Godt, die alle
dingen rijckelijck verleent om te genieten, dat sy mildadigh zijn, rijcke
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wordende in goede wercken, geerne mededeelende, leggende haer selven
wegh een schat tegen het toekomende.
Het is een groot verschil, en groot en rijck te wesen,
En gelt en 's werelts goet te dienen nevens Godt:
Het eerste, wat ick lees, en vind' ick niet mispresen,
Het tweed' is vuyl gewin, ja, tegen Godts gebodt.
De rijckdom in haer selfs is Godes eygen zegen,
En daerom dientse noyt van ons te zijn veracht;
Men kan in rijckdom sijn en gaen oprechte wegen,
Als menigh heyligh man voor desen heeft betracht.
Siet Lot en Abraham, siet Job en diergelijcke,
Let op haer maghtigh vee en ander groot beslagh:
Sy waren vorsten selfs en uyttermaten rijcke,
Gelijck men in de schrift ten vollen lesen magh.
Godts woordt gebiet ons niet den rijckom wegh te werpen,
Schoon men des veel besit hier in het aertsche dal;
Maer hier op dient de mensch de sinnen wel te scherpen,
Hoe een die rijckdom heeft die recht gebruycken sal.
Wel, dit wijst Paulus aen, daer hy de rijcke lieden
Ten besten onderrecht en stelt een vaste wet:
Vooreerst, hooghmoedigh zijn dat gaet hy hen verbieden,
En wil dat nooit de mensch op gelt sijn hope set.
Op soo een lossen gront en is niet vast te bouwen,
Vermits het aertsche goet soo licht daer hene vlieght:
Op Godt, op Godt alleen moet yder mensch betrouwen,
Want dat de werelt geeft, dat is 't dat ons bedrieght.

Anders.
Siet ghy een mensch in noot, en wilt hem niet verachten,
Maer hoort hem met gedult in sijn bedroefde klachten;
Weest niet onstuymigh hart noch bitter tegens hem,
Maer geeft hem liever troost met een beleefde stem.
Als ghy nootdruftigh volck uw gunste wilt bewijsen,
En laet geen spijtigh woort uyt uwe lippen rijsen;
Ey, let oock datje nooit een schamel mensch bedroeft,
Maer geeft met bly gelaet die eenigh dingh behoeft,

Anders.
Wel dan, die rijckdom hebt, weest rijck in goede wercken,
En hebt een open hant ontrent een schamel mensch:
Dat sal u dienstigh zijn en naer den geest versterken,
En brengen aen de ziel een vollen harten-wensch.
Wie daerom rijckdom heeft, die maghse wel besitten,
Maer denckt, o Christen mensch en welgeminde vrient!
Dat liefde van het gelt u niet en moet verhitten,
Want Godt moet zijn geeert en boven al gedient.
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Dat aelmoessen verlossen van de dood ende niet verarmen.
I Reg. 17. v. 9. Ende het woort geschiedde tot Elias, seggende maeckt u
op, ende gaet naer Sarphat, ende woont aldaer; siet ick hebbe een
weduwerouwe geboden datse u onderhoude. Doe maeckte hy sich op ende
ginck naer Sarphat. Vide tot aen 't eynde van 't capittel.
Godt onthiel eens sijn volck den aengenamen segen:
De lucht na langen tijt en gaf geen soeten regen;
Al wort'et lant geploeght en overal bezaeyt,
Daer wort noch evenwel geen koren afgemaeyt.
Elias was gewoon dat hem een swarte raven,
Dat hem een koele beeck voor desen plagh te laven,
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Maer siet, dat soet behulp dat liet toen van hem af,
Om dat de drooge beeck geen water meer en gaf.
Ey siet, de groote Godt heeft toenmaels goetgevonden,
Dat sijn bedroefde knecht moest elders sijn gesonden;
Hy wees hem tot een vrouw, een weduw sonder man,
Die in soo dieren tijt haer nau geneeren kan.
Elias komt'er by, en socht'er van te weeten,
Of hy van haer geback een koeck sou mogen eeten;
Maer siet, het eensaem wijf was oock in hongersnoot,
Haer keucken sonder spijs, haer oven sonder broodt.
Hoe kan ick, seyt de vrou, aen iemant spijse geven?
Ick heb voor mijn gesin geen voor-raet om te leven:
Want in mijn schrale trogh en is maer weynigh meel,
En, wat mijn flesse raeckt, van oly niet te veel.
Als ick en mijnen soon dit maer voor eens gebruycken,
Soo sal de bleecke doot ons oogen moeten luycken:
Want in mijn gantsch bedrijf en is geen voorraet meer,
Dit weet mijn innigh hert, en Godt, ons aller Heer.
Elias niet-te-min ginck wederom versoecken,
Gespijst te mogen zijn van haer gebacke koecken;
En seyd' haer boven dat: geeft my een kleyne beet,
Eer ghy en uwen soon hier van te samen eet.
Maer stelt dit soo gewis, dat of Godt quam te spreecken,
Dat u geen noodigh meel of oly sal ontbreecken,
Tot dat'er koelen dan, ja groot en machtigh vocht
Door al het gansche lant sal vallen uyt de locht.
Het wijf deed even soo gelijck Elias seyde,
En stracks vernam de man dat sy hem spijs bereyde;
Noch bleef haer huysgesin gansch in geen hongersnoot,
Vermits'er yder een ontfingh sijn noodigh broot.
Het backen aen de vrou en wort daer niet verhindert,
Want d'oly en het meel en wort daer niet vermindert,
Tot dat'er uyt de lucht een gullen regen quam,
En dat het dorre velt sijn voetsel weder nam.
Siet, wat een krachtigh werck dat Godt hier quam vertoonen:
Hy wou gelijck het scheen de milde vrouwe loonen.
Geeft, isser hongersnoot, kleedt, isser iemant naeckt,
Hier blijckt dat aellemis geen mensche bijster maeckt.
Want siet, uyt dit geval soo konje vorder leeren,
Dat Godt wil metter daet een gunstigh hert vereeren
Een backtrogh sonder meel, een tafel sonder broot,
Was in dat huysgesin een voorspel van de doot.
Maer siet, een kleyne koeck, uyt liefde wegh gegeven,
Die heeft'er twee gelijck behouden in het leven:
Het weynigh dat haer rest dat was haer leste meel,
En schoon men daer van eet, noch blijft'er evenveel.
Ey siet, hoe Godt besorght, en sent oock milde gaven
Aen die mildadigh zijn en holle buycken laven:
De doot had in dit huys alreeds een voet geset;
En siet, een open hant die heeft het spoock belet.
Op desen gront soo magh ick dan nu heden schrijven,
Wat dat de bleecke doot is machtigh wegh te drijven.
Het minste dat men geeft is menighmael bequaem,
En 't is den grootsten Godt ten hooghsten aengenaem.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Dorcas van den dooden opgeweckt, vermits behulpsaemheyt gedaen aen
den armen.
Hand. Apost. 9 v. 36. Ende als Peters alle hadde uytgedreven, knielde hy
neder ende badt, ende kerende hem tot den lichame, seyde Tabitha staet
op' ende zy heeft haer oogen opgedaen, ende Petrum gesien hebbende zat
sy op.
Maer hier dient noch een stuck de vrienden aengewesen,
Dat wy in Godes woord met groot vernoegen lesen;
Siet, Dorcas was gereyst, haer leven had gedaen,
Haer leden waren kout, haer ziele was gegaen.
Het lijck dat wort beschreyt, en die ontrent haer weenen,
Die sie ick dat gewis uyt goeder harten meenen,
Dat Dorcas evenselfs is waert te zijn gespaert,
Om datse deelsaem was en van een milden aert.
Daer stont het vrouwenrot met droefheyt ingenomen,
Maer Simon wort versocht om daer te willen komen;
En mits het droevigh volck tot hem naer Lidda sent,
Soo doet hy haer versoeck en vint hem daer ontrent.
Daer wort de doode romp van yder een gepresen,
En hem wort evenselfs met vingers aengewesen
De mildheyt van de vrouw, bestaend' in menigh kleet,
Voor naeckt en schamel volck by Dorcas uytgereedt.
Wat doet de groote man? Hy, sonder veel te seggen,
Gaet hem voor sijnen Godt met ootmoet nederleggen,
En blijft soo wat alleen; doch na een diep gebedt,
Soo wordt het doode rif gesont daer heen geset.
Het schijnt dat even Godt doe hadde voorgenomen,
Dat Dorcas wederom in 't leven soude komen:
Op dat het goet behulp van soo een milde vrouw
Het onvermogent volck ten goede dienen sou.
Hoe aengenaem moet Godt een milden gever wesen!
Een lichaem nu ontsielt dat is terstont verresen;
En hoe dat ick het vat, en heb ick noyt verstaen,
Dat Petrus soo een werck oyt elders heeft gedaen.
Wel, ghy die na de doot zijt weer gesint te leven,
Ontsluyt uw karigh hert en leert oock milde geven:
Siet, Dorcas evenselfs is hier getuyge van,
Dat ja, een milde ziel de doot verwinnen kan.

Giericheyt ende schaersheyt tegen den armen is als een hittige zieckte in
de ziele, ende dat soodanigen gebreck geduerende des menschen leven
dient verwonnen ende verbetert.
Luc. 16. v. 19. Wanneer de rijcke man Lazarus sagh in Abrahams schoot,
seyde hy vader Abraham ontfermt u mijnder, ende sent Lazarum, dat hy
het uytterste zijns vingers in 't water doope ende verkoele mijn tonge, want
ick lijde smerte in dese vlamme, maer Abraham antwoordde, kind gedenckt
dat ghy uw goet ontfangen hebt in uw leven, ende Lazarus desgelijcks het
quade: ende nu wort hy getroost, ende ghy lijt smerte.
De giericheyt voorwaer dat is een herteplaege,
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Vermitse brant verweckt oock in een koude maege:
Want schoon een gierigh mensch bekomt een rijcken schat,
Hoe groot sijn rijckdom is, hy wort des nimmer sat.
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Schoon dat hy veel bekomt, hy sal nogh meer begeeren,
Want hy en weet dat vier niet van hem af te weeren:
En dickmael is zijn brant soo uyttermaten groot,
Dat hy geen koelte vint oock na de koude doot.
Ey, siet den rijcken man noch desen brant gevoelen,
Als hy wat vochts begeert om hem te mogen koelen:
Maer siet, dat kleyn versoeck dat wort hem afgeseyt,
Mits hy dien heeten dorst niet af en heeft geleyt,
En dat te rechter tijt. Oock schoon hy was gebeden,
Hy voedt het monster aen oock tegen alle reden;
Hy sloot, elendigh mensch! sijn hart en ingewandt,
En dat 's de rechte gront dat hy gedurigh brandt.
Wel is'er nu een mensch genegen wegh te jagen
Een brant, die na de doot de ziele plagh te knagen,
Die ga hier anders toe, en schieke sijn gemoet,
Dat hy tot sijn bederf dit monster niet en voet.
Siet, als'er vierigh zeer ontstaet in onse leden,
En dat de vuyle puyst niet op en wordt gesneden,
Soo brantse des te meer; maer geefse open lucht,
Soo wordt de felle pijn gedreven op de vlucht.
De geltsucht die een mensch van binnen komt te voelen,
Die moet een open hant te rechter tijt verkoelen;
En soo dat naer den eysch ten vollen wordt betracht,
Daer is geen twijfel aen, de pijne wordt versacht.
Die puyst, dit vierigh vier, die noem ick heete qualen,
Die in een gierigh hert gedurigh ommedwalen:
Die dienen uyt den geest als tijdigh weggejaeght,
Of anders staet de ziel hier na te sijn geplaeght.

Raet by den propheet daniël gegeven aen den koninck van babel, om godt
te versoenen, door genade te bewijsen aen de ellendigen
Daniel 1. v 27 Doe sprack Daniel tot den Koninck O koninck! laet mijnen
raet u behagen, ende breeckt uwe sonden af door geregtighheyt, ende uwe
ongereghtighheyt door genade te bewijsen aen de ellendigen, of'er
verlenginge van uwe vrede moghte wesen
Als Babels machtigh vorst veel groote koninckrijcken
Met kracht gedwongen had voor hem te moeten strijcken,
En dat noch bovendien het schoon Jerusalem
Lagh met den tempel selfs gebogen onder hem:
Soo wierd die groote prins in hooghmoet soo verheven,
Dat hy den hoogsten Godt geen eere wist te geven,
Hem quam een vreemde droom gesegen uyt de lucht,
Daer over dese vorst ten hoogsten was beducht:
Maer waer dit hene wou, en konde niemant seggen,
Siet, Daniel alleen die wist het uyt te leggen;
Want hy, van Godt verlicht, kon in het duyster sien,
En braght'et aen den dagh al wat'er sou geschiên
Godt, om in desen mensch den hooghmoet af te breecken,
Wou dat hy van sijn troon en kroon sou sijn versteeken:
Ja, dat hy als een beest sou wijden in het groen,
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Tot hy den hooghsten Godt sou eer en hulde doen.
De wijse Daniel, in soo verboste saecken,
Die wijst den koninck aen wat hy behoort te maecken;
Hy doet hem dit gespreck, en met een vollen mont,
Ontdeckt hy aen den prins wat hem te plegen stont:
‘O vorst! indienje wilt ontgaen gedreyghde plaegen,
Soo laet u mijn gespreck en desen raet behaegen:
En doet geen onrecht meer, gelijck ghy hebt gedaen,
Maer wilt na desen tijt op beter wegen gaen.
En op dat Godes Geest hem uwer moght erbermen,
Weest goet voor al het lant en gunstigh aen den armen:
Biedt aen 't noodruftigh volck een milt en open hant,
Van daer komt menighmael een zegen op het lant.
Siet, wat een wonder dingh! de koninck wordt geslagen
Met vreemde dwepery en dulle zinnevlagen;
Soo dat hy metter daet van yeder wort veracht,
En van sijn troon geset, en in het velt gebracht:
Daer ginck hy als een beest in vreemde bossen dwalen,
En moest, gelijck een os, van daer sijn voetsel halen:
Dies at hy anders niet als kruyt en enckel gras,
Tot hem de goede Godt van zijne quael genas.
Toen mocht hy wederom ontrent de menschen komen,
En wort by al het volck als koninck aengenomen:
Men gaf hem wederom zijn aengenomen kroon,
En sat weêr op een nieuw op sijn verheven troon.
Siet, by den goeden raet die hem was voorgeschreven,
En by de goede leer, door Daniël gegeven,
Wort oock het schamel volck den koninck aengebrocht,
Om nevens 't ander werck by hem te zijn bedocht.
Siet, uyt dit vremt geval dient yeder een te leeren,
Hoe Godts verheven hant is vaerdigh af te keeren:
Want als men wordt besocht met druck of sware straf,
Laet Godt dus menighmael van groote plagen af.
Denckt, in een rou gewoel van soo veel oorloghsaecken,
Hoe dat'et over al de groote legers maecken:
Hoe menigh schellemstuck wort hier en daer gedaen,
Die al voor Godes oogh ontdeckt en open staen.
Om al dit sondigh werck aen Godt te doen vergeten,
En schijnt hier Daniel geen beter raet te weten,
Als voortaen wel te doen, en staegh door aelemis
Te troosten treurigh volck, dat schrael en bijster is.
Hier aen meynt Daniel soo veel te zijn gelegen,
Dat hier door wordt verweckt des Heeren goeden zegen.
Onthoudt dit, waerde ziel! en sijt'er door vermaent,
Dat even dese plight den wegh ten Hemel baent.

Onder schijn van besorght te zijn voor den armen sijn eygen voordeel te
soecken, gansch hatelijck by Godt.
Johan 2 v 3 en Marci. 14 v. 3. Ende als Jesus te Bethamen aen tafel zat,
quam een vrouwe ende goot op zijn hooft een hostelijcke Nardus salve.
Daer op seyde Judas Iscariot, die hem soude verraden waerom en is dese
salve met verkocht voor drie hondert penningen ende den armen gegeven?
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ende dit seyde hy niet om dat hy besorght was voor den armen, maer om
dat hy een dief was.
Als Jesus waerdigh hooft met Nardus was begoten,
En dat door al het huys een soeten reuck ontstont,
Soo heeft de goede daet aen Judas gantsch verdroten,
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Dies roerd' hy overluyt sijn onbeleefde mondt.
Hy was juyst om dit werck genegen om te kijven,
Vergramt op dese vrou om dat'er was geschiet;
Hy sprack met stuur gelaet: wat magh het wijf bedrijven,
Dat sy dit dierbaer nat soo los daer henen giet?
Ey let, waer 't vrouwen breyn en vreemde sinnen loopen,
Sy doet een quistigh werck oock sonder iemants raet;
Men kan het rieckent vocht vry dier genoegh verkoopen,
En veel nootdruftigh volck kan hier door zijn gebaet.
Maer Christus, die den aert van Judas had doorkeecken,
En oock ten vollen wist wat geest den lincker dreef;
Vingh aen met vollen mont de vrouwe voor te spreecken,
Soo datse voor het volck en Godt onschuldigh bleef:
De vrouw heeft welgedaen, seyt Christus t' haren halven,
Want sy heeft tot het graf mijn lichaem toebereyt;
En daerom heeftse my op heden willen salven,
En siet, in dese reuck word ick haest neêrgeleyt.
Siet, Judas had de beurs, die was hem aenbevolen,
Om voor het huys te doen al wat dat hem betaemt:
Maer siet, de slimme gast die had er uyt gestolen,
En wort daerom een dief in Godes woort genaemt.
Al wat hier Judas sprack ten goede van den armen,
En was maer enckel schijn, en geensins ware daet:
Sijn hert wordt niet ontset voor schamel lieden kermen,
Al wat hem gaende maeckt en is maer eygen baet.
Wel, die sijn milde gunst wil aen sijn naesten plegen,
Die let op Godes lof, en niet op 's werelts eer:
Want soo sijn grilligh hart tot eersucht is genegen,
Soo vint hy geenen loon by Godt den opperheer.
Maer wilj' een leêgen buyck of grage monden asen,
Of anders gunste doen ontrent bedroefde liên:
En laet geen trommel slaen, oock geen trompetten blasen,
Want sonder groot gewoel soo sal dit best gediên.
Voor Godt vernedert zijn in ootmoet door gebeden,
Kan in een stil vertreck ten vollen wel geschiên;
En eenigh goet te doen aen Christi waere leden,
Dat is Godt aengenaem, al wort'et niet gesien.
Maer 't slimste noch van al dat hier in kon geschieden,
Was Judas vals beleyt door zijn vermomden sin:
Hy sprack, gelijck het scheen, voor naugesette lieden,
Maer sijn gansch oogemerck dat liep op vuyl gewin.
Ey let, ghy lieve ziel, uyt dat hier is geschreven
Hoe weynigh Godes soon van gelt en rijckdom houdt:
De slimste van den hoop heeft hy de beurs gegeven,
Die was dien vuylen boef ten vollen toebetrout.
Het zilver en het gout heeft Godt haer plaets gegeven
In 't onderaertsche rijck, gansch verre van den dagh:
Maer 't is in onsen tijt soo wonder hoogh verheven,
Soo dat'et hedendaeghs ten hemel rijcken magh.
Ach! waerom gaet het volck uyt diepe kuylen halen,
Dat buyten 's menschen rijck by Godt is neêrgeleyt?
Mijn ziel vergaept u niet aen alle dees metalen,
Waer door man, vrouw, en maeght met selden wort verleyt.
Wat sal ick tot besluyt van desen handel schrijven?
Siet, als ick daer op denck, soo stae ick als verbaest,
Wat sal een gierigh mensch door geltsucht niet bedrijven?
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Het blijckt dat menigh breyn van dese koortse raest.
Wie Christum heeft gevolght, hoe ver hy mochte reysen,
Die hadde noyt gebreck oock van het minste dingh:
Op voor-raet op den wegh en had hy niet te peysen,
Hy was van all's voorsien al waer hy hene gingh.
Wat vingh dan Judas aen zijn meester te verraden,
Gelijck hy heeft gedaen met voorbedachten zin?
Gewis een helsche geest die heeft het hem geraden,
Want wat hy oyt bestont dat was om vuyl gewin.
En, dat het slimste was, noyt heeft hy voorgenomen
Te gaen tot zijnen Godt, dat had hem best gepast:
Maer tot een recht berouw en is hy noyt gekomen,
Hy nam, vernickert wicht, zijn toevlucht tot de bast.
O Godt! soo ghy de mensch in zonden laet volherden,
Wat sal hy, nietigh wicht! wat sal hy niet bestaen!
Wat sal, almachtigh Godt! wat sal van hem gewerden!
Hy sal naer 't eeuwigh vier met groote passen gaen.
Ick bid u, geeft het gelt niet meer soo groote krachten,
Gelijck het heeft gehad tot heden op den dagh,
Maer stort uw milden geest tot binnen ons gedachten,
Op dat een schamel mensch daer van genieten magh!

Hope van toekomende dient tot opweckinge van miltheyt van aelmoessen.
My dunckt dat ick hier sie den grooten Alexander,
Die als hy rechten wou zijn zegenrijcke stander,
Om soo een machtigh heyr te brengen op de baen,
Dat hem geen koninckrijck sou tegen mogen staen;
Soo gingh hy even toen sijn hals- en hooftjuweelen,
En al zijn machtigh goet door al de legers deelen;
Soo dat'et aen het heyr en oock sijn vrienden scheen,
Dat door te milde gunst sijn groote macht verdween.
Hier op quam seecker man van sijn vertrouwdste vrienden,
Die hem toen in den raet en in het leger dienden,
Die seyde: ‘machtigh vorst, uw gunst is al te groot,
Ey segh, wat houje toch voor ons en uwen noot?
't Is u genoegh bekent wat groote legers hoeven,
En als ghy niet en hadt dat sou ons gantsch bedroeven:
Ghy weet door mild te zijn betaelt'er niemant schult:
Ey let, wat ghy voor ons en u behouden sult.’
De vorst hier tegen aen: ‘ey, laet uw vreese wijcken,
Ick sie een open deur tot vreemde koninckrijcken:
Mijn hoop, geminde vrient, is my soo hoogen schat,
Als of ick in mijn hant de gantsche werelt had.
Siet, als ick eenigh lant sal hebben ingenomen,
Dan sie ick even nu hoe duysent menschen komen,
En brengen aen het heyr een grooten overvloet,
Al wat men voor de noot of anders hebben moet.
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Och, of het Christenvolck, met soo bespraeckte monden,
Op soo een vaste hoop, den Heere spreecken konden,
Als zy voor schamel volck haer beursen open doen,
En naeckte leden kleên en leêge buycken voên!
Och, ofse dan haer siel, en al haer nagedachten,
Eens stelden op het heyl dat sy hier namaels wachten!
Dat is een hooger werck, als dat de Griecksche vorst
Geduerigh overwoegh in zijn verheven borst.

Ecclesiast 14 v. 14. Vergeet den armen met als ghy eenen vrolijcken dagh
hebt, soo sal u de vreughde toekomen die ghy begeerende zijt

Aelmoessen vergeleecken by verscheyde manieren van koren zaeyen gelijck
hier nader te sien is
Spreuc Sal Cap. II. v. 26 Wie koren inhout, die vloecken de lieden daer
en tegen zegen komt over die gene die 't verkoopt.
Die voor nootdruftigh volck is broot gewoon te breecken,
Wort met een ackerman te rechte vergeleecken,
Meer als op eene wijs. Dunckt u dat vreemt geseyt?
Soo dient'et, naer my dunckt, wat naerder uytgeleyt.
Siet, als een vilsen boer, genegen om te sparen,
Neemt voor en stelt'et vast sijn koren te bewaren,
Hout al de solders toe, en sluyt het edel graen;
Ey, let hoe dese mensch het sluyten sal vergaen:
De bouw-kunst schijnt den man geheel te sijn vergeten,
Want voor hem sal de muys het beste koren eten;
En komt'er vocht ontrent, zijn gansche wasdom schiet,
Dies wort de solder groen en anders blijft'er niet.
Als dan den ooghst genaeckt, en dat de naeste buren
Sijn dapper in de weer en vullen gantsche schuren,
Dan vint de spaerder niet, als slechts een kale gront,
En niet een eenigh graen ten dienste van den mont.
O, als den grooten oogst van alle 's werelts volcken
Sal worden afgemaeyt, hier boven in de wolcken,
Is dan uw solder leêgh, uw schuren sonder graen,
Soo sal 't aen die het raeckt voor eeuwigh qualick gaen.
Treet hier wat dieper in: wilt ghy veel korens maeyen,
Soo moetje niet alleen en hier en ginder zaeyen:
Uw saet dient uytgestroyt, en dat aen alle kant,
Want daer geen saet en valt, daer blijft onvruchtbaer lant
Daer kan geen ander kruyt als mos en distels groeyen,
Dies kan het nimmermeer van koren overvloeyen:
Een acker wel besaeyt en naer den eysch geploeght,
Is, die met schoon gewas den lantman vergenoeght
Siet, die na 't aertsche dal verwacht een beter leven,
Moet openhartigh zijn en milde leeren geven:
't Is vast, dat onse Godt een gunstigh hart bemint,
Gelijck men in de Schrift op hondert plaetsen vint.
Onthout dit, lieve ziel, en leert vry milde deelen,
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Dat sal u beter sijn als hant- en hooft-juweelen:
Daer hoeft geen ciersel meer aen dit bouvalligh lijf,
Hebt oock geen kost te doen ontrent een prachtigh wijf
Men hoeft ontrent mijn lijf geen wapens op te rechten,
Dat laet ick helden doen die voor de landen vechten:
Ick wil geen opgepronckt, geen rijck of machtigh graf,
De kuyl is my genoegh die ick mijn vrouwe gaf.
Godt lof! ick ben ontlast van diergelijcke lusten,
Het sal my vreughde zijn by haer te mogen rusten,
Tot Godt het nietigh stof en gantsch het aertsche dal,
Door sijn geduchte macht, geheel vernieuwen sal.
In huys-raet, lieve ziel, wilt geen meer gelt besteden,
Gebruyckt uw vorigh tuygh en hout u soo te vreden,
En wort niet ongesint al wort'et bijster out:
Waer toe naukeurigh zijn hier in dit sondigh wout?
Wat voort uw kinders raeckt: laet die naer reden leven,
En tot een stil versoeck haer sinnen overgeven;
Maer prent my dese les wel vast in uw gemoet:
't Is oock de kinders nut wat hier de vader doet.
En wie en vint'et niet in menigh boeck geschreven,
Dat meest de lust bestaet in middelmatigh leven?
Men siet, dat groote storm en felle donder slaet,
Al wat'er prachtigh is en hoogh verheven staet.
Siet, als een schamel mensch van ons iet heeft genoten,
Soo heeft'et menighmael den gever eerst verdroten,
Om dat hy heeft gemeent, dat soo een schamel man
Hem nu of nimmermeer iet weder geven kan.
Maer dit en moet geen mensch sijn leven oyt verdrieten,
Men sal te sijner tijt de vrucht daer van genieten,
Te weten, als de mensch, na weynigh vremt geval,
Ten lesten voor den Heer in vreught verschijnen sal.

De heere christus seyde tot de vrouwe die sijne voeten gesalet hadde uwe
sonden zijn u vergeven, gaet henen in vrede
Ende siet een vrouwe, welcke een sondaresse was, als zy vernomen hadde
dat hy in des Phariseen huys aen tafel sat, braght zy een glas met zalve,
ende van achter sijne voeten staende, begost weenende zijn voeten nat te
maken met hare tranen, ende zy droogdese met den hayre haers hooft,
ende kuste sijne voeten, ende zalfdese met de zalve, ende hy seyde tot haer
uwe sonden zijn u vergeven.
Als seecker jonge vrou den Heere quam begroeten,
En goot welrieckent nat ontrent zijn reyne voeten,
Doen wierd tot haer geseyt: vriendinne, weest verblijt!
Godt schelt van heden af uw groote sonden quijt.
Ick wil oock dit geval hier onder nedersetten,
Ick bid u, lieve vrient, hier op te willen letten,
Al is 't van ouden tijt, des echter niet-te-min,
Daer steeckt, naer mijn begrijp, een goede leeringh in.
Maer iemant sal misschien hier over komen vragen,
Hoe dit te passe komt in dese laetste dagen?
Dit sal haer vrage zijn, maer 't heeft geen vaste gront,
Noch naer de oude wet, noch naer het nieuw verbont.
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Siet, Christus is geweest, maer is van hier gescheyden,
Op dat hy voor zijn volck een plaetse sou bereyden;
Van hem en is voortaen hier niet een eenigh lit,
Vermits hy boven ons en in den Hemel zit.
Dit is de waerheyt selfs, maer op den dagh van heden
Zijn hier noch in het lant veel Christi swacke leden.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

742
Ghy seght my wederom: hoe kan men dit verstaen?
Wel vrient, tot uw bericht, ick wil hier klaerder gaen:
Een litmaet van den Heer noem ick een rechten armen,
Die dient by ons verhoort in sijn verdrietigh kermen:
En wie aen soo een mensch en troost en gunste biedt.
Dat rekent Christus selfs als waer het hem geschiedt.
Soo wort het dan geseyt, en dat met goede reden,
Dat noch zijn onder ons veel Christi swacke leden:
En siet, de rechte zalf die hier oyt dienen magh,
Is, als men gunste biedt en troost aen haer geklagh.

Dat wanneer ons iets goets naer lichaem of ziele overkomt, men alsdan
den armen behoort gedachtigh te wesen, gelijck alhier by de joden gedaen
is.
Esther 9. v. 22. Ende doe de Joden tot ruste gekomen waren van hare
vyanden, ende de maent die hen verandert was van droeffenisse in
blijtschap, ende van rouwe in eenen vrolijcken dagh, doen seyden zy dat
zy dezelve dagen maken souden tot dagen der maeltijden, ende der
vreughde, ende der sendinge van deelen aen malkanderen, ende gaven
aen den armen.
Wanneer'er eenigh heyl is iemant toegekomen,
Het dient van onse Godt met ootmoet aengenomen:
Al wat men goets ontvangt, het komt uyt zijn beleyt,
Dies dient hem staege lof en danck te zijn geseyt.
Mijn ziel, als eenigh goet is my of u verkregen,
Het daelt ons altemael uyt Godes milden zegen:
Ghy, toont dan wat voor gunst ghy uwen naesten draeght,
Want 't is een offerwerck dat Gode wel behaeght.
Soo gingh het Joodsche volck den grooten schepper dancken,
Wanneer het was verlost van Hamans snoode rancken;
Een wees, een weduwvrou, een onderdruckte man,
Die hadd'er soete smaeck en recht gevoelen van.
Uw leven, waerde ziel! is nu gansch hoogh gekomen,
Des dient by ons bedacht en waer te zijn genomen,
Hoe wonderbaren gunst dat Godt ons heeft getoont,
En hoe hy over al ons sonden heeft verschoont.
Godt heeft u eens gestelt in hoogh verheven staten,
En ghy hebt ongekreuckt die eere konnen laten;
Dat menigh ander mensch niet wel en is geluckt,
Want die sijn uyt haer eer met schande wegh geruckt.
Ghy kont voortaen den staet geen dienste meer bewijsen;
Wat kunje beter doen als Godt alleen te prijsen?
Ghy kunt dan, lieve ziel, ghy kunt niet beter doen,
Als naeckte leden kleên en leêge buycken voên.
Godt heeft op uw bedrijf zijn zegen laten vloeyen;
Ey, laet nu uw gemoet van rechte liefde gloeyen:
Daer toe is nu uw dienst en anders niet bequaem;
Wel, stelt dan in het werck dat Godt is aengenaem.
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Op 't selve.
Het was een blijde tijt en van een lustigh wesen,
Als door gansch Israël de schepper wiert gepresen:
Vermits dat Godes arck ter plaetse wierd gebracht,
Die David even toen bequaem en dienstigh acht.
De vorst, die aen het volck toen gunste wou bewijsen,
Liet dat ontallick heyr gelijck een koninck spijsen;
En op dat yder een moght bly en lustigh zijn,
Vereert hy al den hoop met dranck van hupschen wijn.
Die wort toen yder een in volle maet geschonken,
Oock die in langen tijt geen wijn en had gedroncken;
Een die te rechter tijt een droevigh mensch verheught,
Geeft aen sijn eygen selfs en aen sijn naesten vreught.
Ick segge, tot besluyt, wilt dese leer onthouwen,
't En sal u, lieve ziel, uw leven niet berouwen:
Denckt op nootdruftigh volck en op een schamel mensch,
Als Godt in eenigh deel verleent uws herten wensch.

Siet I Corint. 16 v. 2.3.

Is gierighheyt een wortel van gebreecken, soo moet miltheyt een wortel
van deughden zijn.
Hagai 1. v. 19. Ghy siet omme naer vele, doch ghy bekomt weynigh, ende
als ghy het in huys gebracht hebt, soo blase ick daer in waerom dat?
spreeckt de Heere der Heyrscharen? om mijns huys wille dat woest is,
ende dat ghy loopt elck voor zijn eygen huys, daerom onthouden haer de
hemelen dat'er geen dan en is, ende het land onthout zijne vruchten.
De gierighheyt die is, dus hoor ick Paulus spreecken,
De gierighheyt die is een wortel van gebreecken,
Een oorspronck van bedrogh en alderhande quaet,
Dat by het onwijs volck niet selden ommegaet.
Men siet den meesten hoop, van 's avonts tot den morgen,
Haer eygen saecke doen, haer eygen huys besorgen,
En Godes Heyligh werck wort achter rugh gestelt;
Dies siet men menighmael dat Godt de werelt quelt,
Dat Godt de werelt straft, zoo dat geen soeten regen,
Geen dauw, geen noodigh vocht van boven komt gesegen,
Soo dat het vruchtbaer lant, hoe wel het wort gebout,
Sijn vruchten niet en geeft, maer als gesloten houdt.
Wel, wort de gierighheyt soo leelijck ons beschreven,
Soo dient de mildigheyt het tegendeel gegeven,
En dient daerom genaemt de wortel aller deught,
Een oorspronck van geluck en van de waere vreught.
Wanneer'er tegen een verscheyde dingen strijden,
Het eene dient geroemt, het ander is te mijden:
Dit wordt de jonckheyt selfs in scholen oock geleert,
Soo dient dan by gevolgh een milden geest vereert.
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Anders.
Vide Erasm. in tract. de immensu Dei misericordia in fine
Een seecker deftigh man1) die heeft een boek geschreven,
En in het licht gebracht en aen den tijd gegeven;
Een boeck, dat ons vertoont met woorden van de kunst,
Hoe groot dat aen den mensch is Godes milde gunst.
Hier gaet sijn nette pen veel nutte dingen seggen,
Hier gaet hy op het lest gewisse gronden leggen,
Hoe dat een nietigh mensch dit heyl bereycken magh,
En stelt dit gansch geheym als in een klaeren dagh.
Ick wil hier, seyt de man, geen menschen overlasten
Met wonder groot beslagh van bidden, treuren, vasten;

1) Erasmus.
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Onthoudt hier mijnen raet, die wijst een wisse baen,
Waer door ghy sult tot Godt en in den Hemel gaen.
Stelt vast in uw gemoet dat ghy u wilt erbermen,
Als ghy een schamel mensch voor u sult hooren kermen,
Als ghy een huysgesin sult vinden sonder broot,
Als u een weduwvrou sal klagen haren noot.
Vertroost een droevigh hert, en wilt de naeckte decken,
Ghy sult des Heeren gunst tot in de siele trecken.
Dit is Erasmus les, die hy ons Hollant geeft,
Waer door ons nietigh lijf en oock de ziele leeft.
Voeght hier dan vorder by den onbegrepen segen,
Die ons door Godes gunst ten lesten is verkregen:
Voorwaer een nutte leer en waerdigh datse leeft,
Als die ons 't recht verstant, van waere mildheyt geeft.
O Godt! uw grooten naem moet eeuwigh zijn gepresen,
Voor 't onbegrepen heyl dat ghy ons hebt bewesen,
Door uw geminden Soon; stort danck in ons gemoet,
En geeft ons rechte smaeck van sijn vergoten bloet!

Dat het geven van aelmoessen, als aen den heere christus selfs gedaen, in
Godts woordt wert opgenomen
Matth 25 v. 40. Voorwaer, ick segge u, voor zoo veel ghy dit een van dese
mijne minste broeders gedaen hebt, dat hebt ghy my gedaen
Hoort, vrienden! sooje wilt veel naeckte lijven decken,
En soeckt oock tot het werck uw zinnen op te wecken,
Die hecht in sijn gemoet de gront van dit gedicht,
Het sal hem dienstigh zijn tot aen het eeuwigh licht.
Siet, alsser eenigh mensch een weldaet heeft ontfangen,
Die is dan ongerust en krijght een groot verlangen,
Hoe dat hy wederom aen soo een gunstigh man
Zijn liefde, zijn behulp, sijn vriendschap toonen kan.
Nu weet ick niet een mensch, die soo ons heeft verbonden,
Of soo een maghtigh heyl tot ons heeft afgesonden,
Als Godt, die milde bron, die alle dingen geeft,
Waer door ons nietigh lijf en oock de ziele leeft.
Voeght hier dan vorder by den onbegrepen zegen,
Die ons door Godes gunst ten lesten is verkregen,
Dat is Godts eygen soon, dat onbevleckte lam,
Dat tot ons eeuwigh heyl hier in de werelt quam.
Wel, is soo grooten heyl van Godt ons toegekomen,
Soo spreeckt de reden selfs dat ons dient waergenomen,
En dat met alle vlijt, ja met geheele kracht,
Hoe dat een danckbaer hert tot Gode dient gebracht.
Hoe kan'er eenigh mensch aen Godt sijn liefde toonen?
Hoe kan die niet en heeft den grooten schepper loonen?
Waer is soo grooten prins of soo verheven man,
Die iet ten besten heeft dat Godt bevallen kan?
Wat segje? lieve ziel! my dunckt ghy staet verslagen,
Om iet te mogen doen dat Gode sal behaegen:

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Ey, staet een weynigh stil, ick wil u doen verstaen,
Wat dat in dit geval ons dienstigh is gedaen:
Daer is een seecker volck dat Godt ons heeft bevolen,
Daer op zijn liefde brant gelijck als heete kolen,
Dat heeft Godts eygen soon in sijne plaets gestelt,
Gelijck zijn heyligh Woort ons over al vermelt.
Wat seyt doch hier de Schrift, waer uyt dit is gesproten,
Dat hier een seecker volck het leven heeft genoten?
Is 't om den grooten lof van haer vermaerde deught,
Dat haer is toegestaen een onbegrepen vreught?
Is 't om dat dese schaer voor desen heeft gestreden,
En voor het vaderlant veel ongemack geleden?
Is 't om dat onder haer een grooten Rabbi was,
Die eer hy immer sterf veel duysent boecken las?
Is 't mits dat dese schaer veel dingen heeft geschreven,
Die na des schrijvers dood noch lange sullen leven?
Is 't mits het deftigh volck veel wetten heeft gemaeckt,
En dat haer wijs bedrijf aen al de werelt smaeckt?
Neen, neen, beminde ziel! de Schrift geeft ander reden:
't Is om het goet gedaen aen Christi ware leden,
't Is mits haer gunstigh oogh gedurigh stont gewent,
Die Christus heeft verlicht en voor de zijne kent.
Vraeght ghy wie dese zijn? Het sijn bedruckte menschen,
Die niet tot haren troost als Godes zegen wenschen;
Die Godes eygen volck, ja huysgenooten zijn,
En dat in waere daet, en niet in losse schijn.
Als ghy die lieden siet en haer bedroefde dagen,
Schoon sy oock haren noot aen u niet komen klagen,
Siet dan haer droeven staet met medelijden aen,
Want wat'je dese doet, dat hebje Godt gedaen.
Doet droeve lieden wel en dat op vaste reden,
Want Christus houtse selfs als voor zijn eygen leden:
En wat dit minste lit door uwe gunst geniet,
Dat neemt ons Heylant aen als waer het hem geschiet.
Siet, als'er eenigh mensch verreyst in vreemde landen,
Indien hy vrienden eert gelijck als waerde panden,
Die spreeckt dan tot sijn volck: doet wel aen desen vrient,
Hy heeft in mijn bedrijf my dickmael wel gedient:
En als ick wederom sal van de reyse keeren,
Dan sal ick uwe gunst met meerder gunst vereeren;
Want datje desen man of dienst of vrientschap doet,
Of dat het my geschiet, ick hou het even goet.
Indien een machtigh vorst u dit eens quam te seggen,
Ghy soudt het voor gewis in uwen boesem leggen,
En staegh indachtigh zijn wat dat'er dient gedaen,
Om met die groote man in gunst te blijven staen.
Ghy siet dan, lieve ziel, hoe veelderhande saken
Ons tot een milden geest genegen konnen maken:
Dies, als mijn sinnen gaen door soo een groot getal,
Soo vind ick noch een plaets die treft ons boven al.

't Generale hier op slaende.
Beginnende Matth. 25. tot het eynde van 't capittel.
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Ende als de Zone des menschen komen sal in sijne heerlijckheyt, ende alle
de heylige engelen met hem, alsdan sal hy sitten op den troon sijner
heerlijckheyt, ende alle volcken sullen voor hem vergaderen, ende hy salse
van malkanderen scheyden gelijck een harder de schapen van de bocken
scheydet, ende de schapen
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sal hy tot sijn rechterhant setten, maer de bocken tot sijn linckerhant. Dan
sal de koningh seggen tot die gene die tot sijn rechterhant zijn sullen:
komt, ghy gezegende mijns vaders, besit ersselijck dat koninckrijcke dat
u bereydt is van de grontlegginge der werelt. Ick ben hongerigh geweest,
ende ghy hebt my gespijst, dorstigh ende ghy hebt my te drincken gegeven,
een vremdelinck ende ghy hebt my geherberght, maeckt ende ghy hebt my
gekleedt, ick ben kranck geweest ende ghy hebt my besocht, in de
gevangenisse ende ghy zijt tot my gekomen. Dan sullen hem de
rechtvaerdige antwoorden Heere, wanneer hebben wy u kranck, ofte alsoo
gesien? Ende de Koninck antwoordende sal tot hen seggen, voorwaer
segge ick u, soo vele als ghy eenen van desen mijnen mensten broederen
gedaen hebt, dat hebt ghy my gedaen. - Siet in tegendeel des
onbarmhertigen vervloeckinge.
Siet, Christus, Godes Soon, sal komen in de wolcken,
En dagen alle vleesch met schrickelijck geluyt;
Want hy sal rechter zijn van ons en alle volcken,
En spreecken over hen aldus het vonnis uyt:
Komt hier, gezegent volck! mijn vaders waerdste panden,
Die my eens decksel gaeft toen ick was sonder kleet,
Ghy, die my hebt besocht toen ick lagh in de banden,
En hebt my troost geweest in alderhande leet.
Komt hier, besit het rijck daer toe ghy zijt gekoren,
Eer ick den eersten gront des werelts had geleyt;
Komt hier, besit het rijck daer toe ghy sijt geboren,
En dat uyt enckel gunst voor u was toebereyt.
Maer ghy, vervloeckten hoop! die my nooit wou erbermen,
Schoon dat ick koude leet of ander hoogen noot;
Die nooit en hebt gelet op mijn verdrietigh kermen,
Al was ick sonder kleet en even sonder broot;
t' Sa, flux naer t'eeuwigh vier, dat midden in der Hellen
Voor u ontsteken is, en altijt branden sal:
Daer sullen u gestaegh de boose geesten quellen,
En dat sal voor u zijn een eeuwigh ongeval.
Siet, veelderhande deught kan in den mensche wesen,
En veelderhande goet kan by hem sijn gedaen;
Maer recht weldadigh zijn wort over al gepresen,
En daer op magh de ziel tot in den Hemel gaen.
Veel quaets aen d'ander sy wort by den mensch bedreven,
En veelderhande goet blijft by hem ongedaen;
Ach! siet, om een gebreck mist hy het eeuwigh leven!
Mits hy nootdruftigh volck niet by en heeft gestaen.
Let dan, o lieve ziel! en weeght my dese reden,
En blijft in dese plicht uw leven niet te kort,
Maer sent tot uwen Godt gedurigh uw gebeden,
Dat hy een milden geest in uwen boesem stort.

Anders.
Siet hier, geminde ziel! een les voor alle volcken,
Een vonnis, dat van Godt sal dalen uyt de wolcken,
Daer in de rechter selfs met klare woorden seyt,
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Dat voor een milde ziel den Hemel is bereydt.
Godt wil van heden af aen alle menschen toonen,
Hoe hy te rechter tijt sal milde gevers loonen,
En dat in tegendeel een wreck en vilsen aert,
Tot enckel zielverdriet voor eeuwigh wort bewaert.
Wel, is'er eenigh dingh in Godes woort te lesen,
Dat altijt dient bedacht en overdacht te wesen,
Soo is het dese plaets, die ghy hier boven siet:
Ach! wat ick bidden magh, mijn siel, vergeetse niet!
Siet, als een rechter selfs sijn reden komt te geven,
Waer op, na rijp beraet, het vonnis wort geschreven,
Dat is van groot gevolgh en schier gelijck een wet,
Daer op, geminde ziel, ten nausten dient gelet.

Op 't selve.
De gront van 't eeuwigh heyl en wort hier niet genomen,
Om dat veel ongemack is iemant overkomen,
Of dat hy om Godts kerck veel leets heeft uytgestaen,
Of dat hy aen het lant veel diensten heeft gedaen;
Of dat hy heeft gewaeckt oock wel geheele nachten,
En niet als heyligh werck en droegh in sijn gedachten;
Of dat hy heeft gevast en soberlijck geleeft,
En in sijn gantsche tijt noyt vrouw beslapen heeft:
Van al dat deftigh werck en wort hier niet geschreven,
Ja, niet een woort gemelt ontrent het eeuwigh leven:
Een goedertieren hert dat rechte liefde pleeght,
Dat is het eenigh werck dat in het oordeel weeght.
Of schoon dit seltsaem luydt, hoe kan dit sijn gebroken?
De mont der waerheyt selfs die heeft het uytgesproken
Wat naer het eeuwigh heyl en tot den Hemel leyt,
En wie in tegendeel den Hemel word ontseyt.
Als ick aen d'ander sy dit vonnis gae bemercken,
Dan sie ick diep geheym in Godes wonderwercken;
Ick sie met hertenleet en medelijden aen,
Die aen de lincker hant van Godt den rechter staen
Hen wort niet opgeleyt, dat sy, ongure menschen,
Niet anders sijn geweest als dreck en vuyle pensen,
Dat sy in quaet te doen, afkeerigh van de deught,
En hadden geen vermaeck, als in onkuyssche vreught.
En siet, het eeuwigh heyl en wort hun niet geweygert,
Vermits haer prachtigh hooft, in hooghmoet opgesteygert,
Heeft met de waere kerck en met den dienst gespot,
En met een trotsigh hert verlaten haren Godt.
Niet om dat haren geest, in lusten wegh gesoncken,
Te weynig heeft gevast en al te veel gedroncken.
Niet dat haer weligh hert, gedreven van de jeught,
Gedurigh besigh was met al te lossen vreught.
Hen wort niet opgeleyt dat sy de vrome quelden
En menigh vreedsaem lant gestaegh in roere stelden,
Dat sy, uyt broosen aert, gedurigh ongerust,
Alleen in vuyl bejagh genoten boose lust.
Niet, dat haer eerste tijt en al haer vorigh leven
Niet als ongure lust en ontucht heeft bedreven;
Niet, dat haer staegh bedrijf met hoeren ommegingh,
En des onmachtigh was en dat in alle dingh.
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Van al dit vuyl bejagh en alderhande sonden
En wort'er niet een woord in dit verhael gevonden.
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Het blijckt dat aldermeest in desen handel weeght,
Omdat haer gierigh hart noyt liefde heeft gepleeght.

Anders.
Wel als u zonde quelt, en al uw sinnen schromen,
Gaet dan tot uwen Godt en stelt dus uw gemoet;
Leer hier waer uw vertreck en toevlucht dient genomen,
Wat ghy uyt liefde geeft, is voor uw ziele goet.

Noch op 't selve.
Wat Christus heeft verdient is vry meer toe te schrijven,
Als al het sondigh werck dat iemant sal bedrijven:
Gaet daer met alle kracht, daer komt ons zegen van,
Want 't is de beste salf die wanhoop heelen kan
Die tot den Heere gaet, aleer het is te spade,
En uyt een recht berouw vertrouwt op sijn genade,
Hoe seer hy is beswaert, het sal hem beter zijn,
Want hy wort dan bevrijt van doot en helsche pijn
Of dan de Duyvel raest en hart begint te bassen,
Ghy hoeft op dit gespoock in 't minste niet te passen:
Siet, die sijn leven recht en dat naer desen voet,
Voedt heyl door al het lijf en troost in sijn gemoet

Anders.
Siet, in het oordeel selfs daer staet te sijn gewesen,
Wanneer het groot gebouw des werelds sal vergaen,
Daer wort een gunstigh hart van Godes zoon gepresen,
Als of Hem evenselfs de weldaet was gedaen.
Ey, siet aen d'ander sy, al wie heeft nagelaten
Sijn naesten goet te doen, die wordt van hem verjaeght:
Haer onschult diese doen en magh haer geensins baten,
Want door het eeuwigh vier soo worden sy geplaeght.
Ick segh dan tot besluyt: wilt milde leeren geven,
Dat sal oock als je sterft u op een nieuw doen leven;
Dan sal uw schuldenaer, dat's Godes eygen Zoon,
U brengen by de vreught en in sijns vaders troon.
Almachtigh eeuwigh Godt! wat sal ick nu meer seggen?
En is 't niet tijt en best mijn pen ter neêr te leggen?
Ick weet niet meer te doen, mijn breyn heeft uytgemaelt:
Is 't nu uw wil, o Heer! my uyt dit leven haelt.
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Geboorte-groet aen den edel. en groot-achtb.
heer Jacob Cats, ridder, out-raet-pensionaris
van hollant, enz.
Op zijn edel. acht-en-seventighste verjaringh, den 10den november 1655,
in 't bywesen van sijn kinderen, aen yeder van welcke hy al sijn wercken
in een boeck vereert, op Sorgh-vliet.
Ick kon, geleerde Heer, mijn pen soo niet bedwingen,
Of moest iets op den dagh van uw geboorte singen,
Dewijlze sich daar toe oneyndigh voelt verplicht:
Dagh, die het jaer-tal sluyt, na 't sien van 't eerste licht,
Van acht-en-zeventigh; een hoogh getal van jaren,
Daer in u niet alleen veel wonders is ervaren,
Maer onopspraecklijck zijn in al uw doen besteet;
De vrome treet de wegh der deught in lief en leet.
Soo haest ghy 't wezen kreeght ter stede Brouwers-haven,
Quam liefd' van boven af, om u het hert te laven
Met Goddelijcke melck by 't moederlijcke zogh,
En queeckt' de deughden aen, die al de wereld nogh
Ziet in'er volle bloey, als wonderen vertoonen.
Als ghy te Ziericksee, uw school-plaets, quam te woonen,
Stijght voort der dichtren Godt van zijn Parnassus af,
Die uyt de henghste-bron u volle stralen gaf
Van 't ziel-ontstekend sap, daer uyt geheele stroomen
Van veersen zijn gevloeyt en in het licht gekoomen;
Dat Middelburgh getuyght, en Dordrecht tuygen kan,
Hoe zy, oock gantsch Euroop geeft daer getuygenis van
Door 't tal dier kindren, die haer eere noch vergrooten
Door d'eer, die ghy door hen, en zy door u genooten:
En d'algemeene raedt van Hollandts vrye stant
Heeft achtien jaren langh u in een staet geplant,
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Die haer vereeren zal zoo lang'er menschen leven;
En moest met groote danck u vryheyt wedergeven
Die ghy gerustigh op uw Zorgh-vliet nu geniet,
Daer ghy, in uw gesicht, op dees verjaerdagh ziet
Uw waerde kinderen, zoo veel'er noch af leven,
Uw lieve nichten met uw wel-beminde neven.
Nu Anna Cats niet leeft, bekleet Elisabeth
Met haer gemael de plaets, die haer in 't voorrecht zet,
En straelt als een prinses, die met gezielde loncken,
Tot tweemael, 's minnaers hert, kon metter liefd' ontsoncken.
Heer Jan van Wernhout, nu getogen over zee,
Om meerder kennis, laet sijn broeder oock zijn steê,
De jonge Jacob Cats, door u die naem genooten,
Uyt hope van uw naem en eere te vergrooten,
Godt geef (dat u en hem tot zalighheyt gedy!)
Uw zuyvre meningh nooit daer in bedrogen zy,
Maer hy zoo 't voorbeelt volght, dat ghy hem hebt gegeven,
Dat yder in hem zie de groote Cats herleven;
En dat Cornelis, die hem volght, dit oock betracht.
Hy die de deughden eert, vereert oock zijn geslacht.
En Hendrick, die zijn naem door 't Peterschap verkregen
Des grooten Hendricx heeft, die 't vaderlandt den zegen
Der goude vryheydt won, ick wensch hem van diens deught,
Zoo veel, roem-waerde Heer, als ghy hem wenschen meught.
Francois en Adriaen, de jonghste jonckers mede,
Dat elck een baeck verstreck in deught en goede zeden.
De schoone Elizabet, die naem kreegh door die geen,
Die met'er lieve licht voor desen u bescheen,
Uw oudste dochters kint, om welckers aenschijn spelen
De zoete lockjes niet alleen, die minnaers streelen,
En lonckjes die het oogh zoo hemels van'er schiet,
Dat d'allervrijste zich daer door gevangen ziet,
Maer oock de kracht van geest, die geest sou konnen geven
Den genen, daer men nooit zagh eenigh geest in leven;
Zy leeft in 's Grootvaers dicht, ja zoeckt'er leven door,
En leent die wetenschap haer herte, tongh, en oor.
Jannette die ons toont een openhartigh wesen,
En doet in haer gelaet een vrolijck zieltje lezen,
Ja, licht oock in uw self op uw geboorte-dagh,
Indien 't noch met u is, gelijck het eertijts plagh.
Marie die nau toont het eêlste van'er jaren,
Gelijck een jonge spruyt haer teder groene blaren,
En Amaranthe die wel jonger, niet te min,
Tot een vercieringh streckt van 't gantsche huysgesin,
En Anna wien m' 'er naem kan voor en achter lezen,
En veel aenvalligheyt in 't minnens waerdigh wezen,
Zit met haer zusteren en broeders in de rij,
Die 'k wensche dat voor noch de lestemael niet zy,
Maer Godt, belieft het hem, vernieuwe menighmalen!
Mary van Waelsdorp die met Pompe hier komt pralen
In haer vereende staet, om meed' als deelgenoot,
Te weten by de vreughd, daer ghy er op ontbood:
'k Wensch haer zoo veel geluks, als twee vereende menschen
In onderlinge liefd, ter werelt is te wenschen:
Zoo oock Elisabeth, die zuyvre maeghderoos,
Ofz' oock een egemael tot haer geselschap koos:
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En Anna Catharijn, het alderjonghsle Muschje,
Aan wien dat Cato zelf zou smeecken om een kusje;
En alle die by dees genoemden d'eer van u
Genieten, dat se zijn op uw geboortdagh nu,
In top van uwe tijt, die noch meer tijt verdiende,
Tot nut des vreemdelinghs en eere van de vrienden;
En dat de dierbre gift, by u van zoo veel jaer
Met moeyt en lust vergaert voor yder een van haer,
Een levens spiegel zy, daer inse klaer beschouwen,
Al wat verworpen dient, en wat'er dient behouwen.
Hoe wellust, adel, jeughd, de rijckdom, ja de faem
Noch met de wereldt moet verliezen haren naem,
Dewijl de tijt haer slijt, die weder wordt verwonnen
Van d'alvernielbre dood, en die van d'onbegonnen
Nooit-eyndend' eeuwighheyt, zien sy in 't eerst gezicht;
Maer dat'er binnen schuylt, geeft hen een hooger licht:
Daer vint de geest haer lust, en wat'er kan vermaecken,
De ziel zich in een gloet van heyligh' yver blaken,
Zoo dat'er niemant zy, op uw geboorte dagh,
Op dese feeft en gift genood, die zeggen magh,
U voor zoo dierbren schat genoegh te konnen loven
En dancken, midtse ver gaet lof en danck te boven;
Dat al de werelt zich dan stel in dese ry,
Ick voel my zelven oock van dese schult niet vry;
O neen! 'k beken dat graegh, die duyzentmael meer eeren,
En gunst van u genoot, als ick oit moght begeeren,
Al dat ick dan kan doen, beleefde heer, is dit,
Dat hy, die al de maght van hoogh en laegh besit,
Indien 't u zaligh is, u uyt genae wil geven,
Dat ghy noch menigh jaer mooght op uw Sorgvliet leven,
En sonder eenigh pijn, op dat de soete lust,
Die u soo langh vermaeckt', toch nimmer sy geblust;
En als 't sijn Godheyt dan niet langer wil gehengen,
Maer u begeert, van hier, in beter plaets te brengen,
Daer alles heyligh is, en uw herboorte dagh
Wel neme haer begin, maer nimmer enden magh,
Soo wensch ick, dat de schaer, nu rondom u geseten,
Met u de zaelge spijs der eeuwighheyt magh eeten,
In 't aensien van het lam, het leven en het licht,
Dat ons de ziel ontsteeckt, en suyvert ons gesicht.
J.J. SCHIPPER.
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Tachtigh-jarige bedenckingen,
daer in aengewesen wort, hoe alle passien,
driften, ja gebreken der menschen soo bestiert
konnen worden, dat de selve aen ziel en lichaem
gesontheyt konnen geven en oock bewaren:
verrijckt met vele gedenckwaerdige
geschiedenissen en leer-stucken daer uyt getogen
mitsgaders het
Tachtigh-jarigh leven ende huis-houdinge dus
gemelden heers op Sorgh-vliet.
Kort begryp van het gene in dit navolgende werck wort verhandelt:
quidquid agunt homines votum, timor, ira, voluptas, gaudia,
discursus nostri farrago libelli.
Eerst de Inleydinge, waer in wort aengewesen:
De verdorventheyt des menschen, en waer door hy de sieckten en de doot selve
is onderworpen geworden.
De waerdigheyt des menschen na ziel ende lichaem, ende door wat middel de
selve lange in gesontheyt by malkanderen zijn te houden.
Waerom de menschen in de eerste tijden veel langer leefden als sy nu doen.
Of het leven door de kunst of eenigh middel verlenght kan worden.
Dat het schrijven van de bewaringe der gesontheyt dienstigh ende nootwendigh
is.
Van de gesontheyt en hare waerdigheyt.
Waer in de selve gelegen is
Waer in het leven bestaet, en door wat middel het selven in gesontheyt gehouden
wort.
In het eerste deel wort gehandelt van de beweginge des gemoets in 't gemeen,
veroorsaeckt wordende door verscheyden menschelijcke driften, met de middelen
tot afschaffinge van de selve dienstigh wesende
{ Van de droefheyt

}

{ Van de nijt.

}

{ Van liefde.

}

{ Van eergierigheyt.

}
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En in 't besonder van de { Van gierigheyt.
volgende tochten, te weten:

} Verciert met vele
gedenckwaerdige
exempelen dienende tot
inbindinge ende matigen
van de selve.

{ Van blijtschap.

}

{ Van gramschap.

}

{ Van vreese.

}

{ Van jalousie ofte
yver-sucht.

}

Alles besloten met de Tachtigh-jarige Bedenckingen van den Schrijver, handelende
van de hooghste vernoeginge van een Christelijck gemoet, tot welstant beyde van
Ziele ende Lichaem.
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In het tweede deel worden aengewesen middelen dienende tot bewaringe der
gesontheyt, genomen uyt de gront-regels van de Hooge schole van Salerne.
{ Van broot ende alderhande
koren-werck.
{ Van moes-kruyden, salaet ende
toekruyt.
{ Van eetbare wortelen.
{ Van aert-vruchten.
In het derde deel wort gehandelt:

{ Van heester-vruchten.

Van de lucht.

{ Van boom-vruchten met harde schellen.

Van de vier getijden des jaers.

{ Van boom-vruchten met sachte
schellen.

Van de winden, en wat veranderinge sy { Van suycker ende kruyt.
in de lucht en ons lichaem maken.
Van het onderscheyt der plaetsen ende { Van den oorspronck van het slachten
landen, en ende in 't welcke de gesontste der beesten ende verkiesinge van 't
zijn om sijn wooninge te nemen besonder vleesch.
{ Van het vleesch der tamme viervoetige
dieren.
Van de nootsakelijckheyt van spijse en
dranck in 't gemeen.

{ Van vogelen.

Van de beweginge ende ruste des
lichaems.

{ Van het gene dat van de dieren komt.

Van slapen ende waken.

{ Van visch.

Van af-setten ende behouden, als oock
van het by-slapen.

{ Van water.
{ Van wijn.
{ Van bier.
{ Van taback.
{ Van sont.

In het vierde deel wort aengewesen:
Hoe by een iegelijck in 't gemeen de gesontheyt moet worden bewaert.
Waer de ouders op moeten letten in het teelen der kinderen.
Teel-kunst voor de gene die genegen sijn haer gesin en met eenen de werelt te
vermeerderen.
In hoe veel maenden een kint voldragen wort.
Van den arbeyt ende het ampt der vroed-vrouwen.
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Dat het eerste sogh van de kraem-vrou de jonge kinderen nut en dienstigh is.
Dat elcke moeder haer eygen kinderen, soo het mogelijck is, behoort te soogen,
of anders wat minne sy sal verkiesen.
Hoe lange de kinderen moeten suygen, en hoe sy tot haer eerste seven jaren moeten
opgevoet worden.
Van de maniere ende opvoedinge der kinderen in de tweede en derde seven jaren.
Van de verkiesinge der spijse.
Van de mate der spijse, hoe veel, hoe dickmaels daeghs, ende wanneer meer tot
bewaringe der gesontheyt dient gegeten te worden.
Van drincken.
Van de oeffeninge en ruste des lichaems.
Van slapen en waken.
Van de lossinge des kamer-gancx, waters, enz.
Van de maniere des levens van oude luyden.
Van de maniere des levens der gener die een ongematight en swack lichaem hebben.
Wat de gene staet te doen die van verscheyden sieckten, ja van de doot selfs
gedreyght worden.
Wat de gene staet te doen, die even uyt een sieckte genesen zijn.
Volgen noch eenige gront-regels uyt de Aphorismen Hippocratis die van outs als
Gods-sprake zijn gehouden geweest.
Noch verscheyde by-spreucken, de gesontheyt ende goede manieren van leven
rakende.
Een beschrijvinge van heusse manieren over tafel te houden ende het tegendeel
te vermijden, met byvoeginge van eenige bysondere tafel-wetten.
Kort besluyt van 't werck.
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Tachtigh-jarige bedenckingen,
daer in aengewesen wort, hoe alle passien, tochten, driften, ja,
gebreken der menschen soo konnen worden bestiert, dat de selve
beyde aen ziel ende lichaem gesontheyt konnen geven en oock
bewaren.
Van de verdorvenheyt des menschen, en waer door hy de sieckten, en de
doot selfs onderworpen is geworden.
De mensch, het edel dier, door Godes hant geschapen,
Was om in stage jeught sijn lust te mogen rapen,
Was in het schoon priëel; en waer hy immer gingh,
Daer was hy aengesien als heer van alle dingh.
Hy vont een schoon gesicht, al waer de boomen groeyden,
Hy vont een soet geluyt, al waer de beecken vloeyden,
Hy vont een soeten reuck, alwaer hy neder sat,
Hy vont een soeten smaeck, alwaer hy fruyten at.
Waer dat hy quam gegaen, de soete vogels songen,
De vissen waren bly, de wilde dieren sprongen,
Het schaepje met de wolf gingh spelen in het groen,
En oock het felste beest dat quam hem hulde doen.
Hy wierd van alle kant getroetelt van de winden,
En geen ongure lucht en was'er oyt te vinden,
Daer quam geen felle vorst, die in de leden sneet,
Daer blies geen noortse buy, die in de wangen beet.
Geen koorts, geen vyerigh seer, geen pest of peper-koren,
Geen gicht, geen leelijck schurft en was'er noch geboren,
Geen damp, geen vuyle mist en vielder op den mensch;
Hy vont aen alle kant sijn vollen herten wensch.
Maer na dat hem de slangh met liegen had bedrogen,
En van sijn hooghste goet door listen afgetogen,
Doe was 't dat hy terstont in alle qualen viel,
Niet met het lijf alleen, maer even met de ziel.
Eylaes, het was verbeurt, al wat hy had verworven,
En hy vol slim bejagh tot in den grondt bedorven!
In hem en is geen deel tot aen het minste lidt,
Daer in geen slim bederf en vuyle kancker sit.
Soo is dan uyt der aert geen dood in ons gevonden,
Maer sy is in den mensch een straffe van de sonden:
Van daer komt ons het quaet, en al het swaer verdriet
Dat yeder menschen kindt hier op der aerden siet.
Wilt ghy daerom een koorts of ander quael genesen,
Of soeckje langen tijt in goeden stant te wesen?
Gaet eerst tot uwen Godt, en klaeght daer uwe pijn,
En wacht dan rechte baet van onsen medecijn.
Waer Adam niet verruckt door ongeregelt mallen,
Den Schepper af-gegaen, den Duyvel toegevallen,
Sijn af-komst, sijn geslacht, sijn bloet en edel zaet,
Dat ware noch gesont, en in een goeden staet.
Maer nu het eerste paer heeft, buyten alle reden,
Veracht den grooten Godt, sijn wetten overtreden;
Soo is de bleecke doot, en allerley gevaer,
Getreden in het werck, gekomen over haer.
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De sond', het vuyl gebroet, die heeft het al bedorven,
En om dit ongeval soo is de mensch gestorven,
Van daer komt ons het quaet, van daer gestagen druck
Van daer aen alle vleesch de grondt van ongeluck.
Met dat de mensch begon hem tegen Godt te stellen,
Soo voeght sich alle dingh, om hem te mogen quellen;
Want een die uyt de gunst van sijnen schepper raeckt,
Die krijght'et tegens hem, wat dat'er is gemaeckt.
De lucht gaf fellen windt, het water stuere vlagen,
Het aerdrijck giftigh kruyt, den hemel donderslagen,
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Een yder spout den mensch als in het aengesicht,
En denckt voortaen niet meer aen hem te sijn verplicht:
De sterren zijn vergramt, en laten droeve stralen,
Ja, dickmael slim vergif, hem in de reden dalen:
De maen verkout sijn breyn door vuyl en seltsaem vocht.
En schiet hem in het lijf een ongesonde locht.
Hier rijst een harde storm, en treft verheve wallen;
Daer schiet een blixem uyt, en doet oock ceders vallen;
En ginder blaeckt een vyer, dat uyt der aerden koomt,
Daer voor dat yeder landt en al de werelt schroomt.
Ach! hoe was eens de mensch in hoogen staet verheven,
Doen hy mocht over al sijn eygen wetten geven!
Doe kond' hy met een wensch of met een kleyne stem,
Al wat sijn ooge sagh doen buygen onder hem.
Het swijn, den oliphant, de leeuw en felle beeren
Die stilden haer gewoel alleen op sijn begeeren,
En waren staegh bereyt, om hem ten dienst te staen;
Nu komt een kleyne mugh, en doet hem oorlogh aen.
Na dat het grilligh wijf den misslagh had bedreven,
Soo was'et al verdriet in dit ellendigh leven;
Want daer het eerste volck mocht rustigh henen gaen,
Nam gantsch het aertsche dal een ander wesen aen.
Want sieckte, moeyte, sorgh, en duysent ongemacken,
Die quamen uyt de lucht op aerden nedersacken;
Siet daer, eylaes! de mensch in druck en stage noot;
En voor het losse spoock, soo quam de bleecke doot.
Soo haest de mensche leeft, begint hy oock te sterven,
En hy en kan voortaen geen stilstant meer verwerven;
Hy rent in grooten haest tot sijn bescheyden tijt,
Gelijck een snelle post, die vaerdigh henen rijt.
Hierom soo isser volck in ouden tijt gevonden,
Die klaeghden, als de mensch begon sijn eerste stonden:
En schoonder iemant kreegh een welgemaeckte vrucht,
Men hoorde geen gejuich, maer wel een droef gesucht.
Want als'er eenigh kindt op aerden was geboren
Soo scheen by al het volck de vreught te zijn verloren,
Een yeder was bedroeft, en maeckte groot geklagh,
Om dat men voor het kindt niet als verdriet en sagh.
Maer als de bleecke doot had yemant wegh genomen,
Dan sagh men enckel vreught de menschen overkomen,
Men nam het voor geluck, men was geheel verblijt,
Om dat van alle druck de mensch dan was bevrijt.1)
Maer siet, niet al het volck is van gelijcke sinnen,
Men vint'er die voor al het leven hier beminnen;
Doch by een ander volck, soo wort'et gantsch veracht,
Gelijck haer tegenstrijt hier onder werdt gebracht.

Edenckingen van den philosoph crantor, tot kleynachtige van 's menschen
leven.
Wat leven dat de mensch begrijpt in sijn gedachten,
Daer is maer enckel druck en onlust uyt te wachten;
Het gaet soo wonder vremt hier in het jammerdal:
1) Plutarchus.
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Men vint schier anders niet, als druck en ongeval.
Is yemant hoogh van geest en deftigh in verstande,
Soo wordt hy metter daet een slave van den lande,
Doet hy gelijck een dwaes sijn dingen sonder slot,
Soo is hy staegh veracht en alder werelt spot;
Is hy van kloecken aert en van gesonde leden,
Soo wil hy staegh het vleesch in vuyle lust besteden;
En is hy veeltijts sieck, hy lijt een stage doot,
En is een arrem mensch, al is sijn rijckdom groot.
Leeft hy ontrent een prins of krijght hy groote staten,
Hy moet van stonden aen sijn oude vrijheyt laten:
Wie sich in 't hof geneert die stelle desen voet,
Dat hy geringelt wordt en echter dancken moet.
Indien hy sich bemoeyt alleen met eygen saken,
Dat is een slecht bedrijf, hoe kan hem dit vermaken?
Is hy een acker-man, die korenlanden bout,
Dat is een staege sorgh die nimmer op en hout.
Soo hy een krijgsman wordt, soo moet hy dickmaels moorden,
Oock daer hy wordt onthaelt met gunst en soete woorden:
Maer soo hy niet en vecht, maer hout hem aen de rust,
Soo is hy maer een roof van die het maer en lust.
Indien hy over zee verhandelt rijcke waren,
Soo lijt hy stagen anghst oock van de minste baren;
Indien hy binnens landts een stillen handel doet,
Die geest hem staegh beslagh, maer nimmer machtigh goet.
Indien hy voorspoet heeft, soo wordt sijn hert verheven,
Hy wordt door sotte waen en hooghmoet aengedreven;
En wordt hy heel beswaert met druck en tegenspoet,
Wat is hy als een worm die in der aerden vroet?
Indien hy sonder gelt besoeckt de vreemde landen,
Soo treckt hem niemant aen by feyl van rijcke panden:
En reyst hy buytens lants en heeft hy machtigh gelt,
Hy sal met groote vrees gedurigh zijn gequelt.
Neemt hy een schoone vrou, sy baert hem duysent plagen:
Hoe licht kan haer gelaet een ydel oogh behagen?
En dat is stage sorgh. Neemt hy een leelijck wijf.
Soo heeft hy nimmermeer een eerlijck tijdverdrijf.
Is 't wijf geweldigh rijck en hy van kleyne renten,
Het wijf sal staegh verwijt hem in den boesem prenten;
En isse sonder geldt, sie daer een stage last,
Want goet van eene zy is veerdigh op gebrast.
Is sy van snegen aert en leestse wijse boecken,
Soo wil se meester sijn en haren man verkloecken;
Siet daer een twistigh huys. Indiense niet en weet,
't Is spijse sonder sout en niet een soeten beet.
Ten lesten is men jongh, de jeught is onbedreven,
En woelt als in een zee van dit ellendigh leven;
En wordt'er yemant out, soo naeckt sijn hooghste noot:
Eylaes! sijn kranck gestel dat worstelt met de doot.
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Wat dient'er meer geseyt? Wie kan hem nederstellen,
Of hem sal eenigh dingh in geeft of leden quellen;
Geen mensch is sonder druck hoe vrolijck dat hy leeft,
Dewijl oock evenselfs een roosjen prickels heeft.
Eylaes! het aerts vermaeck dat heeft een droevigh wesen,
Want van gestage vreught en heeft men noyt gelesen;
Het is dan alderbest en verr' de minste pijn,
Of noyt te zijn geteelt of haest een lijck te zijn.

Tegen-bericht van metrodotus tot groot achtinge van 's menschen leven.
Wat staet kan eenigh mensch op aerden overkomen,
Daer niet een soet vermaeck kan werden uytgenomen?
Noyt soo verbosten tijt of soo bedroefden jaer,
Of een, die leven kan, die wordt'er vreught gewaer.
Heeft yemant kloeck verstant, soo wordt hy staegh gepresen,
En voor een lant-juweel met vingers aengewesen;
En is hy sonder breyn soo is hy sonder last,
Men siet oock prinssen selfs met gecken wel gepast.
Is hy geduerigh wel en sonder krancke dagen,
Soo is hy recht bequaem om lusten na te jagen;
En is hy swack van aert en dickmaels niet te wel,
Schoon hem de doot genaeckt, 't en is hem geen gequel.
Indien hy in het hof met vorsten wil verkeeren,
Hy kan sijn lagen naem en duyster huys vereeren;
Indien hy stilheyt soeckt en maer het sijne doet,
Sijn eygen vooght te zijn dat is geweldigh soet.
Staen hem de velden aen, en gaet hy landen teelen,
Dat is een soet bedrijf; wie kan het oyt verveelen?
Wil hy een koopman zijn, en zeylen van de ree,
O wat een machtigh goet ontstaet'er uyt de zee,
Indien hy winste doet, soo kan hy vrolijck leven,
Hy krijght dan menigh vriend en meer dan honderd neven;
En lijt hij staegh verlies, hy wordt een deftigh man,
Die al wat werelt heet, met voeten treden kan.
Wil hy een krijgs-man zijn, soo kan hy dickmaels maeyen,
Daer hy noyt ploegh en sont, en noyt en dede zaeyen:
En soo hy d'oorlogh haet en lieft een stillen geest,
Soo is hy wel getroost oock als een ander vreest.
Verreist hy buyten 's landts, en kan hy wel betalen,
Waer dat hy komen magh, men sal hem wel onthalen;
Of is sijn beurse licht, hy draeght te minder last,
Soo dat hy lustigh is en op geen rover past.
Indien sijn jeughdigh hert genegen is te trouwen,
Waer vint men soeter vreught als by de jonge vrouwen?
Of is hy meer geneyght om niet te zijn gepaert,
Soo is hy sonder sorgh waer dat hy henen vaert.
Indien het echte bedt hem kinders heeft gegeven,
Hy siet in hare jeught gelijck een ander leven.
Indien hem uyt het bedt geen echte vreught en wast,
Soo heeft hy vrouwen lust en echter geenen last.
Trout hy een schoone vrouw, wat kander soeter wesen,
Sy kan sijn gulle jeught en heeten brandt genesen:
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Of isse niet te moy, en keurt haer niet te naeu:
By nachte, lieve vrient, sijn alle katten graeu.
Krijght hy een geldigh wijf, wat kan hy meer begeeren?
Op vrouwen maghtigh goet, daer kan men lustigh teeren;
Heeft sy in tegendeel maer weynigh by gebracht,
't Is seker dat het wijf hem des te meerder acht.
Indiense geestigh is of heeftse veel gelesen,
Sy kan voor al het volck gelijck een raets-heer wesen;
Of heeftse geen verstant als van haer doecken huyf,
Een man leeft sonder twist by soo een tortel-duyf.
Wat meer? Is yemant jonck, dat zijn de beste tijden,
De jeught is enckel vreught en lust aen alle zijden.
Indien den ouden dagh tot sijnen haert genaeckt,
Siet daer de rechte staet die hem eerwaerdigh maeckt.
Het is dan sonder gront dat veel onsoete menschen,
Of noyt te zijn geweest of korte dagen wenschen;
Al is hier somtijts druck, des echter niet-te-min
Het wan-genoegen selfs brenght dickmael voordeel in.

Van de waerdicheydt des menschen, na ziele en lichaem, ende met wat
middelen de selve in gesontheyt langh by malkanderen gehouden werden.
Maer schoon al is de mensch, door onvoorsichtigh mallen,
Uyt sijn gedurigh heyl in stagen noot gevallen,
Noch is, des niet te min, het edel menschen kint
Het schoonste dat men weet en op der aerden vint;
Hy gaet des niet te min met opgerechte leden,
Is deftigh in vernuft en machtigh in de reden;
Hy siet den hemel aen met opgetogen geest,
Dat niet en werdt gesien in eenigh ander beest;
En Godt, de rechte bron van allerley genaden,
Noch gunstigh aen den mensch en sijn geheele zaden,
En heeft niet al te mael de krachten wegh-geruckt,
Die hy in alle dingh te voren had gedruckt;
Daer is uyt enckel gunst noch zegen in gelaten,
Die aen het kranck gestel sou namaels mogen baten:
Ja, waer een nieuwe quael in eenigh landt ontstaet,
Daer geeft de goede Godt al weder nieuwen raet.
Maer niet als door verstant, door vlijt en kloecke sinnen,
En laet de wijse Godt ons eenigh voordeel winnen;
Tot sweet sijn wy gedoemt, mits Adam qualijck gingh,
En dat is heden noch de prijs van alle dingh.
Soo is dan by de mensch met alle vlijt te trachten,
Hoe dat hy door de kunst sijn qualen magh versachten;
Hoe dat hy door verstant moght weeren uyt het bloet,
Al wat hem ongemack en eenigh hinder doet.
't Is vry een nutter saeck gesont te mogen blijven,
Als door een machtigh kruyt de sieckten wegh te drijven;
't Is beter 's vyants heyr te weeren uyt de schans,
Als binnen aen te gaen een ongewisse kans.
Men kan een linnen kleedt met looge, seep, en assen,
Al was'et vuyl begaet, wel net en suyver wassen:
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Maer denckt vry, dat'et werck niet in sijn stant en blijft,
Nadien men in de wasch al vry wat harde vrijft.
Is even met den mensch hier in aldus gelegen:
Want schoon hy door de kunst verlichtingh heeft gekregen,
Hy wordt'er door verswackt, hy wordt'er door ontset,
En staegh soo blijft'er yet dat hem van binnen let.
De beesten van het wout die kijcken na der aerden,
Vry slechter als de mensch en van geringer waerden,
Maer hy, een edel dier en van een hooger aert,
Siet na den hemel toe, van waer hy is gebaert.
Het velt dat geeft ons heylsaem groen,
Oock veel dat hinder plagh te doen,
En wie doch heeft'er noyt gegaen
Daer distels by de rosen staen?

Waerom de menschen in de eerste tijden langer leefden, dan sy nu doen.
De menschen die wel eer hier op der aerden waren,
Beleefden menighmael de negen hondert jaren,
Vol kracht en goede jeught; men vont geen droeve pijn,
Geen pest, geen heete koorts, geen quastigh flerecijn.
Maer nu een swacker tijt tot ons is afgekomen,
Soo heeft een rasser doot de werelt ingenomen;
Gicht, scheurbuyck, kuch, graveel en ander ongeval
Die vielen uyt de lucht, en vlogen over al.
Geeft reden mijn vernuft: De wereld eerst geschapen,
Liet uyt haer gulle schoot een machtigh voetsel rapen;
Het was of edel zaet, of wonder schoon gewas,
Al wat men uyt het velt of van de boomen las.
Geen mensch en wert verswackt door lust of gulsighheden,
Maer yeder spitt' het lant en oeffend' soo de leden.
Men at geen leckerny, maer slechts gemeene kost,
En water uyt de beeck dat was hun soete most.
De sterren, niet vergift met ongesonde qualen,
Die gaven enckel heyl en geen ongure stralen,
Maer dat ick hooger acht, de mensch als nieu geplant,
Quam eerst als uyt den vorm van Godes eygen hant:
Dat van den schepper komt, hoe kan dat licht bederven?
Dat uyt het leven rijst, hoe kan dat haestigh sterven?
O, groote levens-vorst! o, 's menschen hoogste goet!
Komt woont noch binnen ons, doch meest in ons gemoet.
Maer mits den langen tijt, soo is dat onse jaren,
Oock voor den ouden dagh, haer swackheyt openbaren,
't En gaet de mensche niet gelijck het eertijts gingh1),
Hy is een roock een damp, een teêr en nietigh dingh.
Dus dient hier op gelet, en noyt te zijn vergeten,
Want soo spreeckt Godes woord en veelderley poeëten:
Wat dat men lesen magh, men vint'et over al,
Dat ons geheel bedrijf is druck en ongeval.
1) Job.
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De ciersels van het wout, de frisse boom-gewassen2),
Zijn op bequamen gront ons leven toe te passen:
Haer groen, des somers kroon, dat wort des winters roof,
En siet, een jonger bladt verdrijft het oude loof.
Wy groenen in der jeught en hebben blijde dagen,
Maer worden van de doot allenskens weggedragen;
Al leeft men somtijts langh, des echter niet-te-min,
Daer komt haest ander volck, dat neemt ons plaetsen in.
Dit heeft oock heydens volck voor desen wel geweten,
Dat in een korten tijt de mensche werdt versleten,
En 't is bedenkens waert dat Xerxes eertijts sprack,
En dat hem menighmael sijn moedigh herte brack:
Men hout dat Xerxes op den dagh,
Als hy sijn machtigh leger sagh,
Als hy sijn ruyters over al
Sagh draven in het groene dal,
Stont treurigh midden in het heyr,
En sloegh sijn hooft en oogen neer:
Men sagh genoegh aen sijn gebaer,
Dat sijn gepeys was wonder swaer.
Een van den raet, een deftigh man,
Die vraeghder hem de reden van,
Die vraeght wat dat'er is gebeurt,
Dat soo een machtigh prinse treurt,
Daer hy geen man in 't leger siet,
Die hem niet lijf en leven biet.
De koningh sprack: ick sie de maght,
Die staegh op mijn bevelen wacht;
Ick sie hier menigh dapper helt
Blymoedigh treden op het velt;
Ick sie het noch en even wel,
Soo baert het my een droef gequel,
Want segh toch eens: na hondert jaer,
Waer sal se zijn, dees groote schaer?
Eylaes! verstoven als een kaf,
Eylaes! verschoven in het graf.
Dit sey de vorst, en tot besluyt,
Soo bersten hem de tranen uyt.
Wel nademael de tijt soo kort ons is besneden;
Soo dient een yeder mensch te leven na de reden:
Niet gulsigh in de spijs, niet overdadigh zijn,
Ontrent het echte bedt noch in de frisse wijn.

Of het leven door de kunste of eenigh middel verlenght kan worden.
Het is een hard geschil, en over langh gedreven,
Hoe dat de gronden staen van ons ellendigh leven,
En of Godt aen den mensch als door een stale wet,
Sijn dagen heeft bescheert, sijn palen vast geset,
En of hy met beleyt en door gesette reden,
Een vaster levens-kracht kan brengen in de leden?

2) Hom.
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Dan of een yeders tijt soo vast versegelt staet,
Dat hem geen kunst en helpt, geen hinder oyt en schaet?
Hy, die van al het stuck de gronden soeckt te kennen,
Die tale na het werck van al de soete pennen,
Die onse Beverwijck1) te samen heeft gebracht,
Daer wordt het diep geheym getogen uytter nacht.
't Is dan mijn voorstel niet, hier dieper in te treden,
Want tot soo grooten werck behoeft een langer reden,
Maer om hier kort te gaen, soo segh ick heden dit,
Een yder neem 'et op tot sijn bescheyden wit:
Het eynde van den mensch is aen den mensch verholen,
De middels even wel zijn yeder een bevolen;
Ghy, doet wat u betaemt, en t'huys en over al,
En weest dan voort getroost hoe Godt het schicken sal.

Dat het schrijven van de bewaringe der gesontheyt dienstigh en noodigh
is.
Wie pooght gesont te zijn en dat voor lange jaren,
Moet staegh voor vreemt gewoel sijn innigh hert bewaren;
Want als sijn beste deel komt om te zijn geroert,
Soo wort terstont het lijf door tochten wegh gevoert.
En hier uyt wordt de mensch ontstelt door droeve qualen,
Die na een korten stont door al de leden dwalen,
Dies wordt ons wel geleert, als dat een stil gemoet,
Is niet den geest alleen maer al de leden goet.
Maer yemant sal misschien hier tegen komen drijven,
Dat geensints noodigh is van dit beleyt te schrijven:
Vermits dat kruyt en salf en dranck is sonder vrucht,
Ten zy dat yemant queelt of in benautheyt sucht.
Dat noyt de medecijn en dient te zijn gebeden,
Als yemant wacker is en van gesonde leden,
Dat even Godes Soon die gronden heeft geleyt,
En dat het waerheyt is al wat de waerheyt seyt.

Ovid 3. de Ponto. 4.
Die groeyt en bloeyt in goeden staet,
En hoeft geen dranck, of meesters raet;
Maer voelt'er yemant droeve pijn,
Die roepe dan een medecijn.
Maer vrienden, hoort een woordt! indien de menschen waren,
Als in den ouden tijt en langh verloope jaren,
Men hoefde geen behulp van eenigh heylsaem gras,
Vermits en spijs en dranck voor yeder heylsaem was.
Vermits oock boven dien meest alle menschen aten,
Alleenlijck voor den noot, en geensins boven maten;
Dies was haer lichaem sterck, haer geesten wonder fijn,
Want al wat voetsel gaf, dat was hun medecijn.
1) Siet hier op Epistol. quast. D.D. Beverwijck.
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Maer nu meest al het volck genegen is te brassen,
En met een stagen lust op haren mondt te passen,
Zijn alle menschen swack. Ey, seght my toch een reys:
Wie isser recht gesont of leeft'er na den eysch?
Gantsch weynig, na men siet, want schier van hondert menschen,
Is niemant soo gestelt, gelijck het is te wenschen.
Daer hapert altijt wat aen 't een en 't ander lit,
Vermits een stil bederf in ons verholen sit.
Maer Godt de sone spreeckt van recht gesonde lieden,
En raet hun t'haren dienst geen meester oyt t'ontbieden;
Doch vrienden, letter op en vat de sake wel,
Wat by hem is geseyt is even ons bevel.
Maer leeft na desen boeck en laet de medecijnen,
Ghy sult oock even selfs uw sieckten doen verdwijnen,
En 't is soo grooten deught dat yemant 't sijne spaert,
Als dat hy over zee om groote winste vaert.
Te leven na den eysch, op spijs en dranck te letten2),
Daer toe geeft ons de kunst al vry bequame wetten,
En dat men dit beleyt oock veeltijts wel behoeft,
Heeft menigh deftigh man met eygen daet geproeft.
Ja, op dit gantsch beleyt is menigh boeck geschreven,
Dat nut en dienstigh is om langh gesont te leven;
Ghy sult oock even selfs, na vlijtigh ondersoeck,
Veel nutte dingen sien oock in dit eygen boeck.

Van de gesontheyt en hare waerdighheyt.
Gesontheyt, hoogste schat, die wy op aerde kennen,
Ghy wordt hier af-gebeelt by twee geleerde pennen,
Op dat een yder mensch moght kennen uwen aert,
En hoeje dient geviert, en hoe te zijn gespaert.
Ghy zijt, o schoon juweel! voor alle dingh te prijsen,
Wie kan, na rechten eysch, u eer genoegh bewijsen?
Ghy zijt een rijck geschenck, dat van den hemel daelt,
En als een gulde son, hier op der aerde straelt.
Schoon yemant van het volck, tot hoogen staet verheven,
Magh boven sijns gelijck in glans en eere leven,
Magh groot zijn by een prins oock na sijn eygen wensch,
Soo ghy hem tegen zijt, het is een arrem mensch.
Schoon yemant maghtigh vee, door Godes milden zegen,
Schoon yemant groot beslagh van landen heeft gekregen,
Schoon yemants rijcke schat vervult een gantsche zael,
Ach! sonder uw behulp, wat isset al te mael?
Schoon yemant voor hem siet een tafel vol gerechten,
Die staegh wert aengedist met hondert hupsche knechten,
Schoon yemant wert getoeft met alderhande wijn,
Zit ghy niet aen den disch, wie salder vrolijck zijn?
Schoon yemant hoort den sang van hondert schoone keelen,
En hoort'er geestigh volck op gulde snaren spelen;
Als ghy maer henen gaet en uyt de kamers vliet,
Soo is de gantsche vreught, eylaes! een enckel niet.
Schoon yemant is geplaetst, daer met een aerdigh jocken
Veel geesten besigh zijn om blijschap uyt te locken,
2) Vide Cornar. Lessi, en andere die geschreven hebben noopende de bewaringe van de
gesontheyt.
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Eylaes! de soete praet bevalt de gasten niet,
't En sy ghy aen het volck uw soete gunste biet.
Schoon dat de sonne schijnt en alle kruyden groeyen,
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Dat al het boom-gewas staet lustigh om te bloeyen,
En dat de koele Mey ons brenght den soetsten tijt,
't Is winter even wel, soo ghy'er niet en zijt.
Schoon yemant heeft de keur van duysent schoone vrouwen,
En magh op eenen tijt veel juffers onderhouwen,
Princesse! sonder u en heeft'et geenen val,
Want al wat honigh scheen en is maer enckel gal.
Wat dient'er meer geseyt van alle werelts saken,
Die niet gesont en is, wie kan hem vrolijck maken?
Wel aen dan, wieje zijt, gaet, soeckt dan aldermeest
Gesontheyt voor het lijf, en welstant in den geest
Nu, mits gesont te sijn is vry een grooten segen,
Soo was den ouden tijt hier wonder toe genegen.
Gesontheyt was geviert en wonder hoogh befaemt,
Soo datse metter tijt Goddinne wiert genaemt.
Hygieja! riep de Grieck, verleent ons frisse leden,
Ghy wert'er over al ootmoedigh om gebeden:
Men heeft tot uwer eer autaren opgerecht,
Ey, maeckt dat ons noch koorts noch ander quael bevecht.
De gantsche borgery tot aen de grootste lieden,
Die quamen u gestaegh haer offerhande bieden;
Een rustigh jongelingh die bracht u frissen wijn,
En riep dan overluyt: ey, wilt ons gunstigh zijn!
De gantsche maeghden-rey, die bracht u verse rosen,
In Venus schoon prieel van duysent uytgekosen,
Haer vlechten boven dien, soo geel als enckel gout,
Op datje langen tijt by haer verkeeren sout
Al waer men met een vrient aen tafel was geseten,
Uw huld' en offer-werck en wiert'er niet vergeten,
Op uw vermaarden naem moest eerst gedroncken zijn,
Dies raesd' het dertel volck gelijck een droncken swijn.
Ey siet, waer toe het volck hier voormaels is gekomen:
Sy hebben vreemt bejagh voor Goden aen genomen,
En 's hemels hooghste vorst en had des geenen danck,
En dat heeft soo geduurt veel hondert jaren lanck.
Nu, Godt zy eeuwigh lof! sijn onbegrepen wesen
Dient uyt ons gantsche kracht van yder een gepresen.
Hy heeft ons aengeseyt en openbaer gemaeckt,
Al wat het eeuwigh heyl van siel en lichaem raeckt.
Maer vrienden, naer ick merck, soo isser yet gebleven
Van dat ontuchtigh volck en van haer vorigh leven,
Ons gasten roepen noch: op uw gesontheyt, vrient!
En daer op drinckt het volck oock meer als yemant dient.
Ey, schaft die rancken af en laet ons matigh drincken,
En aen dat heydens volck na desen noyt gedincken.
Neemt Godt tot uw vermaeck, als schepper van den wijn,
En denckt aen sijnen naem, wilt ghy recht vrolijck zijn.

Waer in de gesontheyt bestaet.
En daeraen dient de mensch oock dit vooral te weten,
Hoe dranck hem hinder doet, oock veel en dickmael eten;
Al schenckt de wijngaertranck ons most en frissen wijn,
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Soo moet na rechte maet by ons gedroncken zijn.
Wie wenscht gesont te zijn, die moet hem staegh gewennen
Sijn wesen in te sien, sijn eygen aert te kennen;
Voor die een huys bewoont, is nut dat hy verstaet,
Hoe dat'et met den gront, met dack en kamers gaet.
Noch dient een handigh mensch met oordeel recht te weten
Wat kost hem dient gemijt en wat te zijn gegeten
De spijs geeft ons het bloet, en isset voetsel quaet,
't Is seker dat'et lijf in haest te gronde gaet.
Hier dient noch by gevoeght, hoe dat er aen de leden
Geen spijs en dient verschaft, als op besette reden;
Een keers gaet dickmaels uyt door al te gulle roet,
Het leven van den mensch door grooten overvloet.
Voorts dient'er oock besorght, dat ons de quade lusten
Niet brengen in den staet om niet te konnen rusten;
Het vleesch dient alle tijt gehouden in den bant,
Doch meest wanneer de jeught in onse leden brant.
Nu vrienden, soo ick kon, ick wou een yeder geven
De rechte wetenschap om wel te mogen leven;
Des sal door ons gedicht u werden toegebracht
Al wat tot uw gebruyck de konste dienstigh acht.

Waer in het leven bestaet, en door wat middel het selve in gesontheyt
gehouden wert.
Ons welstant wordt bewaert door veelderhande saken,
Daer op voor yeder mensch een regel is te maken,
Wel komt dan, wieje zijt, en hoort hoe grooten schat
Uyt dit eenvoudigh werck kan werden opgevat:
1. Wat lucht ons dienstig is, 2. wat kost ons plag te baten.
3. Hoe wat'er is verteert, dient uyt te zijn gelaten.
4. Hoe langh men slapen sal. 5. En hoe men waken moet.
6. Wat oeffeningh de mensch of nut of hinder doet.
Noch, hoe een sedigh hert sijn tochten moet bestieren,
Om niet onguur te sijn gelijck de wilde dieren.
Siet daer, wie hier ontrent sich wel generen kan,
Is in de levenskunst een sneêgh en handigh man.
Wel, treet dan dieper in, en gaet omstandigh letten,
Hoe ghy in desen wegh uw voeten hebt te setten.
Ghy vint hier op een ry het gantsch beslagh van al,
Dat, sooje 't recht begrijpt, u wel gedyen sal.
De luyster van een lamp die wordt by ons genoten,
Soo langh als d'olie duurt wel eer daer in gegoten,
Maer als dat noodigh vocht ten lesten is vergaen,
Dan heeft haer eerste glans en al haer licht gedaen.
't Is even metten mensch op desen voet gelegen,
Sijn edel levens-vat is Godes eygen segen:
Maer als dat is verteert, soo laet sijn leven af,
En wat'er overblijft, is voor het duyster graf.
Wel, om dit edel nat door kunst te mogen sparen,
Te voeden na den eysch, en dat voor lange jaren,
Soo leest dit ons gedicht, ick bidde vrienden, leest,
Hier is dat uw gebreck en swacken aert geneest.
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Van de beweginge des gemoets in 't gemeen
Het is een seltsaem werck, dat wy en alle menschen,
Die na gesontheyt staen en frisse leden wenschen,
Zijn besigh evenstaegh ontrent het lijf alleen,
En soecken des behulp, en willen anders geen.
Maer wie doch is soo dom, die noyt en heeft gelesen,
Dat uyt het lijf en ziel bestaet des menschen wesen?
Ey siet, dat lief-tal paer, gedommelt onder een,
Doet staegh en over al sijn saken in 't gemeen:
Een die recht wil verstaen en uyt de daet bemercken,
Hoe in ons overhant de ziel en lichaem wercken,
Die lett' hoe menighmael het gantsche lichaem hijght,
Wanneer men onversiens een vreemde tijdingh krijght.
En waerom wordt het bloet soo bijster opgetogen?
't Is mits het innigh deel te voren was bewogen;
Ghy dan, wie datje zijt, die siecke luyden dient,
En weest niet slechts haer lijfs, maer oock haer zielenvrient;
Want sooje maer alleen wilt op het lichaem achten,
Ghy sult in korten tijt uw siecken sien versmachten:
Wel vrienden, nu het lijf dus heult met onsen geest,
Let op het aertsche deel, maer op de ziele meest.
Leert uw verkeerden aert en quade driften temmen,
Want sooje dat volbrenght, ghy sult in weelde swemmen;
Doch hoe dit noodigh werck behoort te zijn gedaen,
Dat wil ick, t'uwen dienst, ten kortsten over gaen
Al wie soeckt wel te zijn, die moet voor alle dingen
Sijn drift, sijn herts-gewoel, sijn binne-krachten dwingen:
Want als het innigh deel niet uyt den regel gaet,
Al watje menschen noemt dat wordt'er deur gebaet.
Wel aen dan, schout verdriet, en nijt, en minne-vlagen,
Wilt oock te grooten vreught en gramschap van u jagen;
Drijft eer- en geltsucht uyt, weert anghst uyt uwen geest,
En maeckt dat ghy alleen den grooten schepper vreest.
Noch wil ick even wel van niemant oyt begeeren,
Dat hy uyt sijn gemoet sal alle tochten weeren,
Een geestigh hovenier besnoeyt het weeligh kruyt,
Maer roeyt noch even wel geen nutte planten uyt.
Een boom van wilden aert die kan het enten baten,
Hy kan door goet beleyt sijn wrangen aert verlaten:
Een die van tochten wert gedreven in der jeught,
Wert, als hy die besnoeyt, gebogen tot de deught.
Soo dient dan hier besorght, dat geest en buyteleden
Haer dragen na den eysch, haer voegen na de reden.
Want als door onbescheyt het lichaem is beroert,
Soo werdt ons innigh deel al mede wegh gevoert.
En weder als de ziel wert hier en daer getogen,
Soo wert met een het lijf van stonden aen bewogen.
Dit onverscheyden paer is t'samen soo verselt,
Dat al wat 't eene raeckt het ander mede quelt.

Van droefheyt.
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Laet ons wat vorder gaen en van de tochten spreken:
Die ons al menighmael de soete ruste breken,
Maer 't heyr is al te groot om t'effens op te slaen,
Wy sullen een voor een en in 't bysonder gaen.
De droefheyt is voor eerst een drift van sware sinnen,
Die met een diep gepeys de geesten overwinnen,
Die hier en over al meest alle menschen quelt,
En menigh teêr gemoet in vreemde bochten stelt.
Hier tegen dient behulp en goede raet gegeven,
Om sonder eenigh leet, en stil te mogen leven:
Maer 't kruyt dat aen het volck in dese sieckte dient,
En komt niet uyt het velt, maer van een trouwen vrient.
Een woordt, een troostigh woordt, te rechter tijt gesproken,
Dat heeft al menighmael dit onheyl afgebroken:
Het is de rechte salf die swacke menschen helpt,
En droeve sinnen heelt, en heete tranen stelpt.
Siet, als de droefheyt heerst en rilt ons door de leden,
Soo wordt men wegh geruckt, oock buyten alle reden,
De ziel, ons beste deel, is uytter maten swaer,
Het schijnt als of de geest vol loots gegoten waer.
Dies siet men in den mensch verscheyde tochten rijsen,
Die wy met kort bescheyt hier meynen aen te wijsen,
Op dat men even staegh moght houden in den bant
Al wat ons anghstigh hert gelijck een boge spant.
Wilt ghy exempel sien, hoe dat de luyden varen,
Die met te grooten rouw haer treurigh hert beswaren;
Treet nader in het werck, ghy sult hier konnen sien,
Wat aen een swack gemoet uyt droefheyt kan geschien:

Eerste exempel1).
Een helt2) was op een tijt van Romen afgevaren,
Als heerscher van de zee en van de zoute baren;
Tarentum was de plaets, daer hem het Rooms gebiet
Veel dingen had belast, die niet en zijn geschiet.
Sijn lieve bed-genoot was met hem daer gekomen,
Maer door een heete koorts geweldigh ingenomen;
En schoon men voor de quael haer nutte dingen gaf,
De kunst was sonder kracht, sy leyd'et leven af.
De man was gantsch ontset van dit ontijdigh sterven,
Hy weende sonder maet, hy suchte menigh werven;
Matroos, de borgery, sijn dienaers al gelijck,
Bereyden alle dingh voor soo een deftigh lijck.
Men liet een grooten hoop van hout te samen brengen,
Men liet'er soeten reuck en balsem onder mengen;
Daer wierd het rif gebracht, op dat het branden sou,
Want soo was doen 't gebruyck in soo verheven rou:
Maer eer de doode vrou sou werden wegh-gedragen,
Begon de Roomsche vorst als op een nieuw te klagen,
Hy nam haer in den arm, hy kust haer menighmael,
En steld' het droevigh lijck te midden op de zael;
Hy trock sijn degen uyt al eer 't de luyden dachten,
En gaf hem op het swaert met al sijn gantsche krachten,
1) Siet dese gelijckenisse by Valerius Maximus lib 3 cap 6.
2) Marcus Plantius Uxor ipsius Horestilla nomme
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En viel doen in den schoot van sijn geminde vrou,
En dit braght aen het volck een onverwachten rou.
Sijn vrienden, sijn gevolgh, en alle menschen seyden,
Dat soo een lief-tal paer niet mochte sijn gescheyden,
Maer dat oock na de doot haer graf moest zijn gemeen,
Haer asch oock boven dat gedommelt onder een.
Al wat een yeder riep dat heeft de vorst verworven,
Want even in den stant gelijck hy was gestorven,
Gekleet, geleerst, gespoort, soo wordt sijn lijf verbrant,
En tot een stof gemaeckt met sijn verkoren pant.
Siet, als te grooten druck de menschen komt beroeren,
Waer hen de sware rou, en swacke sinnen voeren!
Sy doen dan menighmael, dat oock een deftigh man
Niet als tot groot verlies en schade strecken kan.
Voorwaer, had dese vorst de reden plaets gegeven,
Hy had met grooter eer, en langer konnen leven,
Ten dienste van sijn huys en van den Roomschen staet;
Ey, vrienden! hout oock hier de gulde middel-maet.

Tweede exempel.
Eer dat de Griecksche maght van Troye mochte scheyden,
Een seltsaem offer-werck dat moest den wegh bereyden;
Des koninghs dochter selfs, tot desen dienst gewijt,
Moest hier het offer zijn en scheyden uyt de tijt.
Iphigenia selfs die scheen hier toe geboren,
Want door het machtigh heyr was sy'er toe gekoren;
Dies wiertse door het volck den priester toegebracht,
Om eerst te zijn geciert, en dan te sijn geslacht.
Ontrent dit seltsaem werck verschenen hondert vrienden,
Die in dit droef geval haer tot vertroosters dienden;
Sy waren al gelijck in droefheyt opgevat,
Met suchten overstolpt, van tranen even nat.
Het scheen dat al het heyr, ja, gantsch de wereldt treurde,
Om dat de Grieksche maeght voor Troye dit gebeurde
Daer nu de schoone stadt geheel ter neder lagh,
En dat men in het velt geen vyant meer en sagh.
Een schilder, in de kunst ten hoogsten eens verheven,
Wiert van een prins versocht te toonen naer het leven
Een af-beelt van het werck, door sijn vermaert pinceel,
Om in het hof te sijn een deftigh tafereel.
De meester nam het aen, maer gingh met vlijt bemercken,
Hoe soo een vreemt geval naer eysch was uyt te wercken,
En naer een rijp gepeys, soo wast dat hy begon,
En braght als over hoop dat kunst en meester kon.
Hy schildert al het volck met tranen op de wangen,
Hy schildert 't naeste bloedt met grooter rou bevangen,
Niet eene van den hoop of heeft een droef gelaet,
De schildery vertoont hoe yders wesen staet.
Maer siet, nu wasset tijt den vader uyt te drucken,
Maer wat de meester pooght, ten wilde niet gelucken;
Siet, in het vorigh werck was soo bedroefden stant,
Dat hy voor dit vertoogh geen kunste meer en vant;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

En schoon ontrent het werck sijn gantsche sinnen speelden,
Sijn geest was onbequaem den vader uyt te beelden,
Sijn kunst was uytgeput, dies stont de meester stil,
Onseker wat hy doen of wat hy laten wil.
Hy wist sijn geestigh breyn met verder uyt te recken,
Dies gingh hy met een damp des vaders aensicht decken,
Een damp (gelijck het scheen) die van den autaer quam,
Om dat sijn swack pinceel soo hooge niet en klam.
Siet, vrient! dit wort verhaelt om u te doen bemercken,
Wat druck en swaer verdriet in onse sinnen wercken;
Ey siet, hoe verr' het leedt een koningh overwon,
Dat kunst of kunstenaer hem niet vertoonen kon.

Derde exempel1).
Als koningh Ferdinand had oorlogh aengenomen,
En dat hy tot de stadt van Bude was gekomen,
Geviel het op een tijt, dat in het open velt
Het een en 't ander heyr tot vechten was gestelt.
Daer wiert met volle macht een langen tijt gevochten,
De legers overhant die deden watse mochten,
En als de felle slagh ten lesten eynde nam,
Soo was 't dat al het volck ontrent de doode quam.
Daer wiert door al het heyr een jongelingh gepresen,
En voor een dapper helt van yder aengewesen,
Een hopman, Raysciac, die seyde boven dien,
Dat hy in dit gevecht den lantser had gesien;
En mids hy in de slagh hem deftigh had gequeten,
Soo was hy na sijn doot begeerigh om te weten,
Van waer die ridder quam en wie hy wesen mocht,
Die soo een ruymen tijt en soo manhaftigh vocht.
De doode wierdt gehaelt, sijn wapens uyt-getogen,
Men sagh hoe door het hooft de kogel was gevlogen:
En siet, stracx is 't gebeurt dat Raysciac bevint,
Als dat de doode was sijn soon en eenigh kint.
De man stont als versteent, men siet hem niet bewegen,
Hy star-ooght op het lijck gelijck het was gelegen,
En hy blijft als verstomt, doch t'wijl hy stille swijght,
Siet yder dat de man ter aerde neder-sijght;
En eer tot sijn behulp de meesters iet vermogen,
Soo is de geest verhuyst, de ziele wegh-gevlogen:
Siet, daer ley doen gestreckt de vader by het kint,
Dies is om dit verlies de koningh ongesint.
Ey siet, hoe kan de druck ons hert en aders stoppen,
Sy doet een snelle doot aen onse deuren kloppen:
Ghy daerom, hout gestaegh de droefheyt in den toom,
Of siet, uw geest verdwijnt gelijck een lossen droom.
De wijse Salomon die heeft dit wel geweten,
Sijn les in dit geval en dient ons niet vergeten;
Hy weet, hoe vremt de mensch en sijn gedachten gaen,
En voeght'er wijders by wat dienstigh is gedaen.

1) Dit is geschiet als Koningh Ferdinandus broeder van Keyser Karel oorlogh voerde tegen de
Koninginne van Hongarien, en wordt omstandelijck verhaelt by M. de Montaigne 2. des
Essais 2.
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Hy seyt1): een treurigh hert, genegen om te weenen,
Dat sent een sware sucht tot aen de diepste beenen,
Die suypt de geesten uyt en al het jeughdigh bloet,
Soo dat het lichaem dor en mager worden moet.
Maer een die met bescheyt bestiert sijn droeve sinnen,
Die kan benauden rou en droefheyt over-winnen;
Dies isset wel geseyt: een die kan vrolijck zijn,
Is aen een dof gemoet gelijck een sonne-schijn.
Wil iemant vorder sien en uyt de daet bemercken,
Wat droefheyt in den mensch gewoon is uyt te wercken,
Die lese wat wel eer by schrijvers is verhaelt,
En hoe een swaer gemoet in droeve tochten maelt:

Af-beeldinge van de droefheyt door ovidius 6. metam
Daer lit een bange vrou2) by vijftien droeve lijcken,
Die al daer henen gaen en in het duyster wijcken,
Oock hy die haer bemint en met haer is gepaert,
En wat het vruchtbaer wijf voor kinders heeft gebaert.
Dies wordt haer killigh hert van droefheyt overwonnen,
Haer lijf is sonder verw, haer bloedt dat is geronnen,
Haer oogen staen verset, haer koude tongh bevriest,
Soo dat haer bleecke mont de sprake gantsch verliest
Haer pols is sonder slagh, zy kan geen hooft bewegen,
Want dat blijft in den stant gelijck het is gelegen,
Haer voeten werden vast, haer ingewant versteent,
Dies siet men niet te min dat zy gedurigh weent;
Ten lesten komt de wint ontrent haer lichaem sweven,
En heeft het wech geruckt en op een rots gedreven;
Daer staet het steenen beelt, en wie het oyt besiet,
Verneemt een siltigh nat dat van haer wangen vliet.

Af-beeldinge van de droefheyt, in de persoon van andromache, door
virgilius 3. aenead
Mits zy ons wapens siet, en wy haer nader komen,
Soo is haer gantsche siel als van haer wechgenomen,
Sy is gelijck een steen het schijnt dat zy verstijft,
Soo datse langen tijt in een gestalte blijft;
Sy staet en suysebolt, haer woorden bleven steken,
En naer een ruyme tijt begonse dus te spreken, etc.

Af-beeldinge van de droefheyt door homerus, in bellerofon, 7 iliad.
1) Prov 17 22. Een verslagen geest sal het gebeente verdtoogen.
2) Niobe.
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Hy gaet veel in het eensaem velt,
Daer hy zijn droeve sinnen quelt,
En even alle menschen schout,
En sich met treuren onderhout.

Af-beeldinge van de droefheyt door seneca in hippolitus.
Is yemants druck niet al te groot,
Soo kan hy klagen sijnen noot;
Maer als het leet hem vinnigh bijt,
Soo gaet de mondt haer sprake quijt.
Maer tegen dit gequel sijn reden uyt te vinden,
Om aen dit droef gewoel sijn tochten in te binden;
Wel, slaet dan nader acht op dit nootwendigh stuck,
Om uw neerslachtigh hert te trecken uyt den druck:
Een man van groot beleyt, al was het maer een Heyden3),
Die leerd' een billick mensch van droefheyt af te scheyden;
Hy raet ons even-staegh te peynsen op de doot,
Op druck, op ballinghschap, op alderhande noot:
En dit, op dat men mocht, oock sonder morren, dragen
Verdriet en ongemack en alle quade slagen;
Want die te voren denckt wat hem gebeuren magh,
Ontset hem niet te seer oock van een harden slagh.
Al wat ons over-komt, soo moet een mensch bedencken
Iet, waerom dat de rouw hem niet behoort te krencken;
Al treft ons ongeluck, des echter niet-te-min,
Daer steeckt of soeten troost of eenigh voordeel in.
Men moet ons gants bedrijf gelijck een branthout wenden,
Grijpt hier 't en schaet u niet, grijpt daer het sal u schenden;
Die sijn vermeynt misval met reden over-siet,
Vint dickmaels herten-lust oock midden in verdriet.
Een swaerhooft die het breyn staegh heeft vol muysenesten,
Die klaeght oock menigh-mael als 't gaet ten alderbesten;
't Is beter met bescheyt te toonen onsen rouw;
Ghy, perst het ongemack maer in de beste vouw4).
Een die geen ongeluck sijn leven heeft vernomen,
Die sal te sijner tijt groot onheyl over-komen,
Dies noemt men al van outs een gantsch ramp-salig man,
Die van geen ongemack of weet of spreken kan.
Een sake die den mensch hier dickmaels kan gebeuren
Is dat meest al het volck om doode vrienden treuren;
Maer tegen dese drift is veel-der-hande raet,
Die oock by Heydens self als vast versegelt staet.
Als yemant (seyt'er een5)) is uyt het licht getogen,
Wat sal dan edel bloet, of gelt, of eer vermogen?
Hoe kan een kloecke tongh een dood-kist open-slaen?
De doot wordt doof geseyt, daer is geen seggen aen.
Geen Godtsdienst kan de mensch oyt uyt den grave trecken,
Geen vriend kan uyt den slaep sijn dooden vriend verwecken.
Wie eens hier uyt het vleesch sijn leste reyse doet,
Die is daer hy behoort en daer hy blijven moet.
3) Cicero 3 Tusc.
4) Seneca.
5) Horat. 4. Carm. 7.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Maer Godes heyligh Woord in dit geval te lesen,
Plach hier en over al de beste raet te wesen;
Doch boven alle dingh, tot Godt een reyn gebedt,
Dat is de rechte troost die ons in ruste set.
Al komt een rasse dood ons vrienden af te scheuren,
Godts woordt noch evenwel verbiet onmatigh treuren6);
Schoon hier een Christen sterft hy sal niet al vergaen,
Maer sal eens gantsch vernieut voor Godt den schepper staen.
En daerom is het nut, dat wy ons droeve sinnen,
Na Godes eygen woord, met reden overwinnen;
Want die ghy nu beweent, en schier als weder-eyst,
Is slechts van ons alleen een weinigh wegh gereyst.
Spreeckt hier als David sprack: mijn vriend is weggenomen,

6) 1 Tessal. 4.13.
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En hy sal uyt het graf tot my niet wederkomen;
Maer ick sal henen gaen uyt dit ellendigh dal,
Daer ick hem gantsch vernieut in vreughde vinden sal.
Of schoon dan yemant sterft, en toont u niet verbolgen,
Maer is hy vroom geweest soo pooght hem na te volgen,
En dat's de rechte baen daer ghy na kort gedult,
Uw vriendt in beter stant ten lesten vinden sult.
Waerom sal ick mijn hert om aertsche dingen quellen,
Een uur kan menigh-mael ons saken haest verstellen:
Geluck en ongeluck is los en glibber-glat,
Al wat ons over-komt dient recht te zijn gevat.
Wie kon'er op het ijs of op het water bouwen,
Al wie dit onder-neemt die moet het haest berouwen;
Ontglipt u eenigh dingh dat haest verloopen kan,
En weest niet als een kindt maer als een deftigh man.
Wat ghy ter wereldt siet, ghy moet u des gewennen,
Soo ghyse niet en kent ghy moetse leeren kennen.
Daer is geen ander raet hier in het aertsche dal,
Want oock een hoogh geluck keert licht in ongeval:
Siet hoe gaen des wereldts saken,
Op en neêr als ebb' en vloet,
Somtijts is'et al te goet,
't Schijnt men kan 't niet qualijck maken:
Maer als 't rat eens omme draeyt,
Wat men doet 't is al bekaeyt.
Maer schoon dat wy het volck hier raden haer te wachten
Van droefheyt, groot verdriet, en ongewone klachten,
Soo is 't noch even-wel, dat oock een droef gemoet
Ontrent ons innigh deel gewenste saken doet.
Ick heb tot hier-en-toe de droefheyt af-geraden,
Daermet ons ydel hert niet selden werdt beladen.
Maer die sijn innigh hert om aertse dingen eet,
Hout vast, dat hy sijn rouw niet wel en heeft besteet.
Dies soo nu eenigh mensch sijn herte mochte knagen,
Dat hy of in sijn eer of rijckdom werdt geslagen,
Die lese wat'er volght, en lette met bescheyt,
Hoe dat men sijn gemoet in ruste neder-leyt.
Ghy, hoort een deftig woordt: ons druk werdt goed gevonden,
Indiense werdt gebruyckt ontrent ons oude sonden,
Laet daer een vollen loop aen al wat droefheyt hiet,
Spaert oock in dat geval uw beste tranen niet.
O tranen! dierbaer nat, wie kon het oyt verdrieten,
Dat uyt een dorre borst veel soute beken vlieten?
Een woordt nu tot besluyt: Ontrent oprechten druck,
Daer woont de ware vreught en even oock geluck.

Van de nijt.
Ick kome tot de nijt, een van de slimste tochten,
Die oyt in ons gemoet verkeerde sinnen brochten;
Daer is niet een gebreck of 't heeft ten minste wat,
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Daer op hy die het heeft een schijn van reden vat.
De lust, al isse vuyl, die kan haer rancken prijsen,
Om dat'er soet vermaeck is uyt gewoon te rijsen.
De geltsucht wordt gegront, ten minsten na den schijn,
Om in den ouden dagh in geen gebreck te zijn.
Een yder (soo het blijckt) kan eenigh dingh versieren,
Waer door hy voor het volck sijn feylen kan vercieren.
Ey siet, hoe noch de mensch (gelijck hy voortijts plagh1),)
Weet decksels voor sijn vuyl te brengen aen den dagh.
Maer voor de swarte nijt, en weet ick niet een reden,
Waerom dit vuyl gebroet, by yemant dient geleden.
De nijt is maer gequel: want als een ander lacht,
Soo vint men dat het spoock van enckel leet versmacht.
Ghy, wilje na de kunst dit monster sien beschreven,
Siet, Naso heeft'et ons geschildert naer het leven:
Die geest en sijns gelijck en hebben geen pinceel,
Doch maken sonder dat al menigh tafereel.
Nijt2) is van bleecke verruw, en mager aen de leden,
Haer tanden sijn besmet met duysent vuyligheden,
Haer borst is groen gepleckt door uytgestorte gal,
En noyt en scheptse vreught, als uyt een droef geval.
Het spoock is sonder rust, en noyt gewoon te slapen,
Maer uyt een anders leet soo weet'et vreught te rapen:
Het is sijn eygen beul, het voelt sijn eygen smert;
Het eet sijn innigh mergh, en eet sijn eygen hert.
De nijt en loopt niet wijt, sy doet haer meester sterven,
Om dat een ander mensch sal eer of rijckdom erven;
Men leest van seecker man3), die, buyten alle noot,
Verviel in groot verdriet, ja, koos een rasse doot.
By hem was op een tijt een nieuwe kunst gevonden,
Die prees men over-al met toegenegen monden;
Maer siet, sijn susters soon die had noch yet bedacht,
Dat tot een nieuwe vondt was nut te sijn gebracht.
De snege jongelingh die wierdt hier om gepresen,
En, als een geestigh quant, met vingers aen-gewesen;
Het speet de vinder seer, dat hier een ander quam,
Die (soo hem docht) een deel van sijn verdienste nam.
Hy klom uyt enckel spijt op een verheven toren,
Om rasser dood te zijn, oock als hy was geboren;
Wat gingh de nijder aen! hy sprongh van boven af,
Om dat men hem alleen geen lof en eere gaf.
Ja siet, een keyser self4) en konde niet gedogen,
Dat sich een ambachts-man door konste zou verhoogen:
Hy die soo machtigh was, ja gansche landen won,
Bewees dat hy de nijt niet overwinnen kon.
De nieuwe konstenaer die konde frisse glasen,
Door seecker sneêgh beleyt, geheel doorluchtigh blasen:
Maer dat was niet genoegh, hy maeckte vreemt gelas,
Dat even als een leêr gedweegh en buyghsaem was.
Of dan het dienstbaer volck, door spel en dertel mallen,

1)
2)
3)
4)

Adam en Eva in 't Paradijs. Gen 3.
Beschrijvinge van de Nijt door Ovid. 1 Met. 16.
Dedalus. Dese historie werdt verhaelt by Plin. lib. 7. cap. 56. en Pausan. in Atti.
Tiberius Dit wordt verhaelt by Dion. lib. 16. et Plin. lib. 36. c. 16.
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Een glas van desen aert misschien mocht laten vallen,
't En brack niet als het plagh; men blies maer in het vat,
En 't was van nieus bequaem voor 't edel druyven nat.
De keyser, soo het scheen, en konde niet verdragen,
Dat soo een slecht gesel de werelt sou behagen,
En groot zijn by het volck: ey siet, uyt enckel spijt,
Soo gaet de Roomsche staet het dienstigh ambacht quijt.
De vinder raeckt om hals en dat door hoofse treken,
Soo dat op heden noch ons teêre glasen breken;
De nijt, gelijck het bleeck, en konde niet verstaen,
Dat aen een slecht gesel veel eere wierdt gedaen.
Wel vrienden, wieje zijt, om dese pest te mijden,
Weest treurigh daer men treurt, en blijde met de blijden,
Ghy meught niet een gepeys besteden aen de nijt,
Soo ghy een billick mensch of wel een Christen zijt.
Nu, soo ghy wenscht een hert dat niemant sal benijden,
Maer kan met stillen geest een anders voordeel lijden,
Soo doet na desen raet: Wat ghy op aerde siet,
En wat de werelt geeft, hout dat voor enckel niet.
Acht rijckdom, adel, lust, en oock de grootste staten,
Voor dingen die in haest een yder moet verlaten;
Stelt vast dat al het goet daer na meest yder haeckt,
Geen mensch in sijn bedrijf of leven beter maeckt.
Nu wie afgunstigh is, die voedt ongure plagen,
Maer als men wordt benijt, dat kan men beter dragen;
Want als ons dat gebeurt, dan gaen ons saken wel,
Maer een die nijdigh is die heeft niet als gequel.
Maer schoon ghy wordt benijt, en dat van boose menschen,
Die u meer ongeval als eenigh voordeel wenschen;
Quelt daerom noyt uw hert, maer pleeght hier goeden raet,
Soo konj' uyt dit bedrijf genieten groote baet.
Hout uwe tochten in, en wilt uw gramschap stillen;
Men kan oock voordeel doen met die ons qualick willen,
Neemt dit al voor geluck, en niet voor ongeval,
En leest wat ons gedicht u vorder seggen sal.
Wy kennen menigh dier, dat in voorleden tijden
Schier yder een ontsagh, en was gewoon te mijden;
Wie oyt die beesten sagh, die was terstont vervaert,
Soo om haer groote kracht, als om haer wreeden aert.
Doch nu der wijser volck ter wereldt is gekomen,
Zijn van soo grooten vrees geen menschen in-genomen,
Maer in het tegendeel: men treckter voordeel uyt,
Men neemt tot ons gemack oock wel een beeren huyt.
Het bont, oock even selfs van ongetemde dieren,
Is dienstigh voor de koû, en kan oock juffers cieren;
En van een ander beest wordt oock de gal gewilt,
Een ander geeft ons leêr indien het wordt gevilt.
Pan was op 't vyer verlieft, en om sijn brant te blussen,
Omvingh hy 't in den arm, en wou de vlamme kussen.
Maer mits hy niet en wist van haren rechten aert,
Verbrand' hy sijnen arm, sijn hayr en sijnen baert.
Het vuyr is wonder nut voor die sijn wesen kennen,
En weten sijn gebruyck, en sich daer aen gewennen:
Ja, 't is aen al het volck een noodigh element,
Vermits het van sijn werck in alle landen sent.
Wy vinden over al veel diergelijcke saken,
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Die sonder goet verstant niet aen en zijn te raken,
Maer die met oordeel gaet en haer gebruycken kan,
Die treckter recht vermaeck en nutte dingen van.
De zee is wonder bars vermits haer soute baren,
En die haer drincken wil, wat sal hem wedervaren,
Als onlust in den mont? Maer eet van hare visch,
Ghy sult terstont verstaen, dat sy u dienstigh is.
Dus brenght men t'onser nut veel onbekende dingen,
Maer hier segh ick alleen: leert uwe tochten dwingen,
Ghy sult van menigh dingh ten besten zijn gedient,
Uw vyant even selfs wordt dus uw beste vrient.
Ey siet, al schijnt het vreemt, een vyant kan u leeren,
Indien ghy maer en wilt uw' tochten overheeren;
Hoe bars u yemant valt, des echter niet te min,
Daer steeckt voor u gemack en even voordeel in.
Komt oyt een nijdigh mensch u eenigh dingh verwijten,
Aenhoort'et met gedult, en wilt niet weder bijten,
Noch toonen bars gelaet, maer hout uw sinnen stil,
Al schijnt'et vreemt te zijn en tegen uwen wil.
Is in u maer een schijn van dat u wordt verweten,
Al wat na sonde smaeckt dient haestigh wech gesmeten;
Ghy daerom, wordt voort aen soo onbesproken man,
Dat Momus even selfs op u niet vatten kan.
Komt ghy noch onder dies iet goets in hem bemercken,
Die tegen u bestaet sijn afgunst uyt te wercken,
Prijst hem in 't openbaer en waer ghy maer en kont,
En dan niet als ter loops, maer met een vollen mont.
Hoort na een dienstigh woordt om u te mogen wreken:
Verheft die u veracht en betert uw gebreken;
Dit is de beste leer die iemant geven kan,
En die wort ons geleert oock van een Heydens man.
Ick lese van een vorst die wist'et soo te maken,
Hy gaf oock grooten danck aen die hem quam te laken,
Want, seyd' hy, dese maeckt dat ick mijn feylen ken,
En dat ick nu voortaen een beter koningh ben.
Prometheus was een vorst, die in sijn binne-deelen
Had seker vuyl geswel, maer niemant kon het heelen,
Vermits het in sijn borst soo diep gesoncken lagh,
Dat niemant daer ontrent een plaester brengen magh.
En mits hy geenen troost van yemant kon verwerven,
Soo riep men overluyt, hy moest voor-seker sterven;
Nu siet, daer was een guyt die na sijn leven stont,
Die hem eens sonder volck en in sijn bedde vont.
Dit nam de lincker waer, en met een fluxen degen
Stack in sijn swacke borst oock daer hy was gelegen;
De siecke, na hem docht, die gaf de leste sucht,
Dies liep de moorder wegh en gaf hem op de vlucht.
Maer strax na dit geval, als daer veel meesters quamen,
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Die van de diepe steeck volkomen kennis namen,
En vond men geen geswel, geen sweer of etter-buyl,
Maer 't bedde van den vorst was van den etter vuyl.
Men vondt als dat'et swaert soo diep was ingesteken,
Dat van den harden stoot het vel had moeten breken,
Het vel waer in de sweer en al het vuyl bejagh,
Tot op dien eygen stont, wel vast besloten lagh.
Daer riep het gantsch gesin, 't en kon niet beter wesen,
Daer is geen twijfel aen, de vorst sal haest genesen;
Ey siet, die over-langh was eygen aen de doot
Is by sijn vyandt self getogen uyt den noot.
Men leest in Godes woordt dat Moysi was verweten,
Dat hy had tegen recht een mensche dood gesmeten;
Hy die dit over-luyt voor al de wereldt sprack,
Bracht Moyses, soo hem docht, in druck en ongemack.
Het was den rechten treek om Moyses te bederven,
Want had hy niet gevlucht hy moest voorseker sterven;
Maer hy die Amrans soon wou brengen in den druck,
Die steld' hem buyten noot en in een hoogh geluck;
Want Moyses is hier door uyt slaverny gekomen,
En van den haren self voor dienaer aengenomen,
Ja, werdt in korten tijt een goddelijck gesant,
En dwangh door sijn bedrijf het groot Egypten-lant.
Nu vrienden, wie ghy zijt, en wilt geen menschen haten,
Oock die u qualijck wil die kan u dickmaels baten,
Doet wat de reden leert en wat de kunste raet,
Hy sal u vriendschap doen oock die u bijster haet.
Al wat nu is geseyt dat leert men van de menschen,
Die yder als haer self veel heyl en zegen wenschen:
Maer hoort noch ander werck, daer oock een deftigh man
Van beesten even self zijn voordeel trecken kan:
Siet, dat hier werdt veracht en schijnt onnut te wesen,
Werdt elders opgesocht en wonder hoogh gepresen.
Daer schuylt, naer mijn begrijp, in alle dingen wat,
Dat oock op dit geval is nut te zijn gevat
De gragen Oyevaer, als hy venijnde slangen
Heeft uyt het slijck gehaelt of in het wout gevangen,
Vlieght na sijn jongen toe en geests' hem in het nest;
Siet, al wat elders walght dat smaeckt daer alderbest.
Noch isser menigh dier, dat kan, met harde schelpen
Of ander zee-gewas, sijn gragen honger stelpen.
Siet, dat een ander quetst of hinder geven kan,
Dat raeptet van de strant en maeckter spijse van:
Maer seght, wie zijnse doch die desen handel plegen,
Geen slecht of kleyn gerut en isser toe genegen;
Wie dus haer voordeel doen dat moeten dieren zijn,
Die voordeel konnen doen oock even met venijn
Gesellen! letter op, het zijn gesonde magen,
Die wat een ander schaet met voordeel konnen dragen;
Ghy al die zijt gesont en vast in uw verstant,
Al wat een dwaes verwerpt is u een dienstigh pant.
Indien ghy sinnen hebt gelijck veel rappe geesten,
Soo leert oock voordeel doen by middel van de beesten;
Het zy in 't dorstigh zant of in het jeughdigh groen,
Wie uyt sijn oogen siet die kander voordeel doen
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O leert my, lieve Godt! uw schepsels recht begrijpen,
En leert haer even selfs mijn plompe sinnen slijpen,
Want als my dat gebeurt soo vind ick over al,
Dat my oock na den geest ten goede dienen sal.
Nu, om de swarte nijt met staegh te moeten lijden,
Soo leeft na goeden raet om dit verdriet te mijden
Wat hier mijn oordeel raeckt, hoort wat ick dienstig acht:
Voor eerst, siet over al te leven sonder pracht,
Een die in stilheyt pooght sijn dagen af te leven,
En tot geen hoogen staet en soeckt te zijn verheven,
Maer door een sacht gedult verdriet en schande lijt,
Die wordt schier nimmermeer bevochten van de spijt.
De blixem en de nijt bestoken hooge wallen,
Soo dat door haer gewoel oock torens konnen vallen;
Een kleyn en laegh gebou is van den donder vry,
En waer geen hooghst en is, daer gaet de nijt voorby.
Maer die sich uyt het stof tot hooghmoet wil verheffen,
Die sal de swarte nijt met harde klauwen treffen,
En dit gebeurt hem meest, die sijn beginsel nam
Of uyt een laegh geslacht, of uyt een slechte stam.
Zijt ghy een mier geweest, en wilt niet leeren vliegen,
Wie na de hooghte sweest die kan hem licht bedriegen,
Maer blijft ghy laegh geset als ghy te voren waert,
Soo wordje van het volck met afgunst niet beswaert.
Men leest van seecker paus1) die hierin werdt gepresen,
Hy was laegh in sijn oogh al was hy hoogh geresen;
Hy seyde, menighmael oock met een vollen mont,
In wat geringen staet hy sich wel eer bevont.
Hy seyde dat'et huys daer in hy was geboren,
Geheel doorluchtigh was (maer siet'et na te sporen)
Weet, dat de wijze paus den hooghmoet heeft begeckt:
Sijn vader was een boer, sijn huys meest ongedeckt.
Dat was het schoon kasteel dat hy doorluchtigh roemde,
En, soo het schijnen mocht, voor al de wereldt noemde,
Hy sprack op dese wijs, om soo te doen verstaen,
Hoe kleyn sijn vader was en wat hy had gedaen
Hy deder vorder by, met uytgedruckte reden,
Dat als hy d'eerste reys te Romen quam getreden,
Hy niet ter wereldt had als maer een slechte sack,
Daer in verschimmelt broot en anders niet en stack.
Dit wisten niet alleen die hem ten dienste stonden,
Maer oock een groot gesant2) die aen hem wierd gesonden,
Die had hy even selfs sijn staet bekent gemaeckt,
En hoe hy op den stoel ten lesten was geraeckt.
Wie slecht is van geslacht en wil noch echter roemen,
En met een hoogh gespreck sijn lagen staet verbloemen,

1) Sixtus de vijfde (aux letters d'Estien Pasquier).
2) Monsr. de Foix, Ambr van Vranckrijck.
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Die, soo men dickmaels siet, verweckt de swarte nijt,
Dies gaet hy beter wegh die 't ydel roemen mijt.
Hier maeckt noch seker vorst1) mijn doffe sinnen wacker,
Wiens vader was geweest een slechte pottebacker,
En schoon hy was verhooght en wierd een machtigh prins,
Noch had hy lijckewel geen hooft vol schrale wints;
Hy kon, al was hy hoogh, sijn scepter nederlaten,
Want schoon sijn tafel was geçiert met goude vaten,
Hy deeder kley-geback en aerde teylen by,
Dat maeckt hem door het rijck van alle nijders vry.
Maer siet, in onsen tijt soo vint men weynigh lieden,
Die op gelijcken voet den afgunst willen vlieden,
Maer in het tegendeel hoe kleyn de menschen zijn,
Een yeder maeckt hem groot, ten minsten na de schijn.
Ey, vrienden! niet alsoo: kleyn in sijn oogh te wesen,
Wort oock in Godes woort ons dickmaels aengepresen;
En daerom gaet het vast, dat ons een laegh gemoet
By menschen en by Godt het beste voordeel doet.
Ick schatte niemant waert om oyt benijt te wesen,
Al is hy machtigh rijck en hoogh in eer geresen;
U acht ick maer bequaem en waert te zijn benijt,
Indien ghy, lieve vrient, een ware Christen zijt.
Mijn ziel! voet dese nijt en wilt daer in volherden,
Benijt een Christen mensch, maer pooght oock soo te werden;
Doet dit in rechten ernst en niet in loosen schijn,
Siet, wie een mensch benijt, die wenscht oock soo te zijn.

Van de liefde.
Maer dat ons verder treckt tot ongeruste sinnen,
Is liefde, vuyle lust, en ongeregelt minnen:
Och! waerder eenigh mensch vervalt in dit gebreck,
Daer worden metter daet de wijste lieden geck:
Haer krachten, haer verstant, haer wel gesonde leden
Die worden af-geslonst, die worden afgereden;
'k En weet niet, mijn vernuft, hoe menigh ongeval
Gedurigh oorspronck neemt uyt dit ellendigh mal
Wat raet voor dese plaegh? Soo haest de sinnen hellen
Om door haer slim bejagh uw geest te mogen quellen,
Soo dient'er opgepast, om dit vergiftigh kruyt
Te dempen eer het groeyt en flucks te rucken uyt;
Men hout de lieden goet en dienstigh in de seden,
Wanneerse wort gegrondt op wel bedachte reden;
Of als haer vreemt gewoel, en uytgelaten brandt
Wort door een wijs beleyt gehouden in den bandt.
De geesten die het landt vercieren met gedichten,
Die jonckheyt voordeel doen en al de wereldt stichten,
Die hebben op dit werck bedocht een nutten vondt,
Ten eynd' hier niemant sta als op een vasten grondt.
Sy stellen dit beleyt aen tweederley Goddinnen,
Op dat met onderscheyt de jonckheyt leerde minnen:
Een isser onder haer die van den Hemel daelt,
1) Agathocles, Koninck van Siracusen.
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En met een suyver vuyr in onse sinnen straelt;
De tweed' is aerts gesint, en plagh ons in te blasen
Een ongeregelt vyer waervan de sinnen rasen.
Wie d'eerst in waerden hout en offerhande doet,
Is wijs in sijn beleyt en hout een stil gemoet;
Maer wie de tweede laet ontrent sijn herte komen,
Die wordt van stonden aen sijn wijsheyt afgenomen:
Hy vreest, en hoopt, en treurt, en drift, en suysebolt,
Soo dat sijn gantsch vernuft als los daer henen rolt.
Wat is de liefde, wat de lust,
Als suchten, duchten, sonder rust?
Als groot verdriet en kleyne vreught,
Een rechte dool-hof voor de jeught:
Een hoop, een waen, een blijden druck,
Een troost vermenght met ongeluck:
Een schoon gelaet, een enckel schijn,
Een droef vermaeck, een soete pijn;
Een dorst die noyt gelaeft en wert,
Een voetsel voor een ydel hert,
Een honigh-raet vol enckel gal,
Een deerlijck spel, een deftigh mal,
Een spoock dat niemant seggen kan;
Maer 't is genoegh, ick scheyder van2).
Luyden die minnen
Hebben geen sinnen.
Het dertel Venus-kint, dat is een menschen plager;
Het maeckt de wangen bleeck, de gantsche leden mager,
Beneemt den soeten slaep, verhindert etens lust,
En maeckt aen alle kant de sinnen ongerust;
Maer boven dat de geest met veelderhande plagen,
Gelijck men dickmael siet, door liefde wort geslagen,
Het lichaem even-selfs en is te geener tijt
Van moeyte, van gequel, van ongemack bevrijt;
Geen slaep of kost of dranck en kan hem meer vermaken,
Hy wort van vasten schrael en mager van te waken3).
Het minnen is een seltsaem spel,
Het brenght de menschen in gequel;
Het is een los en loose vondt,
Het is een wesen sonder gront:
Al wat men aen de vryers raet,
Dat dunckt de jonckers enckel quaet;
Doch wat hun af geraden wert,
Daer henen wil haer grilligh hert:
En wat men soo een lincker biet,
Dat wil hy doch sijn leven niet,
En wat hem niet gebeuren magh,
Daer haeckt hy naer den gantschen dagh.4).
Roept iemant soo een vijsen quant,

2) Plautus.
3) Caucher, in the Knichts tale.
4) Plautus Trinummo.
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Gewis die wijckt hem van der hant;
En schoon hem iemant henen sent,
Hy is stracks weder daer ontrent;
In 't korte, 't is een vreemde pijn
In Venus hof verdoolt te zijn:
Wat sieckte dat de mensche quelt,
Al is hy wonder vreemt gestelt,
Dat jaeght een dranck, een machtigh kruyt,
Dat jaeght een konstigh meester uyt;
Maer brant van liefd' en minne-pijn,
Die past niet op de medecijn1).
Als dit vergiftigh vyer in ons begint te leven,
't Is raetsaem aen het spoock geen vaste plaets te geven,
Want 't is een vuyle drift, die vuyl is uytter aert
En die ons anders niet als leet en schande baert;
Die nu den Hemel acht en soeckt daer in te komen,
Die moet van eersten aen voor dit gedrochte schromen;
Is 't niet een seltsaem werck, dat oock een deftigh man.
Sich onder dit bejagh niet recht bestieren kan?2)
De groote werelt-vorst, de vader van de goden,
Die al wat iemant siet hout onder sijn geboden,
Op wiens bevel alleen, wanneer hy maer en wilt,
De lucht in stucken scheurt en al het aertrijck drilt;
Hy die met blixem slaet geheele koninckrijcken,
Die loeyt gelijck een os en wil een stier gelijcken;
Die speelt ontrent het vee en huppelt in het groen,
Gelijck een weeligh kalf of geyle bocken doen.
Siet, wat een seltsaem dingh in eer te zijn verheven,
En aen het minne-spel sijn sinnen over-geven!
't En wil niet samen gaen, 't en heeft oock geenen val,
Geduchtheyt is te strengh en liefde veel te mal.
Wy lesen van een vorst3), die in de Fransche kusten
De sinnen over-gaf aen dese vuyle lusten;
Het was de koningh selfs te vooren hoogh geacht,
Eer hy, door dese pest, tot schande wiert gebracht:
Want na hy was verlieft en doen bestont te mallen,
Is hy van sijnen throon als in het slijck gevallen.
Een monick was sijn hulp, dat hy een boeve wert,
Een monick wederom die stack hem in het hert.
Hoe, acht'et iemant vreemt, dat luyden sonder boecken,
Die staegh in weelde zijn en niet als wellust soecken,
Vervallen met den geest in geylen minne-brant,
Dewijl dit oock gebeurt aen menigh hoogh verstant?
Een man van diep vernuft4) was eens soo hoogh geresen,
Dat hy aen alle kant van yeder wiert gepresen;
Hy wist (gelijck men sprack) al wat een deftigh man,
Wie hy oock wesen mocht, of weet of weten kan.
1) Prop. 2. Eleg.
2) De ongeregeltheyt van dese liefde hebben de l'oecten selfs in haren Jupiter afgebeelt. Ovid.
2. Metam.
3) Hendrick de derde. Siet dese historie in 't lange verhaelt by den Heer d'Aubigné, liv. 4. cap.
2.
4) Abeilard. Siet dese historie by Nicol. Vign. in Hist. Eccl. item by Esti. Pasquier aux recherches
de la France lib. 5 cap. 16.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Al wat de son beschijnt en haer vergulde stralen,
Al wat den afgront deckt met haer ongure dalen,
Dat wist hy na de kunst te brengen aen den dagh,
Als of men Plutos rijck en oock den Hemel sagh5).
Een yeder hingh hem aen en wou by hem verkeeren,
Al wie begeerigh was om eenigh goets te leeren,
Soo dat geheel Parijs en al het Fransche rijck,
Hem lof en eere gaf, als niemant sijns gelijck.
Noch zijn hem evenwel veel dingen weder-varen
Van die om dese tijt geleerde luyden waren;
De kloosters en haer volck, als met gemeene stem,
Berispten sijn bedrijf en vielen tegen hem.
Hy wou dat eensaem volck benauder regels geven,
Om in een beter tucht voortaen te moeten leven.
Dat baerd' hem grooten haet. Oock schreef hy seker boeck6),
Dat namaels is verdoemt tot nader ondersoeck.
Maer schoon hy besich was met duysent hooge saken,
Een dertle minne-brant die quam hem gaende maken;
Een maeght7) van soet gelaet en van een hooge stam,
Die was die hem bevocht en oock gevangen nam.
Daer lagh sijn hoogh vernuft, en sijn verheve sinnen,
Die laten van het vyer haer willigh overwinnen;
Sijn drift tot wetenschap schijnt uyt te zijn geblust,
En in het titsich dier bestont sijn gantsche lust.
Daer was doen in de stadt een hoop van edellieden,
Die haer gestage gunst en trouwe quamen bieden;
Het stont Loise schoon te treden in de trouw,
Waer doorse machtigh goet en eer bekomen sou:
Maer wat de vryers doen sy laet haer niet bewegen,
En wat haer yemant raet daer isse bijster tegen;
Sy was aen Abelaert ten vollen nu verpant,
En selve leet sy meê een ongewonen brant;
Want door sijn hoogh vernuft kond' hy haer soo bewegen,
Dat hy tot sijn vermaeck haer maeghdom heeft verkregen.
Maer 't spel en duert niet lang, want, na een korte stont,
Soo klaegde dese maeght, dat sy haer swanger vont;
Haer oom8), een moedigh hooft, die quam het stracx te weten,
Dies was hy totter doot op Abelaert gebeten,
Dies leyd' hy in beraet hoe hy het wreken sou,
Dat sijn beminde nicht was swanger buyten trouw.
Hier op leyt hy en maelt, en spant de gantsche sinnen,
Hy weet door slim beleyt sijn eygen knecht te winnen;
En onder dat behulp soo wort hy in der nacht,
Tot in de kamer selfs van Abelaert gebracht.
Daer gingh het seltsaem toe: de man die wiert gegrepen;
Hy liet hem uyt den slaep en van het bedde slepen;
Hy leyt hem op een banck en flucx, met eenen streeck,
Sneet hy hem van het lijf al wat een man geleeck.

5) De bisschoppen van Vranckrijck schreven van desen man aen den Paus: Nihil est quod eum
lateat sive in profundum inferni sive in excelsum supra.
6) Dit was een tractaet roerende de heylige Drievuldigheyt.
7) In de Fransche tale genaemt Heloise.
8) Folbert.
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Daer was de man ontmant, en al sijn leden krimpen;
Maer Folbert wel vernoeght bestont met hem te schimpen,
Oock met het slimste jock, dat yemant oyt bedacht,
En dat gingh daer in swangh by naest de gantsche nacht.
Siet daer die groote man een spot van alle menschen,
Meest van het kloostervolck die hem niet beters wenschen;
Hy was door sijn bedrijf in grooten haet gebracht,
En elders wederom bemint en hoogh geacht.
Maer hy dus afgericht gingh in een klooster schuylen,
Gingh buyten sijn beroep en eensaem sitten pruylen;
Niet dat hy in den geest de kloosters heyligh vondt1),
Maer midts hy niet als eerst wel met den rechter stondt.
Hy, die voor dit geval was over-al gepresen,
Wordt nu voor al het volck met vingers aen-gewesen;
Hy, eens een flucksen haen, is nu een slecht capoen,
Dit riep geheel Parijs: wat sal de lubbert doen?
Hy heeft die korte vreught wel diere moeten koopen:
Sijn broeck is ongevoert, sijn wambuis sonder knoopen
Siet daer ons Abelaert verwonnen van de spijt,
Die hem al waer hij gaet tot in het herte bijt.
Het klooster en de kap, dat is by hem verkoren,
Om dat hy by het volck sijn luyster had verloren;
Ey, let hoe dat het werck hier in de werelt gaet
De wanhoop maeckter veel of monick of soldaet.
Losse, naer het werck by haren oom bedreven,
Gingh treurigh uyt Parijs en in een klooster leven;
Haer sucht tot Abelaert bleef echter even groot,
Want zy bleef hem getrouw tot aen de bleecke doot2).
Sy schreven over hant verscheyde minne-brieven,
En leefden onder een gelijck twee soete lieven;
Haer liefde (soo het scheen) bestont maer in den geest,
En daerom niet gegront op eenigh bruylofts-feest.
Groot man! wat gingh u aen, te wijcken van de boecken,
Om 't innigh vrouw-geheym te mogen onder-soecken?
Ghy scheent meer als een mensch, maer nu geheel ontmant,
Siet daer den rechten loon van uwen geylen brant!
Ey, let op dese mensch, hoe laegh hy is gevallen,
En waer hy is geruckt door ongeregelt mallen,
Hoe geestigh dat hy was, hoe abel uytter aert,
De straffe van de lust en heeft hem niet gespaert.
Maer waerom Abelaert soo grooten schult gegeven,
Dat hy van dese wint is uyt het spoor gedreven?
Ey, siet (dit 's mijn versoeck) het stuck wat nader in,
En leert oock even hier de krachten van de min:
Waer is een hoogh verstant, een woonplaets van de reden,
Die in die kleyne zee geen schip-breuck heeft geleden?
Waer is'er oyt geweest soo hoogh verheven ziel,
Die in de laeghte quam en niet ter neder viel?
De groote Salomon die is hier door bedorven,
1) Want hy schreef aen sijn vrienden, in tam misera contritione me positum confusio (sateor)
pudoris potius, quam devotio conversionis, ad monastricorum laetibula claustrorum compulit.
2) Heliose schreef aen Abellardum oock na zijn ongeluck, dat hy was haer heer, haer Vader,
haer Man, haer Broeder. Sy noemde haer sijne Dienstmaeght, sijn Dochter, sijn Huysvrouwe,
sijn Suster. Ja, dat sy het niet qualijck en sou nemen, al noemde men haer Abellardi
Vriendinne, Concubijne, ja, hoere, ja datse liever woude wesen de dienstmaeght van soo een
treffelijck geleert man, als Keyserinne van de geheele werelt.
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Hoe hoogh sijn wijsheyt gingh, by hem van Godt verworven;
Dies segh ick tot besluyt: de liefd' is ongesont,
Die niet en heeft voor wit een wettigh trouwverbont.
Hoort noch een droef geval uyt heete min geresen,
Dat even onsen tijt dient aen te zijn gewesen;
Plutarchus is de man die heeft'et ons vertelt,
Om aen de raeuwe jeught te worden voor-gestelt3).
Daer was een hupsche maeght begaeft met schoone leden,
En daerom over-al genoeghsaem aengebeden,
Sy was een eenigh kint en had een machtigh goet,
En haer vermaerde stam beroemt van edel bloet.
Daer waren in de stadt verscheyde jonge lieden,
Die aen haer stage gunst en trouwe quamen bieden;
Calistenes was een die zy geheel besat,
Maer Strato quam'er by, de rijckste van de stadt.
Daer was een klare beeck, die met haer frisse stroomen
Omringde seker wout beplant met ceder-boomen;
Hier was 't dat onse maeght haer leden somtijts wies,
Wanneer een koele wint een somer-luchje blies.
Siet, dit nam Strato waer, hy wister op te passen
Wanneer de jonge maeght hier quam om haer te wassen;
Hy vont het aerdigh dier soo uytter-maten schoon,
Dat zy een wonder scheen en aller maeghden kroon.
Hier door quam in sijn hert soo groote liefde rijsen,
Dat hy haer hulde deed' en eere quam bewijsen:
Ja, met haer vader sprack en boot haer volle trouw,
En hielt haer even doen gelijck een echte vrouw.
Maer siet, daer zijnder veel die met geheele sinnen
Zijn besich even-staegh om haer te mogen winnen;
De vader sagh het aen, maer let op alle dingh,
En vint door sneêgh beleyt al wat'er omme-gingh,
Hy die soo goeden kans doen niet en wou verliesen:
Gaf aen sijn dochter macht een man te mogen kiesen:
Haer woort, dat stont te zijn gelijck een stale wet,
En hier toe wort terstont en dagh en plaets geset.
De tijt wort niet versuymt, maer vlijtigh waer-genomen,
De plaetse was bestemt daer al de vrijers komen,
En naer een langh gespreck door yeder was gedaen,
Soo sprack Theophanes aldus sijn dochter aen:
Komt, Cleopea! siet, hier zijn de jonge lieden,
Die u haer innigh hert en echte trouwe bieden:
Ick heb u vry gestelt, dat ghy verkiesen meught
Een die u best bevalt van dese brave jeught;
Siet daer een schoonen ringh, wilt die hem over-geven,
Met wien ghy zijt gesint uw dagen af te leven;
Ick hou het voor gewis, ghy hebt u wel versint;
Wel, toont hier metter daet, wie ghy van herten mint.

3) Au traicté des estranges evenements avenus par l'amour, uyt de Griecksche in de Fransche
tale over-geset door den Heere Amiot.
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De juffer nam de ringh en gingh, met trage schreden,
Tot driemael om de zael door al de vrijers treden;
En na de derdemael gaf zy haer rechter-hant,
Ja, gaf Calistenes den schoonen diamant.
Die viel haer om den hals en kust' haer menigh-werven,
En scheen in haren arm van vreucht te sullen sterven;
Maer Strato, die besturf als hy den handel sagh,
Het scheen aen sijn gelaet het was sijn lesten dagh,
Doch echter bont hy in sijn omgeroerde tochten,
Die in sijn stillen geest bedeckte lagen wrochten;
Want op den naesten dagh sprack hy den vader aen,
En boude tot verdragh aldus een nieuwe baen:
Hoewel ick niet en magh uw lieve dochter trouwen,
Noch wil ick evenwel ons vrientschap onderhouwen,
Mijn vader is uw neef en oock uw trouwste vrient,
My dunckt dat uw verbont niet af-gebroken dient.
De man, die niet en docht op list en slimme lagen,
Vint in dit soet gespreck een wonder groot behagen,
En was daer op gerust; en, met een blijden geest,
Noot hy hem tot sijn gunst en op het bruylofts-feest.
Nu was daer een gebruyck van ouden tijt gebleven,
Als haer een jonge maeght ten echte quam begeven,
Sy dan een offer-werck de Goden plagh te doen,
Een krans van bloem-gewas of ander jeughdigh groen.
De bruyt gingh tot dit werck verselt met jonge lieden,
Om soo haer offer-werck de Goden aen te bieden;
De blijde bruydegom die was daer oock ontrent,
En doet in dit geval gelijck men was gewent.
De vryer onder dies stelt vast in sijn gedachten,
Dat hy den offer-dagh in stilheyt sal verwachten,
Om dan te mogen doen wat hem de liefde riet,
Maer dat en wist de bruyt en oock haer vader niet.
Hy nam tot sijn behulp een hoop geswinde gasten,
Die scholen daer ontrent en op den handel pasten;
En als de juffer stont om daer te zijn getrout,
Soo quam het happigh volck gevallen uyt het wout.
Gelijck als van een bergh de beeren neder-komen,
Soo van een grooten dorst als honger in-genomen,
En vinden daer een schaep, dat qualijck is gewacht,
Gaen vechten om de proy met al haer gansche macht;
Het gaet oock even soo met dese twee gesellen,
Die om de schoone maeght haer lijf in twijffel stellen,
Sy vallen tegen een en woelen over-hoop,
Maer siet, de bange bruyt die geeft haer op de loop;
Maer dat is sonder vrucht, want zy wort ras gegrepen,
Calistenes die pooght met hem haer wegh te slepen;
Een yeder stelt te werck al wat hy immer mocht,
Soo dat men over-hant in volle leden vocht.
Maer siet, de jonge bruyt en hare teêre leden,
Van soo een rouwen hoop van alle kant bestreden,
Wort flaeu en gantsch ontstelt tot aen haer swacke ziel,
Soo datse gantsch besweeck en doot ter aerden viel.
Daer is'et al bekaeyt; maer t'wijl de vrienden suchten,
De vryer gantsch verbaest begeeft hem om te vluchten,
Sijn mackers van gelijck; en 't is noch onbekent,
Of hy noch leven magh en waer hy is belent;
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Maer siet als Strato sagh de schoone maget sterven,
En nu geen sprake meer van haer en kon verwerven,
Vermits haer soete mont (te voren purper-root)
Nu was van alle kant bevangen van de doot;
Soo wist hy niet te doen noch wat hy sou beginnen,
Hy kon in geenen deel sijn droefheyt overwinnen,
Hy greep haer in den arm en na de lesten kus,
Sagh hy den Hemel aen en sey ten lesten dus:
O! Goden magh ick niet mijn lieve bruyt genieten,
Ick sal mijn 's herten bloet op hare leden gieten,
Ick wil oock metter daet my geven aen de doot.
En treden neffens haer in Charons swarte boot,
Die sal op mijn versoeck ons in een plaetse setten,
Daer anders niet en wast als thym en violetten,
Daer niet als heyligh volck en trouwe minnaers zijn
In stage herten-lust en buyten alle pijn.
Daer mede liet hy af en kon niet langer spreken,
Maer heeft een vinnigh swaert hem in de borst, gesteken,
Soo dat hy stracx verschiet en oock ter aerden sonck,
Soo dat sijn laeuwe bloet op 't doode lichaem spronck.
Wel hier op dient gelet, een anders bruyt t'ontschaken,
En van een anders wijf sich heer te willen maken,
Dat is een slim bedrijf, dat Godt de Schepper haet,
En hier oock menighmael met harde roeden slaet.
Ghy let dan soete jeught, hoe ongeregelt minnen
Kan baren uw' bederf door omgeroerde sinnen,
Ghy gaet tot uwen Godt en bid om sijnen geest,
En viert te rechter tijt een wettigh bruylofts-feest.
Laet op geen anders bruyt u losse sinnen malen,
Maer hout oock heete min in haer besette palen.
Hebt ghy een aenslagh voor die niet te wel en gaet,
Weet dat tot u gerief de werelt open staet.
Soo ghy een bloempje mist daer wassen nieuwe rosen,
Die even waerdigh zijn van u te zijn gekosen,
Doch hoe het immer gaet, set dit geduerigh vast,
Dat niemant hebben sal die u is toe-gepast.
Maer laet ons verder gaen tot in de vreemde kusten,
Daer vint men vreemt gespoock en even vreemde lusten;
Ick wil een kleyn verhael hier brengen aen den dagh,
Ten eynd' een yeder mensch het nader wegen magh.
Een Indiaenschen Vorst van wonder groot vermogen1),
Die menigh deftigh rijck had onder hem getogen,
Wiert op een tijt verruckt in ongewoone min,
En niet een mensch en wist haer oorsaeck of begin.
Het vrou-mens dat den Vorst soo wonder seer behaeghde,
En door een soet gewelt en met haer liefde plaeghde,

1) Dit wordt verhaelt in 't journael van de Oost-Indische Comp. gehouden in 't jaar 1623 in de
Stadt van Suratt.
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En was niet aengenaem noch schoone boven maet,
Noch geestigh in beleyt, oock niet in hoofse praet;
En echter dese Vorst en kon naeuw weynigh uren
Van haer of haer gespreck of haer geselschap duren;
Want als hy niet gestaegh vrou Nortmal by hem sagh,
Soo scheen het dat sijn hert in druck begraven lagh.
Ten lesten wert gemerckt, dat in een goude keten
Sijn herte, sijn vernuft, sijn liefde was geseten:
Vrou Nortmael op een tijt gebruyckt' een riekend' badt,
Daer zy doen by versuym dit schoon juweel vergat.
En daer is even doen een hoofse maeght gekomen,
Die heeft dit seltsaem stuck in stilheyt wegh-genomen,
En stracx na dit geval, soo was van stonden aen
De liefde van den Prins als uyt haer plaets gegaen;
Want op dien eygen stont begon de Vorst te malen,
Sijn breyn was op de loop; hy laet de vrijster halen,
En brengen in het hof: hy gaet haer in 't gemoet,
Daer hy haer onverwacht en eer en hulde doet.
Hy neemt haer by der hant, hy toont haer moye dingen,
Juweelen, hooft-cieraet, oor-spansels, schoone ringen,
En wat'er in het hof het oogh behagen magh,
Dat laet de groote Vorst al brengen aen den dagh.
Hy leyt haer in den thuyn en wandelt aen de stroomen,
En neemt by wijlen rust ontrent de schoonste boomen,
En waer hy staende blijft of oock ter neder sit,
Daer siet men, dat sijn hert ten vollen is verhit.
Dit wiert van stonden aen door al het hof geweten,
En 't is vrou Nortmael selfs als in het oor gebeten;
Sy vint haer gantsch ontset van soo een vreemt geval,
Het schijnt dat zy van spijt haer sinnen missen sal.
Sy ondersoeckt dit stuck en let op alle saken,
En waerom dese maeght den Prins in min deê blaken;
Sy woelt in haer gemoet, tot sy ten lesten wist,
Dat sy door ongeluck haer lieve keten mist.
Maer om dit schoon juweel weêrom te mogen krijgen,
Soo meyntse best te zijn als noch hier van te swijgen;
Dies houtse met gewelt haer gramschap in den bant,
Schoon dat haer innigh hert van spijt en wrake brant.
Sy weet door slim beleyt de vrijster aen te locken,
En 't schijnt sy heeft niet voor als met haer wat te jocken;
Maer siet, haer gansch bedrijf is slim en bijster vals,
Want brenght dien eygen nacht de vrijster om den hals.
Sy neemt haer weder af dat by haer was verloren,
En stracx soo was de Prins gelijck als van te voren:
Hy sent van stonden aen sijn hoofse jonckers uyt,
En sy wort aengesien gelijck een nieuwe bruyt.
Siet, wat een vreemd bedrijf! wat vint men al beschreven,
Dat ons den ouden tijt heeft over willen geven?
Wie kan het recht verstaen, dat Princen vrientschap hinck
Of aen een hals cieraet, of aen een gouden rinck?
Voorwaer als ick het stuck ga nader over-leggen,
Dan sta ick als verbaest, onseker wat te seggen,
Maer dat ick hier verhael komt uyt een vreemde kust,
En in een vreemt gewest daer heerst oock vreemde lust.
Maer wil men oversien ons naest gelege landen,
Daer heeft men Princen selfs gesien in dese banden;
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Men weet niet of het vyer uyt lust of liefde quam,
Dan of uyt spokery haer gront en voetsel nam.
Siet Charlemagne self, een Prins gantsch hoogh verheven,
Heeft aen een slechte vrou te gullen hert gegeven:
Alwaer zy wesen mocht daer was hy stracx ontrent,
Soo dat s'in sijnen geest scheen vast te zijn geprent;
Alwaer sy haer onthiel daer socht hy stracx te wesen,
En als hy by haer quam soo scheen hy als genesen,
Maer zy wert korts daer na verwonnen van de doot,
En doen was dese Vorst als in den hooghsten noot.
Sijn geest was op de loop, hy wou met haer vertrecken,
En hy kon even-wel sijn liefde niet bedecken,
Hy was ontrent haer bed als sy verscheyden sou,
En hielt haer even doen gelijck sijn echte vrou.
Hy gingh noch hooger aen en streeld' haer koude leden,
En deed' een lijck-geklagh met veel bedroefde reden,
Ja, schoon haer moede ziel verliet het ydel lijf,
Noch bleef hy even-staegh ontrent het doode wijf;
Ja, schoon het nietigh rif een stanck begon te geven,
Sijn liefde lijcke-wel en wert niet wegh-gedreven:
Het scheen als of haer bedt (en 't was een open graf)
Niet anders als een reuck van violetten gaf.
De bisschop van Turpijn begon hier op te letten,
Ja, gingh op dit geval de gantsche sinnen wetten;
Hem docht als hy het werck had dieper in-gesien,
Dat sonder spokery dit niet en kon geschiên.
Hy daerom, als de Vorst sat midden in de Staten,
En voor een kleyne tijt sijn kamer hadt verlaten,
Nam stracx het doode lijf en socht aen alle kant,
Tot hy een gouden rinck ontrent haer tonge vant.
Hy nam het naer juweel en heeft'et wegh-gedragen,
Eer dat'et sijn gevolgh of hoofse jonckers sagen,
En daer op staet hy stil, en let of dit geval
Des Keysers deusigh breyn ten lesten heelen sal.
Soo haest de groote vorst is op de zael gekomen,
Hy gaet niet tot'et lijck, maer schijnt'er af te schromen,
Hy sey tot sijn gevolgh, dat hy gantsch seltsaem vont,
Dat in sijn opper-sael een stinckend' lichaem stont.
't En lijt als geenen tijt, hy laet'et henen dragen,
En schoon het wert gedaen men hoord'er niemant klagen.
Maer siet, dien eygen stont, de Bisschop van Turpijn,
Moest staegh ontrent de vorst en aen sijn tafel zijn.
Hy streeld' hem waer hy quam; hy gaf hem nieuwe staten,
En was ten hooghsten bly als sy te samen aten;
Het schijnt dat al sijn geest aen desen bisschop hinck,
En dit quam altemael uyt kracht van desen rinck.
Als dit nu werdt gesien begon Turpijn te schromen,
Dat eens dit slim gespoock een ander mocht bekomen,
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En dat daarom het rijck, door soo een toover-kracht,
Mocht tot een groot verderf en onheyl zijn gebracht.
Hy, om het slim juweel sijn kracht te doen verliesen,
Gingh stracx een modderkuyl in woeste velden kiesen,
Een plaetse daer noch vis of suyver nat en was,
Maer niet als enckel veen of slijck en vuyl moeras;
En op dat dese rinck noyt meer mocht zijn gevonden,
Soo stack hy dit juweel tot in de diepste gronden,
Ja, om hier vast te gaen, soo diep als eenigh man,
Of met een lange pieck of lance reycken kan.
Als dit nu was gedaen, soo gingh den bisschop mercken,
Of oock het slim juweel noch yet sou kunnen wercken,
De keyser voor een tijt tot jagen niet gewent,
Begaf hem tot de jacht en even daar ontrent.
Hy joegh staegh om den poel met hondert snelle winden,
Schoon dat geen haes of hert daer oyt en was te vinden,
Soo dat den adel selfs en af het hoofs gewoel
Gedurigh werdt gesien ontrent den vuylen poel.
En noch en kan de vorst sijn geest niet weder-houwen,
Hy laet daer in het slijck een machtigh klooster bouwen,
En hier verkeert hy meer als in sijn beste stadt,
Of daer hy sijn paleys en schoone tuynen hadt.
Maer wat van dit verhael magh waer of leugen wesen,
Ick geef u dit bejach als ick het heb gelesen;
Doch hoe het wesen magh en of het kan geschiên,
Dat kan hy die het lust in nare boecken sien1).
Doch na mijn oordeel draeght, heeft Naso wel geschreven,
En aen de domme jeught een goede les gegeven,
Want schoon hy regels stelt hoe dat men minnen sal,
Noch schat hy dit bejach voor enckel ongeval.
Hy roept in 't openbaer: wacht u van minne-drancken,
Van daer komt raserny en alle boose rancken,
Ick wil geen spokery vermengen met de kunst,
De liefde die bestaet alleen uyt pure gunst2).
Seght hier nu, sangh-goddin, of 't yemant is geraden,
Door wortels, selsaem kruyt, door onbekende saden,
Of ander vreemt geheym een flauwen minne-brant
Te brengen tot de kracht van haren eersten stant?
Doet ons hier op bericht3). Na vlijtigh ondersoecken,
En van den ouden tijt en van de nieuwe boecken,
En word' ick niet gewaer, dat loof en selsaem gras
Oyt oorsaeck tot begin van rechte liefde was.
Veel die in waren ernst van desen handel schrijven4),
Verachten dit bejach als klap van oude wijven,
En seggen dat'et moes, dat spoock en Duyvel brouwt,
Geen liefde baren kan, geen haet en wederhout
Een ander wil het kruyt, dat minne kan verwecken
Begraven in der nacht en voor de menschen decken,
Gelijck men voor het volck van geen vergift en schrijft,
Dat kleyne kinders doot en uyt de moeders drijft.
Wie heeft sich immermeer voor desen onder-wonden,
1)
2)
3)
4)

Siet hier op Francisc. Petrarcha en Pasquier in sijne Recherches de la France.
Ovid.
5 Deel van 't Houwelijck
Siet hier op M. del Ryo in lib. de Art. Mng.
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Te trecken soete min uyt dese lose vonden,
Die na een korten tijt geen klachten heeft gedaen,
Een sake vol gevaer te hebben onderstaen?
De visch, die giftigh aes heeft in het lijf gesogen5),
Wort na men wil gefoolt, en daer men wil getogen,
Maer als men desen vangh aen gast of vrienden biet,
Soo dientse voor de mont of voor de mage niet.
Als yemant is vergift door lose minne-drancken,
Hy schijnt gemaeckt te zijn tot enckel Venus-jancken,
Maer veeltijts feylt de geest, soo dat hy niet en kan
Vervullen daar het dient de plichten van de man.
Al die met open keel hen geven om te drincken
Wat sotte liefde menght, wat Circe plagh te schincken,
Zijn dof en sonder geest gelijck een deusigh swijn,
Soo datse tot den buyck alleen genegen zijn.
Een van het geestigh volck, die met geleerde dichten
Gingh cieren sijnen tijt, en in het duyster lichten,
Verviel in dweepery, soo dat sijn jonge vrouw
Hem door een minne-dranck tot minnen trecken wou.
Hier door is (soo men hout) Caligula bedorven:
Lucullus uyt-geput: Silvanus mal gestorven:
Hier door heeft menigh wijf, al scheen de liefde groot,
Door on-bedachte sucht een lieve man gedoot.
Dies is hier op gevolght, dat alle goede wetten
Haer tegen dit bedrogh met harde straffen setten,
Soo dat het jonghste recht, met al den ouden tijt,
Geen liefde-rancken dult, geen minne drancken lijf.
Soo stelt dan liever vast, dat onder echte luyden
Een soet en heusch onthael is boven alle kruyden,
En dat'er niet een gras in bos of heyden wast
Dat beter op de trouw als reyne liefde past.
Het recht laet yder toe, door soet en aerdigh jocken,
Door minne, door gedult, malkander aen te locken;
Maer gunst te wecken op door nare spokery
En staet geen echte volck, geen jonge luyden vry,
Wie kan een 's menschen hert door kruyt en drancken buygen,
Wie kan'er soete min uyt harde wortels suygen?
Pluckt, stoot, menght onder een, al watje mengen kont,
De beste minnedranck dat is een heusche mont.
Philips, de Griecksche vorst was op een tijt bevangen
Met lust, met minne-druck, met duysent herte-prangen,
Niet op een groote vrouw voor prinssen op-gevoet,
Het is een slechte maeght die hem de pijne doet.
Hy dicht op haren naem, hy sent haer moye dingen,
Hy doet meest alle nacht voor hare vensters singen,
Hy sit op haer en loert by na den gantschen dagh,
In 't korte mal genoegh, gelijck een vryer plagh.
Het hof is hem een walgh en al de groote mouwen,
Hy wil een slechte kap, hy wil een engen bouwen,
Hy prijst niet als hy plagh een vast en hoofs gelaet,
Om dat het zedigh oogh de maegden beter staet.

5) Plutarchus.
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Dit heeft de koningin geweldigh seer gespeten,
Te meer om dat het stuck wierdt over-al geweten.
Geen slaep en komt haer aen, geen honger, geen vermaek,
Soo gantsch is haer de borst geswollen van de wraeck.
En na-de-mael de faem het over-al verluyden,
Dat hem de liefde quam uyt vreemde tover-kruyden,
Soo heeftse door beleyt haer saken soo bestelt,
Dat sy haer vyandin eens kreegh in haer gewelt.
De gramme koningin, met yver aen-gesteken,
Is uyter-maten graegh van 't onrecht haer te wreken.
Zy laet haer sinnen gaen door alderhande pijn,
Die fel en boven al oock leelijck mochten zijn,
Zij is te mael verwoet en op de maeght gebeten,
En schijnt oock in gepeys haer op te sullen eten;
Zy wrockt in haren geest, zy vraeght'et over-al,
Hoe zy de jonge maeght ten vollen plagen sal.
Nu wenstse, soo het schijnt, haer oogen uyt te plucken,
Haer ooren, haren neus, haer wangen af te rucken,
Haer lippen met gewelt te scheuren van den mont,
En al wat eenighsins haer wel en aerdigh stont.
Dan dochtse 't gantsche vel van 't lichaem af te stroopen,
En oock gesmolten loot daer op te laten loopen;
Sy wenst haer wel de dood, maer, uyt een wrede spijt,
Soo wilse met de dood haer houden in de tijt.
By wijlen gaetse sacht en, sonder haer te schenden,
Meynt dat'et beter is haer uyt'et landt te senden,
Of wel te sluyten op in eenigh diep gebou,
Daer nimmer gulde son of mane schijnen sou.
Na menigh wreet gepeys zy laetse voor haer setten,
En gaet in grooten ernst op haer gedaente letten.
Zy graeut de juffer toe en vraeght naer alle dingh,
Van waer, en wiese was en wat'er omme-gingh.
De maeght bericht mevrou met soo bequame reden,
Met soo een soet gelaet, en aengename zeden,
Met soo een sedigh oogh, dat op de staende voet,
De koningin betoomt haer ongetoomde moet
Ick sie nu wat'er zy van dese malle rancken,
De nare spokery van vise minne-drancken;
Ick vinde, seyt de vrouw, ick vinde metter daet,
Dat al de liefdegift is enckel kinder-praet;
't En is geen slim bedroch, geen kunste van besweeren,
Dat u, beleefde maeght! van prinsen doet begeeren;
Hier is geen toover-kracht, geen list of lose vont.
Al wat de koningh treckt dat is uw' soete mont.
Hier was'et, dat de loop van hare gramschap stilde,
De maeght ginck uyt het hof en reysde daerse wilde,
En niemant doet haer leet; en siet, na dese saeck,
Soo liet de koningin den koninck sijn vermaeck.
Laet drancken, jonge vrouw, laet vuyle rancken varen,
En sooje middel soeckt om recht te mogen paren,
Soo doet na mijnen raet: gaet beter wegen in,
Koopt gunst om uwe gunst, en mint om rechte min.
Soo doende sulje best uw' weder-paer belesen,
De rechte minne-dranck dat is een eerbaer wesen,
Een onderdanigh hert, een soet en reyn gelaet,
Geen kruyt dat in de min de min te boven gaet.
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Hoe wel een wijle tijts van liefd' nu is gesproken,
Zoo dient noch even-wel dat werck niet afgebroken;
Hier dient noch voor de jeught een weynigh by gedaen,
Eer wy van dit bedrijf en elders henen gaen,
Ick wil, eer ick besluyt, de domme jonckheyt leeren,
Hoe alle spokery van haer is af te keeren,
En hoe het guychel-spel dat van den Duyvel koomt,
Dient krachteloos gemaeckt en niet te zijn geschroomt.
Den man1) die Godes geest noch niet en had bewogen,
Dat hy was uyt den nacht en in het licht getogen,
Bemind' de tover-kunst en al haer vreemt bejagh,
Indien men spokery een kunste noemen magh.
Hy bleef een ruymen tijt aen dese grillen hangen,
Tot dat hy op het lest van liefde wert bevangen;
Justina was de maeght waer toe hy was gesint,
Daer hy noch even-wel geen troost of gunste vint.
Hy die nu was geleert in nare spokeryen,
Gingh met te grooter ernst tot sijn uyt-sinnigh vryen,
Want hy beswoer een geest die haer bewegen sou,
Om hem vermaeck te doen oock buiten echte trou.
Justina lijcke-wel en liet haer niet bewegen,
Want door een staegh gebedt verkreeghse Godes zegen,
Dies, wat de Tovenaer of Duyvel oyt begon,
Het bleeck dat hy geen plaets in haer gedachten won.
De duysentkonstenaer kan niet te wege brengen,
Want Godes hoogh beleyt en wou het niet gehengen;
Een vast geloof aen Godt, tot Godt een reyn gebedt,
Dat heeft den vuylen geest in sijn bedrijf belet.
De man heeft metter daet ten lesten ondervonden,
Hoe slecht het hels bedrogh en al haer rancken stonden,
Verfoeyt het guychel-spel, verlaet de swarte kunst,
En soeckt geen ander troost als Godes eygen gunst.
Hy gaf hem tot de kerck en liet de Duyvels loopen,
Beleet des Heeren naem en heeft hem laten doopen;
Want hy betroud' op Godt, met soo een vast gemoet,
Dat hy het heeft betuyght oock met sijn eygen bloet.
Wel aen dan, domme jeught! hier uyt kan yder leeren,
Hoe dat men hels gespoock in Godt kan over-heeren;
Ghy, slaet dan in de windt wat Hel of Duyvel biedt,
Want die op Godt betrout en hoeft de Duyvel niet.
Daer is nu veel geseyt van vreemde tooveryen,
Maer niet wat van 't gespoock de menschen kan bevryen,
Komt, seght nu Sangh-goddin! eer dat wy voorder gaen,
En opent ons de gront wat hier in dient gedaen.
Ick lese menigh-mael, dat veelderley Poeëten
Hier in verstandigh zijn of schijnen yet te weten,

1) Den Out-vader Cyprianus, eer hy Christen was.
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Maer ghy die by dit volck hebt langen tijt verkeert
Komt, seght ons met bescheyt wat ghy'er hebt geleert:
Voor eerst heb ick gemerckt, dat veel geleerde luyden
Hier soecken haren troost in veelderhande kruyden,
Ja, dat een groen gewas soo hoogh noch is befaemt
Als dat het1) Duyvels-vlught op heden wert genaemt.
Veel seggen, dat het hayr of vachten van de beesten
Zijn dienstigh voor gespoock en alle quade geesten,
Ja, dat een geyten-hoorn, wanneerse wordt gebrant,
Is tegen tover-kunst een machtigh wederstant;
Een ander prijst hier toe het hout van dadel-boomen2),
Maer al dit vreemt bejagh dat noem ik losse droomen,
Ick kan het niet verstaen, dat oyt een boose geest
Voor kruyden is verschrickt, van boomen is bevreest.
Ick vinde datter volck niet selden werdt gevonden,
Aen wie, gelijck het hiet, de nestel is gebonden,
En dat werdt dan geseyt, wanneer een echte man
Sijn bruyt oock in het bedt niet recht genaken kan.
Noch seyt men dat'er zijn (al schijnt'et tegen reden)
Berooft in haer geheym van alle manne-leden,
Soo dat haer onder-lijf niet anders is gestelt,
Dan als een kale wegh of als een effen velt.
Hier raet men of de hex of tovenaers te vleyen,
Of haer soo langh te slaen tot datse tranen schreyen,
Of dat de jongh-gesel, besmet met dit fenijn,
Door haer geheym bedrijf gezegent moghte zijn.
Van beyde dient gemijt. Die yemant doet belesen,
Heeft door een toveres den Duyvel eer bewesen,
Ja, geeft den swarten hoop, dat Godt, ons hooghste goet,
Alleen maer toe-behoort, alleen maer hebben moet.
Soo ghy een Christen zijt, soo moet ghy liever sterven,
Als door 'k en weet niet wat van Duyvels heyl verwerven:
Godt dient alleen versocht, om vry te mogen zijn
Van sieckten, toover-quaet, van alle vreemde pijn.
Maer soo het Godt belieft ons in den druck te laten,
En dat ons ootmoet selfs niet schijnt te willen baten;
Noch staet ons Godes handt te dragen met gedult,
Al is ons lijden groot, het is ons eygen schult.
Siet, Godes hoogh beleyt is dickmaels ons verholen,
Ghy, voor den besten raet soo laet het hem bevolen,
En draeght het lastigh kruys oock met een stil gemoet,
Het is doch enckel recht al wat de Schepper doet.
Siet, die een vrou genaeckt alleen maer om te spelen,
En niet als dat behoort om vrucht te mogen telen,
En doet alleen het werck ten dienste van de lust;
Die achte geensins vreemt al is hy ongerust.
Want hy is van het volck daer op de spokers letten,
En is een rechte proy voor haar ongure netten;
Want treft hem 't ongeluck daer van nu is geseyt,
Soo heeft sijn eygen vleesch het stuck hem toe-bereyt;
Maer die in 't echte bedt niet eer en komt getreden,
Voor dat hy Godt versoent door vasten en gebeden,
1) St. Jans kruyt wordt bij 't gemeene volck in Brabant, Vlaanderen, en elders den naam van
Duyvels vlucht gegeven.
2) Siet hier van by Max. del Rio in disquis. Mag lib. 6. cap. 2. Anger, Ferrerius lib. 2. Baptista,
Quodruntius et alii.
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Oock niet en gaet te werck als om een echte vrucht,
Die jaeght door goet beleyt de Nickers op de vlucht.
Nu, die tot sijn verdriet sijn nestel vint gebonden,
Die stel het ongeval op sijn voorgaende sonden,
En wie van dit bedrogh oyt wenst te zijn bevrijt,
Die word' een beter mensch als in sijn lossen tijt;
Dat sal hem beter zijn als by een hex te loopen,
Om door een soet gevley het onheyl af te koopen,
Of oock met slagen self, of ander hart bedrijf,
Te jagen dit verdriet uyt sijn ellendigh lijf.
Daer hoort wat anders toe om Duyvels wegh te drijven,
Of in een goeden stant en wel gesont te blijven,
Godt dient voor al gesocht, die al de swarte macht
Bedwinght door hoogh gebiet als schimmen sonder kracht.
Roept hem tot uw' behulp voor wie de Nickers weken,
Wanneer hy maer een woort tot hen bestont te spreken;
Hem, die het maensieck volck van tovery genas,
Doen hy noch in het vleesch en op der aerden was;
Die is van Gode selfs den menschen toe-gesonden,
Op dat het helsch gespoock sou worden in-gebonden;
Doet hem in rechten ernst met ootmoet uw' beklagh,
Al waer het duysent-mael en meer op eenen dagh:
Maer sooder eenigh mensch in sonden wil volherden,
Die beeld' hem geensins in van oyt verhoort te werden;
O neen, 't is sonder vrucht, want d'al door-siende Godt
Wort door geen guychel-spel of loose schijn bespot.
Ghy moet het dertel vleesch en alle sonden haten,
Of wat ghy bidden mooght en sal u geensins baten;
Wie vuyle lusten viert gelijck hy voortijts plagh,
Weet dat hy nimmermeer tot Godt genaken magh.
Ghy moet in rechten ernst op Godt alleen betrouwen,
En alle waengeloof en visevasen schouwen;
Al wie dat spoken viert en Duyvels helsche kunst,
Die mist den Hemel selfs en Godes rechte gunst.
Indienje niet en wilt des Duyvels kussen wesen,
En wilt niet ledigh zijn of geyle boecken lesen,
Vermijt oock vuyle klap en ongesoute praet,
En alle guychel-werck en dertel ongelaet;
Wilt oock niet in den wijn uw' leden oyt verhitten,
En gaet te geener tijt ontrent de spotters sitten,
En raeckt geen teerlinck aen of diergelijcke spel,
En neemt geen weelde kindt tot uwen met-gesel;
In 't korte maeckt'et soo, dat yder magh bemercken,
Dat ghy een ander mensch ten goede kont verstercken;
Ja, quijt u even soo in uw' bescheyden plicht,
Dat ghy mooght yder zijn gelijck een helder licht.
Siet daer een vasten gront om Duyvels wech te drijven,
En om met uwen Godt versoent te mogen blijven,
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Maar sooj'et vleesch behaeght en doet uw' eygen lust,
Soo blijfj' in uw' gemoet voor eeuwigh ongerust.
Maer dit is heyligh werck dat ghy nu hebt gelesen,
Het kan u als een wet en vasten regel wesen;
Maer leert oock, domme jeught, wat u hier Naso seyt,
Wiens Roomse minne-konst u als in 't herte leyt
Hoewel hy dertel is en grillen heeft geschreven,
Noch heeft hy menighmael u goeden raet gegeven,
Bysonder als hy werckt ontrent het grilligh mal,
En hoe men dwase min aen banden leggen sal.
Daer heb ick eenigh deel met oordeel uyt-genomen,
Het sal hem die het leest te nutte mogen komen,
Want ick heb maer alleen hier in het spel gebrocht;
Dat my voor u bequaem en dienstigh heeft gedocht.
Veel dat my dertel scheen dat heb ick na gelaten,
En stel in tegendeel dat u sou mogen baten,
Schoon dat u Naso selfs hier van niet heeft geseyt,
Ick schrijve dat uw geest in hooger wegen leyt.
Wel, laet noch even-staegh aen uw' gedachten kleven,
Wat oock een heydens mensch hier over heeft geschreven;
Het kan een spore zijn voor yder Christen hert,
Soo dat'et even-selfs tot tucht gedreven wert.
Wel, leest dan wat'er volght, het zijn meest Roomse streken,
Maer ick sal somtijts Zeeuws en somtijts Hollants spreken;
Neemt my ten besten af, al feylt hier Nasoos geest,
Hier is van all's het mergh en oock de rechte keest.
Nu vrienden ick begin. 1. Als uw' beroerde sinnen
Gevoelen eerst den brandt, en hellen om te minnen,
Soo vindt u metter daet ontrent het weeligh kruyt,
En eer het vorder gaet, soo roeyt de wortel uyt.
Gelooft het dien het raeckt: met langh hier op te wachten,
Soo wort de liefde sterck en boven uwe krachten.
Dat eerst een beeckje was dat wort een diepe stroom,
Dat eerst een tackje was dat wort een grooten boom;
Een sieckte die wel eer haest stont te zijn genesen,
Kan heden sonder raet en buyten hope wesen.
Een die sijn tijt vergeeut als hy wat goets vermagh,
Sal niet bequamer zijn oock op den naesten dagh.
Wy zijn onachtsaem volck en sleuren alle saken,
En willen als het dient niet aen het seer genaken,
Daer kruypt dan evenstaegh, daer kruypt de kanker voort,
Om dat het slim vergif niet eer en was gestoort.
Voelt daerom eenigh mensch van liefde sich bevechten,
Die zy flux in de weer en laet hem onder-rechten;
Maer doet het met beleyt, en eer het vinnigh quaet
De sinnen over-loopt en vast gewortelt staet.
In qualen van den geest, in sieckten van de leden,
Daer wijst de stage daet, daer leert de vaste reden,
Dat yeder raet behoeft en dat te rechter tijt,
Al eer het slim bejagh tot in het herte glijt.
Daer zijnder onder u van soo verkeerde sinnen,
Die sonder voorberaet haer stellen om te minnen,
En als het slim fenijn is aen het hert gegaen,
Dan spreeckt men om behulp de beste vrienden aen.
Dit zijn, onwijse jeught, dit zijn verkeerde slagen,
Ghy dient van eersten aen om raet te komen vragen;
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Het is van outs geseyt: het licht dat vooren gaet,
Dat geeft oock in der nacht voor al de meeste baet
2. Al wie door liefde queelt en wenst te zijn genesen,
Die moet in staegh bedrijf en nimmer ledigh wesen;
Door luy te zijn soo wast het weeligh Venus-kint,
En daerom is het wicht hier wonder toe gesint.
Vraeght yemant hoe het komt, dat na een dertel mallen
Veel menschen menigh-mael in vuyle lusten vallen?
De reden is bekent: om datse ledigh zijn,
Want dat is aen den geest een wonder boos fenijn.
Indien het water staet, soo moet'et stracx bederven,
En jonckheyt sonder werck die sal het licht verkerven
Het yser roest terstont, indien het maer en rust,
En wie daer ledigh is die valt in vuyle lust.
De spin sal in 't gemeen de slange niet genaken,
Als sy die besigh siet of neerstigh in het waken,
Maer soo de luye slangh tot slapen haer begeeft,
Soo maeckt de rappe spin dat zy niet lange leeft.
Die schouwen wil de min, of van haer zijn genesen,
Dient sonder yet te doen te gener tijt te wesen;
Dat kleyn vergiftigh dier, dat dertel Venus-wicht
Noemt ledigheyt te zijn het stael van sijne schicht.
AEgistus wierdt gevraeght, waerom hy was gevallen,
En met een anders wijf oneerlijck dorste mallen:
Voor reden wierdt geseyt dat hy een luyaert was,
En voor sijn meeste werck verkoos een vol gelas.
De luyheyt is een nest van alle vuyle lusten,
Ja, 't is een kussen selfs waer op de Duyvels rusten;
Ghy, kiest dan eenigh werck dat u staegh besigh hout,
Of soo u dat ontbreeckt, soo kiest het groene wout:
Daer kan men met vermaeck veel nutte dingen plegen,
En daer is (na my dunckt) des Heeren eygen segen,
En wilje dit beslagh wat nader over-gaen,
Soo ghy maer verder leest, ghy sult'et haest verstaen.
Een tuyn tot bloem-gewas of ander landt te bouwen,
Dat kan een eerlijck man geduerigh besigh houwen.
De Bogaert geeft oock werck, wanneer hy dient gesnoeyt,
En weder soet vermaeck, wanneer hy lustigh bloeyt.
't Is oock niet sonder vrucht wanneer men plagh te vissen,
Want dat doet menighmael Cupidoos pijlen missen.
De jacht is oock een werck die oeffent ons het lijf,
En geeft oock aen de jeught een wettigh tijt-verdrijf.
Sal ick de bijen niet hier onder meugen mengen,
Die beesjes zijn gewoon ons voordeel aen te brengen,
En die met recht verstant haer doen beschouwen wil,
Kan veeltijts besigh zijn en blijven echter stil.
Wat dient'er veel geseyt? het landt kan alle menschen
Verschaffen soet vermaeck en watse konnen wenschen,
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Dies werdt men niet alleen sijn druck en swaren tijt,
Men wort'er even-selfs de malle liefde quijt.
Hier hoort m'een harders kint ontrent de schapen quelen,
Of op een dubbel riet een boere-deuntjen spelen;
Daer siet men hoe de melck uyt onse koeyen vloeyt,
En hoe een jarigh kalf ontrent de moeder loeyt.
Daer siet m'een vette seugh ontrent de mestput liggen,
Belegert als het schijnt met dertien jonghe biggen,
Die woelen onder een en soecken na de borst,
Haer dienstigh voor de spijs en even voor den dorst.
Daer siet men kleynder vee gaen spelen aen der heyden,
En hoe een flucksen haen sijn hennen kan geleyden;
Daer siet men in den herfst hoe dat men lijsters vangt,
En oock hoe daer ontrent een snep verwerret hanght.
Wat dient'er meer geseyt? ontrent de domme beesten,
Daer siet men menighmael oock wijtberoemde geesten;
Die scheppen haer vermaeck oock uyt het minder vee,
En laten ander volck de winste van de zee.
Maer sal ick vorder gaen en hier van wijder spreken,
Daer is geen twijffel aen de tijt sal my ontbreken:
De landt-bouw, tot besluyt, heeft duysent saken in
Die dienstigh konnen zijn tot af-breuck van de min.
Noch wil ick even niet, dat ghy ontrent de boomen
Sult stil en eensaem zijn en ledigh sitten droomen,
Weest liever sooje kunt ontrent een deftigh man,
Die met een soet gespreck uw koorts versetten kan.
3. Ghy, die van liefde brandt en wenst te zijn genesen,
En wilt geen dertel jock of geen poeten lesen,
Al ben ick even selfs van dat geselschap een,
Noch segh ick evenwel dat ick van herten meen.
Wy dichters in 't gemeen beschrijven vreemde saken,
Die oock een eerbaer hert by wijlen gaende maken1);
Wie leest Tibullus werck die niet en wort gewont,
Als hy sijn liefste prijst en haren rooden mont?
En wie Catullus leest, gewis die wort ontsteken,
Om dat hy van de min soo kunstigh weet te spreken;
Hier voegh ick Gallus by die mede dient vermijt,
Indien dat yemant wil van liefde zijn bevrijt.
Ick noem een dertel boeck een stage kopplaresse,
Een toevlucht van een boef, een hoeren dienaresse,
O fy! die weeligh zijt en geyle boecken schrijft,
't Is beter dat uw' pen in haren koker blijft.
Ey siet, een vuyl gedicht dat kan men dickmaels lesen,
En 't moet een wis bederf voor jonge luyden wesen,
Om dat men 't even staegh in handen nemen kan;
Mijt dan dat slim bejach, ey lieve! scheyt'er van.
4. Vermijt doch boven al de geyle kamer-spelen,
Die met haer dertel jock ons beste sinnen stelen,
Ick weet hoe dat bedrijf ons tochten gaende maeckt,
Om dat het meerendeel verkeerde liefde raeckt.
Ghy, schout dan dit bejach en diergelijcke dingen,
En plaetsen toe-bereyt tot jocken, dansen, springen,
Of daer een weligh quant of luyt of cyther speelt,
Of daer een titsigh dier een minne-deuntjen queelt
5. Maer onder dit beslach soo dienje noch te weten,
1) Dit seght Ovidius van hem selven in sijn Remed. Amoris.
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Wat kost u schade doet of dienstigh is gegeten;
Ick sie een medecijn die by de siecken gaet,
Dat hy niet alle spijs de krancken toe en laet:
Ghy die van minne queelt, en eet geen hane-kammen,
Geen oesters, bevergeyl of beyers van de rammen;
Wacht u van heet geback en wat het bloet ontsteeckt,
Eet ruyt en kout gewas dat heete tochten breeckt.
6. Indien een droef geval, of diergelijcke saken,
U swaer in uw' gemoet en ongerustigh maken,
Stelt dat u voor het oogh als u de liefde quelt,
Of als uw weeligh hert na malle grillen helt.
Al waer men rouwe pleeght en is gewoon te suchten,
Van daer sal Venus-wicht met alle krachten vluchten;
Gaet veel daer eenigh mensch, nu tot de dood bereyt,
Sijn leste woorden spreeckt of uyt de werelt scheyt.
Daer leert men recht verstaen wat ons sal overkomen,
En daer heeft Venus wicht sijn plaetse noyt genomen;
En 't is de rechte school, ja, 't is de medecijn,
Die ons de ziel vernieuwt en leertse beter zijn.
7. Voorts geeft hier Naso raet aen uw' verdwaelde sinnen,
Dat ghy op eenen tijt twee vrijsters siet te minnen;
Een dieder twee gelijck voor hem verkiesen kan,
Dat is gelijck hy meent een hups en rustigh man.
Soo ghy een vliet verspreyt in veelderhande tacken,
Haar loop, haer snelle loop die sal terstont verswacken,
Soo ghy een vyer verdeelt, daer is geen twijfel aen,
De brandt sal minder zijn, de flamme nederslaen.
Indien der twee gelijck in uw' gedachten spelen,
Ghy sult te vrijer zijn, ghy sult te minder quelen;
Ghy sult niet treurigh zijn schoon d'eene qualijck wilt
En siet, in dit gewoel wordt u het hert gestilt.
8. Voorts sooje wilt den geest van uw geminde keeren,
Leert wijders hoeje meught uw sinnen over-heeren:
Siet, datje wel bedenckt en voor uw oogen stelt,
Hoe datse menighmael u dapper heeft gequelt;
Hoe datse rancken heeft en wonderslimme grepen,
En datse met bedrogh u dickmaels heeft benepen;
In 't korte past'er op, dat ghy veel over gaet
Al dat aen haer gebreeckt en dat haer qualijck staet.
Gaet dickmaels, soo je kont, tot in haer kamer treden,
En let op alle dingh en dat in volle leden,
Bysonder op een tijt als haer de vrijster kleet,
En tot een bruylofts-feest haer leden toe-bereet;
Daer moetj'et ooge slaen op veelderhande saken,
Dat ghy by naest uw hert sult schijnen uyt te braken,
Daer sulje slijm en lijm, en stof en poeyers sien,
Dat niemant dencken kan waer toe het mach geschien,
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Wel, kan soo vuylen bras de grootste juffers cieren,
Die ick eens heb geviert gelijck als reyne dieren!
Seght dat in uw' gemoet, en spout op 't vuyl bejagh,
Op dat s'uw hert voortaen niet meer besitten magh.
9 Soo dit u niet bevrijt van Venus enge banden,
Hoort noch een ander raet: verreist na vreemde landen,
Dat kan u voordeel doen; het neepse Venus-kint
Mach tegen 't reysen niet en schout oock harden wint;
Als ghy nu reysen sult, en wilt niet ommekijcken,
Of ghy sult in 't begin of op den wegh beswijcken,
En maelt niet op het beelt van dien uw hert besit,
Want dat heeft menighmael een koelen geeft verhit.
Als ghy vertrecken wilt en gaet haer geensints spreecken,
Want dat sou wonder licht uw voorstel kunnen breken,
Misschien sult ghy haer sien ontstelt door uw geklach,
Gantsch anders in gelaet als sy te voren plach.
Het oogh in dit geval kan menigh hert ontrusten,
En brengen uw gemoet tot nieuw verweckte lusten;
Die met een losse waen die vensters open doet,
Krijght lichter als hy meynt een dief in sijn gemoet.
Ghy hebt tot heden toe gehoort verscheyde vonden,
Die aen het Roomsche volck sijn eertijts toe-gesonden,
Hoort nu een ander les die vry wat hooger gaet,
En acht die boven al als voor den besten raet:
10. Leest veel Godts heyligh Woort, dat sal het u betuygen,
Hoe dat'er Duyvels zijn die niet en willen buygen,
Noch scheyden uyt den mensch en uyt sijn innigh bloet,
Soo langh het weeligh vleys heeft vollen overvloet.
Ghy sult noyt zijn verlost van die onkuysche gasten,
Dan als men 't vleesch gewent tot veel en dickmaels vasten,
Wie is van brandt bevrijt of van sijn heete vlam,
Die nimmer hout en turf van sijnen haert en nam?
De torts van 't dertel kint die wonder schijnt te brouwen,
Wort door een vette stof alleen maer onderhouwen,
Dies sooje voor het wicht uw rijcke keucken sluyt,
Soo gaet sijn vuylen brandt en heete fackel uyt:
Maer wilje voordeel doen en dat in volle leden,
Sent staegh tot uwen Godt met ootmoet uw gebeden;
't Is Duyvels burgery die drinckt en veeltijts gast,
Maer 't is Godts eygen volck dat bidt en dickmaels vast.
Nu, liefde die het volck hier is gewoon te dragen,
Die is van alle kant vermenght met losse vlagen;
Want hoe se meer betoont haer ingeboren aert,
Hoe datse des te meer haer dwaesheyt openbaert.
De wijste van den hoop die zijn volmaeckte sotten,
Soo dat de kinders self met hare grillen spotten,
Ey lieve, siet de jeught en wat'er immer mint,
't Is al maer guychelspel al wat men daer begint.
Maer in de liefde Godts en hoeft men niet te vragen,
Of wy dien hooghsten geest te grooten liefde dragen,
Al deden wy dat werck oock met de gantsche ziel,
Het waer de beste maet soo niemant maet en hiel.
Indienje schoonheyt soeckt, wie kander schoonder wesen
Als Godt, uyt wien alleen de schoonheyt is geresen;
Hy wasset die wel eer de schoone sonne schiep,
Het licht te voorschijn braght en uyt den afgront riep.
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Godt is'et die het al is schoon gewoon te maken,
Die tot sijn hellen troon alleen maar komt genaken;
De geesten al te mael die Godes boden zijn,
Zijn even in gelaet gelijk een sonne-schijn.
Als Moses op den bergh met Godt maer had gesproken,
Stracks is uyt sijn gesicht een hellen glans gebroken,
Soo dat'er niet een mensch sijn wesen sien en magh,
Vermits hy schoonder was als hy te voren plagh.
Siet alle planten aen, siet alle schoone bloemen,
Siet alle schoonheyt aen daer van de menschen roemen,
't Is Godt, 't is Godt alleen die alle schoonheyt geeft,
't Is Godt, 't is Godt alleen die alle schoonheyt heeft;
Wat is'er groote stof om Godt te mogen prijsen,
En Godt een danckbaer hert en liefde te bewijsen!
Siet, van den aenbegin heeft Godt den mensch geteelt,
Niet om een beest te zijn, maer na sijn eygen beelt.
Godt heeft ons uytgemaeckt niet als een rouwen Heyden,
Maer als sijn eygen volck en schapen sijner weyden;
Godt heeft ons boven dien vervat in sijn verbont,
Oock eer de werelt selfs in haer gedaente stont.
Godt heeft ons niet te min den Heylant toegesonden,
Op dat hy dragen mocht het pack van onse sonden.
Dies is Sijn eygen Soon, met pijn en groot gedult,
Genagelt aen het kruys, en dat voor onse schult.
Ey siet, hoe ver de stof sich uyt behoort te strecken,
Om tot de liefde Godts ons herten op te wecken,
Laet hier op, lieve ziel, uw sinnen nader gaen,
Op dat ghy dit geheym ten vollen mooght verstaen.
Godt heeft in ouden tijt dit wonder-al geschapen,
Op dat daer uit de mensch sijn lust sou mogen rapen;
Al wat Godt heeft gebout, gedaen, gemaeckt, bereyt,
Is al tot 's menschen nut ten vollen aengeleyt.
Het aertrijck is voor eerst gescheyden van de baren,
En die zijn na de zee in haesten wegh gevaren,
En al wat uyt het droogh en op het water bleef,
Daer op wast dat de Heer een vollen zegen schreef.
Het aertrijck is omringht met veelderley rivieren,
En boven dat verciert met alderhande dieren,
Met bloemen, boom-gewas, en alderhande kruyt,
Dat met een aerdigh groen op al de velden spruyt.
De zee is rijck gemaeckt met alderhande vissen,
Op dat de mensch oock daer geen voetsel soude missen;
Het pluym-gediert verciert de lucht door haer gesanck,
En maeckt de menschen bly door veelderhande klanck;
De son is 's wereldts oogh, sy komt op aerden dalen,
Gelijck een bruydegom uyt sijn vergulde salen,
Maer schoon het helder licht soo groote stralen schiet,
Dat Godt haer soo begaeft, is om de sonne niet;
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Men ciert hier menigh kleet met zijd' en goude koorden,
Soo dat'et achtbaer wort door duysent rijcke boorden;
Maer schoon of dit gewaet was deftigh uytgereet,
't En wordt niet uytgewrocht ter eeren van het kleet.
Het wordt alleen gedaen op dat het moght behagen
Hem, die het rijck gewaet na delen heeft te dragen
Die wort'er door vereert, en 't is de rechte gront,
Waerom oyt kunstenaer het aerdigh ciersel vont.
Siet daer den rechten voet, waerom de swacke menschen
Genieten van den Heer al watse mogen wensen;
Ey siet, hoe grooten stof men hier op aerden vint,
Waerom de groote Godt dient boven al bemint.
Godt heeft'et altemael geschapen voor de menschen,
En daer uyt komt'et voort al wat wy konnen wenschen;
Maer wat de menschen selfs in haer gestalten raeckt,
Die heeft de groote Godt voor hem alleen gemaeckt.
De geesten even selfs die in den Hemel leven1),
En wonen by den Heer en in der hooghten sweven,
Zijn dienstbaer aen den mensch, ja, Godt die heeft getoont,
Dat hy, gelijck de mensch, haer niet en heeft verschoont,
Want als het onwijs rot was van sijn plicht geweecken,
Doen is een machtigh heyr van Godt geheel versteecken;
Ja, 's hemels opper-vorst was doen op haer soo gram,
Dat Christus even selfs haer niet te baet en quam.
Bedenckt dit, lieve ziel, en roept met gantsche krachten;
Ick wil met alle vlijt na Godes liefde trachten;
Siet, wat ick ben of heb of wat ick immer doe,
Dat komt niet eenig mensch, maer Godt den schepper toe:
Maer dit al onverlet. O Godt! wy moeten klagen,
Dat wy nu na den eysch geen liefde konnen dragen,
Eylaes! 't en is geen kruyt dat in ons hoven wast,
Ons liefde, lieve Godt! is aen uw liefde vast.
O Jesu! Godes Soon, verschoont doch ons gebreken,
En wilt ons killigh hert door uwe liefd' ontsteken,
't Is noodigh, dat de mensch dat heyl van u versoeckt,
Want die u niet en lieft die is by Godt vervloeckt2).
O, laet doch uwen geeft op onse sinnen dalen,
En reynight ons gemoet door uw gewenste stralen,
Ghy zijt de rechte bron, ghy zijt de ware gront,
Ghy zijt het steunsel selfs van 't eeuwigh trou-verbont.
Ghy zijt de rechte wegh, waer door wy swacke menschen
Gaen treden naer het heyl dat wy van herten wenschen;
Ghy zijt de ladder selfs die Jacob heeft gesien,
Hem tot een seker pant wat namaels sou geschiên.
De geesten3) die hy sagh haer na den Hemel wenden,
Zijn ons gebeden Heer die wy ten Hemel senden,
Maer die van boven af sich gaven na den gront,
Zijn gaven van den geest die Godt den mensche jont.
Dat Jacob met gemack op steenen konde rusten,
Beduyt een goet gemoet dat leeft in stage lusten,
Of dan wanneer het Godt in harde plaetsen stelt,
1) Hebr. 1.14.
2) 1 Cor 16, 22. Indien yemant den Heere Christum niet lief en heeft, die zy eene vervloeckinge,
Maranata.
3) Gen. 18.12. Ende hy droomde, en siet een ladder was gestelt op de aarde, welker opperde
aan den Hemel raeckte, ende de Engelen Godts klommen dier by op en neder.
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En dat'et van 't vleesch of wereldt wordt gequelt.
Ghy, Jesu! zijt het dan die Godt heeft afgesonden,
En aerd' en hemelrijck te samen hebt gebonden;
Dit wees de ladder aen die Jacob eertijts sagh,
Doen hem de slaep bevingh schoon hy op steenen lagh.
O wonderbaer beschick, en waert om aen te mercken!
Dit heeft in onsen Godt de liefde konnen wercken,
Een liefde noyt bedocht, daer voor noyt eenigh man
Aan Godt of Godes Soon yet weder geven kan:
Godt lieft ons evenstaegh al schijnt hy hart te wesen,
Het bitter menighmael dat kan ons hert genesen;
Hebt moet, o Christenmensch, wanneer u dit gebeurt,
Godt troost ons menighmael oock als de ziele treurt.
Schoon Godt by wijlen schijnt sijn deur voor ons te sluyten,
Noch hout hy lijckewel geen vrome zielen buyten,
Maer roept ons tot gedult en tot een waer berou,
Op dat men naderhant met yver kloppen sou.
Wel, vriendt, die uytter aert tot liefde zijt genegen,
En treet niet buyten spoor noch op verkeerde wegen;
Lieft, lieft den goeden Godt met al uw gantsche kracht,
En weet dat noyt genoegh hier toe en wordt gebracht.
Soo yeder mensch bestont bysonder t'overwegen,
Al wat hy oyt bequam door Godes milden segen,
Oock boven 't hoogh geheym dat uyt den Heylant rijst,
En dat Godt aen sijn volck uyt rechte gunst bewijst,
Wat sou hy stoffe sien om Godt alleen te prijsen,
En liefde boven al met ootmoet aen te wijsen,
Voorwaer, hy had verdient oock d'alderhooghste straf,
Indien hy Godt alleen sijn herte niet en gaf.

Van eergierighheyt.
Daer is een ander plaegh, om onlust in te voeren,
Die komt, wanneer de mensch op eer begint te loeren;
Want als hy daer in dweept dan vanght hy dingen aen,
Die hem ondienstigh zijn en wonder seltsaem gaen.
Siet, in dit slim gebreck is hovaerdy begrepen,
Die is van outs gewoon de eersucht meê te slepen;
Hoe qualijck dit gebreck met Godt den Heere staet,
Dat kan men over al bewijsen uyt de daet.
De geesten die by Godt en in den Hemel waren,
Die zijn om dit gebreck ter Hellen weghghevaren.
Al die soeckt wel te staen met Godt ons hooghste goet4),
Die wijcke van de pracht en hebb' een laegh gemoet.
Een nederige ziel is eene van de saken,
Die ons en ons bedrijf by Godt bevalligh maken,
Dat ons in Godes woordt gestaegh bevolen wert,

4) Psalm. 34.19 en 147 6 Matth. II 29. Leert van my dat ick sachtmoedigh ben, en nederigh van
herten. I Petr 5. 3 Want Godt wederstaat de hoovaerdige, maer de nederige geest hy genade.
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Is ja, een laegh gemoet en niet een moedigh hert.
Dit hebben als'et blijckt, oock selve veel poëten,
Al was'et heydens volck, voor desen wel geweten;
Haer fabels even selfs, al schijnt'et malle praet,
Die geven even ons al dickmaels goeden raet.
Als Dedalus sijn kindt eens wilde leeren vliegen,
Hy seyde: lieve Soon, en laet u niet bedriegen,
Noch door een lagen val, noch door een hooge vlucht,
Maer hout u, watje doet, te midden in de lucht.
Soo ghy te lage vlieght, Neptunus sal u deeren,
En sprengen siltigh nat ontrent uw teêre veêren,
Soo datje datelijck ter neder storten sult,
En waerom dan geklaeght? het is uw eygen schult.
Maer wilj' uw loop om hoogh en na den Hemel setten,
Daer is geen twijffel aen, de son sal u beletten,
En door haer groote kracht of met een heeten brant,
U drijven in de zee, of op het dorre strant.
Dit seyd' hy meer als eens, en vry al menigh werven,
Om dat het weeligh kindt hem niet en sou bederven,
Het scheen dat Icarus sou na dees lesse doen,
Maer door sijn overmoet soo was hy al te koen:
Soo haest de jongelingh een weynigh heeft gevlogen,
Is hy tot aen de son en hooger op getogen,
Hy kreegh een moedigh hert en maeckt een snelle vlucht,
Het docht hem wonder moy te sweven in de lucht.
Hy liet sijn vader daer, die wou geen sonne raken,
Maer 't kindt gingh hooger aen en wondet beter maken,
Het siet dat helder licht, en 't stont hem wonder aen,
Het wou, indien het mocht, tot in den Hemel gaen;
Maer als de gulde son sijn vleugels quam beschijnen,
Soo smolt het sachte was, sijn veêren die verdwijnen,
En hy is sonder hulp, sijn leden waren bloot,
Siet daer van stonden aen de vlieger in de noot!
Hy roept tot sijn behulp de vleugels van de winden,
Maer daer en is geen troost voor sijn verdriet te vinden,
Ach! 't wijl hy neder viel en om sijn vader riep,
Soo lagh hy metter daet te midden in het diep.
Daer liet de jongelingh sijn onvoorsichtigh leven,
En daer is maer alleen sijn bloote naem gebleven,
De naem van Icarus die nam het water aen,
Siet daer een droef besluyt van al te lossen waen!
Wel, hout den regel vast van alderley poeëten,
En wilt haer nutte les uw leven niet vergeten;
En wil je meer van sulcks? Soo let op Phaëton,
Die mend' uyt hooger drift de wagen van de son;
Maer hoe hem dat vergingh kan yeder nader lesen,
In Nasoos grootste werck daer wortet aen gewesen;
Maer dit zijn grillen, vrient; seyt yemant hier misschien:
Ey, laet ons op dit werck een vaster stoffe sien!
Wel, sooje dat begeert? Ick neem het aen te wijsen,
Wat in den ouden tijt uyt eersucht plagh te rijsen,
Siet, waer dit monster heerscht, daer gaet het seltsaem toe,
Daer gaet het al verkeert en ick en weet niet hoe.
Waer oyt dit slim vergif in yemant komt gesoncken,
Het maeckt de menschen dol en al de sinnen droncken,
Soo dat sijn grilligh breyn gantsch vreemde rancken broet,
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't En kent geen vrienden meer, oock niet sijn eygen bloet.
Wie hoeft op dit bejagh exempels op te soecken
By wreet en heydens volck en vergesochte boecken?
Des Heeren eygen woordt dat kan ons doen verstaen,
Hoe vremt in dit geval de trotse menschen gaen;
Een soon1) van David selfs doet ons noch heden weten,
Hoe dat een eygen kind sijn vader kon vergeten,
Sijn vader onder-kroop, sijn vader henen joegh,
En in het open velt oock met sijn leger sloegh.
Heeft niet een wedu-vrou2) soo vreemden daet bedreven,
Als oyt van heydens selfs voor desen is geschreven?
Sy heeft haer eygen bloet, des koninghs hoogh geslacht,
Uyt eersucht aengetast en om den hals gebracht.
Wel, een die wel gesont en stil begeert te leven,
Die moet tot dese pest sijn hert niet overgeven;
Want siet, dit slim bejagh heeft Gode soo mishaeght,
Dat hy oock dickmael hier de schennis heeft geplaeght.
Ons Vader Adam selfs die is hier door gestorven,
En al wat na hem quam tot in de grondt bedorven,
En siet, wy waren noch in dien vervloeckten staet,
Had Godt ons niet verlost door sijn geheymen raet.
Hosias was een vorst en wou oock priester wesen,
Dies wierd sijn lijf melaets dat niemant kon genesen,
Herodes liet het volck hem vieren als een Godt,
Maer midts de luys hem at, soo wierd hy enckel spot.
Godt sit in sijnen throon oock boven alle wolcken,
En toont sijn hooge macht aen alle trotse volcken;
Hy stiert'et altemael na sijn verheven wil,
Ghy, buyght voor uwen Godt en houdt u vorder stil.
Wat Godt ons heeft bescheert, dat moet ons vergenoegen,
Daer is ter werelt niet dat ons kan beter voegen,
Geheel ons aerts bedrijf gelijckt een kamerspel,
Daer moet een yder doen gelijck sijn met-gesel.
Sijn rol, hoe die oock is, moet daer een yder spelen,
Doch magh noyt eenigh deel van sijn gesellen stelen;
Die by sijn vrienden eet, het is een tafel-wet,
Daer tast een yeder aen dat voor hem is geset.
Dit leer ick over al: Godt heeft een welbehagen
In die een stillen geest in haren boesem dragen,
Maer die hooghmoedigh zijn en van een trotsen aert,
Die sie ick dat van Godt geen zegen wedervaert.
Al wie dan van den Heer wil heyl en zegen wachten,
Die moet in sijn gemoet sijn naesten niet verachten;
Dit siet men in der daet, dit vind ick over al:
De blixem treft een bergh en spaert een lager dal.
Weest groot in uw gemoet, en Godt sal u verstooten,

1) Absalon.
2) Atalia.
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Weest kleyn in uw gemoet, en Godt sal u vergrooten;
Wat staet ghy nietigh mensch na eer en grooten lof?
Ghy zijt maer aerd' alleen, en haest maer enckel stof.
Godt die in hooghte sit en kan geen hooghmoet lijden,
En daerom moet de mensch den hooghmoet leeren mijden;
Een stil en laegh gemoet, een nederslachtigh hert,
Dat siet men dat gestaegh van Godt gezegent wert.
Wel om dit grilligh bloet uyt onsen geest te drijven,
Soo dient een yder mensch in sijnen geest te schrijven,
Dat Godt van alle tijt verwaende sinnen haet,
En trotse lieden straft, ja met een donder slaet.
Wie dan met sijnen Godt in vrede soeckt te wesen,
Moet als een stage les dit aen sijn herte lesen:
Ey! waerom dus gepooght tot eer en grooten lof,
De grootste van den hoop en is maer enckel stof.
Maer zijt ghy uyt den aert gewent tot groote staten,
Ick weet u goeden raedt die u sal konnen baten:
Den Hemel is soo hoogh dat niemant hooger kent,
En 't is een hoogh gemoet dat sich hier toe gewent.
Wie Godt van herten dient en wilder in volherden,
Die kan een groote vorst, ja kan een koningh werden,
Een koningh wonder groot, maer echter onbenijt,
Wiens scepter niet en is besloten in de tijt.
Wie hier eens koningh wort, die sal het eeuwigh blijven,
En hem en sal geen heyr of ander vorst verdrijven;
Hier is geen staet soo hoogh of vreest een lagen val,
Ghy, soeckt een machtigh rijck dat eeuwigh dueren sal.

Van de gierighheyt.
De liefde tot'et geldt heeft vry geen minder krachten,
Om tot een vreemt gewoel te rucken ons gedachten,
't Is wonder om te sien wat dat'et aertsche goet
Door al het naeste landt, door al de werelt doet.
Wat isser menigh mensch, die al sijn levedagen
Is besigh over al om rijckdom na te jagen?
En schoon hy 't eens verkrijght, dat hy geduerigh socht,
Soo is hy maer alleen in meerder anghst gebrocht.
't Is olie in het vyer, al wat hy heeft bekomen,
En sijn gelt-gierigh hert is dieper ingenomen,
Het goet, dat hy besit, is ja, dat hy ontbeert,
En hoe hy meer verkrijght, hoe dat hy meer begeert.
Wel heeft u, waerde vrient, de gierighheyt beseten?
En dat u dese pest uw' plichten doet vergeten?
Ja, dat uw gantsche ziel als van begeerte brant,
En woelt gelijck een zee ontrent het dorre strant?
Weet dat'er boecken zijn, en wel bedachte reden,
Waer door een winsieck hert gewent tot beter seden:
Stelt die maer in het werck, ghy sult in korten tijt
Al vry geruster zijn, als ghy op heden zijt.
Godt laet het dierbaer gout niet op der aerden wassen,
Om even met gemack te vollen uwe kassen,
Neen, neen; maer als het Godt in oude tijden schiep,
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Soo heeft hy dat geplaetst in kuylen wonder diep.
Hier uyt kan yeder mensch op vaste gronden leeren,
Van al dit ros metael de sinnen af te keeren;
Vermits het noit een mensch uit sijne woonplaets krijght,
Voor dat hy dickwils sweet en van vermoeytheyt hijght.
Hier op soo roep ick uyt: wat soeck ick hier beneden?
Wat soeckt men met gevaer, dat wy met voeten treden?
En schoon men krijght genoegh, men wert des nimmer sat;
Ey! soeckt dat boven is, daer is de beste schat1).
Siet, als de gulde tijt ten eynde was gekomen,
Doen wert meest al het volck met geltsucht ingenomen;
De deugden eerst bekent, die werden uytgejaeght,
Het goudt is maer alleen, dat yeder een behaeght.
Stracks sagh men menigh hert in gierighheyt verhitten,
Het landt wert omgeroert, men gaf sich om te spitten:
Al wat verholen was en in het duyster lagh,
Dat haelt men aen het licht, en aen den hellen dagh.
Het aert-rijck lijt gewelt, men groeffer diepe kuylen,
Daer in, gelijck het scheen veel moye dingen schuylen,
Van daer quam 't yser voort, van daer quam oock het gout,
Dat meer, als 't yser selfs, ons quade rancken brout
Hier zijn van stonden aen veel feylen uyt-gekomen,
Die hebben met geweldt de wereldt in-genomen,
Soo dat het gantsche landt in vreemde bochten stont;
Het yser doet het werck, het gout dat leyt den gront.
Hierom heb ick gemerckt dat veel vermaerde mannen
Genegen zijn geweest de geldt-sucht uyt te bannen,
Ja, scheyden van het geldt als van een lastigh pack,
Om dat het niet en werckt als enckel ongemack:
Een vorst van groot bedrijf die gaf eens duysent kroonen,
Om sijn getrouwen vrient Anacreon te loonen,
Die nam het rijck geschenck en sey den koningh danck,
Hem dacht, het was genoegh voor al sijn leven lanck.
De man heeft desen schat wel neerstigh opgesloten,
Op dat by hem het geldt mocht lange zijn genoten,
Hy nammer kassen toe die waren bijster sterck,
Versien met swaer beslagh van deftigh yser-werck;
Doen ginck hy in het bedt sijn leden neder-strecken,
En liet hem over al met sachte spreyen decken,
Sloot voorts sijn oogen toe en gaf hem tot de rust,
Maer wat hy ondernam hy kreegh geen slapens lust.
Hem dacht daer was een dief in sijn vertreck gekomen,
En dat hem dese schat sou werden af-genomen,
Of dat een slimmer boef sijn kassen open brack,
Of dat een wreder schelm hem in de leden stack;
Soo dat in plaets van lust uyt dit geschenck te rapen,
Soo werdt hy heel berooft van sijn gerustigh slapen,
Dies is hy't ongemack van desen handel moe;
Hy dan flucks uyt'et bedt en na den koningh toe:

1) Ovid. I Met.
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Daer seyt hy: machtigh vorst, ick bidde wilt gehengen,
Dat ick dit rijck geschenck tot u magh weder brengen,
Dit geldt en dient my niet, misschien een ander wel,
Het geeft my anders niet als enckel ziel-gequel,
Want als ick tot de rust mijn oogen wil begeven,
Soo voel ick anders niet als dat mijn leden beven,
My dunckt, of dat een dief mijn koffers open doet,
Of dat een moordenaer vergiet mijn innigh bloet.
Of dat mijn huys-knecht selfs is besigh om te loeren,
Om in de stille nacht mijn schatten wegh te voeren,
En waerom langh verhael? uw' geldt en dient my niet,
Dat yemant vreughde geeft, is my alleen verdriet
Ghy kont, als't u belieft dit elders wel besteden,
Ick ben, met dat ick heb, ten vollen wel te vreden;
Schoon ick in 't hof verkeer, ick ben een rustigh man,
Die, sonder dat behulp, in blyschap leven kan.
Dus sprack Anacreon, en liet de schatten blijven,
Daerom dat menighmael de beste vrienden kijven;
Hy boogh sich voor den prins en gaf hem uyt'et hof,
En acht het dierbaer goudt niet meer als enckel stof.
Hoort noch een vreemt geval dat ick hier moet verhalen,
Daer uyt kan yeder sien hoe ver de menschen dwalen,
Die tot onmatigh goedt en geldt-sucht zijn gesint,
En hoe dat vuyl bejagh het oordeel overwint.
Als Thebe met een storm wel eer was ingenomen1),
En dat'et machtigh heyr daer binnen was gekomen,
Doen sagh men niet als moordt en onheyl over al,
Soo dat de gantsche stadt versmolt in ongeval.
Een leyder van den hoop van dese stoute benden,
Quam in een seker huys daer hy een juffer schenden,
Sy was van soet gelaet en oock van edel bloet,
En had een rappen geest en oock een hoogh gemoet:
Als nu de rauwe gast sijn moetwil had bedreven,
Soo dreyghd' hy oock de maeght te brengen om het leven,
't En ware sy terstont en op den staenden voet,
Hem wees haer lijf-çieraat met al haer beste goet:
Sy, die (gelijck het scheen) haer leven wou verschoonen,
Gingh stracks een diepen put aen desen rover toonen,
En sey, dat sy in haest haer geldt en beste schat,
Te samen op gepackt, en daer geslingert hadt.
De vent in sijn gemoet met geldt-sucht aen gedreven,
Die heeft hem na de put van stonden aen begeven,
Hy boogh hem op de kant, gantsch krom en bijster laegh,
Op dat hy met bescheyt de moye dingen saegh.
Maer t'wijl hy stont en keeck en neder was gebogen,
Vernam hy (maer te laet) hoe dat hy was bedrogen;
De geldt-sucht van den boef die was de vrijster nut,
Sy greep hem by het been en stiet hem in de put.
Daer lagh hy doen en keeck: Sijn geldt-sucht was genesen,
Hy socht maer uyt den put oock sonder geldt te wesen,
De juffer was geschent en is haer maeghdom quijt,
Maer was in eenigh deel genesen van de spijt:
Ey, let eens met bescheyt hoe ver de menschen komen,
Wanneer haer geesten zijn met geldt-sucht ingenomen,
De rijckdom, dierbaer gout, en 't ongeluckigh geldt,
1) Plutarch. in vita Alex.
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Is oorsaeck van de dood aen menigh deftigh heldt.
Maer leser, noch een woordt, dat hier niet dient vergeten,
Hoort noch een seldsaem stuck dat dienstigh is geweten,
Op dat het blijcken magh wat vuyle win-lust doet,
En wat het slim gebreck voor quade nucken broet:
Een Griecksche handelaer2), die met de gantsche sinnen,
Was besigh evenstaegh om veel te mogen winnen,
Sagh naer een langh beraet voor hem de beste kans3),
Indien hy handel dreef ontrent gelubde mans:
Dies als'er in den krijgh veel menschen zijn gevangen,
En ruste hy gantsch niet maer stelt daer na sijn gangen,
Al waer men in het lant oyt marckt van menschen hiel,
Daer was hy stracks ontrent als met de gantsche ziel.
Daer kocht hy, die hem docht bequaem te sullen wesen,
En lubd' het dienstbaer volck; en als het was genesen,
Soo werdt het opgepronckt en na de marckt gebrocht,
In 't openbaer geveylt, soo dier hy kon verkocht.
Hy had eens op een tijt een edelman bekomen,
Die in een harde slagh gevangen was genomen,
En mits de jonghelingh hem schoon en geestigh docht,
Heeft hy hem oock ontmant den koningh t'huys gebrocht.
De vorst4), gelijckse veel van dese luyden houwen,
Vermits sy dienstigh zijn ontrent de jonge vrouwen5),
Kocht den gelubden slaef en vont hem nader hant
Seer nut tot sijnen dienst, als van een groot verstant;
Dies werdt hy metter tijt in hoogen staet verheven,
En hem wert groot bedrijf door al het landt gegeven,
Soo dat hy machtigh werdt en uytter maten rijck,
En echter wel gesien door al het koninkrijck.
Het is daer na gebeurt, gelijck hy veeltijts reysde,
Schoon hy doen maer alleen op sijn beroep en peysde,
Dat hy belanden quam in seker ander lant,
Daer hy doen Panion den menschen-lubber vant.
En als hy desen gast op straete quam gemoeten,
Nam hy ten eersten voor hem feestelijck te groeten;
En na hy Panion te voren had vertelt,
In hoe verheven staet dat hy nu was gestelt,
Doe heeft hy hem genoot by hem te komen eten,
En zijn met goet onthael te samen aengeseten;
Daer weyt doen Hermo breet hoe ver hy was geraeckt,
En dat hem Panion dus machtigh had gemaeckt;
En noodt hem voort naer 't hof om hem sijn gunst te toonen,
En sprack: ick kan u daer naer eysch uw weldaet loonen,
De groote wereldt-vorst die is my toegedaen,
En wat ick hem versoeck dat werdt my toegestaen;

2) Refert hanc Histor. Herodotus, relatus à Joach Camerar. Meditat. Histor. P. I. cap. 99. ubi
de jur. tal traetat.
3) Nomen Eunuchie Hermotinus, et Mercator Panionius nominatur.
4) Xerxes.
5) Eunuchi zyn by de Griecken en Turcken lief-tal, om redenen hier verhaelt.
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Uw hant en uw bedrijf die hebben my gegeven,
Dat ick te deser tijt in hooghheyt ben verheven;
Ick was een slecht gesel, ja, een gevangen slaef,
En nu houd' ick een staet gelijck een machtigh graef.
My dunckt het is mijn plicht, als recht en reden melden,
Dat ick met weder-gunst uw weldaet moet vergelden:
Wel, breeckt dan heden op met al uw huysgesin,
Soo ghy oyt winste socht, daer vindt ghy eerst gewin.
Geeft u maer naer het hof, komt in mijn buerte wonen,
En brenght oock even daer uw vier geswinde sonen,
De keyser is beleeft en my een grooten vrient,
Ick sal haer gunste doen gelijck als ghy verdient.
Al wie door yemants hulp in hooghheyt is geresen,
Is hy een eerlijck man, die moet oock danckbaer wesen;
Dit heeft oock van der jeught de reden my geleert,
Dat wie my gunste doet oock dient te zijn vereert,
En waerom langh verhael? hy weet soo veel te seggen,
Dat Panion het werck gingh dieper over leggen,
Dies als hy met sijn wijf dit nader had bedacht,
Soo heeft hy naer het hof sijn huysgesin gebracht;
Daer was hy wellekom, als eerstmael heeft geschenen,
Maer al dat soet gelaet is in der haest verdwenen,
Want Hermo vol bedroghs noodt Panion te gast,
Maer had daer wacker volck dat op den handel past;
Dies, na dit lieve paer aen tafel was geseten;
En na den vollen eysch te samen had gegeten,
Soo gingter anders toe; want na het middaghmael
Rees Hermo van den disch en sprack een ander tael:
O Godtvergeten schelm! die, om u rijck te maken,
Geduerigh onderneemt onlijdelijke saken!
Ghy schent het schepsel Godts, berooft de frisse jeught,
En neemt haer met gewelt haer aengeboren vreught.
Ghy pleeght een slim bedrijf dat alle menschen haten,
Mits sy aen 't vaderlandt geen zaet en konnen laten;
Ghy hebt het soo gemaeckt, dat ick ellendigh man
Aen mijn bouvalligh huys geen steunsel geven kan.
Siet, hier is nu de tijt dat ick uw boose treken
Sal straffen na den eysch en na den regel wreken.
Het is een oudt gebruyck dat yeder lijden moet,
Al wat hy quaets bedenckt en aen een ander doet.
Ghy hebt, 't is my bekent, vier sonen opgetogen,
Die sijn hier in het slot, en staen in mijn vermogen;
Die sal ick al gelijck hier brengen aen den dagh,
Ghy, doet hun al te mael gelijck men slaven plagh;
't Sa! lubt den gantschen hoop oock sonder yet te sparen,
Want dat my is geschiet dat moet hun wedervaren;
Dit slot dat is beset tot dat'et is geschiet,
Of anders ghy en komt uyt dese kamer niet.
Dit eyst den Hemel selfs, en al de grootste Goden
Die hebben dese wraeck aen mijnen geest geboden:
Uw vuyl en slim bedrijf dat moet nu zijn betaelt,
En u moet soo geschiên, gelijck ick ben onthaelt.
Ghy moet in dit bedrijf u niet onwilligh toonen,
Mensch-schender als ghy zijt, ick moet u heden loonen!
t' Sa! tijt terstont te werck, want soo j'et niet en doet,
Ghy sult hier stroomen sien van uw ontuchtigh bloet.
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Hoort wat'er noch gebeurt: hy laet de sonen halen,
En wat hy schuldigh was dat wild' hy doen betalen,
Hier baet geen deerlijk sien; de vader snijt haer af,
Dat vrou Natura selfs in haer geboorte gaf.
Schoon Hermo sijnen wil dus ver nu had verkregen,
Noch wild' hy vorder gaen en liet hem met bewegen,
Dies sprack hy gantsch verwoest de jonge gasten aen,
t' Sa! doet den ouden schelm als hy u heeft gedaen:
Want soo j'et niet en doet, dit moogje vast vertrouwen,
Ick sal u al te mael in stucken laten houwen,
t' Sa! grijpt den vuylen boef en maeckt hem vaerdig quijt,
Dat hy soo menighmael van ander menschen snijt.
Stracks laet hy na het woordt een deel soldaten komen,
Die hebben dadelijck de kamer ingenomen,
De deuren wel beset en dat aen alle kant,
Tot dat oock even selfs de vader is ontmant.
Na 't al was uytgewracht, gingh Hermo weder spreecken,
En heeft met schamper jock den vader deur gestreecken:
‘Ghy hebt voor dese tijt mijn frisse jeught geschent,
Maer hoe dat yemant smaeckt dat is u nu bekent.
Ghy woont nu in het hof en dient de jonge vrouwen,
En leert gelijck als ick den koningh onderhouwen,
Ghy zijt nu in den staet om groot te zijn gemaeckt,
Want op dien eygen voet ben ick er toegeraeckt.
Dat ghy aen my bedreeft, om my dus hoogh te setten,
Heb ick u aengedaen en dat naer onse wetten,
Ick heb mijn vreught gemist mijn frisse jaren lanck,
Ghy reyst vry daerje wilt en weet my grooten danck;
Ick hadde machts genoegh om my te mogen wreecken,
Om u en uw gesin den kop te laten breecken,
Maer ick pleegh uytter aert soo wreede dingen niet,
Maer doe u maer alleen gelijck my is geschiet.’
Daer gaet de koopman heen met vier gelubde sonen,
En weet niet wat te doen of waer te sullen wonen,
Hy is een tafel-praet, een kluchjen door het landt,
Van niemant oyt beklaeght hoewel hy is ontmant.
Ey! siet, hoe Godt oock hier de menschen weet te plagen,
Als hy haer slim beleyt niet langer wil verdragen:
Hy leyt het schuldigh volck gelijck een rechter doet
En brenght het daer het dient en daer het lijden moet.
Nu vrienden, wie ghy zijt, wilt dit met oordeel wegen,
En leert in rechte deught een reynen handel plegen;
Schout alle vuyl bejagh dat uwen naesten schaet,
Den Hemel siet'et al, daer is den hoogen raet.
Maer hier op, na my dunckt, hoor ick de luyden spreken,
Wat middel is'er doch om gelt-sucht af te breken,
Vermits die veeltijts wast hoe yemant rijcker wert?
Wel: hoort eens hoe men krijght een stil en matigh hert,
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Siet, als een medecijn een siecken wil genesen,
Die na veel drinckens selfs noch dorstigh plagh te wesen:
Soo geeft hy desen mensch geen wijn of water meer,
Maer neemt, tot sijn behulp, al vry een ander keer;
Hy geeft hem machtigh kruyt, dat hem de vochticheden
Doet schieten uyt den buyck en al de binneleden,
En siet, met dit behulp, soo heeft den dorst gedaen,
Want aftreck van het vocht dat doet den dorst vergaen.
Dit is een recht behulp voor alderhande menschen,
Die oock naer machtigh goet sijn staegh gewoon te wenschen,
Dies roep ick overluyt: ey, weest niet langer geck,
En soeckt geen meerder geldt, maer mindert uw gebreck.
Let voort op Tantalus1) die midden in de beken,
Pooght sijn verdorden mont daer in te mogen steken,
Maer 't is om niet gepooght, al wat de man betracht,
Noch wort hy in het nat van drooghte gantsch versmacht.
Ey, waerom lachje, vrient, en noemt dit malle grillen?
Leert doch wat onder dit de dichters seggen willen,
Ick bidde, magh het zijn, verandert maer den naem,
De fabel is voor u en uw' bedrijf bequaem.
Uw' huys is vol getast met alderhande waren,
Vry meer als eens genoegh om wel te mogen varen:
Maer seght, waer is de vreught, die ghy hier over raept,
Ghy light daer op en dut, ghy light daer op en slaept.
Ghy wenst gedurigh meer en vreest het aen te raecken,
Soo dat uw groote schat u niet en kan vermaecken,
Ghy, soo ghy wilt verstaen uw' grilligh ongeval,
Soo let eens op het beelt dat ick hier stellen sal:
Geeft uwen hondt een stuck, hy weet'et op te rapen,
Hy slockt'et in het lijf, maer sal haest weder gapen,
Hy proeft niet hoe het smaeckt: het schiet hem door de keel,
En eyst een nieuwen brock, al komt'er noch soo veel.
Wel, onversadight hert! wat goets doen u uw schatten,
Mits ghy staegh besigh zijt yet nieus te mogen vatten?
Ey lieve, weest gerust, en wordt geen hont gelijck,
Een die hem vergenoeght, die is gedurigh rijck.
Ach, wat doet menigh mensch om rijck te mogen werden2)!
Hy leeft in stage sorgh, en wilder in volherden:
Hy reyst door zee en landt tot aen de laetste kust,
En leeft om rijck te zijn, gedurigh ongerust.
Ey, weest doch niet soo graegh om rijckdom na te jagen,
Let op uw' swacken aert, en op uw' korte dagen:
Siet, hy krijght machtigh goet, die in sijn leven wint
Dat hem kan dienstigh zijn, wanneer de dood begint.
Doch soeckje rijck te sijn? Wort rijck in goede werken,
Dat kan u in de dood en na de dood verstercken.
Soeckt goet dat nimmermeer verliest sijn eersten stant,
Noch door een hooge vloet, noch door een heten brant.
Soeckt goet dat eeuwigh duurt, en niet en kan verrotten;
Oock nimmermeer en wordt bevochten van de motten;
Het is een deftigh wijf, en gantsch voorsichtigh man,
Die staet na machtigh goet, dat met hem reysen kan.

1) Horat I. Sat. I.
2) Horat. I. Epist. I.
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Van te grooten blijtschap.
Maer ghy moet niet alleen verdriet en vreese mijden,
Ghy mooght, al schijnt'et vreemt, u niet te seer verblijden,
Want is in uw gemoet de blijtschap al te groot,
Sy brenght ons sieckten aen, ja wel de bleecke doot.
De geesten en het bloedt die komen op gevlogen,
En worden van het hert door blijdschap afgetogen,
Soo dat het innigh warm, oock midden in de lust,
Wordt uyt sijn plaets geruckt en 't leven uytgeblust:
Maer wat kan doch een mensch op aerden over komen,
Om met soo grooten vreught te werden ingenomen?
Eylaes! wat hier vermaeck, geneught of blijdschap schijnt,
En is maer enckel roock die in der haest verdwijnt,
't Is niet de pijne waert, om aertse beuselsaken,
Te roeren sijnen geest en groote vreught te maken,
Mijn ziel, schoon ghy bequaemt lust, eer, en groote schat,
Besittet al te mael of ghy het niet en hadt!
Nu, blijdschap, die ons hert by wijlen kan vermaken,
Ontstaet in onsen geest uyt veelderhande saken:
Of dat ons eygen bloet, of dat ons goeden vrient
Van eenigh hoogh geluck ten vollen is gedient,
Of dat ons vyandt sterft of qualijck is gevaren,
Of dat ons yemant komt een tijdingh openbaren,
Die ons gantsch wel bevalt, of dat men onverwacht,
Om eenigh soet geval geheel onmatigh lacht.
Van blijdschap opgeweckt uyt dier gelijcke gronden,
Daer werden over al exempels toe gevonden,
Ghy, doe je van dit werck een neerstigh ondersoeck,
Ghy sult'et konnen sien in menigh deftigh boeck.

Eerste exempel.
Daer is een grooten slagh in ouden tijt geslagen,
Daer van 't Romeynsche volck het onheyl moeste dragen,
Vermits dat Hannibal genoeghsaem nedersloegh
Het bloemtje van de jeught dat Roomsche wapens droegh.
Een moeder had verstaen, het was haer aen geschreven,
Hoe dat haer eenigh kindt te Canna was gebleven,
Te Canna daer het heyr van Romen was gevelt,
En had die groote stadt in vollen rou gestelt.
Maer op dien eygen dagh als sy het had vernomen,
Soo is haer eenigh kindt gesont te huys gekomen;
Dies rees soo grooten vreught ontrent haer blijde ziel,
Dat sy terstont verschiet en dood ter aerden viel.

Tweede exempel.
Alfonso, machtigh Vorst en hertogh van Feraren,
Was uytter maten bly en en kond' hem niet bedaren,
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Vermits de paus Clement1) die hem gantsch vyant was,
Wert uyt de tijt geruckt en dat geweldigh ras;
Want als Alfonso wist dat Clement was gestorven,
En dat sijn beste vrient2) de sleutels had verworven,
Soo werd' hy soo verheught dat hy te bedde viel,
Ja, in liet duyster graf den paus geselschap hiel.
Het wert, 't is waer geseyt, en over al beschreven
Dat ja, de prins uyt rou verloor sijn dierbaer leven,
Maer, vrienden! hoort een woort dat ick u seggen derf:
Het was uyt enckel vreught dat onsen hertogh sterf.

Derde exempel.
Een Vader had wel eer drie sonen opgetogen,
Die hadden edel vocht uyt sijne borst gesogen3),
Sy waren al gelijck in konsten wel geleert,
En hadden in het hof een langhe wijl verkeert.
Ey siet, om dese tijt, zijn in de Griecksche steden,
Veel prijsen opgestelt voor wel gemaeckte leden,
Daer liep een yeder toe en toonde wat hy kon,
Op dat hy eer verkreegh en groote prijsen wou:
't Geviel, dat dese drie haer kans' daer quamen wagen,
En hebben alle drie een kroone wegh gedragen,
Daer wierdt van stonden aen de zegen-rijcke jeught
Den vader t'huys gebracht met ongemeene vreught.
Een yeder riep hem toe en quam hem eer bewijsen,
En boodt hem veel gelucks met drie verscheyde prijsen;
En onder dit gewoel de drie gebroeders gaen,
En spreken over handt haer ouden vader aen.
Sy komen al gelijck aen hem de prijsen toonen,
En çieren hem het hooft met drie gewonne kroonen;
Hy sagh de kranssen selfs hem sweven om het hooft,
Dies wiert hy door de vreught van alle vreught berooft.
De reuck was al te sterck van drie laurieretelgen,
De blijdschap was te groot, hy konse niet verswelgen;
De man was eerst verbaest en staet en suysebolt,
Soo dat hy sonder spraeck en dood daer henen rolt.

Vierde exempel.
De groote Sophocles dient hier nu by te wesen,
Om dat dit eyghen werck oock van hem werdt gelesen,
Want hy is uytter tijt en in het graf geraeckt,
Om 't leste treurigh spel dat by hem is gemaeckt.
Veel dichters t' sijner tijt die sagh men hem benijden,
Veel geesten boven dat die quamen hem bestrijden,
1) Paus Clemens 7 van die naam.
2) Paus Paulus 3. Dit veers is op dit geval in 't Latijn te Romen gemaeckt.
3) Vide Agellium haee narrantem.
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Maer siet, het leste werck dat hy bracht in het licht,
Dat steld' hem boven al dat yemandt had gedicht;
En als op dit geval meest al de groote lieden
Hem quamen veel gelucks, en gunst en eere bieden,
Soo wierdt de goede man soo gantsch onmatigh bly,
Dat hy wiert metter daet van alle nijders vry. Maer schoon dat menigh mensch, door blijdschap opgenomen,
Is haestigh weghgeruckt en om den hals gekomen,
Soo vind' men even wel dat ons de soete vreught
Is als een sonne schijn en als een nieuwe jeught
De blijdschap is gesont, en veel geleerde luyden
Die soecken hier behulp oock boven alle kruyden;
Maer yeder die het hoort die moet'et soo verstaen,
Dat alles moet geset en na den regel gaen.
Al schijnt de blijdschap soet en wordt seer hoogh gepresen,
Soo moetse lijckewel beset en matigh wesen;
Want 't sy men droevigh is of anders wel gesint,
De maet is over al het beste dat men vint.
Wordt ons de geest beroert of met of tegen reden,
Haer kracht die streckt haer uyt oock aen de buyteleden.
On-matigh herten-leet en al te grooten vreught
Doet hinder menighmael oock aen de frisse jeught.
Hoe magh ons 't aerts vermaeck soo hups en lustigh schijnen,
Al wat ons hier verblijf dat moet in haest verdwijnen4),
Daer is noyt rechte vreught, noyt recht volkomen lust,
Daer is gheduerigh yet, dat ons den geest ontrust.
Siet, als de blijde vreught op u komt neder dalen5),
En schijnt in uw vertreck als met vergulde stralen,
En weest des niet te bly, 't is wispel-turigh spel,
Maer vraeght haer na den rou, dat is haer met-gesel;
Vraeght, of die niet en volght en tot u komt genaken,
Want komt de vreught alleen sy kan 't niet langhe maken,
Gantsch licht werdt haren lach verandert in getreur,
Waer blijdschap is in huys, is droefheyt voor de deur.
Hoort nu een kort besluyt, gegrondt op vaste reden:
Al wat de wereldt geeft is vol van bitterheden,
Want of men hier misschien by wijlen is verblijf,
't Is al maer water-verw en 't duurt als geenen tijt.
Maer wilje vaster gaen en van een middel lesen,
Waer door dat yemant kan geduerigh vrolijck wesen,
Prent dit in uw gemoet: De stilheyt van den geest
Die is ghestaghe vreught, en als een eeuwigh feest.
Maer om den rechten gront van blijdschap hier te weten,
Soo hoort een kort besluyt dat niet en dient vergeten,
Maer wel te zijn gevat en dickmaels over leyt,
Vermits het Christus selfs voor desen heeft geseyt:
Sijn jongers, op een tijt, die waren uyt gesonden,
Om van het recht geloof te leggen vaste gronden,
En hun was toegestaen, tot opbou van de kerck,
Te stijven haer beroep door menigh wonderwerck.
Sy deden even soo, gelijck haer was bevolen,
En maeckten openbaer dat eertijts was verholen,
En zijn na dit bedrijf tot Godes Soon gekeert,
En doen een langh verhael wat by haer was geleert;
Maer sy gaen boven al met blijdschap openbaren,
Hoe dat de nickers selfs haer onderdanigh waren;
Dat stont haer wonder aen; maer hen wert aengeseyt,
4) Ovid. 7. Metam.
5) Horat 2. Carm. 3.
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Dat by ons als een schat dient op te zijn geleyt:
Niet dat op uw bevel de Duyvels zijn verdreven,
Maer dat in Godes boeck uw' namen zijn geschreven;
Dat is het recht vermaeck, dat is de ware vreught,
Waerom ghy vrolijck zijn en blijde wesen meught.
Dit sprack de waerheyt selfs, en daerom staet te letten,
Waer op dat yeder mensch sijn troost behoort te setten;
Wat hier dan blijdschap heet daer van de werelt roemt,
En heeft de waerde niet om vreught te zijn genoemt:
Wel aen dan, lieve ziel! laet ons geduerigh trachten
Met hert en met gemoet, ja, met geheele krachten,
Dat wy met dese vreught van hier eens mogen gaen,
Want al het ander werck en is maer losse waen.

Van gramschap.
Het spoock, dat gramschap heet, dient mede weghgedreven
Voor yeder die hem voeght om stil te mogen leven,
Want die in sijnen geest dit vinnigh monster voet,
't Is seker dat hy staegh in roere wesen moet.
Ghy, voor den besten raet om dit gewoel te mijden,
Weest treurigh daer men treurt en blijde met den blijden;
Leert onrecht, leert gewelt versetten met gedult,
En om dit wel te doen, soo weeght uw eygen schult.
Ja, weeght in uw' gemoet den staet van uwe saken,
En hoe ghy 't by den Heer of elders plagh te maken:
Peyst, datje menighmael voor desen hebt verdient,
Met schimp te zijn onthaelt oock van uw besten vrient,
Spout hy dan gramme sucht, gelijck als heete kolen,
Seght in uw' stil gemoet: Godt heeft het hem bevolen;
Godt geve my gedult! Dit na den eysch betracht
Heeft menigh grimmigh hooft in beter staet gebracht.
Die trots zijn uytter aert en grooten hoogmoet drijven,
Zijn om het minste dingh genegen om te kijven;
Maer die sijn herte proeft en let op eygen schult,
Al wordt hy schoon geterght, hy draeght'et met gedult.
Wanneer de gramschap komt dan schijnt het bloed te sieden,
Men kan sijn eygen hert, sijn geesten niet gebieden,
Men vier-ooght als een kat, de mont die baert geluyt,
Dat vreemt dat grousaem is, dat niet met al en sluyt.
De gramschap dient bemerckt met wel bedachte sinnen,
Bysonder soo wanneer haer haer vlagen eerst beginnen,
Dat kan uw' dienstigh zijn1); want is de gramschap groot,
Soo wordt'et aengesicht aen alle kanten root.
Maer noch een slimmer tocht die kan het al bederven,
Als sy haer bleyck betoont en yemant doet besterven.
Ghy, let op dat gestel, en als ghy dat bemerckt,
Weet dat het innigh hert dan vreemde rancken werckt.
Een koorts is wonder fel en qualijck om bedwinghen,
Als sy een siecken mensch met koude komt bespringhen;
Want dan is 't hitsigh bloet of om of aen het hert,
Waerdoor geheel het lijf te meer gepijnight wert.
1) Siet hier op René Des Cartes in sijn tractaet les Passions de l'ame.
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Als sich in eenigh mensch die peyl komt openbaren,
Ghy, staeckt dan uw geschil of ghy sult qualijck varen,
Laet dit uw' regel zijn: De roode gramschap krijt,
Maer vrienden, letter op: de bleecke gramschap bijt.

Beschryvinghe van de seltsame manieren van gramme luyden door terent.
Adelph act. 3. sc. 2. daer hy aldus spreeckt
Och! of nu desen hoop my tegen mochte komen,
Terwijl ick sta en briesch met gramschap ingenomen:
Ick sou van stonden aen het wonder fel gebaer,
Ick sou mijn vinnigh hert gaen spouwen onder haer.
Ick sou met groot vermaeck mijn leet ten vollen wreken;
Ick sou dien ouden boef den kop in stucken breken:
Ick sou hem metten voet gaen treden op het lijf,
Om dat hy is de gront van al het slim bedrijf.
Hoe sou ick Cyrus slaen, hoe sou ick hem verscheuren,
Hoe sou ick met geweldt hem gints en weder sleuren,
Hoe sou ick al sijn breyn doen vlieten over straet,
Om dat het spel begon door sijn doortrapten raet.
Ick sou hem over al, om mijnen brandt te koelen,
Ick sou hem voor gewis mijn krachten doen gevoelen,
Ick brack hem gal en blaes en al met eenen slagh,
Tot dat ick aen den guyt geen leven meer en sagh.
Wat noch? den jongen laf trock ick in hondert stucken;
Ick sou hem uyt den kop sijn oogen komen rucken,
En goyen in den griel, maer al het vorder rot,
Dat joegh ick op de vlucht alleen tot enckel spot.
Ick, soo mijn wrange ziel haer vorder ginck verhitten,
Ick maeckter banken van om scherlincks op te sitten,
Of dreef hem in de lucht gelijck een lichten bal,
Siet daer een kleyne preuf van mijn verwoede gal.
Ick heb op dit bedrijf een seltsaem stuck gelesen,
Dat sal na mijn begrijp hier dienstigh konnen wesen,
Want daer uyt werdt geleert wat spijt en gramschap doet,
En hoe een Christenmensch sijn tochten dempen moet2):
Een Spaensche jongelinck gevangen in Granaten,
Was voor een ruyme tijt als slave daer gelaten,
Hy was daer in den dienst van seker Heer geraeckt,
Die had hem opper-vooght van sijnen bouw gemaeckt;
Hy was een geestigh quant en wist hem soo te dragen,
Dat hy wan metter tijt des meesters welbehagen,
Doch siet, in dit gesin daer was een jonghe maeght,
Aen wien hy buyten hoop een stille gunste draeght,
Hy dient haer lijckewel als met de gantsche sinnen,
En wist soo eenigh deel van haer gemoet te winnen,
Een hout (al is'et groen) ontvonckt noch in het vier,
Het gaet oock even soo met dit eenvoudigh dier.

2) Dit wordt voor een seltsame en waerachtige historie verhaelt by P Jeremia Dreselius, en
soude dese historie oock konnen gebruyckt werden tot waerschouwinge en afkeeringe van
ongeregelde liefde.
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Siet, door een kleyne leek soo komt een schip te sincken,
Al schijnt'et maer de zee by droppels in te drincken;
Een boom wordt metter tijt en ongevoeligh groot,
Een veertje veel gepluckt dat maeckt de vincke bloot.
De maeghden (soo men seyt) die krijgen veeltijts stuypen1),
Die ick en weet niet hoe haer in de sinnen kruypen,
En siet, om dese tijt dan zijnse bijster swack,
En dat baert onder haer al menigh ongemack.
Hoe dat'et wesen magh? de twee verliefde menschen,
Die komen tot het werck dat jonge luyden wenschen,
En dit is naderhandt soo menighmael geschiet,
Als haer bequamen tijt en plaetse gunste biet.
Maer Roderigho seyt: dit kan niet langhe dueren,
Wy sullen met verdriet ons soet vermaeck besueren,
Hier dient dan op gelet en goeden raet beschaft,
Of wy staen in gevaer om haest te zijn gestraft.
Maer hoort wat voor besluyt dat sy hier over namen,
Sy vinden alderbest in haesten op te kramen,
En vluchten uyt het landt en even na de stadt,
Daer onse jonghelingh de naeste vrienden hadt.
Sy (alsse tot het werck bequame stonden sagen)
Sijn wacker in de weer en op de wegh geslagen,
Maer eer naeu eenigh deel was van de reys gedaen,
Eylaes! de teere maeght en kon niet langer gaen,
Daer moest de jongelingh met sijn geminde rusten,
Schoon dat hy niet en sagh sijn vaderlandsche kusten,
Nu siet, daer was een rots ontrent het naeste velt,
Daer heeft het vluchtigh paer haer gangen na gestelt;
Maer sy als geenen tijt op dese plaets gekomen,
Zijn met een groote schrick geweldigh ingenomen,
Want siet, haer vader quam die met een snelle loop,
Bracht daer beneffens hem veel dienaars over hoop.
Wat raet in dit gevaer voor dese bange lieden,
Want daer en is geen kans om wegh te konnen vlieden;
Te klimmen op de rots dacht haer de beste raet,
Al sijn de gangen steyl en al de wegen quaet.
Eylaes! de maeght versterft tot aen haer roode lippen,
Noch geeft de noot haer kracht te klimmen op de klippen,
En schoon het jonge dier dat ambacht niet en kan,
Sy quijt haer niet te min gelijck een wacker man.
De vader tot de ziel met gramschap ingenomen,
Toont hun een wreet gebaer en hiet haer af te komen,
Hy dreyght haer even staegh en toon een sel gelaet,
Dat aen het jonghe volck tot in het herte gaet.
Maer 't hout sich op de klip; de vader hiet de vrienden,
Die hem doen tot behulp en voor geselschap dienden,
Te klimmen op de rots: die luyden sijn bereyt,
En doen met alle vlijt al wat de vader seyt.
Maer wat de klimmers doen of watse mogen pogen,
Rodrigo met de maeght en willent niet gedogen,
Sy nemen tot behulp wat haer de plaetse gaf,
En rollen harden steen en groote keyen af.
De vrienden sien geen kans om op de klip te raken,
Sy moeten haer bedrijf en al den handel staken,
De stoutste van den hoop die is geheel beschroomt,
1) L'Heure de Bergere by de Fransche genoemt.
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Wanneer een groote steen van boven neder koomt;
De vader des te meer met gramschap ingenomen,
Doet uyt het naeste dorp een hoop geboerte komen,
Die vallen aen het werck maer op een beter voet,
Als kundigh hoe men gaen en waer men klimmen moet
Daer slaet het jonghe paer haer oogen na beneden,
En sien haer alle troost ten vollen afgesneden,
Daer is geen uytkomst meer, daer is geen vlughten aen,
Sy waren op de rots ten eynde toe gegaen.
Een meyt die uyt de stadt met Rachel was geweken,
Die hoord' op dit geval de jonghe luyden spreken,
Rodrigo gingh voor eerst ontrent de juffer staen,
En sprack haer gantsch verbaest in dese woorden aen:
Mijns s'herten diepste vreught en schoonste van de maeghden,
Die mijn naeu-keurigh oogh voor desen oyt behaeghden,
Wy zijn hier (soo je siet) in hoogen noot gestelt,
Dat my rampsaligh mensch tot in de ziele quelt,
My dunckt, indienje wout uw vader gaen begroeten,
En vallen hem gedweeg met tranen aen de voeten,
Oock seggen dat wy zijn verplicht met echte trou,
Ick hoope dat hy ons genadigh wesen sou.
Ey, neemt hier van de preuf. Maer Rachel daer-en-tegen,
Die nam het anders op, en laet haer niet bewegen,
Ach! (dit was haer gespreck) Ick ken mijn vader wel,
Hy is van wreeden aert, en uyttermaten fel.
Indien ick by hem quam en sprack van dese dingen,
Hy sou gewis mijn hals met krachten omme wringen,
Of mist hy yet misschien van sijn onstuymigh bloet,
Soo raeckt' ick by het volck dat eeuwigh spinnen moet;
En ghy, mijn waerde vriend, en zout geen troost verwerven,
Maer door een wreeden beul met schande moeten sterven,
En dat sou my, eylaes! een droever smerte zijn,
Dan of mijn ziel versmolt in d'allergrootste pijn.
t' Sa, laet dees harde rots ons bruylofts bedde wesen,
Die sal van stonden aen van droefheyt ons genesen,
't Is maer een kleyne sprongh en maer een korte stont,
Die ons de moede ziel sal rucken uyt den mont.
Ick wil op dese tijt mijn dagen liever enden,
Als leyden naderhant een leven vol ellenden.
t' Sa, grijpt my in den arm, en neemt den lesten soen,
Ick wil oock even soo mijn laetste plichten doen.
Na spraeck en weder-spraeck de jonge luyden grepen
Malkander in den arm, en vast aen een genepen
Gaen rollen van de rots, en daer de vader stont
Daer stort het lieve paer by stucken op den gront;
Haer leden zijn mismaeckt door hondert diepe wonden,
Maer zijn noch evenwel te samen vast gebonden:
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Sy twee zijn nu maer een. Siet daer een droef geval,
Waer van de spitse rots den naem behouden sal.
Siet, aen de steyle klip is stracks de naem gegeven,
Van dit ellendigh werck dat by haer is bedreven,
En tot op heden toe behoutse dese naem,
Want heeft tot haer behulp de vleugels van de faem.
Als Icarus wel eer was in de zee gestorven,
Doen heeft de woeste stroom sijn eygen naem verworven,
En dat heeft even selfs tot heden toe geduert,
Om dat de jongelingh de dood daer had besuert.
Daer wiert een put gemaeckt juyst daerse neder vielen,
En siet, daer is het graf van twee verliefde zielen;
De vader was te bars, sijn geest te bijster fel,
Siet daer het droef besluyt van dit ellendigh spel.
Indien hy sijn verdriet en ongetoomde sinnen
Had aen den bandt geleyt en konnen overwinnen,
En met een soet gespreck sijn dochter aengegaen,
Hy had haer altemael een beter dienst gedaen;
De man had wel gelijck om hart en gram te wesen,
Maer dat kon evenwel de wonde niet genesen,
Siet, als'er eenigh dingh in vreemde bochten staet,
Noch doet hy alderbest die sachte wegen gaet.
De gramschap is een koorts, sy kan de menschen dwingen
Tot wreetheyt, felle wraeck, en duysent vremde dingen;
Een knecht van Pollio die brack eens seecker glas,
Dat hem gantsch aengenaem en wonder dierbaer was.
Hier door wiert dese man met gramschap ingenomen,
Dies liet hy metter daet voor hem den slave komen,
Daer gingh hy dapper af, en seyde: vuyle siel,
Breeckt ghy door plomp beleyt dat ick soo waerdig hiel?
Noch gingh hy felder aen en sey met grooten yver:
Flucks slingert desen guyt te midden in den vyver,
Op dat hy voetsel geef aen myn geminde vis,
Want soo een botten schelm niet anders waerdigh is.
Augustus was genoot om daer te komen eten,
En wat'er was gebeurt dat liet hem yemant weten,
Hy komt by sijnen waert en seyt hem: lieve vrient,
Het schijnt ghy wilt hier doen dat niet gedaen en dient;
Uw gramschap, na my dunckt, is vry wat hoogh geresen,
Een slaef is oock een mensch al schijnt hy kleyn te wesen;
Sout ghy uyt grammen moet gaen geven aen de vis,
Die langh u is geweest en noch uw dienaer is,
En wilt niet met de dood soo kleynen mis-slagh wreken?
Laet eer dit poppe-goet en al de glasen breken;
't En zy men 't hevigh bloet heeft onder sijn gebiet,
Soo dient tot ons gebruyck soo brosen huys-raet niet.
De vorst, om aen het volck dit recht te mogen leeren,
Liet op dien eygen voet de kassen omme keeren,
De kassen daer het puyck van al het edel glas,
Tot wellust van het oogh by een vergadert was;
Daer lagh doen al het tuygh daer meê de vrouwen proncken
Daer uyt in ouden tijt de grootste luyden droncken,
En siet, dus wiert de slaef getogen uyt den noot,
Die uyt een korsel hooft was eygen aen de doot.
O hoogh geduchte prins! ghy haddet wel begrepen,
Wat onheyl bitse gal gewoon is na te slepen,
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Ghy weest door uw bedrijf den gront en rechten voet,
Hoe dat een keyser selfs sijn gramschap toomen moet.
Hoort nu een dienstigh woordt voor alle teere vrouwen,
Die niet en zijn geleert haer sucht te wederhouwen,
Die licht en inder haest, om eenigh kleyn geval,
Gaen stellen in het werck de vlagen van de gal:
Men siet'et menighmael dat yemant schijnt te rasen,
Wanneer een plompe meyt ontrent de fijne glasen,
Of by het porceleyn haer dingen qualijck doet,
Men siet dat yeder een de straffe lijden moet.
Ghy, die uw swackheyt kent, verschoont uw eygen feylen,
En treckt de sinnen af van al de blaeuwe teylen,
Van al dat China sent; het broose porceleyn
En is u geensints nut, al is het wonderreyn.
Of soo uw waerde man vint eenigh soet vermaken
In lack of aerde-werck of diergelijcke saken,
Soo gaet van eersten af en wapent uw gemoet
Met vrede, met gedult, en met een sedigh bloet!
Gewent u met verdragh en sonder gramme vlagen,
Nu eenigh ongeluck, dan ongelijck te dragen;
't Zy dat een haestigh knecht uw fijnste schotel breeckt,
Of dat een plompe meyt uw glasen omme steeckt;
't Zy dat'et eenigh kindt sal over handt verkerven,
En stroyen uwe vloer met kostelijcke scherven;
't Zy dat een schuerster selfs uw dingen omme stoot,
Of somtijts eenigh vriendt, of wel een disch-genoot.
Set vast in uw gemoet u niet te sullen quellen,
Wanneerje nu en dan uw' dingen komt te tellen,
En schoon ghy menighmael uw beste panden mist,
Onthoudt u niet te min van ongewone twist.
Hier is gedurigh stof om uyt de daet te leeren,
Hoe dat men alle spijt moet krachtigh overheeren,
Hoe dat men alle sucht van korsel onverstant
Moet houden in den toom en leggen aen den bant.
Denckt hier tot uwen troost dat teêre vaten breecken,
Dat harde stoffe smelt en natte dingen leecken;
Al wat van desen aert of is of komen sal,
Dat heeft alreê gevoelt of wacht gelijcken val.
Al wat de wereldt siet moet vallen, breecken, sterven,
Wat siet men even staegh, wat moet'er niet bederven?
Al wat men hier besiet is ick en weet niet wat,
Ja, siet, de meester selfs is maer een aerden vat!
Waerom dan door de spijt soo vinnigh aen gedreven,
Ey lieve! breeckt'er yet, het stont'er op geschreven;
Hoe diep oock eenigh dingh u wortel in den sin,
De dood, de bleecke dood die sit'er midden in;
Doch soo ghy lijckewel u niet en weet te dwingen,
Soo keert de sinnen af van alle broose dingen,
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En des al niet-te-min versoeckt aen uwen man,
Dat hy doch niet en koopt dat haestigh breken kan.
't Is beter, jonge vrou, 't is beter roggesoppen
Te nutten sonder twist uyt hier gemaeckte koppen,
Als treurigh, ongesint, en met een vinnigh breyn
Te mitten hoofsche kost uyt fijne porceleyn.
Wat China backen kan, Venedig weet te blasen,
Van konstigh aerdewerck, van kostelijcke glasen,
En dient u niet gebruyckt als met een sacht gedult,
En soo ghy 't anders doet het is uw eygen schult.
Veel saken van het huys òf dienen niet geweten,
Of door een sachten aert in haest te zijn vergeten;
Want die niet alle daegh en soeckt te zijn gestoort,
Moet dickmael feylen sien en spreken niet een woort.
Nu, wieder is geneyght sijn gramschap af te schaffen,
Moet over dat gebreck sijn herte leeren straffen,
Maer hoe dat noodigh werck dient aen te sijn geleyt,
Dient nader ondersocht en breeder hier geseyt.
Ick vinde dat wel eer veel luyden van verstande,
De wijste van het volck, de beste van den lande,
Doorsochten haer gemoet op 't eynde van den dagh,
En sagen wat gebreck in haren boesem lagh.
In eenigh stil vertreck, daer vrou noch kinders quamen,
Dat sy tot haer gebruyck in desen handel namen,
Daer stelden sy ter preuf wat by haer was gedaen,
Van dat de sonne rees tot aen de bleecke maen:
Was eenigh hevigh woordt uyt haren mond gebroken,
Of was'er eenigh mensch te vinnigh aengesproken,
Daer was, die hem doorsocht, dan uytermaten gram,
Vermits hy vinnigh bloed ontrent sijn borst vernam.
Noch trad hy vorder uyt tot alderley gebreken,
Waer door hy was verruckt of uyt de baen geweken,
Ten lesten tot besluyt wierdt by hem vast geset,
Dat al wat qualijck voeght voortaen moght zijn belet.
Annaeus1) was een man by keysers opgetogen,
Te Romen hoogh geacht, en van een groot vermogen,
En noch een heydens mensch, siet hoe hy hier van spreekt,
En hoe hy evenstaegh sijn quade tochten breeckt,
En hoe hy alle daegh doorsoeckt sijn eygen leven,
Eer dat hy tot den slaep sijn oogen wil begeven;
Voorwaer ick ben ontset, ick ben geheel beschaemt,
Dat wy hier niet en doen gelijck het ons betaemt;
Wy, segh ick, die den naem van Godt den Heylandt dragen,
En sien noch in de Schrift den loop van sijne dagen,
Sijn leven, sijn bedrijf, en wat hy heeft gedaen,
En hoe hy vyandt was van alle trotse waen.
Hoe dat een laegh gemoet, hoe dat een sedigh wesen2),
Hoe dat by hem gestaegh den ootmoet is gepresen;
En siet, het schijnt voorwaer dat niemant doen en kan,
Dat eertijts is gedaen oock by een heydens man.
Ick wil hier tot bericht van die ons schriften lesen,
En die na mijn vertreck in Hollandt sullen wesen,
Hier stellen sijn gespreck en dagelijcks beleyt,
1) Seneca lib de ira 3. cap 36.
2) Matth II. Leert van my dat ick ben sachtmoedigh en ootmoedigh van herte, enz.
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Gelijck een hovelingh op desen handel seyt3).
Wel, ghy die menighmael door gramschap wordt ontsteken,
Indien ghy zijt geneyght dit onheyl af te breecken,
Doorsoeckt u alle daegh en houdt oock desen voet,
Op datje blijven mooght gerust in uw gemoet.
Sijn dagelijcks bedrijf met aendacht ondersoecken,
Kan hier meer voordeel doen als veel geleerde boecken,
Te weten als men wil in beter wegen gaen,
Wanneer men iet bevint dat qualijck is gedaen.
't En is met geenen mont by menschen uyt te spreken,
Hoe seer een goet besluyt kan swacken ons gebreken,
Hoe licht men vuyl bejach uyt onse sinnen drijft,
Indien een voorgepeys de swacke sinnen stijft.
Eyst staet van uw gemoet in alle quade slagen,
Proeft uw geheele macht en watse kan verdragen,
Dat goet is treckt het op, dat quaet is druckt het neêr,
Soo wort uw ziele kalm in dit onstuymigh meer.
Wat komt u in den sin, oock dickmaels kleyne saken
Verkeert te nemen op en hatigh uyt te maken?
Wat schort u, grilligh volck, soo haest te zijn beweeght?
Ey, weest na desen, weest gesetter als je pleeght!
Gedenckt, dat wrange twist verhindert uw gebeden4);
Hoe kan een vinnigh hert tot Godt den vader treden?
Hy is de liefde selfs, hy wil een sachten geest,
Die alle menschen lieft en sijn geboden vreest.
Een die tot sijnen Godt in vrede wil genaken,
Moet by sijn evenmensch al voren vrede maken,
Weet, dat Godt in den Geest noyt rechten vrede geeft,
Dan als men in het vleesch in soeten vrede leeft.
Wie in sijn herte dorst om dit en dat te wreken,
Die maeckt hem ombequaem tot Godt te mogen spreken,
En wie dat heyligh werck uyt sijnen huyse sluyt,
Die jaeght'er van gelijck des Heeren segen uyt.
Godt is een stil gemoet die niet en is te vinden,
Noch in het felle vyer noch in de snelle winden,
Maer in de sachte lucht5). Wie sijne gunst begeert,
Die make dat hy twist uyt sijn gedachten weert.
Of somtijts onder een de losse sinnen woelen,
Maeckt dat'et evenwel geen mensch en kan gevoelen;
't En is geen rechte geck die met de sinnen malt,
Maer die met open mondt in dwase reden valt.
Indien ghy naerstigh zijt om dit gerecht te plegen,
En wilt in alle dingh uw feylen overwegen,
Daer is geen twijfel aen ghy sult in korten stont,
Zijn beter in de borst, en sachter in de mont.

3) Annaeus Seneca, die by de schrijvers geseght word rijck geweest te zijn seven millioenen
en een half Philippus Daelders, schrijft lib. 3. de ira cap. 36. Quotidie apud me causam dico,
cum sublatum e conspectu est lumen, et eontruuit uxor jam moris mei conscia, totum diem
mecum scrutor dicta et facta mea remetior, nihil mihi abscundo, nihil transeo, quare enim
quidquam ex erioribus meis timeam, eum possum dicere: vide ne istud amplius facias, nunc
tibi ignosco? et seq.
4) I Petr. 3.7.
5) I Reg. 19.11.
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Want als het sondigh vleesch sal hebben waer genomen,
Dat ja, sijn gantsch bedrijf moet voor den rechter komen,
Moet worden aengetast en lijden harden tucht,
't Is seecker uw gebreck sal tijden op de vlucht.
Gedenckt dan alle daegh uw feylen aen te klagen1),
En wat'er qualijck wil voor uwe banck te dagen,
En als u dan de geest is dwee, gelijck een schaep,
Soo geeft uw ziel aen Godt, uw oogen tot den slaep.
Maer iemant denckt misschien: Ick ben van heete sinnen,
Hoe kan ick, schoon ick wil, mijn tochten overwinnen?
Mijn moeder heeft in my een korsel mensch gebaert,
En wie verlaet'er oyt sijn ingeboren aert?
Ey vrienden, wie ghy zijt, leert uwe sinnen kennen,
Een mensch kan wonder doen, wil hy hem des gewennen;
Men leert een boeremeyt met juffers ommegaen,
Men leert een teêre vrouw den vyant tegenstaen;
Veel leert'er op een tou met vaste gangen treden,
En Milo droegh een os, hoewel met swacke leden;
Veel kander sonder slaep geheele nachten zijn,
Veel hebben haer geleert te leven sonder wijn.
Veel leert'er metter tijt na Oost en Westen varen,
Veel leert'er na de kunst te swemmen op de baren,
Veel oock de woeste zee te houden in den bant,
Oock met haer eygen kley of met haer eygen zant.
Ick wil al vorder gaen: men leert de vogels singen;
Men leert den oliphant oock op de koorde springen;
Men leert een jongen aep te danssen op de maet;
Men leert een loggen hondt te wenden het gebraet;
Men leert dan na sijn sin de groene linden buygen;
En, dat noch vreemder is, men leert de boomen suygen;
Men doet een schoone bloem haer toonen aen den dagh,
Eer dat men in het velt oock slechte groente sagh.
Wie kan het, weerde vrient, wie kan het al versinnen,
Wat dat een naerstigh mensch door moeyte kan gewinnen?
Ick segge tot besluyt: Gewoont' heeft wonder kracht,
Oock boven ons verstant, ja, boven onse macht.
't Is vry de pijne waert na sachter aert te trachten,
Vermits het groot genut dat wy hier uyt verwachten,
Een die lijn hevigh bloet niet recht betoomen kan,
Is meest in alle dingh een gantsch ondienstigh man.
Siet, als de gramschap heerst en rilt u door de sinnen,
Wilt dan geen deftigh stuck uw leven oyt beginnen,
Want ghy zijt onbequaem iet goets te konnen doen,
Ghy, blijft dan sonder werck of gaet met loode schoen.
Het is een wijse spreuck en waert te zijn gelesen:
Men kan op geenen tijt èn gram èn deughtsaem wesen,
Dit seyt een deftigh man2): men is op een en stont
Niet geck en echter wijs, niet sieck en oock gesont.
Wel, kan de waerde deught geen heete tochten luchten,
En moet ons beste deel voor gramme sinnen vluchten,
Soo dient voor al besorght, dat wy uyt ons gemoet
Verbannen dit gespoock en al het hevigh bloet.
Ey siet, hoe grooten loon heeft Christus toegeschreven,
1) Hebr 3.12.
2) Senec. lib. 2. de ira II Gratvs vir et bonus esse eodem tempore nemo potest
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Die met een sachten geest ontrent de menschen leven3),
Laegh, laegh zijn van gemoet en tot gedult bereyt,
Wort ruste van de ziel ten vollen toe geseyt.
Hoe, ruste van de ziel? dat is een grooten zegen,
Geluckigh is de borst daer in die is gelegen.
O, Godes ware Soon! geeft ons een sachten aert,
En leert ons soo te zijn als ghy op aerden waert.
Ghy siet dan wat hier op de beste geesten schrijven,
En hoe men met verstant de gramschap moet verdrijven.
Nu leser, weest gegroet en, tot een kort besluyt,
Soo jaeght de bitse gal en al haer vlagen uyt.
De gramschap wort geseyt, gelijck wy dickmaels lesen,
Een korte4) raserny, een dulligheyt te wesen;
Ghy die een afkeer hebt voor dul te zijn bekent,
Maeckt datje tot het spoock uw sinnen niet gewent.
Maer eer ick al dit werck kan uyt mijn handen leggen,
Soo heb ick noch een woordt hier over u te seggen,
Geen landt en is soo bars, of 't kan noch voordeel doen
Door eenigh boom-gewas of ander lichter groen.
Gaet in uw eygen hert en wilt uw oogen luycken,
Ghy kont de gramschap selfs ten goede wel gebruycken;
Ick wil niet dat de mensch sijn naesten deeren sal,
Door ongestuymigh bloet of vlagen van de gal;
Maer wil, dat yeder een sijn herte sal bekijven,
Wanneer het nucken broet en tracht daer in te blijven.
Voelt ghy, dat u het vleesch na quade rancken helt,
Siet, dat ghy tegen haer uw gramste sinnen stelt.
Toont dan een fel gebaer, als gramme menschen plegen,
En treckt uyt uw gebreck een onverwachten zegen;
Indien ghy, waerde vriend, niet anders gram en wert,
Soo doe j'uw naesten goet en oock uw eygen hert.

Van de vrekse.
Ick kome tot den anghst en hare vreemde grillen,
Waer door ons menighmael de gantsche leden drillen,
En dat wel meestendeel om eenigh ongeval,
Dat noyt sijn leven was of nimmer wesen sal.
Wie is'et niet bekent, dat even stoute lieden
By wijlen sonder grondt en buyten reden vlieden?
Men seyt ons van een prins die noyt gewelt ontsagh,
Maer van een kleyne muys als dood ter aerden lagh.
Hoe dickmaels wordt de slagh oock tegen hoop verloren,
Vermits een rasse schrick het leger quam bekoren.
Wel vrienden, leeft gerust, en stilt uw bangen geest,
De vrees is dickmaels meer als dat'er wordt gevreest.

3) Matth 5 Luc. 6 Supremum et singulare praemium policitus est Dominus Jesus tam mitibus
quam humilibus, nivenietis (inquit) requiem animabus vestris Petr Haedus, in tract de Miter
Hum
4) Ira brevis furor est.
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Het beste, dat de mensch hier over kan bedencken,
Is, dat hem buyten Godt niet machtigh is te krencken:
En waerom doch geschroomt voor druck en sware pijn?
Het quaet oock even selfs moet ons ten goede zijn.
De vreese die gestaegh ons is gewoon te plagen,
Moet yeder, soo hy kan, uyt sijn gedachten jagen,
Want als men recht bemerckt, hoe al de werelt gaet,
Soo streckt de vrees haer uyt ontrent een yeders staet.
Een, die winstgierigh is, die sal geduerigh schromen,
Voor eenigh swaer verlies, dat hem mocht over komen,
Of voor een bancqueroet, of dat sijn beste schip
Mocht raken op een zant, of op een harde klip.
Een die van eersucht swelt, die sal het dickmaels schijnen,
Dat yemant sijnen staet sal komen onder-mijnen:
Of soo hy is gesint om hooger op te gaen,
Soo vreest hy al het volck, die oock de munte slaen.
Als yemant maeckt sijn werck om vrijsters te belesen,
Al wie de juffer groet, sal hem in 't ooge wesen.
Ick heb wel eer gekent een vryer, die verdween
Of om een spijtigh woordt òf om een blauwe scheen.
Een die afgunstigh is die sal de vrees bevangen,
Dat hy, die hy benijt, sal krijgen sijn verlangen.
In 't korte, wie het is, staet licht te zijn bevreest,
Wil hy dit bleecke spoock niet jagen uyt den geest.
Ey, wat is van den mensch? Ach! neven ons gebreken,
Die op een vasten grondt en in sijn boesem steken,
Soo komt'er vreese by die oock haer rolle speelt,
En met haer vorigh leet ons soetste ruste steelt
Wel, kan een schromigh hert soo vreemde dingen baren,
Soo weest dan niet geneyght uw kinders te vervaren,
Of met een bijtebau òf met een bulleback,
Want dat baert aen de jeught al menigh ongemack1)
Wat gaet de moeders aen, haer teêre pimpel-meesen,
Iet ick en weet niet wat van jonghs te leeren vreesen?
Want soo men aen het kint geen schrick in't hooft en bracht,
Het sou vrymoedigh zijn ook midden in de nacht;
Wel, ghy die zijt gewoon om kinders op te voeden,
Wilt u tot aller tijt van dese rancken hoeden,
Prent haer geen bijtebau, geen let of spoocken in,
Ghy sult staegh in haer sien een onbeschroomden sin.
Soo hier nu eenigh mensch genegen mochte wesen
Soo wilt dit kleyn verhael2) ten kortsten overlesen:
Twee jonghe Cordeliers die waren uyt gegaen,
Om yet door haer beleyt te worden afgedaen.
De tijt gingh onder dies, soo dat de sonnestralen
Nu gingen na de kim en in het water dalen,
Sy namen haer vertreck by seker eerlijck man,
Die slechts met vee te slaen sijn mager kostjen wan.
Hun, na sy haren dorst met dranck en spijse blusten,
Wordt seker plaets getoont om daer te mogen rusten;
Het was een kleyn vertreck en, na die wijse, net,
En dat niet verre was oock van des slagers bedt.
De kamers evenwel, die waren onderscheyden
Met eenigh hordewerck, gevlochten tusschen beyden,
1) Hier op siet in 't houwelijck.
2) Histor. Reginae Navarrae Novel. 34.
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Soo dat men hier en daer wel lichte kon verstaen,
Wat dat'er wierdt geseyt of wat te zijn gedaen.
De jonge Cordeliers, als niet gewoon te rusten
Soo na by echte liên, die kregen vreemde lusten,
Wat in het stille bedt de slager met de vrou
Te samen onderstaen, of immer spreken sou.
De man al eer hy sliep gingh eerstmael over leggen,
En gaet'et sijn behulp, dat is sijn vrouwe, seggen,
Wat op den naesten dagh is dienstigh af gedaen,
En wat hy voor een beest dan is gesint te slaen.
Naer onderlingh gespreck, soo valt in haer gedachten,
Een paer van Cordeliers, nu dienstigh om te slachten,
Te brengen op den block al eer den dagh genaeckt,
En eer de gulde son haer paerden vaerdigh maeckt.
Nu dient'er aen gemerckt, hoe dat dees rauwe gasten,
Den naem van Cordelier op hare swijnen pasten,
Om reden onbekent, of dat by haer misschien
Een vette Cordelier voor desen was gesien.
De jonghste van de twee, verstaende dese woorden,
Begreep als dat dit volck haer beyde sou vermoorden,
Het scheen hem als geseyt en hielt'et voor gewis,
Dat even menschen vleys tot spijse dienstigh is.
Sy dan, uyt diepe vrees, onseker wat te maken,
Beraden onder een om weg te mogen raken,
Maer daer en was geen plaets daer uyt men vluchten magch,
Als door het kleyn vertreck daer in de slager lagh.
‘Ach! daer en is geen kans om wegh te mogen loopen,
Wy sullen zijn betrapt en 't met de dood bekoopen,
Indien wy dit bestaen, sey d' ouder Cordelier,
Wat maken, lieve Godt! wy slechte menschen hier?’
Na dieper ondersoeck, hy kreegh een venster open,
Daer was van stonden aen de jonghste door gekropen,
Ja, gaf hem buyten 's huys en, met een snelle vlucht,
Verlaet sijn mede-maet en kiest de ruyme lucht.
De tweede gantsch verschrickt van soo verboste dingen,
Kroop mede door het gat en gaf hem om te springen;
Maer hy, met vet belast en mits den harden gront,
Werdt aen het lijf verseert en aen het been gewont.
Dies was hy onbequaem om wegh te mogen vluchten,
En kon niet anders doen als maer geduerigh suchten;
Dies lagh hy daer gestreckt, maer des al niet-te-min
Ontdeckt hy daer een kot, daer lagen swijnen in.
Hem scheen dat dese plaets was dienstigh ingenomen,
Tot dat'er eenigh mensch hem mocht te bate komen.
Hy doet al wat hy magh en kruypt tot aen het kot,
En opent oock de deur, want die was sonder slot.
Daer vluchten over hoop de los gelaten swijnen,
Tot dat se verre zijn en uyt het oogh verdwijnen;
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Dit was een groot gewoel en maeckte vreemt gerucht,
Soo dat voor dievery de slager was beducht.
Hy flucks ten bedde uyt en na het kot gekeken,
En siet, daer lagh eylaes! de monick in versteken,
Die kromp gelijck een hieck, als hy de slager sagh,
En dacht: hier is de stont van mijnen lesten dagh.
De slager had gevat, om dieven wegh te jagen
Die sochten soo hem docht sijn rijckdom wegh te dragen,
Een verckenskeelders mes van d'allergrootste slagh,
En quam met dit geweer, als moedigh voor den dagh.
De bange Cordelier, gantsch bleeck en buyten rade,
En wist niet wat te doen als bidden om genade;
De slager stont en keeck, hy sagh een Cordelier,
In plaetse van een swijn, voor hem een waerdigh dier.
Hy docht dat St. François hem dus begon te plagen,
Om dat hy aen een swijn den naem had opgedragen
Van sijn gezegent volck; des was hy gantsch begaen,
Hoe sijn gevreesde vloeck mocht werden af gedaen.
Hy badt, dat hy voor hem Françiscus wou begroeten,
Ja, vallen hem gestaegh met ootmoet aen de voeten,
Opdat hem door den Sanct vergeven mochte zijn,
Dat hy hem had verlacght tot aen een gortigh swijn.
Siet, oock de Cordelier met diepen angst bevangen,
Die badt de slager aen, met tranen op de wangen,
De slager weder om die badt den monick aen,
Om dat hy Sint François had on-eer aen gedaen.
Ey siet, het staegh gewoel en dese vreemde kuereu,
Die sagh men over handt al vry wat lange dueren,
Eer dat de Cordelier, eer dat de slager sweegh,
En dat men over hant geruste sinnen kreegh.
Siet, wat een schromigh hert gewoon is uyt te wercken,
Indien men niet en wil met redea sich verstercken!
Mijn ziele, weest gerust en maeckt ons niet bevreest,
Want daer is vasten troost die woont in onsen geest.
Maer dit schijnt enckel spot of maer een klucht te wesen,
Gesellen evenwel, ick heb'et soo gelesen,
En hoe het wesen magh, het wijst de rechte voet,
Wat dat een schromigh mensch uyt anghst of vrese doet.
't Is dwaesheyt bly te zijn of oock te willen schromen
Van saken, die op ons noch niet en zijn gekomen,
Wat niet en is geschiet dat is onseker werck,
Hoe dickmaels mist de mensch sijn wit en oogemerck.
Hoe dickmaels wacht men yet, en, na wy somtijts gissen,
Soo sal het, soo het schijnt, ons geensins konnen missen;
En als 't al wat men hoopt ten eynde werdt gebracht,
't En is geen sonne-schijn maer eer een swarte nacht.
En weder, als een saeck, die ons quam anghst verwecken,
Haer eynd' ons open doet en haren gront ontdecken,
Dan siet men dat het werck dat ons soo droevigh schijnt,
Alleen met geckerny en met een lach verdwijnt.
Ey lieve, siet hier op den loop van uwen wagen,
Als ghy met uw karos werdt om end' om gedragen,
Het rat dat eerst om hoogh en gantsch verheven stont,
Dat leyt van stonden aen gesoncken in de gront.
En siet, het ander deel dat neder was gedreven,
Dat sal van stonden aen tot in der hooghten sweven;
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Het gaet oock even soo met al ons aerts bejach,
Soo dat men nimmermeer yet sekers stellen mach;
Wat raet hier? seghje my: Al wat ick heb gelesen,
Dat roept, als over-luyt: wel doen en vrolijck wesen;
En wat het eynde raeckt van dit onseker lot,
Laet dat aen 't hoogh beleyt van uwen wijsen Godt,
Dit spreeckt sijn heyligh woordt: en weest niet sorrighvuldigh,
Doch wat u over-komt, soo weest in all's geduldigh;
Wat voordeel ghy begeert, wat onheyl dat u let,
Brenght staegh tot uwen Godt niet ootmoet uw gebet.
Stelt u dan voort gerust en laet'et Godt beleyden,
Hoe dat sich onder ons de dingen sullen scheyden,
Maer des al niet-te-min en sla ick geensins af,
Dat Godt tot uw behulp en in uw sinnen gaf.
De mensch, gelijck een kleet, ten vollen uyt te trecken,
Sijn swackheyt af te gaen en die te konnen decken,
Is vry een deftigh werck; ey! segh, waer is de man,
Die na den rechten eysch dit onder-nemen kan?
Maer om noch even-wel uw goeden raet te geven,
Soo leyt, geminde ziel, een onbesproken leven,
Ten aensien van het volck: voor Godt een reyn gemoet,
Dat in sijn innigh deel geen boose rancken broet.
Indienje dit volbrenght; soo hebje niet te schromen,
Wat ons hier in het vlees sal mogen over-komen,
Of schoon de wereldt grolt, wat pasj' op haer geschreeuw?
Een vroom gemoet is stout gelijck een jonge leeuw.
Het staet gelijck een rots te midden in de baren,
Die, of de gantsche zee komt over haer gevaren1),
Blijft echter vast geset, en op den eygen gront,
Gelijckse voor de storm ineen vergadert stont.
Een Godt-vergeten mensch verschrickt van alle dingen,
En is niet selden droef als vrome luyden singen,
Sijn hert is altijt bangh, sijn sinnen gantsch versaeght,
Hy vlucht al menighmael al werdt hy niet gejaeght.
Een mensch niet Godt versoent die heeft een ander wesen,
Die is in sijn gemoet van alle schrick genesen,
Sijn geest voelt 's Hemels troost dat hem tot vrede dient,
Voor Godt en schrickt hy niet, het is sijn beste vrient,
Noch is hy min beschroomt oock voor de booste menschen,
Al smeden zy bedroch, zy doen niet datse wenschen,
Godt hout haer in den bant; doch hoe het immer gaet2),
Wat van den Heere komt, en doet geen menschen quaet.
Oock kan geen vrome ziel van koude schrick bevriesen,
Kan oock door innigh leet haer vrede niet verliesen,
Want schoon sy somtijts treurt, sy vreest geen ongeval,
Zy weet dat Godes geest haer weder troosten sal.

1) Psalm 112.
2) I Petr. 2 14 Ende en vreest met uyt vreese van haer, noch en wordt niet ontroert.
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Wat hier de dood belanght, die heeft hy niet te schromen,
Hy staet door haer behulp in 't vaderlant te komen,
In 't ware vaderlandt; hier is hy maer een gast,
Soo dat hy op geen dood of hare schicht en past.
Hy is gelijck een visch, die yemant wil verdrincken,
En doet hem gantsch vergramt in diepe waters sincken,
Maer siet, de visch verkwickt en is in beter stant,
Te midden in de zee als op het droge lant.
Geen Duyvel baert hem anghst, vermits hy weet te dencken;
Dat al den swarten hoop hem niet vermagh te krencken,
De geesten al gelijck staen onder Gods gebiedt,
Vreest daerom haer gewelt of slimme lagen niet.
De raet, geminde lief, die ick u heb gegeven,
En dient u niet alleen voor dit kortwijligh leven,
Hy sal u voordeel doen en maken onbevreest,
Als ghy aen uwen Godt sult geven uwen geest.
Al wordt de dood genoemt de vorst van alle vreesen,
Dat wordt alleen gelooft van teere pimpel-meesen;
Die Godt van herten vreest, is buyten alle noot,
Ja, vint in sijn gemoet geen vreese van de doot.
Ghy sult oock grooten troost van onsen Godt verwerven,
Want die wel heeft geleeft, hoe kan die qualick sterven?
En waerom langh verhael? Ick segge, tot besluyt:
De vreese van den Heer jaeght alle vreesen uyt.

Van jalousie, of yver-sucht, soo van mans als vrouwen.
Daer is een slimmer quaet, dat vrou en echte mannen
Behooren t'aller tijt uyt haer gemoet te bannen:
Men noemt'et jalousy, ick heet'et yver-sucht;
Het dient, hoe dat'et hiet, gedreven op de vlucht.
't Is anghst, dat eenigh mensch een haven mocht bevaren,
Die hy voor hem alleen ten nausten wil bewaren;
't Is vrees, dat ghy misschien wel yet verliesen sout,
Dat ghy voor u alleen geduerigh hebben wout.
Maer hoe dit yemant noemt of hoe het werdt beschreven,
Het dient van 't echte volck geduerigh weg-gedreven,
Want als die felle pest haer sinnen eens besit,
Soo wordt het lijf ontstelt tot aen het minste lit.
Wat onheyl menighmael hier uyt is voortgekomen,
Dient neerstigh aengemerckt en in te zijn genomen,
En op dat yeder mensch dit recht bedencken magh,
Wil ick een kort verhael hier brengen aen den dagh
Leuconis had een man, tot jagen seer genegen,
Het wiltbraet dat hy vinck scheen hem een grooten zegen,
Soo dat hy menighmael door woeste velden liep,
En als hy was vermoeyt oock in de bosschen sliep.
Sijn vrou uyt dit bedrijf verviel in groot vermoeden,
Dat hy met vreemde kost sijn lust bestont te voeden,
Dat ja een hupse maeght, of wel een wout-Goddin,
Sijn geesten had verruckt tot ongewone min.
Sy, droef om dit gepeys en in den geest verbolgen,
Nam voor haer lieven man oock in het bosch te volgen,
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Sy koos een eensaem wout dat niemant sien en kon,
Al schenen over al de stralen van de son.
De bracken op het veldt van jagers aen-gedreven,
Die loopen door het wout waer boom of tacken beven,
Oock daer het kreupelbosch en ander groente drilt,
En vallen op de vrou als op een seltsaem wilt:
Daer wordt Leuconais van alle kant gebeten,
En door het gras geruckt en in het stof gesmeten,
En eerder yemant quam soo isse gantsch verscheurt,
Ja, door een fellen hont en hier en daer gesleurt.
De droeve Chianip, als hy daer was gekomen,
Is met een grooten rou ten diepsten in-genomen,
Hy sagh een lieve vrou, sijn uyt-verkoren pant,
Gantsch leelijck af-gemaeckt en liggen in het sant.
Hem docht dat dese smert geen meester kon genesen,
En dat geen spoockster self de wonden sou belesen,
Hy nam een korte pieek, een wapen voor de jacht,
En gaf hem op de punt als met geheele macht,
Daer quam sijn jeughdigh bloet met stralen uytgesprongen,
Gelijck het water doet door buysen opgedrongen,
En schoon sijn innigh hert nam af-scheyt van de ziel,
Noch maeckt hy dat sijn lijf ontrent de vrouwe viel.
Daer wordt haer bloet gemenght. Nu roep ick: echte vrouwen,
Wilt met uw gantsche kracht dit onheyl weder-houwen,
Ghy tast als metter handt en leert hier uyt, de daet,
Hoe verre dese pest in vrouwesinnen gaet.
Maer wilj' op dit bedrijf gelijcken handel lesen,
Neemt Naso metter handt, daer wert'et aengewesen,
Siet, Procris daer gemelt die bracht haer in de noot,
En werdt oock sonder ergh van haren man gedoot.
Doch mits oock echte mans hier in by wijlen dwalen,
Wil ick tot haer bericht een ander stuck verhalen;
Want dat nu is geseyt, daer was de goede man,
Noch sijn jaloursen geest noch gront noch oorsaeck van.
Justine boven al een perel van de vrouwen2),
Moet hier een af-beelt zijn van 't ongeluckigh trouwen,
Sy was van soeten aert en uyttermaten schoon,
Maer voor haer frisse jeught soo kreeghse slechten loon;
De juffer had geleyt een onbesproken leven,
Soo dat haer Momus selfs geen lack en wist te geven,
Daer was geen rauwe jeught die haer te veel besocht,
Geen lincker uyt het hof die haer geschencken brocht;
Sy stondt eens ongekleet, als vaerdigh om te slapen,
En Thirsis nam vermaeck op haer te mogen gapen,
Hy sagh haer witten hals, haer borst gelijck een swaen,
En bleef een lange wijl in dat gelichte staen.
Hy liet een grilligh oogh op al haer leden dwalen,
Ja, liet een deusigh breyn op haer gedaente malen;
Hy seyde binnens mondts: dit over schoone wijf
1)

2) Vide Tiraquell. ut aurea.
1) Vide Tiraquell. de L. Connub.
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En heeft Godt niet gemaeckt voor mijn onaerdigh lijf.
Hoe kan ick dit juweel voor my alleen besitten,
Een yeder die het sict die moet'er op verhitten,
En wie doch sagh'er oyt soo af-gerichten man,
Die soo een aerdigh pant voor hem bewaren kan?
De jonckers die haer werck van slimme rancken maken,
Die sullen voor gewis, die sullen haer genaken,
Ja, seggen over luyt en dat tot mijnder spijt:
Gaet hooren-drager, gaet, ghy zijt uw bloempjen quijt.
Ick ben een edelman en kan geen schande lijden,
Ick heb dien witten hals al liever af te snijden.
Hy nam een vinnigh mes en trat in haeften toe,
En seyd': ô deftigh werck, dat ick op heden doe!
Ick meyne metter daet mijn schande voor te komen,
Dies sal my dit juweel niet worden af genomen,
Hy dede dat hy sprack. Siet daer een wreede moort!
Justina lagh gevelt en in haer bloedt gesmoort.
Veel gingen dit bedrijf ten nausten over leggen,
Maer wat de reden was en konde niemant seggen;
Sy hadde van der jeught soo wel en stil geleeft,
Dat niemant van haer doen een quaet vermoeden heeft.
Wel, heeft nu eenigh mensch een dochter te besteden,
Die let op dit bedrijf en dat in volle leden;
Vriendt, geeft noyt uwe maeght aen eenigh seltsaem hooft,
Of ghy werdt van uw vreught en van uw vrucht berooft.
Ey siet, wat dit vergif kan in de menschen wercken,
't En zy men sijn gemoet met reden wil verstercken;
Gesellen, hoort een woort: indien ghy mannen zijt,
Maeckt, dat je dese pest in al haer deelen mijt.
Nu ghy dit vuyl gebreck met onlust hebt gelesen,
Hoort van een yver-sucht die kan u dienstigh wesen:
Ghy, tracht jaloers te zijn oock met een diep gepeys,
Van 's Duyvels slim bedroch en van uw eygen vleys;
Voeght hier de wereldt by; sy weten slimme grepen,
Om oock uw beste pant tot in haer net te slepen;
Ghy, siet gednerigh toe en hout'et als verdacht,
Wat by dit oilijck volck te voor-schijn werdt gebracht.
Let op haer slim gestreel en op haer lieve-kosen,
Daer zijn in dit geval oock prickels by de rosen,
Hebt dan hier op het oogh, soo veel als eenigh man
Op sijn verdachte vrou de sinnen spannen kan.
Ghy kont oock voordeel doen niet veelderhande saken,
Die ons na-deeligh zijn en alle menschen laken,
En, om hier ront te gaen: Ick houd hem voor geleert,
Die sijn gebreken selfs tot voordeel omme keert.

Vernoeginge des gemoets.
Hier voren is geseyt dat alle wijse mannen
Bevelen aen het volck haer tochten uyt te bannen,
Op dat men krijgen moght een stil en sacht gemoet,
Dat vry al hooger gaet, als al het aertsche goet.
Maer eer wy, lieve ziel, uyt desen handel scheyden,
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Soo vind' ick my geneyght u dieper in te leyden
Tot ruste van den Geest, die ons magh dienstigh zijn
In droefheyt, ongeluck, verlies, en sware pijn.
Ick sal dan, voor het lest, hier by bestaen te voegen,
Hoe yeder sijnen geest sal dieper vergenoegen.
Siet daer een nutter leer, als al den wijsen raet,
Die in het vorigh werck op desen handel slaet.
Doch eer wy vorder gaen, soo dient'er niet vergeten,
Wat yeder die het leest voor eerst behoort te weten;
Dat is, waer op het siet en wat het wesen magh,
Dat ick hier op een nieu wil brengen aen den dagh,
Het is een stil gemoet, dat uyt het stof getogen,
Staegh na den Hemel pooght met alle sijn vermogen.1):
Het is een buyghsaem hert dat sich in ruste stelt,
Schoon dat'et door verdriet of sieckten is gequelt.
Siet daer een dienstigh werck, dat alderhande menschen
Behooren even staegh van haren Godt te wenschen:
Het is een nut bedrijf, dat yeder dienen magh
Het gantsche leven deur oock op sijn lesten dagh.
Het is gelijck de keest van al het Christenwesen,
Van al dat in de Schrift of elders wert gelesen,
Het is een diep geheym, een ongemeene staet,
Ja, 't is een rechte padt die na den Hemel gaet.
Dit heeft de groote man, die eens soo was verheven,
Dat hy heeft mogen sien de gronden van het leven;
Ja, 's Hemels diep geheym, en al het groot beslagh;
Dat niemant hier en seyt, of immer seggen mag;
Dit heeft die groote man ons krachtigh aengewesen,
Gelijck een yeder mach in sijn geschriften lesen;
Ghy, let op sijn gespreck en weeght het met bescheyt,
En laet'et als een schat by u zijn wegh geleyt;
Ja, let hoe verr' hy gaet oock in dit ydel leven,
En hoe sijn innigh hert ten Hemel werdt gedreven:
Ick heb, seyt hy, geleert dat ick te vreden ben,
In allerley bedrijf dat ick op aerden ken2).
Ick kan vernedert zijn, ick kan oock zijn verheven,
Ick weet in overvloet oock in gebreck te leven,
Siet daer een kort verhael, maer van een groot gewicht,
Dat ons het innigh hert en al de sinnen sticht.
Oock in een kleyn bedrijf soo kan men sich geneeren,
En meer van sijnen Godt en moet men niet begeeren;
Een Christen kan vernoeght in stilheyt henen gaen,
Al siet hy dat het vlees dit niet en wil verstaen,
Heeft hy maer slechte spijs en water om te drincken,
Als 't Godt alsoo bestiert, Hy wil niet verder dincken,
Hy is hier in vernoeght dat hy op aerden heeft,
Terwijl hy in het vleesch en in de wereldt leeft.
Men vint'er onder dies, die dit en gunt verliesen,
En beven van de slagh gelijck de swacke biesen,

1) Beschryvinge van 't gene hier na gehandelt werdt.
2) Philipp 4.11
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Sy smelten in den druck en in gestage pijn,
Om dat se by het volck in minder eere zijn.
't Is onrecht, waerde ziel; sy klagen, sonder reden,
De sinnen dus gestelt en dienen niet geleden,
Al is men buyten glans, al is men sonder staet,
Men dient noch even wel des Heeren hoogen raedt.
Maer met dit schoon juweel en wordt men niet geboren,
Het is met groote vlijt en yver na te sporen,
Het dient van Godt versocht; want soo verheven kunst
En daelt niet in den mensch als uyt des Heeren gunst.
Wie hier toe komen wil, die moet tot Godt genaken,
Die is alleen de bron van alle goede saken:
Door Hem soo wordt de ziel in ware rust gebracht,
Soo dat se niet en vreest oock in de swartste nacht.
Wel aen nu, trouwe pen! en wilt ons niet verswijgen,
Wat yeder heeft te doen, om dit juweel te krijgen:
Komt, opent ons den wegh, en wijst de rechte baen,
Waer door het noodigh is, dat ons gedachten gaen.

I. Behulp-middel
Tot vernoeginge des gemoets.
Sijn lusten tegen staen, sijn eygen aert versaken,
Dat kan een hert vernoeght en oock geluckigh maken;
Gelooft'et, lieve ziel, hier toe geneyght te zijn,
Is aen een doffen geest gelijck een sonne schijn.

II. Behulp-middel.
Wie kleyn is by hem selfs en in sijn eygen oogen,
Die kan groot ongemack oock sonder leet gedoogen,
Want hy spreeckt tot hem selfs: en pleeght geen ongedult;
Al wat ons overkomt, dat is ons eygen schult.
Wat vruchten brenghje voort, die oyt iet goets verdienden,
Of van ons lieven Godt of van sijn beste vrienden?
Ghy zijt een dorren halm, een traegh, een nietigh knecht,
Want oock uw beste doen is uyttermaten slecht.
Godt heeft van alle tijt geen hooghmoet willen doogen,
Maer sal een laegh gemoet te sijner tijt verhoogen;
Een ziel, die na den eysch des Heeren straffe draeght,
Is recht een offerwerck dat Gode wel behaeght.
Een nederslachtigh hert beschouwt des Heeren wegen,
Niet als een lastigh pack, maer als een rechten zegen.
Hy spreeckt in sijn gemoet: ick ben maer ydel kaf,
Die niet en heb verdient als Godes harde straf.
Wat roep ick tot den Heer, om dit en gunt te krijgen,
Eylaes! mijn schuldigh hert dat leert mijn tonge swijgen;
Men eyst by wijlen yet van eenigh machtigh vrient,
Wanneer men sijne gunst te voren heeft verdient;
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En wordt'et ons ontseyt, dan is men onverduldigh,
Om dat men seker hout, hy is ons weldaet schuldigh,
Maer die geen nutten dienst sijn leven heeft gedaen,
Al mist hy sijn versoeck hy mach wel henen gaen.
Maer laet ons, lieve ziel, hier in wat verder treden;
Daer sijn tot ons behulp al meer bequame reden,
Kom, let op mijn verhael, ick wil u doen verstaen,
Hoe dat een Christen hert hier in behoort te gaen.

III. Behulpmiddel.
Wie recht vernoegen soeckt die moet gedurigh peysen,
Hoe dat'et luyden gaet gewoon om veel te reysen,
Want, als in Godes boeck een yder lesen kan,
Een recht vernieude ziel gelijckt een reysend' man.
Wie uyt sijn woningh scheyt en komt in vreemde kusten,
Is dickmaels in den staet om niet te mogen rusten,
Want in een herrebergh of by een vreemden haert,
Is veeltijts grilligh volck of wel een stuere waert.
De kamers daer men slaept zijn dickmaels soo gelegen,
Dat niemant is bevrijt van windt of kouden regen.
Geen spreyen soo het dient of op of voor het bedt,
Het decksel schaers genoegh, de lakens niet te net.
Wat sal de reyser doen? hy moet'et al verswelgen,
Hy moet te vreden zijn en mach 't hem geensints belgen,
Al is sijn leger slecht en sonder bedtgordijn,
Hy denckt: ick ga na huys, daer sal het beter zijn.
Die hem ter zee geneert en hobbelt op de baren,
Die siet men in 't gemeen al zelden beter varen,
Waer dat hy komen magh, of waer hy sich bevint,
Hy is een onderdaen en slave van den wint.
Het onweêr roert de zee en doet de zeylen swellen,
Het doet den hollen balck en al de masten hellen,
Soo dat een yeder vreest dat ja, het driftigh schip
Sal stooten op een zant of op een harde klip.
Hy swiert, hy suysebolt, hem kan geen spijse smaken,
Ja, schijnt het ingewant met krachten uyt te braken;
Wat doet hy die het lijdt? hy draeght'et ongeval,
Op hope dat hy haest te lande komen sal.
Noch vorder, om verlies en druck te mogen lijden,
En echter even staegh van morren sich te mijden,
Daer toe kan meerder hulp noch werden toegebracht,
Indien men na den eysch op alle dingen acht.

IV. Behulp-middel.
Wordt niet een Christen-mensch geleken by de knechten,
Aen wien het eygen is om voor het landt te vechten?
Wat heeft soodanigh volck geduerigh uyt te staen
Wanneer het naer het veldt of oorlogh heeft te gaen?
Sy moeten harden vorst en 's winters koude vlagen,
En in den somertijt het stof en hitte dragen;
En schoon daer eenigh mensch een schoot of wonde krijght,
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Daer lijt hy groot verdriet, en hitt' en kouden regen,
En ander ongemack, na dat'et is gelegen,
Op dat hy zegerijck mag keeren naer het lant,
Daer aen sijn trouwe ziel met eede was verpant.

V. Behulp-middel.
Maer Godes hoogh beleyt, voor alle tijt besloten,
Oock eer de werelt selfs oyt wesen had genoten,
Dient hier voor al bemerckt en recht te zijn bedacht,
Op dat ons grilligh hert in stilte zy gebracht.
Dit wonder voorbesluyt heeft uytgestreckte palen,
Het gaet van hooghten af tot aen de laeghste dalen,
Het treckt hem niet alleen de groote prinssen aen,
Maer raeckt oock boven dien den minsten onderdaen;
Door Godes hooge macht soo wordt'et al bewogen,
Bestiert en aengeleyt en tot sijn wit getogen,
Geen vogel sonder hem en sweeft'er in het velt,
Ons hayren even selfs die zijn by hem getelt.
Wel, daelt'et dan van Godt al wat ons kan gebeuren,
Wat voordeel kan het doen dat wy by wijlen treuren?
Ja, schoon dat yemant smelt in ongemeene pijn,
Gods raedt is vast gestelt en kan niet anders zijn.
Wilt ghy dat hoogh beleyt met krachten over-heeren,
Of sal om uwent wil den Hemel omme keeren?1)
O mensch! ghy zijt verdoolt dat ghy uw ziele quelt,
Het blijft geduerigh vast dat Godt heeft vast gestelt.
Siet, als een machtigh schip, gedreven van de baren,
Komt met een voorgety een haven in gevaren,
Stuyt yemant oyt de kracht van soo geswinden gangh?
Neen, neen, al duerd' het werck geheele dagen langh.
Hier tegen aen te gaen oock met de gantsche leden,
Is enckel dwepery en tegen alle reden;
't Heeft al een vasten loop dat Godt heeft vast geset,
En wie hem tegen gaet en doet hem geen belet.
Als Paulus was geneyght sijn leven niet te sparen,
Maer na Jerusalem in haesten af te varen,
En dat hy door den geest ten vollen had verstaen,
Wat hem door 't Joodsche volk sou werden aengedaen,
Soo is daer op gevolght dat hem de broeders rieden,
Te blijven uyt de macht van die verwoede lieden;
Maer Paulus, wel bewust, wat Godt in dese stadt
Voor hem nu voorbeschickt en vast besloten hadt,
En staeckt sijn reyse niet, schoon hy des wert gebeden,
En van dit sijn bedrijf soo gaf hy dese reden:
Wat my gebeuren sal heeft Godt my laten sien,
Ghy daerom, weest gerust; sijn wille moet geschiên.
Terstont na dit gespreck, soo stilden alle klachten,
Om Godes hoogh beleyt met ootmoet af te wachten;
Siet, als'er eenigh dingh by Godt is vast gestelt,
Dan is'et sonder vrucht dat sich een mensche quelt.
't Is dan den besten raedt dat wy ons vergenoegen,
1) Job 18.4.
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En na des Heeren wil ons domme sinnen voegen,
Ghy, buyght dan onder hem die alle dingh vermagh,
En toont geen ongedult door hevigh nageklagh.
Siet, Jonas sagh een boom die voor hem scheen gewassen,
Om staegh op sijn gerief en sijnen dienst te passen,
Dies was de man verheught en uyttermaten bly,
Want hy was van de son en heete dampen vry.
Maer Godt die liet een worm ontrent den wortel komen,
Ey, siet daer Jonas troost in haesten wegh-genomen;
Dies was de man gestoort en uyttermaten gram,
Om dat een vuyle pier sijn koele schaduw nam.
Maer of hy van de gal was dapper ingenomen,
De wonder-boom was wegh en sal niet weder komen;
Daer gingh doen Jonas heen ten besten niet gesint,
Maer wat is 't dat een mensch door gramme sinnen wint?
Wel, als'er yet vergaet of schijnt te zijn verloren,
Dat ons gantsch eygen is of schijnt voor ons geboren,
Wat raedt om na den geest hier in te zijn gestilt?
Seght: 't is des Heeren werck; Hy heeft'et soo gewilt.
En of wy dan het leet al soecken af te leggen,
En weten, soo het schijnt, hier wonder op te seggen,
't Is al om niet gepooght. Het quelligh ongeval
Is soo het heden leyt, en soo het blijven sal.
Maeckt van de noot een deught, ten kan niet anders wesen,
Dit is de beste raedt die ick oyt heb gelesen;
Schoon oock een nietigh dingh uw leet of hinder doet,
Weet, dat j'et even wel ten goede duyden moet.
Spreeckt dan als David sprack, ten tijd' hy was gevloden:
Laet Simei begaen, Godt heeft het hem geboden;
Siet, als het onsen Godt hier na geheven sal,
Dan sta ick vry te zijn van druck en ongeval.
Ja, seght hier even soo als Eli plagh te spreken,
Als hy van Godes handt nu scheen te zijn versteken:
Godt, die het al bestiert en ons te rechte plaeght,
Doet al wat hem gevalt en soo het hem behaeght,
Wel vrienden, tot besluyt: Die Gode kan genaken,
En van des Heeren wil sijn eygen wille maken,
Die noem ick na den geest een uytverkoren man,
Die wat hem over komt ten goede dienen kan.
Ey, wie ghy wesen mooght, gedenckt aen dese reden,
En spoet u tot'et werck met al de gantsche leden;
Want soo je dit geluck van Godt verkrijgen meught,
Soo is de droefheyt selfs u meer als aertsche vreught.
Men moet dan niet alleen voor Godes aenschijn buygen,
Men dient'er soet vermaeck, ja honigh uyt te suygen;
Ghy moet dan vorder gaen soo ghy een Christen zijt,
Uw geest moet blijde zijn oock als het lichaem lijt.
Ick sie wat Paulus doet in dier gelijcke saken,
Hy neemt benautheyt selfs als voor een groot vermaken,
De wereldt siet'et aen gelijck een wonder werck2),

2) II Cor. 12.10.
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In droefheyt is hy bly, in kranckheydt wonder sterck.
Godt is de ware son, die duysent helle stralen
Laet zijgen uyt de lucht en op ons neder dalen:
Godt is de rechte bron daer uyt de zegen vloeyt,
Waer door het al bestaet en yeder schepsel groeyt.
Van hem en kan niet quaets den menschen over komen,
Dus dient'et al te mael met ootmoet op genomen,
Het is den mensche nut en alle schepsels goet,
Al wat den Hemel sent, al wat de Schepper doet.
O Godt! als ghy my straft soo laet my doch gelooven,
Dat ghy my nimmermeer van heyl en sult berooven;
Maer dat my droeve pijn, verlies, en ongeval,
Ten lesten aen de ziel ten goede dienen sal.
't Is voor ons niet genoegh, dat wy des Heeren slagen
Ontfangen met gedult en sonder morren dragen,
Ghy dan, geminde ziel, staet niet alleenlijck stil,
Maer smelt1) uw gantsch bedrijf in Godes hoogen wil.
Het is den besten raedt om uw gemoet te stillen,
Niet sonder uwen Godt op aerden oyt te willen,
Maer staegh na sijn beleyt te buygen uw gemoet,
In welstant niet alleen, maer ooek in tegenspoet:
Gewis indienje kont na desen regel leven,
Uw' hert sal nimmermeer om aertse dingen beven,
En op dat uw gemoet hier vast mocht zijn geset,
Soo doet op desen grondt ootmoedigh uw gebedt:
O Godt! ick ben een worm uyt enckel stof geresen,
Eylaes! ick kan niet doen dat u kan dienstigh wesen,
Dies of ick schoon verdween en gantsch tot niet vergingh,
Wat mister yemant aen, ick ben een nietigh dingh.
Nu Heer, doet my de gunst dat ick het ydel woelen,
Dat ons het vleesch verweckt, òf niet en mach gevoelen,
Of dat ick na den geest mach blijven onbeschroomt,
En dragen met vermaeck wat van u nederkoomt.
Vergunt my boven dien dat ick mijn aertse sinnen,
En al wat swackheyt smaeckt mach krachtigh overwinnen,
Ja, dat mijn innigh hert mach brengen tot de daet,
Dat in uw heyligh woordt hier van geschreven staet.
Daer kan geen spoockery of geen besweeringh wesen,
Die niet een grooter kracht ons herte kan belesen,
Als dat je seggen kont: dit is des Heeren wil,
Want even met dit woordt soo wordt uw herte stil.

Tegen-werpinge.
Maer hier fal nu misschien ons yemant komen vragen:
Moet ick oock blijde sijn om Godes harde slagen?
1) Dit woordt Smelt wordt wel ten propooste gebruyckt by D. Jeremiah Burrouchs, voortreffelijck
Engels Godts geleerde, in sijn tractaet genaemt the rare Jewel, of Christian contentement,
het welck op dese geleentheyt geheel wel is passende. Vermits twee metalen onder
malkanderen gesmolten zijnde, werden tot eene masse ofte klomp, en soo onse wille gesmollen
in Godts wille, wordt dan eene met de selve.
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Na dat mijn oordeel draeght, soo dient te zijn bedacht,
Dat hier op in de Schrift te voorschijn werdt gebracht:
Indien men wordt gewaer uyt dees of gene saken,
Dat Godts verheven handt ons schijnt te willen raken,
Soo dient Godt aengesocht gelijck wy zijn geleert,
Dat sijn gedreyghde straf van ons werdt af-gekeert.
Wordt ons gebed verhoort, soo wilt den Schepper dancken,
En maeckt uw geest bevrijt van alle snode rancken;
Maer soo Godt even wel ons met sijn roede slaet,
Soo prijst dan sijn beleyt, dat is de beste raet.
Hoe kon je beter doen? De slagh die was verheven,
En op u neêr gedaelt en u alreê gegeven,
Een teycken dat het Godt te voren had bereyt,
En tegen dat beschick en dient'er niet geseyt:
Ick sie, hoe David bad en hijghde met verlangen,
Soo langh sijn jongen soon met koortse was bevangen,
Maer als de teêre ziel van hem was uytgegaen,
Soo stondt hy weder op en liet het treuren staen.
Hiskia was geseyt, hy sou voor seker sterven,
En, soo het schijnen mocht, hy kon geen troost verwerven,
Hy storte lijckewel met tranen sijn gebedt,
En Godt heeft daer op doen sijn onderganck belet:
Sijn tijt werdt boven dat verlenght met vijftien jaren,
Soo langh heeft Godt getoont den vorst te willen sparen,
Noch heeft hy even selfs sijn vyandt wegh gejaeght,
Siet, hoe ootmoedigh zijn den Hemel heeft behaeght.
Als Jonas was van Godt na Ninive gesonden,
Vermits de stadt verviel in veelderhande sonden,
Doen wierdt tot haer geseyt: de stadt die sal vergaen,
Na veertigh dagen tijts dan is 't met haer gedaen;
Maer als het dreygement was overal vernomen,
Soo is 't oock tot den vorst en in het hof gekomen,
Dies leyd' hy dadelijck sijn kroon en çiersel af,
Om vry te mogen zijn van d'ongemeene straf;
Hy liet van stonden aen door al de stadt gebieden,
Dat al de borgery, tot aen de grootste lieden,
Ja, dat'et domme vee, als in een diepen rou,
Een strengen vastendagh te zamen vieren sou.
Noch liet hy boven dat een yeder openbaren,
Het goet voortaen te doen en 't quaet te laten varen,
En siet, 't ootmoedigh volck dat heeft te weegh gebracht,
Dat Godt gelijck het scheen sich anders heeft bedacht.
De stadt die wierdt verlost, de plagen zijn verdwenen,
Hoewelse bijster hart en als voor seecker schenen,
Daer gingh doen Jonas heen en scheen geweldigh gram,
Om dat sijn hart gespreck niet tot de daet en quam.
Rebecca werdt besocht dat sy niet konde baren,2)
Niet voor een kleynen tijt, maer twintigh gantsche jaren,

2) Genes 25 21
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Dies hadse groote stof haer voor te laten staen,
Dat haer vruchtbare tijt nu van haer was gegaen;
Maer sy gingh tot den Heer, al was het langh geleden,
Die hoord' haer staegh geklagh en werdt van haer verbeden;
Ey siet, al scheen de vrucht haer buyten hoop geset,
Sy offert lijckewel den Schepper haer gebet.
Als Naboth door bedrog was schendig omgekomen,
Sijn wijngaert boven dien door Achab afgenomen,
Soo quam Elias voort en in het hof gegaen,
Seyd' den verwoeden vorst verscheyde straffen aen.
De koningh gantsch verschrickt door soo verwoede plagen,
Die uyt des Heeren naem hem werden voorgedragen,
Vernedert sich terstont en toont een groot berou,
Als of hy naderhandt hem beter dragen sou.
Hy deckt hem met een sack en doet verscheyde saken,
Soo dat Godt metter daet het onheyl dede staken;
Dies is in Achabs tijt het onheyl niet gebeurt,
Vermits hy voor den Heer in ootmoet heeft getreurt.
Als ick dit recht bemerck, soo wordt mijn hert bewogen
Te dencken, dat by Godt gebeden yet vermogen;
Te weten, als het werck niet uyt en is gewrocht,
Noch by den grooten Godt tot sijn besluyt gebrocht.
Wy mogen niet alleen ons noot den Schepper klagen,
Het sal oock boven dien den Heere niet mishagen,
Dat wy oock menschen hulp en even eygen raet,
Gebruycken daer het dient en nemen t'onser baet.
Doen Paulus werdt gedreyght met smaet en roedeslagen,
Al was hy wel gewoon soodanigh leet te dragen,
Soo leedt hy doen ter tijt de pijn en schande niet,
Maer sprack: siet watje doet, ick ben van 't Rooms gebiet.
Siet, hoe een kleyn gespreck brenght somtijts groote baten:
Hy wierdt van stonden aen van banden los gelaten,
De Roomsche naem alleen had doe soo grooten kracht,
Dat Paulus op het woordt in vryheyt is gebracht.
En op een ander reys, als hem de Joden sochten
Te brengen om den hals, soo vaerdigh alsse mochten,
Of schoon hem van de doot geen vrees wert aengedaen,
Noch woud' hy elders zijn en na den keyser gaen.
Al ginck hem Festus aen met schijn van soete woorden,
Noch wou hy lijckewel hem geensints laten moorden,
Hy wist dat sijn vertreck alleen maer wierdt versocht,
Om met een loosen schijn te werden omgebrocht.
Hy wist dat even doen Godt niet en had besloten,
Dat hier sijn leste bloedt sou werden uytgegoten,
En daerom dreef hy hart daer niet te recht te staen,
Maer na des konings hof en tot diens recht te gaen.
Mijn ziel, als Godt u dreyght met druck en harde slagen,
Soo wilt hem uw gebedt ootmoedigh overdragen,
Op dat de sware straf die Godt van boven sent,
Van u en uw gesin magh worden afgewent.
Maer soo Godt even wel sijn roel' u doet gevoelen,
Wilt met geen ongedult in 't minst hier tegen woelen,
En schoon ghy lijt verdriet of anders swaren druck,
Ghy, draeght het wichtigh pack en achtet voor geluck;
Ja, danckt den goeden Godt en wilt voorseker houwen,
Ja, met een valt geloof in uw gemoet vertrouwen,
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Dat ghy van Godes volck en van sijn kinders zijt1),
En draeghtet met gedult dat ghy op heden lijt.
In plaetse van verdriet en van uw bitter lijden,
Sult ghy u na den geest ten hooghsten eens verblijden,
Want ghy sult inder daet ten vollen dan verstaen,
Hoe nut het voor u was dat Godt u heeft gedaen.
Siet daer, vernieude siel! een deel van uwe plichten,
Dat by u recht bemerckt uw pijne sal verlichten,
Siet, wat een Christen mensch hier op der aerden lijt,
Daer op verwacht hy troost, maer op een ander tijt.
Nu tot het vorigh stuck heb ick noch yet te voegen,
Waer van de naem alleen kan zielen vergenoegen;
Het is soo grooten werck, soo nut voor alle man,
Dat ick het schoon geheym niet achter laten kan:
Wie Godt van herten lieft verwacht het eeuwigh leven,
Waer van bywijlen Godt een voorsmaeck plagh te geven,
Ja, wacht een eeuwigh heyl en vreughde sonder ent,
Die aen het ydel vlees noyt recht en is gekent.
O, eeuwigh diepe kolck! die niet en is te gronden,
Noch by een kloecke pen, noch by geleerde monden,
Noch by een geestigh breyn; o, eeuwigh groot beslagh,
Dat noyt een wacker oogh ten vollen oversagh!
Schoon gantsch de wereltkloot bestont in waterbaren,
En datter eenigh mensch, na hondert duysent jaren,
Tot soo een ruyme zee eens toegetreden quam,
En uyt het woeste diep maer eenen druppel nam,
Het sou noch evenwel, na menigh duysent eeuwen,
Beletten metter tijt het swemmen aen de meeuwen,
Het sou noch even wel de gronden van den kolck
Ontbloten voor het oogh en toonen aen het volck;
Maer eeuwigh is een vack, een afgront sonder palen,
Oneyndigh van begrijp, daer in de sinnen dwalen,
Daer in verloren valt en niet ter wereldt gelt,
Schoon yemant hondert jaer of hondert duysent telt.
Een koninck2) op een tijt begeerigh om te weten,
Wat Godt en hoe hy is en waer hy is geseten,
Ontbiet een deftigh man3) en doet hem dese vraegh;
Maer die is als verstelt en d'antwoord' wonder traegh:
Hy eyst een dach of twee om wel te mogen letten,
Hoe op een wissen grondt het stuck te sullen setten;
En als de groote vorst hem wederom versocht,
Hem openingh te doen van dat hy had bedocht,
Begeert hy meerder tijt, en gingh doen ondersoecken
Sijn innerlijck verstant en veel geleerde boecken;
En als hy wederom ontrent den koningh quam,
Doen was 't dat hy van nieus een langer uytstel nam.

1) Siet Hebr. 12.
2) Hieron. Koninck van Sierhen.
3) De Philosooph Simonides
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Hy is ten derdemael in 't hof hier op verschenen,
Maer doen was sijn verstant als in de lucht verdwenen;
Dies seyd' hy tot besluyt: hoe ick hier verder gae,
Hoe dat ick doffer ben en min hier in verstae.
Dit sprack Simonides, en 't isser by gebleven,
Want hy noyt meerder licht den koningh heeft gegeven.
Ey, wat is van den mensch? hy wroet hier in het stof,
Maer wat den Hemel raeckt, daer weet hy weynigh of,
Wie 't stuck van eeuwicheyt wil nader overleggen,
Magh met Simonides gelijcke reden seggen:
Ick soecke wat ick kan; maer wat ick oyt verkies,
Ick vinde dat ick staegh met soecken yet verlies.
Ick achte dat geen mensch hier van kan grondigh spreken,
Voor dat hy uyt het vleesch en werelt is geweken,
Want schoon men met verstant in al sijn handel gaet,
Veel dingen leert men niet als uyt de volle daet.
Maer ick wil d'eeuwicheyt, om wat te seggen, noemen
Een dagh die nimmermeer ten avondt staet te komen,
Geen tijt of deel des tijts, maer, dit is ons bekent,
Sy is gelijck een ringh, een rondte sonder ent.
Ghy, leert mijn ziele, leert geduerigh over leggen,
Wat eeuwigh wel te zijn, wat eeuwigh is te seggen,
Wat eeuwigh al begrijpt, wat eeuwigh al bedeckt,
Wat eeuwigh eeuwigh is, waer eeuwigh henen streckt;
Bedenckt eens wat'et is by Godt te mogen wesen,
Van alle blijdschap vol, van alle pijn genesen,
Met alle goet begaeft, van alle quaet bevrijt,
Ontslagen van geklap en boven alle nijt.
Geen sieckte, geen gevaer, geen vreese, geen gebreken,
Geen leugen, geen bedrogh, geen slimme tongesteken,
Geen dood, geen ongemack, geen honger, geen gequel,
Maer staegh in alle dingh en sonder eynde wel:
Volmaecktheyt in de ziel, gesontheyt aen de leden,
En schoonheyt in het oogh en volheyt in de reden,
En liefde sonder haet en onvermoeyde jeught,
En Godt te mogen sien, de volheyt aller vreught.
Al wat de rijcke zee, al wat de soete stroomen,
Al wat het lustigh veldt, al wat de groene boomen,
Al wat de gantsche lucht eens gaf aen onsen noot,
Al wat den Hemel selfs oyt goot in onsen schoot,
Dat sal de milde Godt in onsen geest vervullen,
Als wy in hem alleen daer boven leven sullen,
Hy, geest van onsen geest, Hy, onse ware kroon,
Hy, ziel van onse ziel, Hy onsen grooten loon!
Bedenckt een schoone stadt, die niet als helle stralen
Laet uyt het rijck gebou van hare poorten dalen,
Een stadt, een heerlijck werck, gelijcker noyt en was,
Een stadt van enckel goudt, gelijck een suyver glas,
Een stadt, een schoon Juweel, daer klaere beken vloeyen
Tot heyl van al het volck, daer nutte vruchten groeyen,
Ten goede van de ziel: Een stadt, een reyne stadt,
Die in een 's menschen hert noyt recht en is gevat;
Daer is een helle son die noyt en laet te schijnen,
Daer is een wonder licht dat noyt en sal verdwijnen,
Daer is des Heeren Bruyt, daer is de ware min,
Geen quaet en raeckt'er aen, geen vuyl en komt'er in.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

O nieuw Jerusalem! Hoe klaer zijn uwe straten,
Hoe reyn uw borgery, hoe suyver alle vaten,
Hoe zijn uw gronden selfs met alle glans bekroont,
Daer Godt in volle daet sijn eygen wesen toont.
Daer Godt in onsen geest sal eeuwigh blijven leven,
Daer Godt met onsen geest sal in der hooghten sweven,
Daer Godt ons spiegel is, ons klare sonne-schijn,
Daer Godt in ware daet sal al in allen zijn.
Och! of ick stijgen mocht uyt dese lage poelen,
Soo dat ick in den geest geduerigh mochte voelen
Een voorsmaeck van het heyl, dat boven is bereyt,
Een voorsmaeck die de ziel in ware vreughden leyt.
Och! of ick alle tijt met yver aengesteken,
Mocht eeuwigh, lieve Godt! van desen handel spreken,
Mocht spreken alle tijt, niet als een nietigh mensch,
Niet soo ick spreken kan, maer als ick heden wensch.
Och! of ick spreken mocht met hondert duysent tongen,
Die met geen aertsch bedrijf en worden ingedwongen,
Och! of ick spreken mocht gelijck het u betaemt,
Die held, die vrede-vorst en wonder zijt genaemt.
Och! of ick spreken mocht gelijck de reyne scharen,
Die met een helle stem en met de gulde snaren,
Verheffen uwen roem en melden uwen lof,
En roepen: heyligh Godt! en laten nimmer of.
Waer ben ick mijn gemoet? mijn hert begint te voncken
Door ongewoonen brant, mijn sinnen worden droncken,
Mijn geest is op de loop, mijn losse reden holt,
Mijn breyn dat bobbelt op, mijn ziele suysebolt.
Wie sal my, lieve Godt! van dese banden slaecken,
Op dat ick even nu mijn Schepper mocht genaecken?
Wie sal mijn vluchtigh hert verheffen in de locht,
Op dat ick heden noch den Hemel raecken mocht?
Ick scheyde van het vleesch en dese swacke leden;
Ick klimme tot het huys van alle eeuwicheden,
Ick reycke naer het licht en na den hellen dagh,
Daer noyt de bleecke doot haer pijlen schieten magh.
Ick vliege buyten my, ick vliege van der aerden,
Ick stijge na de lucht met ongewone paerden,
Ick sie beneden my wat al de werelt doet,
Ick sie, hoe dat het volck hier in der aerden wroet.
Ick sie de nieuwe stadt en hare poorten blincken,
Ick hoore door de lucht de reyne stemmen klincken,
Ick sie een klare beeck, een kristalijnen stroom,
Ick sie hier eeuwigh loof, den waren levens-boom.
Ick hoor een groote schaer des Heeren daden singen;
Waer henen, mijn vernuft? ô wonder soete dingen!
Ick sie het reyne lam en sijn geminde staen,
O mocht ick, lieve Godt! ô mocht ick vorder gaen!
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Mijn ziel is Noachs duyf, die niet en weet te rusten.
Die noyt en heeft de macht te setten hare lusten,
Tot datse weder keert van daer se voortijts quam,
Van daer se was gereyst en haer beginsel nam.
Van hier dan, werelts vreught, die niet als boose smetten
En brengt ontrent de ziel, die alle vreught beletten,
Of is'er iemant bly, en dat in reyne tucht,
Noch tijt het los vermaeck in haesten op de vlucht.
Wat hoor ick menigmael de blijde gasten klagen:
Hoe vaerdigh is de tijt, hoe vliegen onse dagen;
Het schijnt dat eenigh spoock ons uyt de werelt drijft,
t' Is al maar water-verw wat niet geduerigh blijft.
Schoon iemant met een vrient sijn herte wil vermeyden,
Daer komt in korten stont, daer komt een bitter scheyden,
En hoe men blijder was en soeter heeft gemalt,
Hoe dat het droes vertreck de vrienden swaerder valt.
Assuerus heeft het volck veel gunste toe-gedragen,
Hy gaf een groote feest van hondert tachtigh dagen,
De maeltijt evenwel, de blijdschap is gegaen,
Al wat de wereldt prijst en is maer enckel waen:
Maer in des Heeren huys, daer soo veel duysent scharen
Te samen sullen zijn, te samen sullen paren,
Daer is het bitter woordt, het scheyden niet bekent,
Daer blijft een eeuwigh heyl, een vreugde sonder ent.
Schoon iemant vrolijck is door spel of lustigh singen,
Door wijn en rijcke spijs, door duysent schoone dingen,
Indien hy lijckewel sijn innigh herte vraeght,
Noch is'er eenigh leet dat hem de ziele knaeght:
Maer dien in Christi bloedt den Hemel is verworven,
Die voelt een reyne vreught, die niet en is bedorven,
Die niet en is gemengt met ick en weet niet wat,
Maer is in hooge lust ten vollen op-gevat.
Laet yemant sijn gesicht by wijlen henen dwalen
Omtrent een schoon gebou, daer hondert gulde salen
Sijn prachtigh uyt-gerust met alle rijcke steen,
Met alle schoon gewaet dat niet en is gemeen,
Het sal hem soo het schijnt tot aen de ziele raken,
Maer dit noch evenwel zijn kleyne beusel-saken,
Zijn by des Heeren huys gelijck een swaluw-nest,
Dat, ick en weet niet hoe, is aen de muur gevest.
Als yemant baggen siet, geciert aen alle kanten
Met oesters reyn gewas, met fijne diamanten,
Met alle flicker-spel, het dunckt hem wonder fijn,
Maer dit noch altemael en is maer enckel schijn.
Het wort doch menigmael aen dese toegelaten,
Die Gode vyandt zijn en geede zeden haten;
Ghy, als 't u wedervaert, soo denckt uyt dit geval,
Wat Godt sijn eygen volck hier namaels geven sal.
Als yemant tuynen siet vol alderhande bloemen,
Vol alle schoon gewas daer op de menschen roemen,
Vol aerdigh haegewerck, en in het koalste deel,
Een kunstigh boom verwelf of ander hofprieel,
Sijn herte wort verheught en schijnt als op te springen,
En dese lijckewel en zijn maer slechte dingen,
Die aen gevangens selfs, oock midden in de smaet,
Als tot een kleyn vermaeck de milde Schepper laet.
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Wat sal de goede Godt sijn lieve kinders geven,
Die na dit jammerdal voor eeuwigh sullen leven!
Wat sal sijn hoogste gunst hun storten in den schoot,
Die eer de werelt stondt tot vreughde zijn genoot!
Hoe dwaes was eens het volck dat Romen heeft beseten,
Want daer wierdt overal volmondigh uytgekreten,
Dat haer vermaerde stadt en al haer rijck gebou,
Sou blijven als se was en eeuwigh dueren sou.
Dit hebben oock gemeynt verscheyden rijcke steden,
Doch hebben over langh haer ondergangh geleden.
Waer is de Carthago nu? Waer Troy en Babylon?
Niet eene van den hoop die lange dueren kon:
Sy zijn haest onderdruckt, en haer verheven wallen
Zijn naer een korten tijt als in het stof gevallen.
En siet, den meesten hoop verslond het vinnigh swaert,
En die de braefste scheen verbrack een houten paert!
Wat magh een machtigh prins of groote rijcken dencken,
Dat haer geen ongemack is machtigh oyt te krencken?
Ey, dat is onverstant, haer treft een rasse val
Niet dat de werelt heeft dat eeuwigh blijven sal.
De roem van eeuwicheit haer toe te willen schrijven,
Om sonder ongeval in staet te sullen blijven,
En wort geen machtigh prins of steden toegestaen;
Al die het anders meynt, die broet een losse waen.
De glans van eeuwicheit en sal Godt nimmer geven
Als die in sijnen boeck by namen zijn geschreven;
Godt sal te sijner tijt eens brengen tot den val
Des wereldts groot gebou, en gansch het wonder al.
Het is dan alderbest dat wy het stof verachten,
En naer het hooghste goet en naer het eeuwigh trachten,
Een eeuwigh daer in woont een onverbroken vreught,
Maer dat is maer alleen een woonplaets voor de deught.
Wie nu in sijn gemoet hier tegen komt te stellen
Het eiselijck torment, de pijne vander Hellen,
En dat hy overdenckt hoe die oock eeuwigh duert,
En hoe een sondigh mensch die alle tijt besuert;
Voorwaer, een koude schrick die moet hem overkomen,
Is hy niet van het vlees of Duyvel ingenomen.
Het is het hooghste goet, verblijden sonder tijt;
Maer wee 't ellendigh volck dat sonder eynde lijt!
Almachtigh Hemel-vorst! ô sent ons uwen segen,
Ja, sent een vierigh hert tot uwen dienst genegen,
Want sonder dat behulp zijn wy gantsch onbequaem,
Te lieven uw beleyt, te loven uwen naem.
O, laet wat eeuwigh is in ons gedachten blijven,
En wilt'et even daer met uwen vinger schrijven,
Op dat dit soet gepeys in ons versachten magh,
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Wat tijt en sijn gevolgh magh brengen aen den dagh!
Dunckt yemant al te veel hier op te zijn geschreven,
Die wil ick tot besluyt wat korter regels geven;
Ontfanght dit nieuw gedicht, al isset wat verkleent,
Hier is misschien yet meer als ghy wel hebt gemeent:
1. Soo haest als u de slaep verlaet,
Of voor of met den dageraet,
Soo offert Godt een danckbaer hert,
Eer dat'et wegh getogen wert
Door yet dat aertsche dingen raeckt,
Of dat na vleesch of werelt smaeckt;
Quijt u, als 't pluymgedierte doet,
Dat vroegh met sangh den schepper groet;
Wy sien dat oock het groene wout,
Die goede plichten onderhout.
Al wie met Godt den dagh begint,
Die is des avondts wel gesint.
2. Neemt staegh een nieuwe sonne-schijn,
Als die uw leste stont te zijn,
En weet dat even desen dagh
Voor u de leste wesen magh:
Ja, dat de doodt nu staet bereyt,
Die u het leven heeft ontseyt.
Siet, als geduerigh uw gepeys
Is besigh met de leste reys,
Soo sla ick daer geen twijfel aen,
Uw saken sullen beter gaen.
Ghy daerom, doet op lieden af,
Dat niet te doen is in het graf.
3. Set wijders vast in uw gemoet,
Al watje denckt of spreeckt of doet,
Dat Godt het soo ten vollen siet,
Al waer het voor sijn troon geschiet:
Ja, dat hy in sijn boecken schrijft,
Al wat uw lijf en ziel bedrijft,
Waer van hy 't oordeel strijcken sal,
Ten onderganck van 't aertsche dal.
Ghy daerom, let op desen dagh
Die niemant oyt verby en magh;
Dies oordeelt hier uw eygen hert,
Eer dat'et daer geoordeelt wert.
Staet vorder na het hoogste goet,
Dat is te seggen Chisti bloet.
4. Hebt staegh een geest alsoo gestelt,
Dat ghy na d'aerde niet en helt,
Maer met geheele sinnen sweeft,
Daer niemant aen het stof en kleeft:
Niet juyst als met een vol gebedt,
Daer lijf en ziel na dient geset,
Men kan oock in een groote schaer,
Soo dat'et niemant wordt gewaer,
Uytschieten eenigh soet gepeys,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Aen Godt tot in sijn hoogh paleys.
Maeckt, datj' aen Hem uw ziel beveelt,
Terwijl ghy om uw sonden queelt,
Gaet dan tot Godt en klaeght het hem,
Men kan oock roepen sonder stem.
En dit heeft Moses soo gedaen,
En 't is by Godt oock wel verstaen.
Valt dan in u een soet gepeys,
Dat niet en komt van 't ydel vleys,
Maer uyt uw beste sinnen rijst,
En u als na den Hemel wijst,
Laet dat niet slechts daer henen gaen,
Maer voedt dien goeden segen aen;
Als Godes windt tot ons genaeckt,
Ons dient voor al dan zeyl gemaeckt.
5. Stelt wijders vast, met gantsche kracht,
Dat ghy sult houden goede wacht,
Op dat geen sond' of vuyl bejagh,
Hoedanigh het oock wesen magh,
Ja, even niet de minste schijn,
In uw gemoet sal mogen zijn,
Doch of het echter soo geviel,
Dat u mischien de swacke ziel
Oyt door het vleesch wierd aengetast,
Of door de sonde wierd verrast,
Soo maeckt terstont, met alle vlijt,
Den grondt van dese nucken quijt,
En gunt hem plaetse noch verblijf,
Noch in uw ziel noch in uw lijf:
Maer buyght u neder in het stof,
En bid den schepper om verlof,
En siet dat ghy 't soo lange doet,
Tot ghy vindt rust in uw gemoet,
Met opset dat dit ongeval
U namaels wijser maken sal.
6. Eer dat ghy nadert tot het bedt,
Siet dat j' op al uw wesen let,
Wat by u heden is gedaen,
En hoe by Godt uw saken staen;
En vind' j' uw tijt te zijn gequist,
En wat en waer ghy hebt gemist,
Seght dan: dit moet gebetert zijn,
Oock voor de naeste sonne-schijn:
Doch watje denckt of watje doet,
En slaept noyt met een gram gemoet,
Voorts draeght Godt op uw stillen geest,
Soo blijft uw nacht-rust onbevreest.
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7. Gelijck als Godt uw saecken voeght,
Siet datje des u vergenoeght,
't Is nut, 't is wel, 't is enckel goet,
Wat Godt aen Christen menschen doet;
Ja, schoon al schijnt'et hen verdriet,
't En schaet hen aen de ziele niet.
In tegendeel het leert hen meer,
Als gelt en goet en staet en eer.
Gewis het is een dapper helt,
Die Godes wil in sijnen smelt.

Middelen dienende tot bewaringe van de gesontheyt, genomen uyt
de gront-regels der hooge schole yan Salerne.
Ick vinde my geneyght voor Hollandt yet te schrijven,
Om recht gesont te zijn en langh gesont te blijven,
En om dat wel te doen en sonder groot beslagh,
Soo geef ick hier een werck soo kort het wesen magh.

Gebedt te doen alvorens medecijnen te gebruycken.
Almachtigh Hemelsvorst! geeft krachten aen de kruyden,
Die zijn dan eerst bequaem voor alle siecke luyden,
Maer sonder uw behulp en kan geen jeughdigh groen,
Of wat de kunste geeft ons eenigh voordeel doen.
Ghy hebt oock sonder salf of kruyt of medecijnen
De sieckten wegh gejaeght, de qualen doen verdwijnen,
Ghy spraeckt uyt volle macht en met een eenigh voort,
Soo moest de felste koorts en oock de Duyvel voort.
Uw' handt is niet verkort, uw krachten niet verdwenen,
Op uw gebodt alleen gaen alle sieckten henen.
Ghy hebt in uw gewelt de sleutels van het graf,
En stracks op uw bevel soo laet de quellingh af.
Ghy kondt door uw gebodt en bloet en pijne stelpen,
En met een enckel woordt verswackte leden helpen,
Geen mensch heeft door geloof uw kleedingh oyt geraeckt,
Die niet door uwe kracht gesont en is gemaeckt.
Maer doet ons oock de gunst, dat wy ons frisse leden
Tot onses naesten dienst en t'uwer eer besteden,
Op dat ons gantsch bedrijf, ons levedagen lanck,
Magh geven uwen naem en lof en stagen danck.
Maer soo noch evenwel de tijt is omgekomen,
Dat ick ben in den staet om wegh te zijn genomen,
En heb ick uwen raedt en mijnen loop vervult,
Soo laet my! lieve Godt, verhuysen met gedult.
Ick ben uw schepsel, Heer! 'k en wil u niet ontvlieden,
Hoe dat'et immers gaet uw wille moet geschieden,
Het zy dat ick genees of blijf in dese pijn,
Ja, schoon ick leef of sterf het sal my zegen zijn.
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Salerno's hooge school, versien van kloecke luyden,
Heeft niet alleen geleert de krachten van de kruyden,
Maer heeft oock boven dien veel regels uytgebracht,
Wat iemant dient te doen en wat te zijn gewacht.
Soo dat haer dienstigh werck is over al gepresen,
Ja, by veel prinssen selfs met aendacht overlesen,
Wie recht na dese leer sijn levensregel stelt,
Wordt selden van de koorts of ander leet gequelt.
't Heeft my dan goet gedocht het best hier uyt te kiesen,
Op hope dat geen mensch sijn moeyte sal verliesen,
Het is van outs gelooft, het onheyl dat geneest,
Indien men dese leer met oordeel overleest.
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Hier komt dees hooge school op heden aengestreken,
En heeft, voor out Latijn, nu Hollants leeren spreken,
Haer is in langen tijt noyt eer genoegh gedaen,
Om dat ons rauwe jeught haer niet en kon verstaen.
Nu salse met het volck gemeensaem konnen wesen,
Want oock een jonge maeght die salse konnen lesen;
Nu sal een slecht gesel gebruycken haren raet,
Vermits hy weten kan waer in de kunst bestaet.
Ja, siet, een keucken-meyt die maer en weet te lesen,
Die sal uw medecijn, uw doctor konnen wesen,
Die sal op goet bescheyt verschaffen uwen vrient,
Niet dat tot smaeck alleen maer tot gesontheyt dient.
Die sal haer even staegh met desen boeck beraden,
Wat dat'er dient gekoockt of wat te zijn gebraden,
Wat dat voor sausse past voor dees of gene spijs,
Want sy kan heden zijn geleert en keucken-wijs.
Nu let eens, Hollants volck, zijn dit niet nutte saken,
Dat ghy oock binnens huys een doctor weet te maken?
En dat geen ander school hier toe en dient gesocht,
Want met dit boeck alleen soo wort oock dat gekocht.
Ontsanght dan dese schat die lange was begraven,
En scheen alleen te zijn voor wijtberoemde graven,
Nu is dit nut juweel voor al wat lesen kan.
En die eerst niet en wist die wert een deftigh man.
Indienje qualijck vaert en hebt geen medecijnen,
Doet slechts na desen raet, het onheyl sal verdwijnen:
Voor eerst, hoe dat'et gaet, vermijt een gram gemoet,
En geeft aen Godt de wraeck van die u qualijck doet;
En sooje zijt geneyght om langh gesont te leven,
Soo dient benaeude sorgh van u te zijn gedreven,
Want die baert menigh quaet en schent het jeughdigh bloet;
Dus maeckt dat uwe ziel geruste sinnen voet.
Indien ghy wilt uw breyn na rechten eysch verstercken,
Kuyst eerst uw aengesicht eer ghy begint te wercken,
Kemt oock uw vluchtigh hayr en spoelt dan uwen mont,
Dat is eerst voor het hooft en al het lijf gesont.
Fonteynen, spiegels, aerdigh groen,
Kan voordeel aen 't gesichte doen,
Ghy daerom, als den dagh begint,
Soo weest tot heuvels meest gesint,
Maer als de dagh dan heeft gedaen,
Soo gaet dan aen het water staen.
Gesellen, sooje wilt na rechte reden eten,
Soo moetje dese leer hier nimmermeer vergeten,
Gaet, let eerst of uw maegh naer eysch is uyt geteert,
En ofse nieuwe spijs van stonden aen begeert.
Want noemt'er yemant in veel spijse sonder honger,
Hy queelt of hy verhuyst oock vry al des te jonger.
Want drincken sonder dorst en eten sonder lust,
Dat heeft aen menigh mensch het leven uytgeblust.
Hout vast dat groote chier en veelderley gerechten,
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In eene maegh gedout, by naest geduerigh vechten:
Vis onder vleys gemenght en veelderley gebraet,
Hoe wel het is gekoockt, het baert ons menigh quaet.
Het menschelijck vernuft wordt dan sijn kracht benomen,
Dies staet voor overvloet geduerigh ons te schromen;
Daer is geen beter dingh als schaers en matigh zijn,
Soo wat de kost belanght als even in de wijn.
't Is goet in 't middaghmael de spijs te laten sincken,
Ghy, maeckt dan niet te veel, maer menighmael, te drincken;
De mensch van goed vernuft, al isset op de noen,
En moet hier niet bestaen gelijck de beesten doen:
Die treden in het nat en drincken groote togen,
Soo veel sy na haer dorst of hare kracht vermogen,
Dat acht de kunste quaet, maer achtet beter zijn,
Allenexen onsen kost te mengen metten wijn.
Voorts als'er yemant wil gewisse peylen weten
Dat hy niet langer dient te blijven sonder eten,
Siet, als het speecksel dun komt vloeyen in den mont,
Soo weet dat aen de maegh het voetsel is gesont.
Ontrent de lentetijt soo moet men matigh eten,
Oock als de somer komt en dient niet langh geseten,
Des herrefts boom-gewas dient oock te zijn gemijt,
Maer hout uw beste mael ontrent de wintertijt.
't En is u niet gesont in haest te laten varen,
Dat ghy langh hebt gepleeght in uw voorgaende jaren;
Eet, drinckt, slaept, geeft u op en wandelt in het groen,
Als ghy een wijle tijts voor desen plaght te doen,
Wilt noyt in uw bedrijf of diergelijcke saken,
Als na een goet beraet veranderinge maken,
Want daer van langer hant de mensch is toegewent,
Dat schijnt uyt eyger aert hem in te zijn geprent.
Voorts, kiest met oordeel uyt die aen uw tafel eten,
Die bly zijn uytter aert en nutte dingen weten,
Een soete tafel-praet die maeckt de spijse goet,
Waer uyt daer na ontstaet gesont en jeughdigh bloet.
Die met een vrolijck hert sijn spijse kan genieten,
Die voelt een innigh heyl door al de leden vlieten:
Maer wie daer sit en dubt terwijl hy eten sal,
Veroorsaeckt sware sucht en niet als ongeval.
Het kan oock voordeel doen een liet te hooren queelen,
Terwijl dat tusschen bey de gulde snaren spelen,
Musijck heeft groote kracht ontrent een dof gemoet,
Mits sy het hert verquickt en geeft ons jeughdigh bloet.
Ghy, stelt u tot vermaeck en laet uw tafel decken,
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Met al dat uwen gast tot vrenghde kan verwecken,
Verciert uw schotels selfs met kruyt en aerdigh groen,
Dat kan oock groot vermaeck aen droeve sinnen doen.
Die aen een waerden vrient maer geven vette soppen,
Doen even met een gast als die cappoenen kroppen,
Maer dat is ongerijmt. Ghy daerom, als men eet,
Maeckt dat men tusschen bey geen soete vreught vergeet.
De kost voet niet alleen, maer oock het vrolijck wesen,
En dat heeft onse School al overlangh gepresen,
't Is niet het lijf alleen dat by ons dient gevoet,
Maer weet dat oock de geest sijn recht genieten moet.
En laet oock van den dranck uw leden niet verhitten,
Vermijt de brassery en langh aen tafel sitten,
Maeckt dat uw onderwerck niet al te vast en sluyt,
Maer jaeghter grove stof en oock de winden uyt.
Maeckt uwe maeltijt kort en gaet u wat vertreden,
Want dat brenght menigh heyl aen al de binne-leden;
Vermijt de middagh-slaep, 't is beter voor het lijf
Te plegen eenigh werck of ander tijt verdrijf.
Een machtigh avontmael, waer door de leden swellen,
Dat kan geheel het lijf in vreemde bochten stellen,
Soo ghy dan in de nacht begeert een soete rust,
En geeft dan nimmermeer de maegh haer volle lust.
Noch die wel leven wil behoort hier op te passen,
Om na genomen spijs de handen af te wassen,
Want soo men alle tijt sich stelt na desen voet,
Soo doet'et even selfs aen ons gesichte goet.
Want zijn de vingers net als wy ons oogen raken,
Soo is 't dat wy voor ons een klaer gesichte maken;
Dan oock het frisse nat dat ons de leden wast,
Geeft ons een koelen dauw die op de lever past.
Indien haer van het vocht de blase wil ontlasten,
En hout geen water op oock midden in de gasten,
En soo een grover stof uw maegh na onder sent,
Ontlast u van het pack gelijck ghy zijt gewent.
Laet ons dan vorder gaen: uw winden in te houwen,
Daer is geen twijffel aen, dat sal u namaels rouwen:
Kramp, watersucht, kolijck en drayinge van 't hooft
Die wordt hier door verweckt gelijck de kunst gelooft.
Een windt vast ingekropt kan yemants staet bederven,
Ja, doet oock menighmael de mensch in pijne sterven,
Maer soomen dese lucht een vryen uytganck geeft,
Soo werdt een quelligh mensch als een die weder-leeft.
Indien nu dese windt is machtigh ons te geven
Een droeven onderganck of wel een vrolijck leven,
Soo kan die vuyle lucht of slechts een luttel wints,
Ons soo veel hinder doen gelijck een machtigh prins1).
De wijt beroemde geest, uyt Rotterdam gesproten,
Wiens schriften overlangh de wereldt heeft genoten,
1) Dit is een gedicht van den vermaerden Thomas Morus, eertijts cancelier van Engelandt in
sijn jonckheyt geschreeven, met denckende doen ter tijt, dat hem van wegen een machtigh
prins noch de kop soude werden afgeslagen, gelijck daer na gebeurt is.
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Ontraet die vuyle lucht te houden in bedwanck,
Maer aen den binnen-windt te geven vryen ganck;
Ja, oordeelt nut te zijn een hoest of kuch te maken,
Om onder dit geluyt van winden vry te raken;
Siet daer een nutten raedt, die ons Erasmus geeft,
Mits hy van desen windt soo grooten afkeer heeft.

Van spyse in 't gemeen.
Hier dient nu wat geseyt van veelderhande saken,
Die yemant door gebruyck gewoon zijn vet te maken;
Eet broot van goede tarw gebacken na den eysch,
Op eenen tijt genut met jeughdigh swijnen vleys;
Voeght hier by versche melck en kaes niet langh gewrongen,
En beyers van een haen ontrent sijn eerste sprongen;
Neemt daer by versche mergh noch in sijn beenen vast,
En dat is vry genoegh oock voor een waerde gast.
Maer hoe het wesen magh, de wijn dient niet vergeten,
Die voor den besten slagh ons hier wordt toe gemeten;
Oock zijn de druiven nut en vijgen boven dien,
Dat is bequame kost voor grage jonge liên.

Van broot.
En laet geen heet geback uyt uwen oven komen,
Om t'wijl het werrem is te werden ingenomen;
Mijt oock dat al te langh gebacken heeft gestaen,
Want daer uyt is de kracht ten deele wegh gegaen.
De kunst heeft over langh en meest van al gepresen,
Broot open, fris, en nieuw, en luchtigh opgeresen,
Gedesemt na den eysch, dat duysent oogen heeft,
Dan siet men dat de geest daer in ten vollen leeft.
De korste van het broot, soo boven als beneden,
Dient ons te zijn gemijt of af te zijn gesneden,
Voor die de galle vreest en wat'er uyt ontstaet,
Want broot dat korstigh is, is voor de galle quaet.

Van verckenvleesch.
Men prijst het swijnenvlees oock boven schapenbouten,
't En zy men over langh het swijn heeft laten souten;
Maer soo het is geroockt of in het sout geleyt,
Soo acht het schapenvleys van meerder nutticheyt.
Dit moet men onder dies op dese kost bemercken,
Dat schier een yeder prijst het afval van het vercken;
De beulingh en de worst van swijnenvleys gemaeckt,
Dat vind' men dat bykans aen alle menschen smaeckt.
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Hierom soo laet men staegh de naeste van de magen,
Een aengenaem present van worst of beulingh dragen,
Dat niet en wort gedaen van eenigh ander beest,
Want beulings van het swijn die achtmen aldermeest.
Ick heb een soeten treck op dit geval gelesen,
Die sal, na dat my dunckt, hier dienstigh konnen wesen;
Ghy, hoort wat op dit werck een Engels edelman1),
Aen sijn beminde maeght hier over seggen kan:
Begaefde juffrou, waerde pant,
Een çiersel van dit gantsche lant,
Die om uw schoonheyt, om uw deught,
Die om uw geest en frisse jeught,
Zijt aengenaem en wel gesien
Van alle frisse jonge liên;
Besiet my niet met grammen sin,
Dat ick tot u quam treden in,
Ick brengh u hier, met uw verlof,
Ick brengh u, van mijn jonckers hof,
Het kleyn geschenck dat ghy hier siet,
Daer met hy u sijn gunste biet.
Het is een beulingh drie of vier,
Gemaeckt op onse kocks manier,
Gemaeckt voor eerst van suyver bloet,
En dan van gort, en kruyt, en roet,
Al stoffen van seer goede deught,
Soo dat ghy die wel nutten meught.
Dan eer ghy van de beulingh eet,
Soo is'et dienstigh datje weet,
Als dat'et vry sijn reden heeft,
Dat hy u dese beulingh geeft.
Indien ghy tot hem waert gesint,
Gelijck als hy u vyerigh mint,
Soo meyn ick, dat uw beyder trou
Sijn gifte wel gelijcken sou:
Want hy is van een edel bloet,
En ghy hebt groot en machtigh goet;
Indien men dit te samen brenght,
En na de rechte kunste menght,
Wis dit beslagh sal beter zijn,
Als yet dat komt van eenigh swijn;
Wel, neemt dan desen beulingh aen,
Het is om uwe gunst gedaen.
De jonckvrou stont een wijl en sagh,
Verbaest van soo een vreemden slagh;
Maer als s'een weynigh had verbeyt,
Heeft sy tot antwoordt dit geseyt:
Uw joncker is een kluchtigh man,
Die vry sijn beulingh prijsen kan,
Oock wort hy niet van my gelaeckt,
Want ick en hebbet noyt gesmaeckt;
1) Dese was een Engels ridder, een groot edelman, maer an kleine middelen, daer de lord
Verulam, Vicomte van St. Albaen, in sijne Engelsche Apophteghma's van gewaeght. Ghy
kont des ridders kamer-maeght met een present van beulingen by hem in Ambassade gesonden
aen seecker rijcke vrijster hier in Nederlandts hooren spreecken, en den last van haren Joncker
hooren openen.
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Wel, seght hem, dat ick dit geval
Eens nader overleggen sal.
Mits gafse drinck-gelt aen de meyt,
En heeftse goeden dagh geseyt.
Dan wat den joncker is geschiet,
Gesellen, dat en segh ick niet,
Maer ick beware dit geval,
Tot dat'et beter passen sal.

Van kalfs vleesch.
De bouten van een kalf die zijn van outs gepresen,
Als die een swacke maegh gantsch dienstigh konnen wesen;
Want of men die òf koockt òf aen den vyere braet,
Het geeft een jeughdigh sap dat maegh en lever baet.

Van vogelen bequaem om te eten.
Nu dient'er oock geseyt en na de kunst beschreven,
Wat voetsel aen den mensch de vogels konnen geven,
En dit is, na my dunckt, een gantsch wijtloopigh werck,
Daer toe wel noodigh is een vlijtigh ooge-merck.
Hier dient dan in 't gemeen van alle man geweten,
Dat niet soo goet en is van ons te zijn gegeten,
Als vleys, dat door de lucht met rappe vleugels sweeft,
Het schijnt dat haer geswier yet van den hemel heeft.
De vogels die aen strant of in de veenen leven,
En nimmer in de lucht of in der hooghten sweven,
Maer in een baggher-sloot verslijten hare jeught,
Zijn in ons voetsel niet van soo gepresen deught.
Al wat de lucht bewoont en sweeft op snelle veêren,
Die sou ick boven al voor onsen disch begeeren;
Al dat on-aerdigh rot dat bagghert in de sloot,
Is niet voor leckerny, maer voor den hongersnoot.
Nu, na de kunste seyt, de Hanen met de Hinnen
Vermits haer goeden aert, die mogen wel beginnen
Te zijn den eersten grondt, dat sap en voetsel geeft,
Van al den rappen hoop die om den hemel sweeft.
De Quackels, Tortel-duyf, Fasanten, en Patrijsen,
Die hoort men voor bequaem door al de werelt prijsen;
De Lijster in haer tijt dient mede niet versmaet,
De Leeuwerck en de Vinck staen in gelijcken graet;
De Snep dient boven al oock hier in acht te komen,
Haer dreck wordt even selfs voor leckerny genomen;
Haer kop is aengenaem en staet de menschen aen,
Schoon dat die in de kaers aen tafel wordt gebraên.
De Spreeu is niet soo goet, gelijck men hoort getuygen,
Vermits het seltsaem aes dat sy geduerigh suygen,
Het schijnt dat al het volck geen lust of treck en heeft
Tot dat van leelijck aes of vuyle dingen leeft.
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Van visschen.
Maer om voor onsen disch geen voetsel oyt te missen,
Soo dient te deser plaets gesproken van de vissen,
Hier op dient dit gemerckt, dat visch van weecke stof
Bevint ontrent de kunst alleen maer slechten lof.
Visch die veel jaren heeft wordt vry al meer gepresen,
Als die maer uyt de grondt nu onlanghs is geresen;
De Tongen, Cabbeljau, en versche Schellevis,
Die hout men dat bequaem voor onse tafel is.
De dorre Pieterman en moet hier niet ontbreken,
Maer yeder wacht hem wel om niet te zijn gesteken,
Want soo een visschers gast maer eens en werdt gewont,
Soo krijght hy meerder leet als hy wel smake vont.

Van paling.
De Palingh, die men noemt de nichte van de slangen,
Die schier van alle kant in Hollandt wordt gevangen,
Die acht den ouden tijt voor 't beste voetsel niet,
Gelijck men over al in hare boecken siet.
Men hout dat die uyt slijm te samen is geronnen,
Oock eer dat in het veen sijn leven is begonnen,
En dat daerom die visch als uyt sijn eygen aert,
Of steen of slim graveel of ander sieckten baert.
Hoe dat het wesen mach, het wordt den mensch geraden,
Het lijf van desen visch in wijn te laten baden,
En als dat soo geschiet, is noch den besten raet,
Dat niemant hem gebruyckt als na de rechte maet.

Van eyeren.
Een eytjen versch geleyt, en uyt een hoenders nest,
Dat acht de rechte kunst tot voetsel alderbest,
Maer in den ouden tijt soo wort'et ons geboden,
Als dat een hoender-ey niet hart en dient gesoden,
Het dient soo weeck te zijn, op dat men 't suypen magh,
Om dat het luchter is en meer te voeden plagh.
Maer dat een wilde gans of ander vogels leggen,
Daer van en weet de kunst niet soo veel deughts te seggen,
't Is waterachtigh vocht al wat men daer uyt treckt,
Soo dat het niet soo wel de maegh ten goede streckt.
Soo dick als gy een ey tot voetsel wilt genieten,
Laet met een nieuwen dronck een yeder overgieten:
Na ellick ey soo drinckt een reys,
Dat maeckt een goet en bondigh vleys.
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Van melck.
Voor eerst wordt alle melck in ouden tijt gepresen,
En kan voor menigh quaet den mensche dienstigh wesen;
Het kan voor al de jeught een dienstigh voetsel zijn,
Al beter als de most of als de klare wijn.
Voor al soo wordt de melck van geyten afgekomen,
Voor menigh ongemack, by menschen ingenomen.
Den esel even selfs die geeft oock voetsaem vocht,
Dat veeltijts dienstigh is oock voor een quade locht.
Voor die zijn uyt geteert en van de teringh queelen,
Die geeft men soete melck getogen van cameclen,
Oock is het geytesogh hier toe niet onbequaem,
En heeft by menigh volck daerom een grooten naem,
En boven alle melck is van een groot vermogen,
Dat uyt een vrouwen borst met suygen werdt getogen,
Maer die met dit behulp sich voordeel soeckt te doen,
Die moet'et altemael gebruycken voor de noen.
Maer let oock op de melck, die wy uyt koeyen trecken,
Die kan geen minder kracht ontrent het hert verwecken,
En daerom (als de quael niet al te ver en gaet)
Soo geeft de koeyenmelck oock wel de meeste baet,
Die is van vetter aert als geyt of kemel geven,
Daer van dat over al meest al de kinders leven,
Want dit gesegent vocht, vermenght met witte-broot,
Dat maeckt na d' oude spreuck ook kleyne kinders groot.

Van boter.
Al wat in ouden tijt van boter is geschreven,
Daer ben ick niet gesint mijn zegel toe te geven;
Niet eene van den hoop en heeft'er oyt gekent,
Wat boter dese kust door al de werelt sent.
Dit suyvel, (naer ick sie) wordt dickmaels niet gepresen,
Maer haer vermaerden lof is nu te hoog geresen:
De boter die al t' hans in Hollandt werdt gemaeckt,
Is als een honigh daeu die al de wereldt smaeckt.
Ick laet op dit geval de Grieckse meesters twisten,
My dunckt dat die niet veel van onse boter wisten;
Dankt Godt, ô Hollandts volck! voor soo een schoone vont,
Die soet is in de smaeck en voor het lijf gesont.

Van kaes.
Ick vinde van gelijck, die van de kasen spreken,
Dat sy van 't rechte wit geheel zijn afgeweken;
Veel schrijven menigh dingh tot nadeel van de kaes,
En voor het meeste deel soo isset maer geraes.
Daer zijnder veel geweest die alle kaes verachten,
En dat sich yeder mensch daer voor behoort te wachten,
Maer alsmen haer bedrijf tot reden brengen magh,
Men siet haer onverstant gelijck den lichten dagh.
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Siet, hoe veel kloecke mans daer van op heden leven,
En weten aen de kaes geen lof genoegh te geven;
Sy doen gewichtigh werck, want dat is haer bedrijf,
En hebben evenstaegh een kloeck en wacker lijf.
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Van peeren.
Het raeuwe fruyt is quaet, maer wel gekoockte peeren
En sullen noch de maegh noch aen de lever deeren,
Maer sooje dese vrucht verset met goeden wijn,
Soo salf' aen gansch het lijf vermaeck en voetsel zijn.

Van kerssen.
Dit is een nutte vrucht, want 't eten van de kerssen
Kan niet alleen de mont, maer oock de maegh ververssen;
Maer onder dit beslagh soo breeckt oock hare steen,
En, sijdy wijs, en eet de kerssen niet alleen.

Van den dranck.
De wijn is voor den mensch en voor de rappe geesten,
Maer water uyt de beeck ten dienste van de beesten;
Al wat de wijngaert geeft dat is een schoone vrucht,
Om al wat droefheyt smaekt te drijven op de vlucht.
Wijn dient van goeden reuck en goeden smaeck te wesen,
Dan noch een klaren glans die wordt'er in gepresen,
Oock dient hy niet verschaelt, maer versch getapt te zijn,
En vocht aldus gestelt dat noem ick goeden wijn.
Maer wijn van roode verw dient niet te veel geschoncken,
Want 't maeckt de buycken hart in overmaet gedroncken.
Ik moet in dit geval de vrienden doen gedincken,
Van al te nieuwe most niet al te veel te drincken,
Want dat en doet de blaes noch oock de mage goet,
Dus gaet niet tot den mos met al te rassen spoet.
't Is beter dat de wijn haer klaerheyt mag bekomen,
Eer datse wat te veel dient in te zijn genomen,
Men heeft van ouden tijt de luyden wijs geschat,
Die droncken klare wijn en uyt het outste vat.

Van bier.
Is by uw eenigh bier dat nu begint te sueren,
Siet na een beter slagh dat langer plagh te dueren;
Want bier van suere smaeck doet nadeel aen de maegh,
Maer fris en klare dranck dat maeckt de menschen graegh,
Siet daer een kort begrijp van veelderhande saken,
Dat u kan jeugdigh bloet en frisse sinnen maken;
Onthout dit kleyn verhael, dat groote dingen seyt,
En dat u tot de kunst als metter hant geleyt.
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I. Lucht, getijden des jaers, en gesontste plaetsen.
II. Van spijse en dranck.
III. Van de beweginge en ruste des lichaems.
Van de nootsaecklijckheyt en verscheydentheyt des luchts, en uyt wat
oorsaecke de selve veel veranderinge onderworpen is.
Nadien dat aen de lucht is wonder veel gelegen,
Soo dient van sijne kracht hier mede niet geswegen;
De lucht speelt in den mensch soo langh sijn ader slaet,
Het zy dat hy òf rust of òp of neder gaet.
Wy nemen spijs en dranck alleen by korte stonden,
Na dat de tijt vereyst en dienstigh wort gevonden,
Maer yeder nut de lucht door al den gantschen dagh,
Soo dat hy sijn gebruyck noyt eens ontberen magh.
Het staet dan yeder mensch met alle vlijt te letten,
Waer dat hy na de kunst sijn woningh heeft te setten;
Want soo hy sich begeeft in ongesonde lucht,
Weet, dat sijn korten tijt in haest daer henen vlucht.
Weet, dat uyt vuylen stanck en ongesonde dampen
Niets anders rijsen kan als veelderhande rampen;
Weest dan voor 't clement en sijne kracht bevreest,
Want uyt een dicke lucht ontstaet een dommen geest.
De lucht geeft aen het volck en even aen de dieren
Uytwendigh hare verw, inwendigh haer manieren;
Wil iemant dan verstaen haer aengeboren aert,
Die lette met bescheyt waer yeder is gebaert,
Waer yeder is gevoet, waer yeder opgetogen,
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Want dat heeft over ons een wonder groot vermogen1):
Wat in de soete lucht van 't Oosten is gebaert,
Dat is van sachte stof en van een heussen aert;
Maer uyt het Noorder-rack daer komen harde menschen,
Die spotten met de dood, ja krijgh en oorlogh wenschen;
Maer 't is de beste lucht die alle dieren baet,
Die beyd' in hit en kou behout de middelmaet2).
Men sou wel sweeren voor gewis,
Dat onse Fop geboren is
In eenigh rou en selsaem landt,
Daer niet en woont als onverstant,
Daer niet als dicke lucht en sweeft,
En daer geen mensch vernuft en heeft.
Men vint noch evenwel dat oock in koude landen
Zijn wijtberoemde mans, des werelts beste panden,
En soo gy maer het oogh een weynigh ommeslaet,
Gy sult al wat ick segh bevinden met de daet3).
Democritus een deftigh man,
Die is 't die ons bewijsen kan,
Dat even uyt een swarte lucht,
Daer onder ziel en lichaem sucht,
Dat even in een rouwe kust,
De geest niet uyt en wort geblust,
Maer dat oock in een seltsaem lant,
By wijlen rijst een groot verstant.
Oock in het beste landt zijn ongesonde luchten,
Al waer men voor de dood niet weg en weet te vluchten;
Men schrijft van seker poel4), die vuyle dampen geeft,
Soo dat oock niet een beest daer lange jaren leeft.
Wat vogel oyt bestaet op desen poel te sweven,
Die wort als met gewelt van boven afgedreven;
Soo grousaem is de stanck die uit het water koomt,
En daerom dient de mensch hier voor te zijn beschroomt;
Doch waer dat yemant woont, en waer de menschen leven,
Soo wort ons desen raedt tot ons bericht gegeven,
De stonden van den dagh, en even boven dien,
De deelen van het jaer die dienen ingesien5).
Onthout my leser desen raet,
En geeft u niet te ras op straet,
Maer vroegh des avondts onder 't dack,
Dat is gesont en groot gemack.

Cap. II.
Van de vier getijden des jaers, en wat veranderinge sy in de lucht en ons
lichaem maken.
Het jaer wordt afgedeelt in vierderley getijden,
Die om des werelts kloot met rasse paerden rijden,
1)
2)
3)
4)
5)

Lucanus.
Horat. 2. Epist 2.
Juvenalis Sat. 10.
Avernus.
Celsus.
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Gebruyckt na rechten eysch uw jaren, soete jeught
Geen deel is sonder leet, geen deel is sonder vreught.
Geen deel is sonder vrucht, geen deel is sonder schade,
Ghy, dient u van de tijt eer dat'et is te spade,
Let met hoe rassen spoet uw leven henen glijt,
Ghy sult noyt weder zijn dat gy op heden zijt6).
De lente geeft ons rieckent kruyt,
De somer brenght het koren uyt,
De herrefst doet de fruyten wassen,
De winter maeckt ons volle plassen.
Het is de beste tijt die wy de Lente noemen,
Die is, gelijck het blijckt, de moeder van de bloemen;
En 't is niet sonder schijn als menigh schrijver hout7),
Dat Godt om dese tijt de waereldt heeft gebout.
Men hout'et voor gewis, dat, als de diepste gronden
Des waereldts zijn geleyt en eerst bevestight stonden,
De lente doen begon. Het was de soete tijt,
Die in de kruyden speelt en op de bloemen rijt;
Die met een soeten reuck de menschen kan vermaken,
En noyt door harden vorst het veldt en laet genaken;
Den hagel heeft gedaen, het grilligh onwêer swijght,
Soo dat al wat men siet een ander wesen krijght.
Dan komt'er als een jeught in alle dingen zijgen,
Men siet van stonden aen den wijngaert botten krijgen,
Men siet dat alle zaet, dat alle wortel spruyt,
De boomen geven loof, de velden edel kruyt;
De lucht is in vermaeck, de soete vogels singen,
Het vee speelt in het groen, de wilde dieren springen,
De swaluw tijt te werck en bouwt haer leemen nest,
Die sy ontrent een balck of aen de gevel vest8).
Maer siet, den natten herfst en wort niet seer gepresen,
Om dat hy baent de wegh om sieck te mogen wesen,
En daerom dient te meer op ons bedrijf gelet,
Om dat hy ons het lijf in vreemde bochten set9).
Wanneer den natten herrefst koomt,
Dan is 't dat yeder sieckten schroomt;
Want als de windt het veldt ontbloot,
Dan is 't een ooghst-maent voor de doot.

Van de twaelf maenden des jaers.
Januarius, lou-maent.
Het jaer is weder nieu, maer met de nieuwe jaren,
Verout ons gantsch gestel, tot wy daer henen varen,
Maer 't is een kleyn verlies al rimpelt ons het vel,
Als maer de geest vernieut, soo gaen de saken wel.

6) Boethius 4. de Cons. Philos 6.
7) Van dit gevoelen is niet alleenlijck geweest den outvader Ambrosius, maer oock de Poeêt
Virgilius heeft dit staende gehouden, 2. Georgh.
8) Ovidius I Fast.
9) Horat 2. Sat. 3.
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Februarius, sprockel-maent.
Al komt de gulde son eens kijcken door de spleten,
Noch heeft de strenge vorst haer koude niet vergeten;
Ghy, blijft noch inde koy, dat acht ick alderbest,
't Is dwaesheyt al te ras te vliegen uyt den nest.
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Martius, lente-maent.
De Maert, hoewel onwaert, komt in het velt getreden,
De Maert steeckt met den staert en treft de swacke leden,
De Maert brenght aen het licht dat in het duyster lagh,
Ghy, maeckt dat u de Maert geen hinder doen en magh.

Aprilis, gras-maent.
Ick ben der maeghden maeght en moeder van de bloemen,
Wie kan de nieuwe most, wie kan het koren roemen?
Men prijse wat den herfst en wat den somer wint,
Het groen, het eerste groen, is boven al bemint.

Mayus, bloey-maent.
Ick ben de soete Mey, een bruyloft van de dieren,
Het sy die in het wout, of op het water swieren,
Wel paert, ô jeughdigh heyr, en geeft u uyt den nest,
Wat out is, magh'et doen, maer 't voeght de jonckheyt best.

Junius, braeck-maent.
De lent is al te koel, de somer plagh te branden,
De koorts heerst in den herfst, de winters klipper-tanden,
Ick ben de middelmaet, niet heet en niet te kout;
Hy doet een edel dingh, die maet en regel hout.

Julius, hoy-maent.
Waerom hoor ick voor quaet mijn doen van yemant schelden,
Al maey ick kruyt en bloem, wat schaet'et aen de velden?
Gelooft'et, stage jeught, 't en heeft noyt mensch geluckt,
Al wat op aerden wast, dient eens te zijn gepluckt.

Augustus, oogst-maent.
Al wort het bloem-gewas van alle man gepresen,
Haer bladt valt in het stof, mijn koren wort gelesen;
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Een yeder is gepast oock met het dorre graen,
Maer is de roos verlept, soo wilder niemant aen.

September, fruyt-maent.
Komt snoepers, gragen hoop! ick brengh u nieuwe vruchten,
Maer eet'er niet te veel, of ghy sult namaels suchten;
Dus soo ghy qualijck vaert, het is uw eygen schult:
Al wie geen raedt en volght, die lijde met gedult.

October, wijn-maent.
Ick schenck het edel nat, het sap van soete druyven,
Dat druck en sware sorgh doet uyt den geest verschuyven,
Het leven is van 't broot, 't wel-leven van den wijn,
't En dede mijn gewas, wie souder vrolijck zijn?

November, slacht-maent.
Hoe slacht men al het vee om ons te mogen laven!
De mont verslint het al, ons buycken worden graven;
't Is eerst voor ons gedoot al wat de keucken geeft,
En vraeghje noch, waerom de mensch niet langh en leeft?

December, winter-maent.
Komt, oeffent nu het lijf, de hitt' is wegh geweken,
Gaet, bolt of slaet den bal, geen mugh en sal u steken;
Laet sparen dien het lust, ick teer gelijck een graef;
De winter is een heer, de somer maer een slaef.

Cap. III.
Van de winden en alle veranderingen, diese in de lucht en ons lichaem
maken.
Maer hier dient van den wint al mede wat geschreven,
Nadien hy veel vermagh ontrent des menschen leven;
Die blasers, schoon haer stof is van gelijcken aert,
Als uyt den eygen damp en eenen geest gebaert,
Verkrijgen haren naem en staegh een ander wesen,
Na dat de plaetsen zijn, waer uyt die zijn geresen.
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In vier staet haer getal, daer ons door wordt beduyt
Het Oosten en het West, het Noorden en het Zuydt.
Niet datter maer alleen zijn vierderhande winden;
Neen, die ter zee verkeert, die kander dertigh vinden,
En twee noch boven dat; en soo men verder gaet,
Men vindt het vluchtigh rot ontelbaer in de daet.
Al waer dat waessem is, of snelle dampen rijsen,
Daer is een nieuwe windt de menschen aen te wijsen,
Maer vier gelijckewel dat is haer grontgetal,
Hoe veel daer heden is of namaels wesen sal.
Maer let hier nader op, ghy vint'er in beschreven
De stonden van den mensch, de deelen van het leven;
Neemt acht op yeder windt en watter is ontrent,
De loop van onsen tijt die staet'er in geprent.
Hy die van Oosten komt kan ons de jeught beduyden,
Die van het Westen rijst den aert van rijpe kruyden;
Neemt voor den ouderdom die uyt het Zuyden blaest,
Maer voor de koude dood die uyt het Noorden raest.
Haer kracht is menighfout: sy konnen regen maken,
Sy konnen wederom een langen regen staken,
Sy doen de boomen goet en oock het jeughdigh kruyt,
Sy jagen slim vergif en quade dampen uyt.
Sy konnen aen den mensch, als sy daer henen sweven,
Sy konnen aen het vee een nieuwen adem geven,
Al watter na verderf of na verrotting helt,
Dat wordt door haer behulp in beter aert gestelt.
Maer wilt ghy desen grondt wat nader overleggen,
Soo leest wat ander volck1) hier op bestaet te seggen,
Mijn pen die sluyt haer op, vermits sy is beducht,
Dat haer den snellen wint mocht blasen in de lucht:
Den Oosten windt die woont daer hem de son ontdeckt
En met een rosen-kleedt sijn paerden overtreckt;
Maer daer haer gulde koets in 't water plagh te dalen,
Daer heeft den Westen windt geset sijn vaste palen,

1) Ovidius I. Metam.
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De Noortse stoker raest, en heeft sijn plaets gestelt
Daer 't ijs en dicke snee schier noyt tot water smelt,
Maer 't rack dat regelrecht hier over is gelegen,
Gevoelt een dicke mist of schier een stagen regen.

Cap. IV.
Van het onderscheyt der plaetsen en landen.
Soo ghy misschien een huys voor u begeert te bouwen,
Soo let wel op de plaets, os 't mocht u wel berouwen,
Want die een quaet gewest tot sijne woningh kiest,
't Is seker dat hy veel van sijnen lust verliest.
Indien ghy nederslaet ontrent onguere poelen,
Ghy sult, als metter handt, het ongemack gevoelen,
En soo ghy neemt verblijf ontrent een siltigh strant,
Het sal u schade doen, soo haest de sonne brant.
Die in een vochtigh dal sijn woonplaets heeft genomen,
Hem sullen voor gewis veel sieckten over komen;
Maer die op hooger stel haer tenten neder slaen,
Die zijnder in 't gemeen al vry wat beter aen;
Maer op dit gantsch beleyt is vry al meer te seggen,
Ghy dient hier met verstant uw saken aen te leggen;
Doch voor een korte les: siet, datje neder slaet,
Daer vocht en daer het droogh is in gelijcke maet.

Cap. V. Van het voetsel, als oock de nootsakelyckheyt, en verscheydentheyt
van het selve
Daer is nu van de lucht en van de wint geschreven,
En wat'er aen den mensch door beyde wort gegeven,
Hier dient nu door de kunst de keucken opgedaen,
En hoe men met bescheyt aen tafel heeft te gaen.
Men vint'et in der daet, geen mensch en leert'er eten,
Om dat'et yeder een en al de menschen weten,
Maer hoe men evenwel ten besten dient gevoet,
Dat is'et dat de kunst de menschen leeren moet.
De mensch is als een dijck daer op de baren woelen,
En pogen even staegh de soden af te spoelen;
De mensch is als een pot die aen den vyere staet,
Daer nyt geduerigh vocht en stagen waessem gaet.
Indiender niemant pooght ons dijcken aen te vullen,
't Is seker datse korts geheel vervallen sullen;
En soo men in de pot geen ander nat en doet,
't Is seker dat het vat haest ydel worden moet.
Daer is een edel vocht in onse binne-leden,
Dat staegh wort afgeteert en van de tijt bestreden,
En soo het niet gestaegh door voetsel wordt gestijft,
Eylaes! ons kranck gestel dat is terstont ontlijft.
Soo dient dan oock de kunst hier regels in te ramen,
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Want dranck en nutte spijs hout ziel en lijf te samen,
Wel aen dan, wieje zijt, leert hier den rechten voet,
Wat datmen eten sal en hoe men drincken moet:

Lucretius 4. Boeck.
De mensch die staegh verslijt, gevoelt sijn swacke leden
Geduerigh af te gaen en hellen na beneden,
Verliesen haren stant en missen hare kracht,
't En zy haer nieuwe jeught door voetsel word'gebracht.
Verlies van vaste stof dat doet hem kost begeeren,
Om weder op een nieu daer op te mogen teeren,
En dorheyt van de maegh die geeft hem grooten lust,
Op dat door eenigh vocht sijn dorst mocht zijn geblust.

Horatius 2. Sat. 3.
Stelt vast dat u den ader-slagh
Alleen maer weynigh dueren magh,
't En zy dat ghy met goede kost
Van flaeu te worden haer verlost.

De heere du Bartus in den derden dagh van sijn eerste weke:
Wat heeft de goede Godt geschapen nutte kruyden,
Bysonder voor den mensch en alle siecke luyden,
Niet een soo schralen wey, niet soo verwoesten velt,
Daer niet een grooten hoop van planten wort getelt.
Van planten wonder nut voor yeder aen te mercken,
Verscheyden in het loof, verscheyden in het wercken,
Verscheyden in de verw, verscheyden in den aert,
Siet, wat een aerden klomp de menschen wonders baert!
Laet iemant aert-gewas uyt thuyn en velden lesen,
't Sal desen heylsaem zijn, en dien vergiftigh wesen;
't Sal iemant dienstigh zijn oock in sijn hooghsten noot,
't Sal iemant hinder doen en geven aen de doot.
Men vont wel eer een kruyt dat ossen dede sterven,
En maeckt' een ezel vet en deed' hem kracht verwerven,
Daer is een ander kruyt1, dat spreeuwen wonder goet,
Maer dat in haest den mensch de leste pijne doet.
Een ander wederom dat sal de muyl vergeven,
En brengen aen den mensch een nieu en vaster leven,
Schoon dat hy is vergift. Let op den aconijt,
Die ruckt als met gewelt de menschen uyt der tijt:
En desen onverlet, soo wort'er niet gevonden,
Dat iemant nutter is ontrent de boose wonden,
Die hem een slange steeckt of in de leden bijt,
Daer van hy door het lijf gestage pijne lijt.
Let op dit seltsaem kruyt en haer verholen krachten2,
1
2

Scheerlingh of Dulle-kervel.
Wonderbare krachten van de kruyden, insoderheyt van den Aconijt.
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Gantsch buyten ons begrijp en boven ons gedachten,
Het doot terstont een mensch, of vrou, of man, of kint,
Indien het geen senijn in hare leden vint.
Maer is'er gif ontrent, het laet de menschen blijven,
En pooght met alle kracht sijn vyandt uyt te drijven;
Het vecht met het fenijn en dwinght'et met gewelt,
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Tot dat'et op het lest alleen behout het velt.
En als dit groen gewas den vyandt heeft verslagen,
En d'eere van 't gevecht ten vollen wegh-gedragen,
Soo scheyt'et uyt het lijf daer in de krijgh bestont,
En door haer beyder doot soo wordt de mensch gesont.
Wat dient'er meer geseyt, waer iemant komt getreden,
Daer vindt men diep geheym en saken boven reden,
Daer vindt men hoogh beleyt. En, tot een kort besluyt,
Men vint den grootsten Godt oock in het minste kruyt.

Cap. VI.
Van broodt en alderhande koren-werck.
De tijt doet haren ganck en schijnt ons aen te manen,
Te spreken met bescheyt van alderhande granen,
Te schrijven hoe men eerst het edel koren vont,
Ten dienste van de maegh en smake van den mont.
De menschen hebben eens alleen maer kruyt gegeten,
En vry een ruymen tijt geen beter kost geweten;
Oock in het aert-gewas vernam men vollen lust,
Als slechts door haer gebruyck den honger wiert geblust.
Het was een gulden tijt, wanneer de menschen saten
Te midden in het velt en niet als vruchten aten,
Met kleyne kost gedient. Het was een gulden tijt,
Als met een schotel moes een prinsse was verblijt.
Het was een gulden tijt, wanneer een kudde schapen
Gingh onder eenen boom met haren meester slapen,
Of weyden door het wout en voor en nevens hem,
En sprongh of op het spel of op een blijde stem.
Het was een gulden tijt, eer oyt de lieden dachten
Een os of jonge koe of ander vee te slachten,
En dat geen jarigh lam, met sijn onnosel bloet,
Haer monden had besmet, haer magen had gevoet.
't Is nu een ander eeuw, het vee dat wordt verslonden
Ten dienste van den buyck en van de grage monden,
Men wil geen kruyden meer tot spijse van den noot,
Men wil de soete smaeck van nieu-gebacken broot.
Men wil dat lecker is. Wel, gaet dan vorder treden,
En tast hier in het graen als met de gantsche leden,
Doorgront den rechten aert van rogh en spelt en rijs,
En leyt ons van de lust en tot gesonde spijs.

Virgilius in 't eersie Boeck van sijn Landtbouwinge.
De wereldt leet hier voormaels noot,
Men vont'er graen noch witte-broot.
Men at òf kruyden uyt het wout,
Of vruchten van het eycken hout.
Of bramen van een witten struyck,
Slechts voetsel voor een gragen buyck.
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Maer doen quam Ceres in het lant,
Die eerst de ploegh en kouter vant;
Die heeft den rauwen hoop geleert,
Hoe dat het landt dient omgekeert,
En hoe men ossen t'samen voeght,
En na de kunst den acker ploeght;
Siet, dus soo wies het edel graen,
Dies had den eeckel stracks gedaen.

Cap. VII.
Van moes-kruyden, salaet, en toe-kruyt.
Treet nader, Hollandts-volck, hier is het nu geraden
Te cieren uwen dis met allerley saladen,
Dat sal u dienstigh zijn; de grootste van het lant
Die hebben menighmael het edel kruyt geplant.
De vorsten even selfs en wijtberoemde luyden,
Die hebben ondersocht de krachten van de kruyden,
Die hebben nagespoort, tot aen de minste bies,
Al wat'er in den hof of in de bossen wies.
Al wat hier nadeel doet of dienstigh is gegeten,
Is dienstigh over al en nut te zijn geweten,
Want die hier qualijck gaet, en sonder kennis pluckt,
Heeft sich des levens draet niet selden af-geruckt.
Wel leert dan na den eysch de kruyden onderscheyden,
En even aen den haert ten besten toebereyden;
Want soo je dat begrijpt en na de kunste doet,
Het stijft een swacke maegh en koelt onstuymigh bloet.

Plautus in Pseudolo.
Daer komt een snelle doot oock op de jonge luyden,
Om dat men voetsel maeckt van alle vreemde kruyden,
En dat men eten derft van alderhande groen,
Dat even in het wout de beesten niet en doen.

Martialis Lib. Epigr 13.
Latou, Salaedt, beminde vrient,
Wierd voormaels alderlest gedient,
Maer komt nu eerst op onsen dis;
Seght wat hier van de reden is?

Martialis II. Epigr. 53.
Als ick heb een vriendt of gast,
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Soo wordt dus op hem gepast:
Ick wil, dat eerst krop-salae
Voor hem op de tafel stae,
En het dient alsoo gedaen,
Om wel af te mogen gaen;
Maer pareye met raket,
Dienter mede by geset.

Martialis 3. Epigr. 83.
Laet malluw' en latou tot uwen dis genaken,
Dat sal u door het lijf een rassen afgangh maken,
Vergeet dit nimmermeer, het is een out gebruyck,
Want, naer uw wesen toont, ghy hebt een harden buyck.
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Cap. VIII.
Van de eetbare wortelen.
Hier sie ick, na my dunckt, een vorst1) sijn knollen braden,
Hy eet met grooten lust, hy kan hem niet versaden,
Hy wil geen rijck geschenck, veracht het edel gout,
Vermits hy dit gewas in groote waerde hout.
De wortels, lieve vriendt, die in der aerden groeyen,
En zijn niet voor het swijn, of voor de grove koeyen,
Maer zijn oock even self geschapen voor den mensch.
En menigh billick hert dat vinter sijnen wensch.
Veracht dan geen radijs, en min de soete knollen,
Veracht geen hof-ajuyn met sijn gehayrde bollen,
Veracht geen roode peen, maer leert het recht gebruyck,
Men vintse dickmael nut ten dienste van den buyck.
Veracht geen cychorey, veracht geen pastinaken,
Sy konnen voor uw volck bequame spijse maken;
Siet, al dit worteltuygh heeft oock sijn voetsel in,
En die het wel gebruyckt, veracht het vuyl gewin.

Martialis 23. Epigr. 16.
Hoe, wilje dan geen werck van soete knollen maken,
Sy hebben menigmael oock prinssen konnen smaken;
Men seyt dat noch de vorst die Romen heeft gebout,
Oock in den Hemel selfs hier van sijn maeltijt hout.

Horatius.
Een die sijn vader heeft gedoot,
Die eete Loock uyt hongers noot,
Dat acht ick slimmer kost te zijn,
Als dulle kervel, slim fenijn;
Hoe grof is oock den ackerman,
Die 't hart gewas verdouwen kan.

Cap. IX.
Van de aerdt-vruchten.
Wy komen tot een vrucht gewoon om laegh te wassen,
Daer voor een yeder mensch is nodigh op te passen,
Men siet'et in 't gemeen, het is een seltsaem kruyt,
Wat langs der aerden groeyt en noyt om hoogh en spruyt,
Pompoenen, die bykans aen niemant oyt en smaken,
Zijn echter gantsch bequaem om letters op te maken
1) Manius Curius.
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Ontrent haer groene jeught; want als de schorsse wast,
Soo groeyt met een het schrift en staet ten lesten vast;
Maer wilder eenigh mensch haer laffen aert verschoonen,
Soo moet de keucken-meyt al vry haer kunste toonen,
Hier dient een goede saus van peper by te zijn,
Of anders, laet die kost tot voetsel van het swijn.
Hem die meloenen pluckt is nut te zijn geweten,
Dat nau van duysent een is nut te zijn gegeten,
Comkommers, seyt de kunst is van der maegden aert:
Sy dienen haest gepluckt, en niet te langh bewaert.
Een tragen hovenier die kan het hier verkerven,
Want beyt hy wat te langh, de vrucht die sal bederven;
Sy dient als van de steel te worden asgeruckt,
Sy dient en jonck en groen en versch te zijn gepluckt,
En versch te zijn gebruyckt. Denckt hier op goede luyden,
Die lust en smake soeckt ontrent de groene kruyden;
Maer druckt'et boven al wel diep in uw gemoet,
Indien ghy dochters hebt, of jonge maeghden voet,

Cap. X.
Van de heester-vruchten.
Laet ons nu vorder gaen, en spreken van de vruchten,
Die voordeel konnen doen aen die in koortsen suchten;
Vrient, denckt om dit gewas, wanneerje boomen plant,
Het dient oock menigmael ten goede van het lant.
Al wast het aerdigh tuygh alleen maer aen de struycken,
Men kan het na den eysch met grooten nut gebruycken,
De minste dingen selfs en dienen niet veracht,
Sy hebben menigh mensch in beter stant gebracht.
Daer is een tijt geweest, dat tot de wilde bramen
De jonckheyt niet alleen, maer alle menschen quamen,
Als tot een rijck bancket; men pluckte met vermaeck,
Men vont'er heylsaem vocht en even soete smaeck.
De vrucht, met suyver waes en koelen dau behangen,
Wierdt by de grootste selfs in grooten danck ontfangen,
Als hun die yemant schonck; siet, oock een slechte braem,
Gehandelt na de kunst, was prinssen aengenaem.
Maer boven dit gewas, soo vindt men nutter dingen,
Die aen een swack gestel geen minder voordeel bringen:
De kappers van den brem sijn lieftal aen den mont,
En wie graveeligh is die achtse voor gesont.
De suur-boom2), wel bekent in al de naeste dalen,
De beyers, in haer verw foo root gelijck coralen,
De swarte krakekey en ander kleyn gewas,
Bevindt men menigmael dat heeten brandt genas.

Cap. XI.
Van de boom-vruchten met harde schelpen.
Hier is een ander vrucht, hier is dat Amarillis
2) Berberis.
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Ten hoogsten wel bevalt en best na haren wil is,
Komt hier, ô Coridon! en brenght de lieve maeght
Een fruyt, dat weynigh kost en efter haer behaeght.
Het is een herders gift, ghy kont geen beter kiesen,
Gaet, leght het in den korf gemaeckt van groene biesen,
En ciert dan uw geschenck met woorden van de kunst,
Soo vind'je voor gewis haer ongeveynsde gunst;
En soo ghy wenst het stuck ten beste voor te stellen,
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Seght, dattet is een fruyt van bijster harde schellen,
Maer dattet even wel is binnen wonder soet,
En dat sy tegen u aldus oock wesen moet;
Dat sy een lange tijt, met wonder harde streken,
Uw liefde tot den grondt scheen af te willen breken,
Dat nu dien stegen aert dient af te zijn geleyt,
En eens tot uwen troost het soete ja geseyt.
Komt op een ander tijt en brenght haer Ockernoten,
En als ghy in haer schoot die vruchten hebt gegoten,
Soo seght haer dat het fruyt is dienstigh voor senijn,
Maer datter by de noot oock ruyte dient te zijn.
En siet, op dit beleyt is mede wat te seggen,
Dat ick niet voor en heb hier breeder uyt te leggen,
Ghy, voeghter weder by de keest van uwen mont,
En siet, hoe ghy het stuck te passe brengen kont.
Weest ghy het boom-gewas, laet haer de ruyte wesen,
En seght dat dit vermengh veel qualen kan genesen;
Seght vorder, lieve vrient, dat hier te seggen valt,
Maer siet, dat uwe tongh niet al te los en malt.

Ovidius Metamorph I.
Het aertrijck metter ploegh of egge niet gewont,
Droegh, uyt een gullen schoot en uyt een vetten gront,
Al wat den mensche spijst: wat kruyt en bomen geven,
Dat is aen al het volck genoegsaem om te leven;
De vrucht van 't eycken-hout en van den wilden braem,
Die waren even selfs de prinssen aengenaem.

Cap. XII.
Van boom-vruchten met sachte schellen.
Komt hier, wie immer wras genegen om te snoepen,
Gy wordt hier tot een feest van uwen aert geroepen:
Hier is bevalligh ooft en ander boom-gewas,
En wat men immermeer van gulle tacken las,
Komt, pluckt nu metter hant en eet met volle kaken,
Maer wiltet niet te grof of niet te gulsigh maken;
Eet fruyten met bescheyt en na de rechte maet,
En let wat hinder doet en wat de mage baet.
Gy dient van al het ooft den rechten aert te weten:
De perssen zijn vergif door onvoorsichtigh eten,
De quee, de vijgh, de druyf, de mispel dient gemijt,
Ten zy men die gebruyckt op haren rechten tijt.
Den vroegen Abricok, den appel van granaten
Kan desen hinder doen, en genen weder baten,
De kunst geldt over al, en, waerom meer geseyt?
Geen sake dient gedaen als met een goet beleyt.
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Galenus in sijn Sesle Boeck.
Indiender yemant is begeerigh om te weten,
Wat peer of ander vrucht is nut te zijn gegeten,
Die neme dit gemerck: het fruyt dat niet en kraeckt,
Dat houtmen in 't gemeen dat alle monden smaeckt.

Virgilius in 't tweede Boeck van sijn Lant-bouwinge.
Uyt Meden is een vrucht1) in ouden tijt gesproten,
Die heeft een egger sap in hare schors besloten,
Daer kan geen beter dranck of nutter julep zijn
Voor nare spokery of ander slim fenijn;
Want schoon aen eenigh mensch door gif de leden swellen,
Het sap dat sal het lijf in beter wesen stellen,
Het kan meer bate doen als eenigh heylsaem kruyt,
Het is een vinnigh suur, het bijt de swadder uyt.
Dus als een stief-moêr poocht, door fellen haet ontsteken,
Haer voor-kint quaet te doen en haer verdriet te wreken,
Of dat een spoockster grolt en vreemde lagen brout,
Dit sap is, dat de doot met krachten wederhout;
De stam daeraen het wast is geestigh opgeresen,
En schijnt aen sijn gewaey een lauwerboom te wesen;
En soo men uyt den reuck geen onderscheyt en nam,
Het ware ja den boom die eerst van Daphne quam.
En schoon al ruyst de lucht met wonder harde vlagen,
Het blat dat kan een storm en harde buyen dragen,
Het bloeysel even selfs dat hout geweldigh vast,
Soo dattet op geen kou of sturen wind en past;
De Meden achtent hoogh en 't wordt van hen gepresen,
Vermits het van den stanck den adem kan genesen.

Cap. XIII.
Van suycker en kruyt.
Al wat men Hollandt noemt en zijn maer weynigh steden,
En Hollandts vrienden selfs en zijn maer weynigh leden,
En al van kleyn begrip; maer, des al niet-te-min,
Daer schuylen over al verscheyden wonders in.
Soo wie maer eens betreet den ringh van onse kusten,
Die vindt een schoon prieel vol alderhande lusten,
Al wat den Hemel sent of uyt der aerden groeyt,
Dat komt ons mette zee ter haven ingevloeyt.
Godt is gelijck een son, die duysent gulden stralen
Laet ons op kleynen tuyn gedurigh neder dalen,
Wat oyt aen boomen hingh of op de velden stont,
Dat komt hier aen het volck gevallen in den mont.
Wat lijdt het heet Brasil op heden felle flagen,
Om aen dit verre landt sijn vruchten op te dragen;
Hier is geen suycker riet, dat in de dalen wast,
1) Citroen.
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En noch wordt hier de jeught met suycker overlast;
Het Indisch rijck gewas van peper, foeley, noten,
Wordt hier gelijck het graen op solders uytgegoten;
Men pluckt hier geen caneel, geen ander edel kruyt,
Wy deelen 't evenwel met gantsche schepen uyt.
Bedenckt dit, Hollants volck, bedenckt den hogen segen,
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Die u door Godes handt soo wonder is verkregen,
In alle rijck gewas sijn uwe velden schrael,
Ghy noch, die niet en hebt, die hebtet altemael.

Varro by Isidorus 17. Origin.
By d'Indianen wast een riet,
Daer uyt syroop en suycker vliet,
Een vocht dat seem en honigh-raet
In soeten geur te boven gaet.

Cap. XIV.
Van den oorsaeck van het slachten der beesten, en het onderscheyt en
verkiesinge van 't vlees.
Ten is, gelijck het schijnt, noch heden niet geweten,
Wanneer dat eerst het vleesch by menschen is gegeten;
Het kruyt, gelijck men veel in oude boecken leest,
Dat is in langen tijt de beste kost geweest.
Nu wordt het vlees gesocht tot nadeel van de beesten,
En dat is aengenaem in alle blijde feesten,
En, na de kunste leert, soo voet'et alderbest;
Maer siet, dat ghy den buyck niet al te seer en mest.
Want het dient met bescheyt en onderscheyt gegeten,
En dit is wonder nut voor ons te zijn geweten:
Hier is een groot verschil waer sich een dier onthout,
Of op een schralen bergh, of in het groene wout:
En of het heeft verkeert ontrent de dorre landen,
Daer yeder voelt de son met heete stralen branden,
Dan of het in de kou gedurigh is gevoet,
En daer het in de snee sijn woningh hebben moet;
En of het kruyden eet, of anders harde basten,
Die maegh en ingewant gedurigh overlasten;
En of men eenigh beest ontrent den winter slacht,
Dan of men langer toeft en tot den somer wacht;
En of het in het bos sijn vryheyt heeft genoten,
Dan of het in de koy plach op te zijn gesloten;
Siet, dit loopt op het vlees. Maer leert dit voor het lest:
Is 't jonck en kort en mals, soo isset alderbest.

Ovidius. 15. Metamorph.
Hier voormaels in den gulden tijt,
Doe was de mensch met kruyt verblijt,
Of wel met ooft of soet gewas,
Dat yemant van de boomen las;
Maer niemant wasser soo verwoet,
Dat hy vermaeck nam in het bloet.
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Juvenalis Satyr. 10.
Daer is een edel gras vol geurs en wonder soet,
Dat in de Spaensche kust de jonge schapen voet;
Daer is een soete lucht en wonder klare beecken,
Die uyt een hoogen bergh of van de rotsen leecken,
Al dienstigh voor het vee; maer dat ick hooger acht,
Daer is in dat gewest een onbekende kracht;
Een stil en vreemt geheym als uyt de lucht gesegen,
Daer niemant recht en weet waer in het was gelegen;
Siet, daer uyt heeft het schaep hier vry al beter keest,
Als elders daer men eet van het onnosel beest.
Eet d'oogen van een viervoet dier,
Gebraden aen een luchtigh vier,
Maer van de vogels eet het breyn,
Dat is uw dienstigh, soo ick meyn,
Doch op dat'et gesonder zy,
Soo doet'er sout en peper by.

Cap. XV.
Van het vleesch der tamme vier-voetige dieren.
Komt, leert hier, Hollants volck, waerom dat aen de Joden
Het eten van het swijn door Moses is verboden,
En hoe het dient genut, en hoe, na rechten eysch,
Men eygent aen den mont het machtigh ossen-vleys.
Leert wijders dat het kalf is dienstigh om te slachten,
En dat geen wijsen kock het schaep en moet verachten,
Geen bockjen van gelijck terwijl het beesjen suyght,
En na de geyte-melck en na den elder buyght.
Een hamel van een jaer wilt dien oock niet versmaden,
Sy kan met nutte spijs een holle maegh versaden:
Maer wat het lam belanght, het dient te zijn gespaert,
En tot een ander tijt en meerder nut bewaert,
Maer siet, 't onnosel dier en kan het niet verwerven,
Het moet oock voor den mensch, gelijck sijn moeder, sterven;
O wreetheyt van het volck! wat gaet de menschen aen,
Een dier dat niemant let, een schaepje, dood te slaen!
My dunckt het heeft bescheyt een swijn te laten dooden,
En op sijn vetten rugh een gragen mondt te nooden;
Het is een gulsigh beest en dat niet goets en heeft,
Terwijlen dat het wroet en hier op aerde leeft.
Maer 't is een seltsaem werck een schaep of lam te slachten,
Die geven ons de vrucht van hare ruyge vachten,
Die geven ons haer melck en daer uyt goeden kaes,
En dat is aen den mensch een nut en voetsaem aes.
Maer, des al niet-te-min, schoon sy ons schattingh geven,
Sy mogen even wel by ons niet blijven leven,
Ons buyck is soo een wolf, ons mont soo grooten vraet,
Dat hem geen sachten aert, geen dienst te doen en baet.
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Ovidius 1. Metamorph.
Als d'eeuw van yser nam begin,
Doen kreegh den mensch een harden sin:
Hy smeed' een swaert met fellen geest,
En at den os, het trouwe beest.

Ovidius 15 Metamorph.
Waer heeft doch oyt een os een boose daet bedreven,
Dat hem soo licht de mensch gaet brengen om het leven!
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Hy is een neerstigh dier dat onse landen ploeght,
En staegh sijn trouwen hals tot sware lasten voeght.
De mensch die is onwaert te nutten vette granen,
Die beesten moorden derst, die ons den acker banen;
Den os heeft u gedient en vry een lange wijl,
Moet hy voor sijnen loon nu vallen voor de bijl?
Hy heeft een kalen hals in uwen dienst gekregen,
En kan oock even dat uw herte niet bewegen?
Gewis soo trouwen beest en van soo goeden aert,
Was nut te zijn verschoont en waert te zijn gespaert.

Ovidius 1. Fast.
't Is Ceres eerst geweest aen wien het gulsigh swijn
Een offer plagh te zijn,
Om dat het vraetigh beest den huysman schade doet,
En in het koren vroet.

Idem.
Soo wordt de springer van de hin,
Geoffert aen de Nacht-goddin,
Vermits hy uytroept metter daet
Den aenvanck van den dageraet.

Juvenalis Satyr. 11.
Als yemandt sijn geboorte-dagh,
Of ander feest te vieren plagh,
Dan was'et dat hy speck en ham
Uyt sijn beroockte schoorsteen nam,
En set'et voor een lieven vrient,
En die hielt sich dan wel gedient.

Martialis 13. Epigr. 53.
Brenght hammen voor den dagh van alderley gewesten,
Die uyt Westphalen komt dien hou ick voor den besten,
En schoon een machtigh swijn een gulsigh mensch vernuyght,
Set my een bigge voor die noch de moeder suyght.
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Ovidius 15. Metamorph.
Wat heeft het schaep gedaen! 't en leeft maer voor de menschen,
En 't geeft haer vette melck en wat sy vorders wenschen,
Sijn wol is aen het volck een decksel in der noot,
't Is nutter dat het leeft, als dat'et werdt gedoot.

Juvenalis Satyr. 15.
Al wat'er wolle draeght en moet niet zijn gedoot,
Het geeft aen menigh mensch een decksel voor den noot.

Cap. XVI.
Van wilt-braet.
Het wiltbraet dient bedacht en hier oock plaets gegeven,
Vermits dat hedendaeghs hier van de prinssen leven;
't Ginck eertijts anders toe, want, na men elders leest,
Soo is het tamme vee al mede wildt geweest,
Hier van is ons de jacht in ouden tijt gekomen,
Die heden wel te recht veel menschen is benomen,
't En is niet voor het volck, ten dient een yeder niet,
Dat hy met honden jaeght en wilde dieren schiet.
Laet heeren van het lant en groote prinssen jagen,
Die konnen dat beslagh en groote kosten dragen;
't Is beter dat het volck haer spijs in stilte koopt,
Als dat het na het wildt in woeste velden loopt.

Uyt de Spiegel.
Al heb ick tot het wildt een wonder groot verlangen,
Noch sal ick geenen haes in sijnen leger vangen;
Ick scheppe meerder lust, wanneer hy vaerdigh loopt,
Want 't heeft doch beter geur al wat men diere koopt.
Wel op dan, vluchtigh dier, waerom hier stil geseten?
Ghy dient niet sonder sweet of sonder stof gegeten,
Dat is uw beste saus; uw spier en smaeckt ons niet,
Als ghy uw sonder loop dus aen den jager biet.

Martialis 13. Epigr. 81.
Ghy sent my veel een haes en laet my vorder weten,
Dat hy sal schoone zijn die daer af heeft gegeten,
Tot seven dagen lanck. Maer Griet, dits enckel raes,
Of seker ghy en aet u leven genen haes.
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Martialis.
Van al dat om den Hemel sweeft,
Is 't snepje 't beste dat'er leeft,
Maer van het wildt-braet uyt het wout,
Den haes men hooghst in waerden hout.

Cap. XVII.
Van de vogelen.
Wy komen tot het heyr bekleet met dichte veêren,
En sien wat aen de maegh is beter om verteeren,
En wat'er dient genut, en wat'er dient gemijt,
En hoe dat yeder dingh heeft sijn besetten tijt.
Voor eerst laet ick het volck een nutten regel weten,
Dat als een vogel broeyt, hy niet en dient gegeten;
Maeckt spijse van den haen eer hy met hennen speelt,
Maer laet hem in het kot, wanneer hy jongen teelt.
'k En wil niet als in noot, 'k en wil u nimmer raden
Tot vogels die met vleesch haer hollen krop versaden,
't Is beter voor de maegh al wat van koren leeft,
En niet en is gemest, maer in het wilde sweeft.
Maer vraeghje, wat'er magh de beste vogel wesen?
Faisanten, waerde vrient, die worden hoogh gepresen;
Maer des al niet-te-min, soo hout een jongh patrijs
Noch beter voor de maegh en vry in hooger prijs.
Men seyt, hoe wel een mensch, door ongeregelt mallen,
De plage van Sint Job ten deele was gevallen,
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Dat hy genesen sou, alwaer hy diep gevat,
Indien hy maer patrijs, en anders niet, en at.
Wat dat de Paeu belanght, die heeft te schoone veêren,
My dunckt dat aen het dier geen vraet behoort te deeren:
Hy is te bijster fel en wonder onbeleeft,
Die aen een wreeden kock soo schoonen vogel geeft.
Maer wat de vogels raeckt die in het water leven,
En echter in het veldt en om den hemel sweven,
Al maeckt dit gantsche rot een grof en machtigh bloet,
Het is noch even wel gesonde luyden goet.
De stadt van Dorderecht die kan het ons getuygen,
Dat daer meest al het volck weet voetsel uyt te suygen,
Dat nut en dienstigh is; wel, acht dan onsen bout,
Die oock de Fransche kust in grooter waerden hout.

Horatius 2. Satyr. 4.
Krijght ghy misschien een spaden gast,
Op wien ghy niet en hadt gepast,
Soo doodt een hin en steeckts' in most,
Soo wordt haer vleesch noch malsse kost.

Martialis doet de Faisant spreecken als volght
Als Jason 't gulde vlies uyt Colchis had genomen,
Doen ben ick met den helt in Grieckenlant gekomen;
Te voren was alleen mijn huys en vaderlant,
Daer hy tot sijn gerief een koninghs dochter vant.

Martialis 13 Epigh. 67.
De Ringh-duyf is een spijs die kan de kracht vertragen,
Waer door een eerlijck man sijn vrouwe moet behagen;
Ghy, die het echte bedt wilt schudden na den eysch,
En cet de ringh-duyf niet, sy maeckt onwilligh vleys.

Horatius.
Hebt ghy een jonge paeuw voor uwen disch gebraden,
En dat ick met een hoen uw mage quam versaden,
Of vet cappoenen vleys in plaetse brengen wou,
Ick weet dat mijn gerecht u niet bevallen sou.
Maer opent doch een reys den grondt van uw begeeren:
Is 't om sijn staert te doen of om sijn gulde veêren?
Of is 't om dat het beest soo dier u komt te staen?
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Hoe dat het wesen magh, ten is maer enckel waen.
Al zijn de pluymen schoon, sy doen geen vogel smaken,
Het oogh wordt u verleyt door schijn en beusel-saken;
Het vruchtbaer hoender-kot verdient soo grooten prijs,
Als eenigh paeuwenvleesch of diergelijcke spijs.

Martialis 13. Epigr. 53.
Is u een ende toebereyt,
Soo eet'er van met onderscheyt;
De borst en hals is alderbest,
Dus sent de kock al wat'er rest.

Martialis 13. Epigr. 58.
Siet, wat een lever heeft de gans!
Sy overtreft het dier bykans,
Dies seyd' ick, als ick die besagh:
Ey, segh my waer dit schepsel lagh.

Cap. XVIII.
Van het gene dat van de dieren komt.
Ghy moet, ten zy ghy wilt, noyt levend' dier verslinden,
Daer is oock buyten dat wel voetsel uyt te vinden;
Daer is kaes, boter, melck, wey, eyers, honigh-raet,
Waer van oock menigmael een prinsse wordt versaet
Het nut van dese kost is metter daet te wijsen,
Maer dat het koe-beest geeft is boven al te prijsen.
Wie hier aen twijffel slaet, die sie maer Hollandt aen,
Dat laet aen alle kant sijn edel suyvel gaen;
Dat stort sijn rijck gewas in alle verre landen,
Vermits het dienstigh is voor alle grage tanden;
Dat stort aen alle kant, uyt sijnen vollen schoot,
Een dienstigh onderhout, een voetsel in der noot.
Prijst Spagniën, prijst haer ooft, en wat'er plagh te groeyen,
Ons Hollant prijst te recht de vruchten van de koeyen,
Van daer komt nutte kost ten goede van den mensch,
Van daer komt mont-vermaeck en vollen herten wensch.
Het ooft dat Spagniën sent en is maer eens te plucken,
Of is maer op een jaer voor eenmael uyt te drucken,
Maer dat een koe-beest schenckt is vry al rijcker schat,
Want tweemael op een dagh soo geeft'et edel nat.
Benijt dan Spagniën niet, benijt geen verre landen,
Al wast'er enckel gout of ander rijcke panden;
Danckt Godt, ô Hollandts volck! en hout u voorts gerust,
Godt regent enckel heyl op uw vermaerde kust.
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Het is de beste melck, wanneer de grage koeyen
Te midden in de Mey de groene kruyden snoeyen,
Want als het dorre stroo de kudde 's winters voet,
Dan is haer voetsaem soch in verre niet soo goet.

Cap. XIX.
Van visch.
't Is nu de rechte stondt te komen tot de visschen,
Die eertijts menigh vorst schier noyt en konde missen;
Lucullus hold' een rots tot in de woeste zee,
Om vissen uyt het diep te locken aen de reê.
Een visch heeft meerder prijs by wijlen moeten gelden,
Als schapen uyt de stal, als ossen uyt de velden;
Ja, wat aen eenen visch wel eer is uytgeleyt,
Daer kan een groot bancquet nu worden voor bereyt.
Maer wat van desen aert gedurigh plagh te woelen,
Of in den modder-sloot of in vervuylde poelen,
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Bant die van uwen dis. Maer van een klare beeck
Vangt daer een goede soo op 't eynde van de weeck.
De visschen van de zee die werden hoogst gepresen,
En soo die schubben heeft, daer kan geen beter wesen;
De vis van desen aert die hout men wonder goet,
Doch meest die sich onthout ontrent den hollen vloet.
Is 't niet een seltsaem dingh! een visch gewoon te rusten,
En die in stilte woont als in gestage lusten,
Is grondigh, sonder keest, en van een vreemde smaeck,
En geen besette mondt en vint'er oyt vermaeck.
Maer die met harden storm gedurigh werdt gedreven,
En door het woeste diep gedwongen is te sweven,
Die heeft een beter vleys en wordt'er om gesocht,
En wordt oock wel te recht om hooger prijs gekocht.
Het is hier met den mensch oock even dus gelegen:
Hem dient geen stille rust, maer eer een staegh bewegen,
Hem dient geen stille zee, maer eer een hollen vloet;
Want sonder voorigh leet en is geen vreugde soet.

Ausonius
Barbeel, die in uw quaetsten tijt,
Vry beter als te voren zijt,
Ghy hebt een gaef in u alleen,
Die geen dier oyt en was gemeen,
Dat is, dat u den ouden dagh
Maeckt beter als te voren plagh,

Seneca Episl. 108.
Oesters, Garnaet, Alykruycken,
Is geen kost voor alle buycken,
Want dat woont in harde schelpen,
Plagh den honger niet te stelpen;
Kreeft, en Steur, en Bosse-krabben,
Schoon sy ons de mage schrabben,
Zijn alleen voor geyle lusten,
Die ons noyt en laten rusten.
Ghy, die na den regel leeft,
Eet dat beter voetsel geeft.

Cap. XX.
Van den dranck, en eerst van het water.
Wy komen tot den dranck, de koelte van het leven,
Die kan een dorstigh mensch als weder adem geven,
Die kan een dorre ziel vernieuwen hare kracht,
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Schoon dat se leyt en sucht en van den dorst versmacht.
Maer leert hier, Hollandts volck, eer dat wy vorder komen,
Wat vocht tot uwen dranck is dienstigh ingenomen;
Niet alderhande nat en dient tot dranck bereyt,
Dus maeckt in dit geval een noodigh onderscheyt.
Het water was voor eerst een dranck voor alle menschen,
En niemant van het volck en konde beter wenschen,
Het bier was onbekent dat heden wonder doet,
En daer en werdt geen druyf getreden met den voet.
Men wist geen honigh-raet met water op te zieden,
Om voor een soeten dranck de gasten aen te bieden;
Neen, neen, een suyver nat was dienstigh aen den mont,
Het was gemeenen dranck en yeder bleef gesont;
Doch naer het eerste volck van Godt is afgeweken,
Soo woont'er slim vergif oock in de reyne beken,
Hier vint men seltsaem vocht dat suur en bitter smaeckt,
En elders killigh nat dat dicke kroppen maeckt.
Ghy, wilje na de kunst gesonde waters kiesen,
Waer van haer schoone verw geen maeght en sal verliesen,
Geen man sijn jeugdigh bloet; soo komt, geminde vrient,
En leert hier wat gekoockt of rau gedroncken dient.

Juvenalis 13e Schimpdicht.
Wie vont oyt vreemt de dicke kroppen,
Als hy genaeckt de koude toppen,
En onder hem de klippen siet,
Die al de werelt Alpes hiet?

Juvenalis Satyr. 6
Het water eerst gekoockt en dan met snee verkoelt,
Hier uyt is 't dat de Vorst1) geen kleyne lust gevoelt,
Te weten als sijn maegh, verhit door dranck en spijs,
Vereyst tot haer behulp de koude van het ijs.

Cap. XXI.
Van wijn.
O wijn, ô machtigh nat! ô wijngaerts soete vruchten!
Ghy doet de bleecke sorgh en alle droefheyt vluchten,
Ghy jaeght de vreese wegh en geeft een blooden man,
Dat hy oock voor een prins vrymoedigh spreecken kan.
Hy schijnt hem vet te zijn, schoon dat hy bijster schrael is,
Hy beeldt hem rijckdom in, al is hy maer een kalis,
Hy pocht op sijn beleyt, en niemant sijns gelijck;
Een hooft vol soete most dat is een koningrijck.
Indien een jonge vrou uw krachten komt te smaken,
1) Nero
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Ghy sult haer gulle jeught, haer lusten gaende maken,
En alsse boven maet haer met uw vocht begiet,
Sy kent haer eygen man, haer echten hoeder niet.
Ghy kont door uwe hulp een dommen geest verlichten,
Ghy kont een traegh verstant een vaersjen leeren dichten,
Ghy maeckt dat menigh vorst sijn hoogen staet vergeet,
En, als het hem betaemt, sijn plichten niet en weet.
Maer ghy noch even wel, gelijck wy konnen mercken,
En pleeght niet over al op eene voet te wercken:
Hier wordt een destigh man door u gelijck een schaep,
En daer een hoogh gemoet gelijck een rechten aep;
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En sooje noch een reys voor hem wilt laten tappen,
Hy sal in korten stondt gelijck een exter klappen;
En soo ghy vorder gaet, een mensch die wordt een swijn,
Siet daer, ô soete jeught! de krachten van den wijn.

Ovidius.
Gelijck onmatigh spel ontrent de jonge vrouwen
Kan menigh ongemack en vreemde plagen brouwen,
Soo baert ons oock de wijn, gedroncken sonder maet,
Verswackingh in de kracht en menigh ander quaet.

Cap. XXII.
Van bier.
Wie kander van het bier den rechten aert beschrijven,
En of het dienstigh is voor alderhande lijven,
Dewijl het wordt gekoockt uyt alderhande graen,
En dat'er seltsaem kruyt oock onder wordt gedaen;,
De waters even selfs zijn niet van eender krachten:
Het eene wordt geput uyt ongesonde grachten,
Het ander uyt een beeck of uyt een driftigh zant,
Het ander uyt een poel of uyt een siltigh lant.
Ick sal dan, Hollands volck, in weynigh hier besluyten,
En op dit gantsch beslagh een korten regel uyten;
Maeckt, dat sich uwen dranck in dese palen hout:
Niet al te bijster jonck niet al te lijdigh out.

Schimp-dicht vyt de Grieksche Epigrammata tegen het Bier.
Wat zijt ghy, lieve vrient? sout ghy wel Bacchus wesen,
Van alle man bemint van yeder een gepresen,
Van Jupiter geteelt? neen, die en zijt ghy niet,
Gelijck men aen uw verw en al uw wesen siet;
Ghy zijt van quaden reuck en uwe dampen stincken;
O 't is een ander nat waer van de Goden drincken,
Dat heeft een frissen geur en vry al beter smaeck,
My dunckt ick word' een Godt, als ick het vocht genaeck.
Voorwaer, ghy zijt geteelt daer noyt een wijngaert groeyde,
En daer noyt Ackerman haer gulle rancken snoeyde;
Ghy kreeght uw wesen niet uyt soo een edel hout,
Maer uyt een brouwers kuyp en vunstigh gersten mont.

Cap. XXIII.
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Van taback.
DE TABACK-BLASER SPREECKT:

Wat magh'er eenigh volck speck, vlees, of hammen wenschen,
Al dat maeckt drabbigh bloet en onvermeuge menschen.
Voor my ick weet een spijs die ick al beter hou,
Die draegh ick in mijn sack of in mijn wijde mou.
Kom, let op mijn bedrijf, ten zijn geen slechte saken,
De kock dien ick gebruyck dat zijn mijn eygen kaken,
Mijn keucken is een pijp, een doos mijn schapperae,
Die draegh ick even staegh waer dat ick henen gae;
Een bladt is mijn gebraet. Van hier, ô grage monden!
De schoorsteen is mijn neus, is dat niet wel gevonden?
En roock dat is mijn dranck; wat pas ick op de wijn?
Ick kan oock sonder hem gerust en vrolijck zijn.
'k En hoef aen geen servet mijn handen af te vegen,
Een kleyntjen wel gebruyckt dat is een grooten zegen;
Wel, laeckt my dien het lust. Het is een rustigh man,
Die met de minste kost hem vrolijck maken kan.

Cap. XXIV.
Van zout.
Het sout is wonder nut, het moet'et al bewaren;
Wie kander sonder dat in verre landen varen?
Al wat den mensche voet, al wat men suyvel hiet,
En deught niet sonder sout noch sonder peeckel niet.
Geen kock en kan bestaen, geen meyt en weet te koken,
Soo haest als haer het zout en peeckel heeft ontbroken;
En wie de tafel deckt en zout daer op vergeet,
Die toont dat hy sijn Ampt in geenen deel en weet.
Zout dient ontrent het vlees, het dient ontrent de vissen,
Dies kan men beter gout als zout op aerde missen;
Maer hier en over al soo dient de middel-maet,
Want als men die vergeet, soo wordt het goede quaet.

Cap. XXV.
Van de beweginge en ruste des lichaems.
Een die gesontheyt wenst die moet hem staegh bewegen,
Dat is de rechte grondt van soo gewensten zegen;
Speelt, jonckheyt, met den tol of met den harden bal,
Of jaeght een vluchtigh wilt in eenigh lustigh dal.
Of roeyt een schuytjen voort, of rijt op snelle paerden,
Of opent met de spaê den boesem van der aerden,
Ter eeren van den hof, op hope van de vrucht,
Soo tijt het bleeck gespuys, de sieckten, op de vlucht;
Soo wordt het innigh vyver, de gronden van het leven,
Verwackert, fris gemaeckt, en uit den slaep gedreven;
Soo wordt het lichaem sterck, en al de binne-kracht,
Indien het somtijts flaeut, in beter stant gebracht.
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Wel, vrienden, reptje dan, want stil en ledigh wesen
En werdt noyt door de kunst den menschen aengewesen,
Het water als het rust dat wordt in korten vuyl,
En van een klare beeck soo wordt een modder-kuyl.

Ovidius 1. de Ponto. 5.
Met ruste is de geest en oock het lijf gepast,
En beyde die vergaen door al te stagen last.

De Ponto. 6.
Wanneer het water stille staet,
Wanneer de mensche ledigh gaet,
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Wanneer het yser rusten moet,
Niet een van drie en blijster goet.

Cap. XXVI.
Van slapen en waken.
Hoe kort is onse vreught en van hoe weynigh uren!
Al wat men blijdschap heet en kan niet lange duren,
Te midden in het spel of in het blijde feest,
Daer siet men menigmael een lichaem sonder geest.
Gaet, kiest tot uw vermaeck het puyckje van de lusten,
't En is als geenen tijt, de sinnen willen rusten;
Geselschap, soete wijn, gesangh en snaren-spel,
Een nacht-waeck sonder meer verkeert'et in gequel.
O slaep! ghy zijt een salf voor alle droeve saken,
Ghy kont de sinnen nieu en weder lustigh maken,
Ghy zijght dan over ons wanneer het licht vergaet,
Maer des al niet-te-min, soo doet het in de maet.
Te veel in ruste zijn en al te langh te waken,
Dat kan ons allebey onnut en deusigh maken;
Gesellen, met een woordt: de maet geldt over al,
En waer men die vergeet, daer baert'et ongeval.

Tibullus 3. Eleg. 4.
De slaep-godt is geweldigh soet,
Hy doet de krancke sinnen goet.

Cap. XXVII.
Van ap-setten en behouden, als oock van het by-slapen.
Hoe kranck is ons gestel! hoe vaerdigh om te sterven!
Een wint te seer geperst die kan een mensch bederven,
Het water opgestopt dat brenght hem in de noot,
En ick en weet niet wat dat brenght hem aen de doot,
Doet wat natuer vereyst, dat sal u konnen baten,
Wat pooght om uyt te zijn dient uyt te zijn gelaten;
Men geeft noch wat verdraghs schoon dat men honger lijt,
Maer als'er afganck perst dan schaet de minste tijt.

Celjus lib. 1. Cap. 1.
Een sacht, een reyn en vrolijck bedt,
Daer voor men twee paer schoenen set,
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Dat is den mensch een nutte saeck,
En kan hem dienen tot vermaeck,
Indien hy na den regel gaet,
En hout de gulde middel-maet;
Maer die, met lusten opgevat,
Spilt al te ruym sijn dierbaer nat,
Dies rijck en kan niet lange staen,
Maer sal in korten ondergaen;
De geest en oock het lichaem queelt,
Wanneer de lust te dertel speelt;
En zijt ghy swacker alsje plaeght
Eer datje by uw vrouwe laeght,
Soo leght uw saken beter aen,
Want, vriendt, ghy hebt te veel gedaen;
Weest daerom, hier en over al,
Niet al te wijs, niet al te mal.

Hoe en op wat manieren de verhaelde middelen, in elck gedeelte des
Ouderdoms, tot de gesontheyt moeten worden gebruyckt.
Cap. I.
Hoe by een yegelijck in 't gemeen de gesontheyt moet bewaert woeden.
Treedt dieper in het werck en leert gemeene gronden,
Die tot uw lijfsbchout de kunst heeft uytgevonden,
Leert, hoe men spijs en dranck en lucht gebruycken moet,
Ten eynd' in u ontstae een fris en jeughdigh bloet.
En om tot uwen dienst een weinigh hier te seggen,
En tot het vorder werck den gront te mogen leggen,
Soo leert van heden aen, als voor den besten raet,
In alle dingh te gaen na rechte middelmaet.
Geen mensch en zy te luy, geen mensch en moet de leden
Tot al te grooten werck en stagen last besteden;
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Hebt niet te schralen kost, hebt niet te gullen keel,
En slaept niet al te langh, en waeckt niet al te veel.
Gewent u niet te licht, om op gesette stonden
Te nemen medecijn, en vast te zijn gebonden
Aen regels van de kunst: en neemt geen drancken in,
Om ick en weet niet wat, of uyt een luchten sin;
Door vasten, stil te zijn, of door gerust te leven,
Wordt dickmaels sonder meer een koortse weghgedreven.
Weest matigh, dertel volck, ghy kont oock sonder kost,
Van pijn en ongemack, van sieckten zijn verlost.

Hippocrates 3. Aphoris. 52.
Al watter uyt den regel gaet,
Dat is voor alle menschen quaet,
En daerom dient, na rechten aert,
De gulde middel-maet bewaert.

Hippocrates 2 Aphor. 50.
Al wat den mensch staegh wedervaert,
Wordt als sijn ingeboren aert.

Boethius I. de Cons. Phil. 7.
Pooght ghy een stillen geest en welgestelde sinnen,
Pooght ghy een vasten stant in uw gemoet te winnen,
Siet hier een korte les die wonder veel besluyt:
Jaeght hope, jaeght den angst, jaeght druck en blijdschap uyt.
Daer is geen beter wegh om wel te mogen leven,
Als aen dit grilligh volck geen tijt of plaets te geven;
Want konje dat gewoel niet wijsen van der hant,
Ghy wordt, gelijck een slaef, gehouden aen den bant.

Celsus I. de re. Med. I.
Het is by wijlen nut, met drancken af te drijven
Het slijm dat in de maegh of elders plagh te blijven:
Maer als men dat te veel of sonder reden doet,
Soo wordt na rechten eysch het lichaem niet gevoet.
En daerom wordt de mensch verswackt in al de leden,
Dat leert de ware daet en oock de wijse reden;
En swackheyt is de gront en als een vruchtbaer zaet,
Waer uyt de bleecke koorts en ander quael ontstaet.
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Al die haer billen,
Gewennen tot pillen,
Haer oogen tot brillen,
Die moghen wel stillen
Haer malle grillen,
Ten zy sy willen,
Haer leven spillen.

Hippocrates
Die 't lijf gesont behouden wil,
En wese niet gedurigh stil,
Maer plege staegh een matigh werck,
Dat maeckt de swacke leden sterck,
En word' oock niet te seer gevoet,
Dat is voor ziel en lichaem goet.

Cap. II.
Waer de ouders op moeten letten in 't teelen der kinderen1).
Een die genegen is na rechten eysch te schrijven,
Hoe dat men langen tijt magh fris en jeughdigh blijven,
Dien is ten eersten nut dat vlijtigh zy gelet,
Wat regel noodigh is omtrent het echte bet.
Al die maer vunsigh saet in haren acker saeyen,
En kunnen anders niet als snode vruchten maeyen,
En wie dat huysen bout en quade gronden leyt,
Heeft sich maer enckel leet en moeyte toebereyt
Ghy, die eens Naso laest om wel te leeren minnen,
Leert hier te deser tijt, hoe kinders zijn te winnen;
De kunst heeft wonder in, schoon ghy veel dingen weet,
Hier dienen even wel uw sinnen in besteet.
Komt, leert dan na den eysch een jonge vrou beslapen,
Om uyt het echte bedt bequame vrucht te rapen;
Want die hier na de lust en buyten reden gaet,
Beklaeght sijn dom gewoel wanneer het is te laet.

Den Poeet Hesiodus.
Verkiest bequamen tijt om wel te mogen paren:
Een man beginne werck ontrent sijn dertigh jaren,
Een vrijster magh het doen ontrent de seventien,
En eer om wel te gaen en magh het niet geschiên.
Genaeckt geen echte vrou wanneerje zijt beschoncken,
Ghy zijt dan niet bequaem als om te leggen roncken;
't Is hinder aen het landt als yemant qualijck mint:
1) Is te letten, dat aangaende de voort-teelinge, en hoe het selve behoorlijck, en met na den
vleesche behoort te worden in 't werck gestelt, in het derde deel van het houwelijk (overlange
by desen schrijver uytgegeven) in 't breede is verhandelt, en kan aldaer by den leser worden
nagesien, en mach dan daer by voegen 't geene dat hier uyt verscheyden andere schrijvers
nader wordt aengewesen.
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Een ongeregelt bedt, een ongeregelt kint.
Maer om met goet verstant dit uyt te mogen wercken,
Soo dient op dit bedrijf de leser aen te mercken,
Dat wel geen droncken hooft kan nut en dienstigh zijn,
Dat is een gulsigh mensch, verwonnen van de wijn;
Maer wie dat edel nat soo matigh heeft genoten,
Dat slechts een soete vreught is uyt de wijn gesproten,
En dat het machtigh vocht niet verder is gegaen,
Soo magh, seyt ons de kunst, het teelen wel bestaen.

Ovidius 2. de Arte Amandi.
Men hout, wanneer de wijn is matigh ingenomen,
Dat uyt het echte werck dan gauwe kinders komen,
Maer hier dient wel besorght te houden rechte maet,
Ten zy men hinder soeckt omtrent het echte saet.
Maer hier wordt nu gevraeght, wanneer men sal beginnen
Te naken tot de vrou om vrucht te mogen winnen;
De kunst heeft ons geleert, dat voor het echte zaet

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

814
Is best te doen het werck ontrent den dageraet;
Dan heeft de maegh geteert, dan zijn de binne leden,
Gesuyvert mette nacht van alle rauwicheden,
Dan zijn de geesten fris, wanneer men heeft gerust;
Maer wie des avonds teelt die siet meer op de lust.

Een geval seker vermaert medecijn voorgekomen, gelijck Dr. beverwijck
't selve verhaelt in het tweede deel van de schat der gesontheydt in 't
tweede capittel.
Moy Geertruyt eerst getrout, die was gesint te weten,
Wanneer men alderbest den echten acker spit,
Een geestigh medecijn beneffens haer geseten,
Bedacht hem op de vraegh en sey ten lesten dit:
Wanneer de dageraet haer rosen komt ontluycken,
Dan is het spel gesontst en voor de leden goet;
Maer die ontrent de nacht haer echte deel gebruycken,
Genieten meerder lust en vinden meerder soet.
Wel (sey de jonge vrou), soo wil ick dan besorgen,
Te plucken in het bedt de vruchten van de jeught,
Vooreerst, om wel te zijn, ontrent den rooden morgen,
En, als het avondt werdt, dan om de soete vreught.

De oude hebben gaerne gesien dat de kinderen haren vader geleecken,
gelijck het blijckt by het bruylofts gedicht van manlius torquatus en julia.
catullus spreeckt
Ick wensche dat een aerdigh kint,
Het schoonste dat men yewers vint,
Het soetste van de gantsche stadt,
In uwen schoot gedoocken sat.
En dat het, met een soeten lagh,
Sijn vader wenste goeden dagh,
Sijn vader even soo geleeck,
Dat yemant, die het maer bekeeck,
Terstont aen 't kroos en wesen sagh,
Wie dat de vader wesen magh,
Ter eeren van de rechte trou,
En u ten goede, waerde vrou!

Verhael van thomas morus.
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Na dat Jan Albeschick getrout was binnen Lonnen,
Soo hadt hy metter tijt al menigh kint gewonnen,
Maer als de goede Jan den gantschen hoop bekeeck,
Soo vondt hy onder hem niet een dat hem geleeck.
Dit heeft sijn lossen kop te bijster seer gespeten;
Hy meende dat het wijf hadt achter uyt gesmeten,
En watter yemant doet en watter werdt geseyt,
Het stuck by hem gelooft en werdt hem niet ontleyt.
't Geviel om dese tijt dat Trijn een soontje baerde,
Dat schier in alle dingh na sijnen vader aerde;
Dit heeft het grilligh hooft in volle daet bemint,
Hy meynde dat alleen dit was sijn eygen kint.
Maer siet, een kluchtigh quant die quam met hem te spreken,
En seyde: lieve maet, ghy seylt verkeerde streken,
Hebt gy geen vaster grondt omtrent een echte vrou,
Soo waerje beter noyt gekomen in de trou.
Siet, als een dertel wijf laet haren acker telen
Van yemant, wel gewoon met haer te komen spelen,
En dat sy seker weet haer man is in de stadt,
Soo isse van den anghst gedurigh opgevat;
Sy is geheel ontset en al haer sinnen schromen,
Dat hy sal daer ontrent en by den handel komen:
Hierom soo wordt sijn beelt soo diep in haer geprent,
Dat sy het aen de vrucht ten vollen oversent;
Haer man is daer te sien; siet, dus soo gaen de saken,
Men kan op dit geheym geen vaste gronden maken:
Of 't kint sijn vader lijckt of dat het anders gaet,
Ten maeckt geen vrouwe goet, ten maeckt geen vrouwe quaet.
Het gaet'er seltsaem toe, als mans en jonge vrouwen
Ten goede van het landt den soeten acker bouwen,
Nature doet haer werck, doch waer en hoe en wat,
Dat heest tot heden toe geen menshe recht gevat.
Daer stont doen Jan en keeck, en gaf het spel gewonnen,
En heeft sijn ouden luym na desen noyt begonnen.
Wel vrienden, alsje scherst of soete reden drijft,
Maeckt staegh dat man en vrou in goede vrede blijft.

Lucretius lib. 4.
In 't bedt te weeligh zijn belet het vruchtbner telen,
En daerom moet het wijf niet al te dertel spelen;
Want in een lossen doel, daer in dat yemant schiet,
En treft men noyt het wit waerop de schutter siet.

Cap. III.
Teel-konst voor de gene die genegen zijn haer gesin en met eenen de werelt
te vermeerderen
Indiender yemant is begeerigh om te weten,
Hoe dat de minneplicht behoort te zijn gequeten,
Dit let op dit geschrift en op de beddewet,
Die u hier door de kunst voor oogen wordt geset.
In 't soetste van de Mey, wanneer de velden bloeyen,
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De kruyden jeugdigh staen, de boomen lustigh groeyen,
Als ghy dan hebt gerust, de mage wel geteert,
En dat u geen verdriet of swaer gepeyns en deert,
Uw leden zijn verquickt, vermoeytheyt weg genomen,
En dat in hare plaets de geesten zijn gekomen,
Soo dat uw jeugdigh bloet, als van den slaep verweckt,
Wordt gaende door het lijf en na de vrouwe streckt,
En dat uw soete duyf heeft wel-gestelde sinnen,
En leden wel bequaem om zaet te mogen winnen,
Soo roept tot uw behulp den vader van de trou,
Begeeft u dan met ernst ontrent een jonge vrou,
En doet dat u betaemt; en, naer uw reyne lusten,
Soo wilt noch op het bedt een weynigh blijven rusten,
Oock sluymert noch een wijl; of soo u slaep ontbreeckt,
Soo maeckt dat ghy alleen van soete dingen spreeckt.
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Een quelligh bedt-gepraet en dient geen jonge vrouwen,
En past geen echte mans die haren acker bouwen;
Ghy dan, jaeght bange sorgh en droefheyt op de vlucht:
Een acker eerst bezaeyt die wil een sachte lucht.

Cap. IV.
In hoe veel maenden een kindt voldragen wort
Het is een out verschil en overlangh gedreven,
Waerom men in het recht niet selden heeft gekeven,
Hoe langh een echte vrou haer kinders dragen kan,
Om niet verdacht te zijn van eenigh ander man.
Daer is een vasten tijt dien alle beesten dragen,
Een hont en heeft niet meer als hondert twintigh dagen,
Tien maenden hout een paert sijn veulen in den bant,
Twee jaren geeft het volck den grooten oliphant.
De tijt van hare dracht die wordt hun lanck gegeven,
Naer mate van het beest, of naer het plagh te leven.
Is 't groot of leeft het lanck, soo heeft'et meerder tijt
Als yet dat kleynder is, of haest ter aerden glijt;
Doch wat de menschen raeckt, men kent geen vaste stonden,
Daer aen een vruchtbaer wijf in desen is gebonden,
Soo dat haer goeden naem niet eens in twijffel staet,
Schoon sy een langer tijt als negen maenden gaet;
Doch wilder eenigh mensch dit naerder ondersoecken,
Die magh sijn oogen slaen op langh geschreven boecken;
Voor my, ick schaf het af hier dieper in te gaen,
Maer wijs op dit bedrijf geleerde schrijvers aen1).

Cap. V.
Van den arbeyt, en het ampt der vroê-vrouwex.
Het wonderbaer geheym, den inganck van het leven,
Dient mede voortgebracht en na de kunst beschreven;
Want als men quaet beleyt ontrent het baren vint,
Het schaet'er twee gelijck, de moeder en het kint.
Wel aen! de vrucht is rijp, sy kan niet langer dueren
In dat versegelt slot; bereyt de kinder-lueren,
De moeder voelt gewoel, de leden zijn ontstelt,
Het kint wil meerder lucht en soeckt een open velt.
Hier dient een handigh wijf in dese kunst ervaren,
Die schickt voor al het werck om wel te mogen baren;
Die leert de jonge vrou hoe sy haer voegen moet,
Als sich de vrucht beweeght en tot de reyse spoet.
Die weet het teêr gewas al sachtjens af te leyden,
En kan het van de pees en van de moeder scheyden.
Die weet het tanger lijf, het kiecken-murruw vleys
Te vatten daer het dient, te keeren na den eysch.
1) Van dese Materie hebben geschreeven Joubert, Ranchin, Montagne, Beverwijck, enz.
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Ghy, weest dan hier besorght om wel te mogen kiesen,
Indien ghy niet en wilt uw goeden stant verliesen.
Het raeckt u, jonge vrouw, en u, ô deftigh man!
Dus roept hier niemant toe als die het ambacht kan2).
Veel die in barens-noot ontrent de vrouwen komen,
Die hebben even hier veel dingen onder-nomen;
De maeghdom soo het schijnt en wat'er is ontrent,
Die is, gelijck men roemt, ten vollen haer bekent,
Sy brengen tot het werck soo wondervreemde streken,
Het schijnt sy van een hof vol groote kamers spreken,
Ja, bouwen in een maeght, of in haer teêren schoot,
Een princelijck paleys by naest een mijle groot.
Wat pooght dit kluchtigh volck van onbekende saken
De rechters even selfs by wijle wijs te maken,
Te weten, als misschien de vrijster is verdacht
Te zijn òf wegh gevoert òf oock te zijn verkracht.
Maer als men dit geheym wil nader ondersoecken,
Of uyt de ware daet of uyt geleerde boecken,
Soo blijckt'et dat men niet hier van en ondervint,
Als ick en weet niet wat, of maer een schralen wint.
Ick sie dat al het werck dat dese vrouwen drijven,
Alleen maer wordt geacht als klap van oude wijven;
Ghy, vrient, gebruyckt een maeght gelijckmen voortijts plagh,
En laet de maeghdom zijn al watse wesen magh.
O maeghdom, dier juweel! wie kan u recht beschrijven,
Wie kan u in het gout of in het koper drijven;
Wie kander schilder zijn van dat men noyt en sagh,
En dat men nimmermeer met handen raken magh!
Ghy zijt een diep geheym, daer van de rechte gronden
By niemandt zijn gesien, by niemandt ondervonden;
Men lese, men besie, men soecke wat men wil,
Ghy stelt noch even wel de wereldt in verschil.
Wat is'er al te doen, wat is'er al te klappen
Van uw bescheyden aert en wonder eygenschappen,
Maer 't is al sonder slot: want uw verholen schat
En wordt door geen vernust na rechten eysch gevat.
Ghy, wacht dan, wie ghy zijt, door ver-gesochte reden,
Of door een diep vernuft in dit paleys te treden,
De maeghdom heeft te veel dat niet geweten dient,
Een die haer niet en kent dat is haer beste vrient.
Els, in haer eerste jeught, die wou geduerigh weten,
Waer dat de maeghdom lagh of waer sy was geseten,
Sy seyde menighmael, indien men 't haer versweegh,
Dat sy wou elders gaen tot sy dees kennis kreegh.
Haer voedster was beducht om dit naeu-keurigh vragen,
En vreesde dat het dier dit elders mocht gewagen;
Dies sloot sy in een doos een ongetemde vinck,
Daer mede sy in haest tot onse vryster ginck.
Siet, Elsje! sey de vrou, hier binnen leyt verholen
Dat u door mijnen raet ten dierste wordt bevolen;

2) Veel Vroê-vrouwen hebben ondernomen te oordeelen van de eygen teykens der Maeghdom,
en of een vrou mensch maeght is of niet. Het welck by de geleertste van de kunst
volkomentlijcken wordt tegen gesproken, stellende sulcks buyten reyck, niet alleenlijcken
van de vroe vrouwen, maer oock van de ervarendste medecijnen. Siet hier op Ranchin I. de
morb virg. Joubert 5. des Err Pop 4. Fragoso 2. Chirurg. Univers.
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Ick doe noch, soo ghy siet, ten lesten uwen sin,
Hier is dat wonder dingh, hier sit de maeghdom in;
Doch mits ghy dese gunst van my nu hebt genoten,
Wat ick u bidden magh, soo hout de doos gesloten,
Want soo dat schoon juweel eens krijght de ruyme lucht,
Het sal van stonden aen gaen tijden op de vlucht.
De voedster had geseyt, maer sy was nau vertogen,
De doos is opgedaen, de vogel wegh gevlogen;
Daer stont doen Els en keeck, vervult met enckel spijt:
Een die haer maeghdom vint, die is haer maeghdom quijt.

Cap. VI.
Dat het eerste sogh van de kraem-vrou de jongh geboren kinderen nut en
dienstigh is.
Maer siet, het kint is hier, het kint dat is gescheyden
Van daer het was geplaetst. Wilt voetsel gaen bereyden,
De mondt, de teêre mondt dient nu te zijn gevoet,
Maer niet gelijck men plagh of als men heden doet.
Want schoon men menighmael ten hartsten heeft gedreven,
Dat hier geen moeder selfs het voetsel dient te geven,
En dat aen hare borst geen kindt en dient geleyt,
Vermits haer rauwe melck niet recht en is bereyt;
Wilt efter dit geheym wat naerder over leggen,
Ghy sult'et anders doen, ghy sult'et anders seggen.
Natuere, Godes handt, die weet'et watse doet,
En hoe een swacke vrucht behoort te zijn gevoet.
Het nieuw en biestigh sogh is nut aen teêre magen,
Om daer het taeye slijm met krachten uyt te jagen.
Syroop van rosen selfs, of ander medicijn
En kan in dit geval niet goed of dienstigh zijn.
Waerom soeckt yemant baet in kruyt of vremde drancken?
Gebruyckt des moeders borst ghy sult'et u bedancken.
Gaet, siet eens ambachts-man, of boer of herders kint,
Hoe dat'et geen behulp als aen de moeder vint;
De moeder sooght haer vrucht by naest ter eyger ueren,
Dat sy met barens-noot haer vreughde moet besueren,
En des al niet-te-min, het kindt dat is gesont,
Al sooght het enckel biest oock met een teêren mont.
Wat vrouw Natuere werckt, dat heeft besette reden,
Daer komt geen biest om niet in uwe teêre leden;
Wel aen dan, jonge vrou! die op uw baren gaet,
Waer toe hier vreemt behulp? Gebruyckt hier eygen raet.

Cap. VII.
Dat elcke moeder haer eygen kinderen, soo het mogelijck is, behoort te
soogen, of anders wat minne sy sal verkiesen.
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Wanneer den milden Godt u kinders heeft gegeven,
En dat uw beyder jeught in haer begint te leven,
Siet daer een soete vreught, een wettigh tijt verdrijf,
Ten goede van de man en van het echte wijf.
Hier is de rechte stondt, dat alle moeders pogen
Het nieu-geboren kindt met eygen borst te soogen.
't Is onrecht dat het wijf ontrent een teêre vrucht
Niet recht en stelt te werck de waere moeder-sucht.
Uw tepels zijn gemaeckt, niet om uw borst te çieren,
Maer liever tot gebruyck van uwe teêre dieren,
Ey, voedt hier met de melck de vrucht van uwen buyck,
Dat is sijn eygen werck, sijn vreught en reyn gebruyck.
Siet alle dieren aen, die in de diepe kuylen,
Die in het woeste bosch, of in de rotsen schuylen.
Niet een van al den hoop, soo vinnigh of verwoet,
Dat niet met eygen borst sijn kleyne jongen voet.
Siet, hoe den bogaert-man versnoeyt de snode tacken,
Die haer gewassen fruyt ter aerden laten sacken,
Eer dat'et is gespeent; geen boom en isser goet,
Die niet sijn jongh gewas ter voller rijpte voet.
Het was een groote vreught, eens binnen u te dragen
Yet ick en weet niet wat, dat noyt de menschen sagen;
Nu dat'et u besiet en op sijn moeder lacht,
Soo laet uw moeder-sucht vernieuwen hare kracht.
Wilt uwes eygen vlees en uwer vrucht erbermen,
Nadien het aerdigh dier tot u begint te kermen,
Tot u sijn handen reyckt en klopt aen uwe borst,
Om daer, gelijck het dient, te laven sijnen dorst.
't Is vry een wijt verschil als eygen moeders soogen,
En met een open borst een gunstigh herte toogen,
Als dat een vreemde min uw vrucht als voetster heeft,
En dickmaels aen het kindt gestoorde borsten geeft.
Sy, die een teêr gewas laet eygen borsten suygen,
Sal uyt een gunstigh hert haer leden vlijtigh buygen,
En schoon het doet haer wee, sien acht de pijne niet,
Maer voelt een stage vreught, als sy haer maecksel siet.
Als maer de teêre mondt nu wat begint te quelen,
Te gapen naer de mem en met de borst te spelen,
Dat maeckt een geestigh sogh, al was het eerst beswaert,
Gelijck de gulde son een droeven hemel klaert.
Gebruyckt dan, jonge vrou, gebruckt uw reyne flessen,
Om aen de teêre vrucht sijn dorst te mogen lessen:
Een die haer kinders baert is moeder voor een deel,
Maer die haer kinders sooght is moeder in 't geheel.

Galenus.
Laet yemant eenigh lam een geyten elders suygen,
Het krijght een geyten aert, de wolle sal 't getuygen;
Want schoon sijn eerste bont was uyttermaten sacht,
Het krijght door geyten-melck een harde geyten-vacht.
Men leest van seker kindt, in bossen opgetogen,
Dat uyt een vuyle seugh sijn voetsel had gesogen,
Dat als het grooter wert en hooger was bejaert,
Soo haddet in der daet een rechten sengen aert:
't En was niet uyt den dreck of modder oyt te keeren,
Het rolde door het slijck oock met sijn moyste kleeren,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

817
Het vont sijn besten dranck ontrent een vuyle plas,
En niet en achtet schoon als datter leelijck was.
Het is een Frans gebruyck een geytjen uyt te kiesen,
Wanneer de voedster-wijfs haer eerste soch verliesen,
En dan soo komt het kint, soo dickmaels als het dorst,
En voeght sijn teêre mondt ontrent de geyten-borst.
Het wicht aldus gevoet heeft wonder vreemde grillen,
Heeft ick en weet niet wat, dat niet en is te stillen,
Het trippelt alle tijt en staegh een nieuwe sprongh,
En draeght sich over al gelijck een geyten-jongh.

Pierre Matthieu dans son Histoire de France.
Leert hier, ô jonge vrou, wat onbekende vlecken
Uw kinders uyt de melck van vreemde borsten trecken;
Leert hier, ô jonge vrou, gelijck de daet betuyght,
Dat yemant beestigh wordt, wanneer hy beesten suyght,
Hoe menigh eerbaer wijf heeft dochters opgetogen,
Die buyten alle tucht en in het wilde vlogen!
Men wist niet hoe het quam, maer die het ondersocht,
Vont dat haer voetster-wijf niet veel en had gedoght.
Hoe menigh aerdigh kindt, gesont en wel geboren,
Heeft door een snode min sijn eygen aert verloren;
Het is een goede leer, het is een oude vont:
De visch aert na de zee, de plante na den gront.

Cap. VIII.
Hoe langh de kinderen moeten suygen, en hoe sy tot haer seven jaren
opgevoet moeten worden.
Wel aen, de tijt verloopt, het kindt begint te wassen,
Dus moetje des te meer op uwe diensten passen,
O moeder, zijt getroost, al weent uw teêre vrucht,
Ghy des al niet-te-min en set geen droeve sucht.
Ghy kont tot sijnen troost verscheyde dingen plegen,
Ghy kont het met de wiegh of metter handt bewegen,
Ghy kont òf door geklanck òf door een kinderliet
Verjagen sijnen druck en stillen sijn verdriet.
De mensch bemint de sangh soo haest hy is geboren,
Een stem, een soete stem, die kan hem licht bekoren;
Of als dat niet en helpt, soo leght'et aen de borst,
Want 't heeft voorseker pijn of anders heeten dorst.
Alleen een weynigh soghs dat kan het al genesen,
Een dronck uyt uwe borst die geeft een ander wesen,
Het lacht sijn moeder toe, en, met het schaepje lacht,
Soo wordt uw swaer gemoet in beter stant gebracht.
Wat breeder van den dranck. Wilt voor de late jaren,
Wilt voor een treurigh hert het sap van druyven sparen.
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Het is een oude spreuck: het kint met wijn gevoet,
Dat krijght een grilligh breyn of ongestuymigh bloet.
De blijdschap van de jeught die komt haer van het spelen,
Geen jonckheyt dient verdriet, geen kint en dient te quelen.
Het spel ontsluyt den mensch en oeffent hem het lijf,
En dat is al het huys een eerlijck tijt-verdrijf.
Voor meysjens is de pop, den hil-tick met de noten,
Voor knechtjens rauwer werck, de balle met de koten.
Ey, laet de jonckheyt doen, benijt haer vreughde niet,
De school die nadert vast, en dat is haer verdriet.
Dus gaet'et over-al, dus gaet'et hier beneden:
Stracks na een weynigh vreughts soo wordt'er druck geleden,
Waer ons de klare dagh een vrolijck uertjen sent,
Daer is van stonden aen een stuere vlaegh ontrent.

Aristoteles lib. 7. de pol. Cap. ult.
De moeder dient de jeught niet alle tijt te vleyen,
Het is de kinders goet indiense matigh schreyen,
Want, na de kunste leert, als yemant tranen krijt,
Soo wordt het vochtigh breyn sijn quade dampen quijt,
De mage wordt verwermt, en al de taeye fluymen,
Die worden even dan gedwongen om te ruymen,
De milte doet haer op, al isse schoon verstopt;
Ghy, maeckt dan dat het kint geen tranen in en kropt.

De Grieksche Poeeet Phociledes.
Als 't kindt is jonck, sijn leden teêr,
Dan is het nut tot goede leer;
Ghy vaders, onderwijst het dan,
Soo wast het tot een eerlyck man.

Plutarchus.
Met kinders, die men heeft geteelt,
En dient niet alle dagh gespeelt,
Want schoon men die ten hooghsten mint,
En boven maten heeft gesint,
Noch kan het efter niet bestaen,
Hen ongetucht te laten gaen;
Want ouders van te sachten mont,
Zijn voor de jonckheyt ongesont.
Men hout, dat meest de kinders zijn
Gelijck een mat en weeligh swijn,
Dat, soo men 't troetelt in den neck,
Gaet leggen midden in den dreck;
Ghy, sooje tracht na deught en eer,
En streelt uw kinders niet te seer.
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Cap. IX.
Van de maniere van opvoedinge in de tweede en derde seven jaren.
Uw kind dat heeft geleeft tot tweemael seven jaren,
En siet, hier komt de geest sijn krachten openbaren,
Wel op nu, Vader, op! geleyt de frisse jeught
Tot kunst en tot vernust en tot de ware deught.
Dit is de rechte bloem van al het vorder leven,
Ghy kont nu aen den staet bequame steunsels geven;
Gaet, oeffent haren geest, en eygent haer verstant
Ten dienste van de kerck en van het vaderlandt;

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

818
Maer wilt uw gantsch bedrijf met reden overwegen,
En let waertoe het kind van eersten is genegen.
Doorgrondt sijn innigh hert en waer het henen sweeft,
En wat het voor een drift in sijnen boesem heeft.
Wat desen wel bevalt, dat doet den genen suchten,
Geen grondt en is'er nut tot alderhande vruchten;
Hier wast het koren best, en ginder soeten wijn,
De jeught dient aengeleyt na dat haer tochten zijn.
Geen dwangh en is bequaem ontrent de jonge sinnen,
Weest soet in uw beleyt al watje wilt beginnen;
Hoe menigh geestigh kind is van de kunst geruckt,
Vermits het in de school wordt lijdigh onderdruckt.
Een hoogh en edel hart en kan geen selle slagen,
En wil geen harden dwangh of stuere woorden dragen.
Wanneer een moedigh paert is geestigh uyt den aert,
Soo dient het vinnigh spoor en sweep te zijn gespaert.
En, om met goet beleyt hier dieper in te treden,
Soo proeft het jonck gewas en sijn genegentheden;
Hebt acht met alle vlijt, en dat van eersten aen,
Waer op de ziele speelt en hoe de sinnen gaen,
Het is om niet gepooght, door ongetijdigh kijven,
Een kind van goeden aert gedurigh aen te drijven,
Al waer het innigh hert is tegen aen gekant,
Dat wordt te geener tijt de menschen ingeplant.
Wie is sijn leven oyt tot hoogen lof gekomen,
Die tegen sijn vernuft heeft saken aengenomen?
Wie heeft'er oyt beroep ter eeren uytgestaen,
Die tegen sijnen aert heeft dingen ondergaen?

Cap. X.
Van de verkiesinge der spijse.
Wij komen tot de kost en wat'er dient gegeten,
Want dat moet yder mensch op vaste gronden weten;
Oock op dit keuckentuygh behoort te sijn gelet,
Wel, leert dan van de kunst een nutte tafel-wet:
En wilt geen slappe beurs, geen swacke maegh, bevechten
Met dier-gekochte spijs of veelderley gerechten,
Het een en 't ander schaet; ghy, set op uwen dis
Dat niet te veel en kost en niet te seltsaem is.
Men siet'et menigmael, al wat de lieden achten,
En is niet in de daet, maer slechts in waen-gedachten;
Wat ons van buyten komt is dickmael niet soo goet,
Als yet dat even hier geringe lieden voet.
Men wil Faisanten vleesch en dieren kost gebruyeken,
En 't is een lecker aes voor alle luye buycken,
Ons bout is al te slecht, een gans en achtmen niet,
Om dat men het gestaegh op onse tafel siet.
Wat uyt een verre kust in Hollandt wordt gesonden,
Dat is gewenste kost voor afgerechte monden,
Men acht voor al de worst die ons Boloigne fent,
Om dat hy seltsaem is en niet te seer bekent,
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Men siet het dertel volck met grage tanden bijten
In rauwe kaveaer, een vondt der Moscovijten,
Daer vis uyt onse zee, en vlees uyt onse stal,
Is beter in de smaeck en verre boven al.
En wilt geen vreemde kost uyt verre landen halen,
Al wat ons noodigh is dat wast in onse palen;
Het is een rechte vraet of dertel weelde-kint,
Dat wat hem voetsel geeft in Hollandt niet en vint.

Persuis Sat. 2.
Indien gy langen tijt gesont begeert te leven,
Ghy moet u nimmermeer tot slempen overgeven;
Want die te gulsigh drinckt en al te dickmael brast,
Wordt in der haesten out en van de doot verrast.

Juvenalis.
Sy streelen haren lust en soecken aller wegen,
Waer toe dat even staegh haer buycken zijn genegen;
Het schijnt dat sy alleen tot vreten zijn gemaeckt,
En hoe yet dierder is, hoe dat'et beter smaeckt.

Petronius Arbiter I. Sat.
Een jongh faisant, gehaelt uyt ver gelege kusten,
Dat is een soeten beet voor hare grage lusten,
Dat is gewenste kost voor joncker Lecker-tandt,
Om dat hy niet en is te vinden in het landt.

Euripides lib 4.
Hebje water, hebje broot,
Klaeght dan niet van hongers noot;
Oock slechten dranck en sachten bry
Versaet den mensch en maeckt hem bly.

Horatius in sijn tweede Boeck en Schimp-dickt.
Komt, leert hier uyt de daet en uyt de reden weten,
Wat voordeel dat'er is in schaers en matigh eten;
Een mensch die sober leeft die is gedurigh fris,
En door het gantsche lijf gesont gelijck een vis.
Maer veelderhande kost in eenen buyck te mengen,
En kan niet anders doen als leet en hinder brengen;
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Ey, denckt hoe wel het gingh doen ghy een weynigh aet
En sonder groot beslagh aen uwe tafel saet.
Maer nu ghy vis en vlees u voor bestaet te setten,
En eet als sonder maet en buyten alle wetten,
En nu op eenen tijt gesoden en gebraet,
Soo doet'et aen het lijf en aen de sinnen quaet.
Wat soet was keert in gal, en bijster taeye fluymen
Ontstellen u de maegh, onwilligh om te ruymen;
Ey, kijck hoe bleeck hy siet, hoe vol van ongeval,
Die raet slaet over dis wat kost hy eten sal.
Die gister heeft gebrast, die is door al de leden
Swaer, logh en onbequaem, oock op den dagh van heden,
En als het lichaem queelt en na der aerden helt,
De geest, ons beste deel, is evensoo gestelt.
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Cap. XI. Van de mate der spijse, hoe veel, hoe dickmaels 's daegs en
wanneer maer tot bewaringe der gesontheydt dient gegeten te worden.
Al is de spijse goedt en even hier gewassen,
Noch moet een billick mensch hem geensins overbrassen;
Want soo men al te veel sijn gulle lusten biet,
De maegh wordt over-last en doet haer plichten niet.
De kost die leyt gepackt, men kanse niet verdouwen,
Dies isset alderbest sijn lust te weder-houwen,
De maet is over al en in de spijse goet,
Dus leert op vasten gront hoe veel men eeten moet.
Wilt gy geen hinder doen aen lever, maegh, en longer,
En drinckt niet sonder dorst en eet niet sonder honger,
En nut oock niet te veel; dat is voor u gesont,
't Is quaet den vollen eysch te geven aen den mont.
Doch als ghy zijt beswaert door al te groote lasten,
Gaet, betert uw gebreck en stelt u om te vasten.
Is u het lijf ontset of anders als het plach,
Maeckt dat'et wederom te rechte komen mach.
Wilt oock geen vreemt beslagh en grage saussen maken,
Door honger sal u moes en rauwe boonen smaken.
Onthout clan dat de kunst in onsen raet belast:
Eet niet dan als het dient en als de mage bast.

Cicero lib. I. van de Officien.
Door spijs en haer genut, en dranck van goeden wijn,
Soo dient het lijf verquickt en niet belast te zijn.
Wilt ghy nu verder gaen en totten handel komen,
Hoe dickmaels op een dagh dient voetsel ingenomen,
Weet dat oock dit beleyt na reden moet geschiên,
En 't is hier alderbest de lieden aen te sien:
Wie rappe gasten zijn en metten lijve wercken,
Laet die oock viermael daegs haer jonge leden stercken.
Een Ambachts-man verteert den kost in sijn bedrijf,
En van gestage spijs soo wast een jeugdigh lijf.
Maer een die niet en woelt en heeft nu rijpe jaren,
Die mocht soo ruymen kost na desen beter sparen;
Hy eete somtijts laet en dan eens weder vroegh,
Maer tweemael op een dagh dat is voor hem genoegh.
Het is een oude vraegh en overlangh gedreven,
Daer meenigh edel geest heeft deftigh op geschreven,
Te weten of de noen dan of den avondt-stondt,
Is beter om den eysch te geven aen den mondt.
Voor my ick vinde stof en dat ter wedersijden,
Om met een ruymen toom op dese baen te rijden.
Maer als ick op het stuck mijn oordeel vellen moet,
Ick houw den nacht bequaemst om wel te zijn gevoet.
Dan staen de geesten stil, dan rusten al de leden,
Dan magh de binne-kracht sich aen de maegh besteden,
En dat vry langh genoegh; want, soo een yeder weet,
Het is een lange wijl eer dat men weder eet.
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Doch wilder eenigh mensch hier in geleerder wesen,
Die moet een meerder werck en grooter boecken lesen.
Ick hebbe maer alleen den eersten grondt geleyt,
Doch, na mijn oordeel draegt, daer is genoegh geseyt.

Cap. XII.
Van den dranck.
Van eeten al genoegh, laet ons te drincken brengen,
Wilt nat met drooge spijs, maer na den regel, mengen.
De maegh bemint de maet, het is een edel vat,
Het mortel datje maeckt en dient niet al te nat.
Het mortel datje maeckt dat moet de mueren bouwen,
Die lichaem ende ziel te samen onderhouwen;
Die vrienden zijn gevoeght, doch met een soeten bant,
Ghy doet dan even hier uw saken met verstant:
Wanneer men spijse nut, dan isset best te drincken,
Soo kan het droogh en nat te samen neder sincken;
Maer als ghy zijt vermoeyt of uyttermaten heet,
Soo drinckt geen killigh vocht terwijl het lichaem sweet.
En als ghy naer het mael tot slapen wordt genegen,
Soo laet u tot den dranck niet op een nieuw bewegen,
Oock maeckt u niet gewent te drincken in der nacht,
Want hierom wordt de maegh als uyt de zoo gebracht.
Maer wacht u t'aller tijt de leden vol te suypen,
Dat maeckt een grilligh breyn en baert ongure stuypen.
Hy quetst sijn beste deel al wie onmatigh giet,
Ghy daerom, Hollandts volck, verdrinckt uw Ziele niet!

De heere van bartas:
De wijngaert, die geen boom en schijnt te willen wesen,
Maer om sijn edel vocht ten hoogsten is gepresen;
De wijngaert, die den olm als sijn vriendin omvangt,
En even als verlieft aen hare tacken hanght;
Die plante geest vermaeck, en door haer soete vruchten
Geneest se menigh hert, dat eertijts plagh te suchten,
Geeft eetsucht aen de maegh en baert gesuyvert bloet,
En is soo voor de blaes als voor de lever soet;
Verweckt bequame verw en maeckt de geesten wacker,
En is gelijck een dauw ontrent een dorren acker;
Verquickt het deusigh breyn en maeckt de geesten werm,
En maeckt een sachten buyck en maeckt een open derm,
En maeckt de leden fris al schijnt de ziel geweken,
En leert een stomme mondt bequame reden spreken;
In 't kort, het edel nat dat van den wijngaert koomt,
Maeckt dat eens s'menschen hert geen noot noch doot en schroomt.

Lucretius 3. Boeck.
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Wanneer een grage mondt te gulsigh heeft gedroncken,
En dat alsoo den mensch ten lesten is beschoncken,
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Soo wordt het lichaem swaer, de beenen wonder swack,
Oock rijster onverstant en ander ongemack.
De mondt is sonder slot, het oogh begint te swieren,
Men schreeuter over hoop gelijck als wilde dieren,
En sooder yemant soeckt de gronden van het quaet,
Het komt ons van den wijn gedroncken sonder maet.

Cap. XIII.
Van d'oeffeninge en ruste des lichaems.
Het lichaem, lieve vriend, is niet alleen te spijsen,
Ick wil u boven dat al nader onder-wijsen;
Indien een water-put gedurigh stille staet,
Het vocht dat krijgt een reuck en wordt ten leste quaet.
Maer sooje wilt den born by wijlen ledigh maken,
Het nat sal klaerder zijn en des te beter smaken,
Dus gaet'et metten mensch, hem dient geen stage rust,
't En is hem niet genoegh dat hy den honger blust;
Geen lijf dient altijt stil, het dient te zijn bewogen,
Maer dat oock met bescheyt: Want isset vol gesogen,
En met den kost belast, soo dient'et niet geroert,
En geensints door geweldt met horten omgevoert.
Verwacht een beter trjt, of doet'et voor den eten,
Wanneer het edel gijl ten lesten is geseten:
De mage sonder spijs: Gaet dan, en roert het lijf,
Dat is voor alle man een noodigh tijt-verdrijf.
Oock is in dit geval en diergelijcke saken,
Ja, meest in alle dingh een onderscheyt te maken;
Want een die ledigh gaet, of die gedurigh waeckt,
En dienen niet gelijck in desen aengeraeckt:
Een wacker ambachts-man die magh de gantsche leden,
Oock dan wanneer hy sweet, in eenigh spel besteden;
Maer die niet veel en doet, of by de boecken sit,
En dient maer na de maet en niet te seer verhit.
De tijt dient oock bemerckt, want in de winter-vlagen;
Soo dienter meerder kracht te dringen op de magen;
Maer soo de somer blaeckt met heete sonne-schijn,
Soo moet het lijf geroert maer kort en matigh zijn.
Een woort noch tot besluyt: al die geduerigh spelen,
Die moet de weelde selfs in korten tijt vervelen,
En die geduerigh werkt besuert te grooten last;
De mensch dient alle dingh met beurten toegepast.

Ovidius Epist. Hebr. 4.
Die altijt woelt en niet en rust,
Wordt veel in haesten uytgeblust;
Maer somtijts schoven tusschen bey,
Is als een regen in de Mey.
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Cap. XIV.
Van slapen en waken.
De nacht daelt uyt de lucht en noot ons om te slapen,
Ghy, doet na sijn bevel, hy is'er toe geschapen;
En schoon dat u de geest tot lesen is belust,
Ghy des al niet-te-min begeeft u tot de rust.
Doch eer ghy dat bestaet, soo buyght uw swacke leden,
En gaet tot uwen Godt en offert hem gebeden;
Wat weet'er eenigh mensch die heden slapen gaet,
Of hy sal mogen sien den naesten dageraet!
Ghy, neemt tot uw gerief een slaep van seven neren,
Maer laet uw bedde-rust voor al niet langer dueren;
Wie seven ueren slaept, die heeft sijn volle maet,
Het zy de jonckheyt rijst of datse neder gaet.
Het gantsche lichaem sluyt, wanneer de sonne-paerden
Sich geven na de zee en wijcken van der aerden;
En hy weekt op een nieu de sinnen uyt den droom,
Wanneer hy weder komt geresen uyt den stroom.
Verset uw diep geheym, verdrijft uw sware sorgen,
Maer laetse weder toe ontrent den rooden morgen;
Maeckt u dan vaerdigh op, dat is de beste tijt,
Die van der aerden stijght en na den Hemel rijt.
Is u de snelle pen genegen om te schrijven,
Of wilje uwen geest tot in den Hemel drijven,
Of hebje diep gepeys, ten goede van den staet,
Daer is geen nutter tijt als in den dageraet.
Wanneer ghy nedersijght, soo wilt u matigh decken,
En pooght noyt al te seer de leden uyt te strecken,
En leght niet op den rugh als ghy den slaep verwacht,
Dat maeckt u menighmael een ongeruste nacht;
Het stopt de geesten op en baert onguere droomen,
Die, schoon het u verdriet, ghy niet en kont betoomen;
En laet geen venster op, en, soo het wesen magh,
En slaept niet in de maen of midden op den dagh.
En wilt oock, alsje rust, de mont niet open setten,
Dat sal u in der nacht den schralen dorst beletten;
Want die in sijnen slaep de lippen niet en sluyt,
Die jaeght'er onverhoets de beste dampen uyt.
Oock soo ghy zijt geneyght den acker van de vrouwen,
En, onder dit geheym, uw eygen huys te bouwen,
Dit is de nutste tijt, nu dient het landt bezaeyt,
Het lichaem is gerust, de geest die is verfraeyt.
Gelooft'et, raeuwe jeught, die echte vruchten telen,
Gaen tot een deftigh werck en geensints om te spelen;
En doet het nimmermeer, het is een quaet gebruyck,
Of met een droncken hooft òf met een vollen buyck.

Cap. XV.
Van het loosen des kamer-gancks, waters, etc.
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Het lichaem is gevoet, het moet sijn afganck hebben,
Alwaer het is gevloeyt daer moet het weder ebben;
En als dit in den mensch niet overhant en gaet,
Soo is'et aen de maegh en al de leden quaet.
Ghy, als het qualijck wil, soo wilt den afgangh wetten,
Door pruymen, langh-rosijn, of moes van violetten,
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Van beete, van latou, van alderhande kruyt,
Dat maeckt de wegen glad en jaeght de swadder uyt.
Wilt vorder t'uwer baet in alle vlijt besorgen,
En kemmen daer het dient, en wassen alle morgen,
Maeckt neus en ooren reyn en spoelt voor al de mont,
Dat is voor eerst de maegh en al het lijf gesont;
Noch is het wonder nut om dampen uyt te drijven,
De leden alle daegh met doecken af te vrijven.
Al dit is wonder nut en even wonder net,
Dus siet, dat ghy gestaegh op dese regels let.

Cap. XVI.
Van de maniere des levens van oude luyden.
Maer schoon op ons bedrijf word naerstigh acht genomen,
Noch laet den ouden dagh niet over ons te komen;
Al staet de kaersse stil en buyten alle wint,
Men siet dat eygen vyer ten lesten haer verslint.
De dood woont binnen ons, en dese swacke leden
Die snellen naer het graf en hellen naer beneden,
Al wordt een out gebou by wijlen eens vermaeckt,
Noch siet men evenwel dat sijnen val genaeckt:
Wel, om dit kranck gestel te mogen onderhouwen,
Soo moet men na den eysch verscheyden dingen schouwen,
Verscheyden saken doen: van beyden dient gewaeght,
Voor u die van den tijt en oude dagen klaeght:
Voor eerst, wilt uw gemoet en alle tochten keeren,
En laet u nimmermeer van lusten overheeren;
Al wat den geest berooft dat is geduerigh quaet,
Doch meest wanneer de mensch tot hooge jaren gaet.
Voort, hoet u van de spijs die quaet is om verteeren,
En laet geen harde kost uw swacke leden deeren;
Siet oock, dat ghy voortaen uw niet en overbrast,
Want voor een oude maegh en dient geen sware last.
Van tafel naer het bedt. Vermijt u van de vrouwen,
En laet de frisse jeught den echten acker bouwen;
Het is een ware spreuck: wie op sijn laersen pist,
Dien is'et meer als nut dat hy sijn boeltjen mist.
Of wel een schoone maeght by David was gelegen,
De vorst en dede niet dat oude luyden plegen,
Sy gunt hem jeughdigh bloet, doch bleef gelijckse was,
Soo dat hy noyt een bloem van haren maeghdom las.
De vorst verstont het stuck, hy wist hoe dese saken
De krachten hinder doen en swacke leden maken.
De mensch is kout en droogh ontrent den ouden dagh,
Soo dat hy heet en vocht niet meer ontberen magh.
Wel, oeffent dan het lijf, maer door een sacht bewegen,
En voedt een langer slaep dat is uw besten segen;
Neemt noch tot uw behulp de geesten van den wijn,
Maer die moet evenwel naer eysch gedroncken zijn.
Betracht een open lijf en dat met sachte kruyden,
Een vocht dat krachtigh ruymt en dient geen oude luyden.
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Dat raet de kunste noyt als in een hoogen noot,
Want aen een kranck gestel en dient geen harden stoot:
Als jonge luyden niet en slaepen,
En oude luyden niet en waken,
Sy konnen 't bey niet lange maken.

Ovidius in art. Amand.
Een out soldaet en vecht niet wel,
Hy mocht al beter rusten;
En min noch dient gerimpelt vel
Tot Amoreuse lusten.
Is yemant kael of is hy grijs,
Indien hy vrijt, hy is niet wijs.

Horatius spreeckt van hem selven, 3. Ode 26.
Ick was in mijnen tijt eens lieftal aen de vrouwen,
Ick kon met goeden lof de vrijsters onderhouwen,
Maer dat is nu gedaen, dewijl een grijsen baert
Voortaen my niet en raet om meer te zijn gepaert.
Men vint'er over al, die in haer oude jaren,
Noch even zijn gemoet als sy te vooren waren;
Men siet, dat hun de jeught noch in de leden rijt,
Al is haer kranck gestel verwonnen van de tijt.

Dit vers is in 't Latijn gemaeckt op Johannes Menardus in sijnen tijt een
vermaert medicijn van Ferara.
Een die hem wel verstont, gelijck het wordt gelooft,
Te seggen yder mensch sijn gantsch toekomstigh leven,
En hoe dat hy daer van eens stont te zijn berooft,
Die had aen onse Fop hier op bericht gegeven;
Hy seyt hem dat hy sou versmooren in een sloot,
En dat een diepe graft hem sou aflijvigh maken;
Maer Fop, geheel vervaert van soo een vreemde doot,
En wou noyt water-put, of beeck, of vliet genaken;
Doch na hy had geleeft tot in de sestigh jaer,
En dat sijn eerste wijf nu lange was gestorven,
Doen wiert men nieuwe jeught aen onse Fop gewaer,
Dies heeft hy metter daet een jonge vrouw verworven.
Hy was schier even staegh ontrent de jonge bruyt,
En 't wijfje socht vermaeck en wou geduerigh spelen,
Eylaes! de goede man die schut sijn beursjen uyt,
Maer 't was als geenen tijt dat hy begost te quelen;
En, waerom sal ick langh op desen handel staen?
Hem mocht geen machtigh kruyt, geen dranck of wortel baten,
Sijn kracht is uytgeput, sijn leven heeft gedaen,
Hy moest de jonge vrou en al sijn vreughde laten.
Hier riep doen al het volck: Fy, linckers, vuylen hoop!
Die sich door al het landt van waer te seggen roemen,
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Van hier met uw bedroch, ten heeft geen vasten loop,
Men hoort u al gelijck maer leugenaers te noemen.
Maer seker geestigh quant bewust van dese doot,
Die sprack: de konstenaer en heeft u niet bedrogen,
De graft waervan hy sprack, dat is een vrouwen schoot,
Daer, daer is onse Fop de gantsche ziel ontvlogen.
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Cap. XVII.
Van de maniere des levens der gener die een ongematight en swack lichaem
hebben
Wanneer de soete slaep van u begint te vluchten,
Dat voor een bly gepeys u quelt een anghstigh suchten,
Dat u geen kost en smaeckt gelijckse voortijts plagh,
En dat geen jonge vrouw u meer bewegen magh.;
Of dat uw blijde verw nu krijght een ander wesen,
Of dat een witter hair in u komt opgeresen,
Of datje niet en loost dat van u plagh te gaen,
Gelijckje menighmael voor desen hebt gedaen;
Soo stelt'et voor gewis dat uwe saken hellen,
Dat uwe krachten gaen, uw leden haer ontstellen,
Dat uw bou-valligh lijf, en uw geheelen staet,
Niet meer en is geplaetst in haer bescheyden maet.
Om hier in wel te gaen, soo dienter waergenomen,
Hoe dat uw snellen val magh worden voorgekomen:
Hoort, vriendt, indienje zijt gebracht in desen staet,
Soo dienje niet te doen als naer de rechte maet.

Cap. XVIII.
Wat de gene staet te doen, die van verscheyden sieckten, ja, van de dood
selfs gedreyght worden.
Wanneer uw tijt verloopt en dat uw laetste jaren,
Ontrent uw kranck gestel, haer swackheyt openbaren,
Soo datter dit en gunt aen maegh of lever schort,
Of datter quelligh vocht van boven neder stort;
En laet u niet terstont een dranck of pillen brengen,
En laet geen bitter sap met vreemde kruyden mengen,
Maer oeffent uw gedult en hout de leden stil,
En let hoe dat'et gaet en waer het henen wil:
Gebruyckt maer weynigh spijs en tracht gerust te wesen,
Dat kan oock menighmael een sware quael genesen;
Weet, dat een kranck gestel niet hart en dient gedruckt,
En aen een brakigh tou en dient niet stijf geruckt.
Maer vriendt, indien uw tijt of dat uw swacke leden
Nu buygen naer het graf of hellen naer beneden,
Soo dat de bleecke dood als niet den meester spot,
Soo laet de drancken daer en gaet tot uwen Godt:

Gebedt voor een mensch, die sich bereyt om te sterven.
O Godt! die aen den mensch het wesen hebt gegeven,
En sijn bescheyden tijt een yeder toegeschreven,
Hebt even vast gestelt hoe langh het aertsche dal,
Hoe langh het ydel vleesch ons woonplaets wesen sal.
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Ick, die uw schepsel ben, nu moede van te dwalen
Hier in het onderwerck van dese lage dalen,
Ben out en uytgeleeft. Mijn loop die is volbracht,
Soo dat ick t'aller uer mijn laetste stonden wacht;
Maer eer ghy desen romp tot stof sult laten maken,
Soo kom ick, hooghste Godt! in ootmoet u genaken!
Siet, dit is my bekent dat niet een eenigh man,
Daer ghy als Richter sit, voor u bestaen en kan.
Noch weet ick boven al, dat mijn onguere sonden
Staen uyttermaten veel en vuyl te zijn gevonden,
Ja, dat haer groot getal is meerder als het sant,
Dat hoogh gestapelt leyt ontrent het dorre strant.
Soo ghy dat grousaem werck my toe soût willen schrijven,
Waer sou ick, lieve Godt! waer sou ick konnen blijven?
Ach! soo ghy reden eyst oock maer van duysent een,
Ellendigh, als ick ben, eylaes! 'k en weet'er geen.
Dies waer ick sonder hoop en even buyten rade,
Indien ick niet en vondt mijn troost in uw genade,
Indien ick niet en sagh uw Soon, het suyver Lam,
Die tot ons eeuwigh heyl hier in de werelt quam.
Die heest, al wie daer zijn met sonden overladen,
Geroepen, opgeweckt, ja krachtigh aengeraden,
Tot hem met rechten ernst om troost te willen gaen,
Ja, seyt tot haer behout gereet te sullen staen.
Dies roep ick u om hulp: wilt tot my sondaer naken,
En laet my 't eeuwigh heyl oock voor mijn afscheyt smaken;
Vermeerdert mijn geloof, vermindert dese pijn,
En laetse niet te groot voor dese swackheyt zijn.
Staet oock geen Duyvel toe my nu te mogen quellen,
Maer laet uw reyne Geest mijn hert in ruste stellen;
Verleent my vasten troost die my bevrijden sal
Voor wanhoop, ongeloof, en 't eeuwigh ongeval.
Leght in uw weeghschael niet den last van mijne sonden,
De schult is afgelost, ghy waert'er om gebonden;
Ghy dan, o Vrede-vorst! bevredight mijn gemoet,
En neemt voor mijne schult uw reyn en heyligh bloet.
Meer weet ick niet te doen. Hoe kan ick langer spreken?
Mijn tonge die verstijft, mijn krachten zijn geweken,
De koude dood genaeckt; dies roep ick tot besluyt:
O Godt! besit mijn hert, het leven wilder uyt.

Cap. XIX.
Wat de gene staet te doen, die uyt een sieckte opstaen, en tot gesontheyt
komen.
Hoort noch een korte les, hier nut te zijn geweten:
Waert ghy noch onlanghs sieck, soo wilt met oordeel eten,
Maeckt datj' het swacke sterckt en sachtjens henen drijft,
Dat u noch van de quael in maegh of lever blijft.
Zijt ghy langh sieck geweest en metter tijt genesen,
Soo moet oock desgelijcks uw voetsel langhsaem wesen;
Maer was uw sieckte kort en waerje ras gesont,
Soo geest, naer vollen eysch, het voetsel aen den mont.
Ghy hebt nu weynigh bloets en dat moet weder groeyen,
Dus wilt u niet te ras met sware dingen moeyen;
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Gebruyckt meest sachte kost en sap van gulle jeught,
Op datje buyten sorgh uw saken redden menght.
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't Is dienstigh even selfs voor alle jonge vrouwen,
De lust tot haren man met kracht te wederhouwen,
Wanneer sijn broose jeught, na sieck te zijn geweest,
Vernieude krachten voelt en wederom geneest.
Hier is'et tegen recht uw vriendt sijn recht te geven,
Want wie hem dan gelieft, die tast hem aen het leven.
Hier is de soetheyt wreet, de wrange stuerheyt soet,
Hier is het geven quaet, hier is ontseggen goet.
Noyt dient'er eenigh vyer van vyer te zijn genomen,
Wanneer de gulde vlam eerst uyt begint te komen;
Geen boom van nieus geplant en dient te zijn besnoeyt,
Tot dat het jeughdigh hout in volle tacken groeyt.
Voorts, zijt ghy sieck geweest, en door de kunst genesen,
Soo wilt voor alle dingh den schepper danckbaer wesen,
't Is Godt die u genas, geest hem alleen den prijs,
En dat op desen voet of diergelijcke wijs:
Wat lof, Almachtigh Godt! wat danck sal ick u geven,
Die my nu hebt gegunt een nieu gezegent leven?
Ick heb voor my gesien gelijck een open graf,
Maer stracks, op uw bevel, soo liet de quellingh af;
De sieckte die my trof, die was soo hoogh geresen,
Dat ick scheen buyten hulp ja, sonder hoop te wesen;
De meesters zijn verstelt, haer drancken sonder kracht,
Dus wiert'er over my de doodt alleen gewacht.
Maer ghy die met een woordt uw schepsels kont gebieden,
Doet pijne, doet verdriet en alle sieckten vlieden;
Dies ick, die van de koorts ter neder was gedruckt,
Ben door uw groote kracht als uyt het graf geruckt.
Mijn sonden waren groot en waerdigh sware plagen,
Maer uwe tucht bestont alleen in vader-slagen;
Ghy hebt my niet gestraft gelijck ick had verdient,
Maer hebt met my gedaen gelijck een waerden vrient.
Ghy hebt, op mijn gebed en mijn ootmoedigh suchten,
De sieckt' en haer gevolgh gedwongen om te vluchten;
Ghy hebt uyt enckel gunst ten spijte van de doot,
My, uw onwaerdigh knecht, getogen uyt den noot.
In plaetse van verdriet, hebt ghy my vreught gegeven:
In plaetse van de dood, een nieu gesegent leven:
In plaetse van de pijn, die my de ziel bevocht,
Soo lieffelijcken stant, als iemant wenschen mocht.
Ghy kont, als met een woordt, de sieckte wederhouwen;
En neemt de klachten aen, van die op u betrouwen:
Ick heb het nu gesien en uyt de daet geleert,
Dat ghy het quaet belet, en ons ten goede keert.
Dies wil ick uwen naem voor al de wereldt prijsen,
En uyt mijn innigh mergh een danckbaer hert bewijsen;
Ghy, die de wille geeft, geeft oock de volle daet,
Ghy, weest na desen tijt mijn troost en toeverlaet!
Geeft, dat ick nu voortaen aen u mijn korte dagen
Magh, uyt mijn gantsche kracht, ten vollen overdragen;
En laet uw reynen geest my leyden op de baen,
Die ick tot mijnen troost na desen heb te gaen.
Stort yver in mijn hert tot alle reyne zeden,
Geeft drift tot uwen dienst en vyer in mijn gebeden,
Geest lust om wel te doen die mijner oyt behoeft,
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Op dat ick troosten magh al wieder is bedroeft.
Als ick in welstant ben, soo laet my doch gedencken,
Dat weder nieu verdriet my haest sal mogen krencken,
En als my sieckte treft of diergelijcke noot,
Soo maeckt my doch bequaem oock tot een rasse doot.
Doch hoe het wesen magh, laet my des wereldts saken
Niet verder, lieve Godt, als met de lippen raken;
Maer al dat eeuwigh heet, en wat'er is ontrent,
Laet dat in mijn gemoet ten diepsten zijn geprent.
Maer wilje na den eysch den grooten Schepper dancken,
Soo wordt een beter mensch en laet uw slimme rancken;
Een die met woorden danckt, die pleeght een goede daet,
Maer hy doet beter werck die sijne sonden laet.

Hier volgen eenige medicinale grondtregels uyt Hippocrates
Aphorismen, de welcke als voor godts-sprake van outs zijn gehouden
geweest.
Soo ghy, door loop van langen tijt,
Verswackt en gants verhongert zijt,
Soo leert de reden, lieve vrient,
Dat u geen spoedigh voetsel dient:
Maer leedje korts maer hongersnoot,
Soo bijt dan vaerdigh in het broot.
Uw maegh is best om metter spoet,
En niet met traegheyt zijn gevoet.
Leert hier den aert van alle kost:
Wat haest verteert, wordt haest gelost.
Een die, sijn jonge dagen lanck,
Is hart in sijnen kamer-ganck,
Die wordt ontrent den ouden dagh
Vry weecker als hy voortijts plagh;
En ghy, die jonck hartlijvigh waert,
Krijgt out gewis een sachten aert.
Ghy die een onreyn lichaem voet,
Weet, dat het u maer hinder doet.
Vraeght iemant, wat'er voor een man
Den honger best verdragen kan?
Vooreerst, die na sijn eynde gaet,
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Maer dan noch is in goeden staet;
Daer na een die niet meer en wast,
En schaet'et niet, schoon dat hy vast.
Maer iemant in sijn jeughdigh bloet,
Lijt hinder als hy vasten moet;
Doch kinders van een blijden geest
Die schaet'et vasten aldermeest.
Wanneer de slaep een mensch vermoeyt,
Dan schijnt'et dat de sieckte groeyt,
Maer soo de lust hem wel bekoomt,
Soo dient geen vorder leet geschroomt;
Met dranck verquickt veel eer het bloet,
Als het door vaste spijse doet.
Slaept ghy, of waeckt ghy boven maet,
De kunst die schat het beyde quaet.
Een out mensch tot verdriet gewent,
Die leet en sweet en moeyten kent,
Draegt vry al beter sijnen last,
Als doet een jonck en weeligh gast.
Ons tijt is kort, de kunste langh,
En kans neemt vaerdigh haren gangh;
Oock heeft het proeven sijn gevaer,
Al leeft'er iemant hondert jaer;
En schoon men iet met oordeel doet,
Noch vint men dickmael tegenspoet;
Dies moet niet slechts de medecijn
In all's geset en wacker zijn;
Maer oock de kranck' en sijnen vrient,
En wie hem in de sieckte dient,
Heeft staegh te letten op het stuck,
Of hem genaeckt groot ongeluck;
Dan noch al wat van buyten koomt
Is hier oock nut te zijn geschroomt.
Gesellen, als het wesen moet,
Dat ghy verswackte leden voet,
Of ledigh maeckt een vollen darm,
Of maeckt verkoude leden warm,
Of iemant na den eysch verkoelt,
Wanneer hy sich te brandigh voelt;
Ghy, doet uw dingen niet te ras,
Want dat noyt iemant goet en was:
Maer wat men met gemoede doet
Dat hout men voor den besten voet.
Een koorts ontsteken in den Herfst,
Maeckt dickmael dat een mensche sterft,
Maer sieckten in de Lentetijt,
Die wort men vry al lichter quijt.
Te luttel of te veel gevoet,
En dede noyt het lichaem goet
In alle sieckte, kort of langh,
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Is best een sachte kamer-gangh.
Die spijse geeft een siecken vrient.
Die maer gesonde lieden dient,
Doet hinder aen den siecken man
Daer hy een kloecken baten kan.
Als aen een vrou die swanger gaet,
De borst in haest ter neder slaet,
Hout vast dat, om dit ongeval,
De vrucht haer niet belachen sal.
Die 's nachts veel nats te losen plagh,
Heeft weynigh afgangh op den dagh.
Noyt prees ick al te vetten bruyt,
Vermits het vet de moeder sluyt;
U dient een schraelder, lieve vrient
Wilt ghy van kinders zijn gedient.
Die van een soontje swanger gaet,
Heeft veel een schoon en bly gelaet;
Maer gaetse van een meysjen swaer,
Soo is haer wesen niet te klaer.
Veel te vreten, langh te vasten,
Is noyt goet voor jonge gasten;
Wilje sijn in goeden staet,
Hout in beyd' de middel-maet.
Als iemant eerst heeft bloedt gespout,
Soo hy dat namaels wederhout,
En dat'er daer na etter koomt,
Soo wort'er eenigh quaet geschroomt;
Ontrent het deel daer yemant sweet,
Daer spreeckt de kunst: hier is'et leet.
Een stage koorts ten derden dagh,
Niet sachter als'er voormaels plagh,
Sal naderhant niet stille staen,
Maer vry al harder wegen gaen;
Maer slijtse met dien eygen tijt,
Soo is'et quaet sijn angel quijt.
Dit is van outs een wijs besluyt:
Tot selle sieckten vinnigh kruyt.

Volgen doods-voorloopers
Is yemant in het hooft gewont
En dweept hem 't breyn dien eygen stont,
Die wordt in haest sijn hooft-sweer quijt,
Want hy verhuyst in korten tijt.
Als yemant langh den afgangh heeft,
En die ten lesten over-geeft,
Hy make staet uyt dit geval,
Dat hem de loop verlaten sal.
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Als eenigh mensch lang heeft gewaekt,
En dan in dwepery geraeckt,
En voorts met stuypen is gequelt,
Hout dat hy na den grave snelt.
Als yemant swelt door water-sucht,
En dat hy daer na bijster kucht,
Gesellen, maeckt dan vasten staet,
Dat hy te post ten grave gaet.
Als een mensch begint te rasen,
En sijn buyck wordt opgeblasen,
En sijn nagels kout en blaeu,
Dan is 't leven wonder flaeu.
Wanneer de mensch sijn tijt besluyt,
Soo vliegt de ziel allengskens uyt,
En dan is 't lichaem niet met al
Als vleesch en bloet en snot en gal.

By-spreucken,
rakende de onderhoudinge en verbeteringe van
gesontheyt
Wordt yemant sieck, of krijght hy pijn,
Eerst Godt, en dan de medecijn.
Met menschen niet, in tijt van pest,
Met Godt veel spreken acht ick best.
Geeft u nimmer in den droom,
Onder eenen noten-boom.
Uyt lust
Onrust
Wiltghyder somtijts een glaesjen op setten?
't Is wel, mijn vrient, maer drooght uw netten.
Hebje water, hebje broot,
En klaeght dan niet van hongers noot.
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Hebje lust, soo is 't al goet,
Honger maeckt raeu boonen soet.
Wanneer een esel honger heeft,
Hy eet, wat hem sijn meester geeft.
Lange menschen selden wijs,
Groote gecken selden grijs.
Witte luyden selden stout,
Groote dronckaerts selden out;
Maer, het zy men rijt of vaert,
Korte menschen trots van aert.
Hebt ghy geen wilbraet of capoen,
Soo eet dan moes of ander groen;
Dat kan oock leêge magen voên.
Eet het muysjen wat te veel,
Wattet proeft 't is bitter meel.
Meer kinders zijn er van vreten bedorven,
Als'er van honger zijn gestorven.
Om langh te leven weynigh kans,
Die niet en doet gelijck de gans.
Al ghy geen R vint in de maent,
Soo weet dat ghy dan wordt vermaent,
Dat u geen vrouwe, maer een glas,
Voor uw gesontheyt komt te pas.
Trect de vrouwen op haer seer,
Sy vergeten 't nimmermeer;
Oock een die haer weldaet doet,
Wordt des nimmer recht vergoet.
De eerste in het rijs,
De tweede op het ijs,
De derde aen den dis,
Dit hout men dat best is.
De rugh aen 't vyer, de buyck aen tafel,
En in de handt een goede wafel,
Vriendt, sooje dat niet lijden meught,
Soo is 't gedaen met uwe jeught.
Neemt uwe slaep-plaets boven;
Ghy sult u des beloven.
Het eerste jaertjen dat men trout,
Soo wordt men koortsigh of verkout.
Dit vont ick lestmael eens geschreven:
Hoe schoonder vrou, hoe korter leven.
Indienje vijftigh jaren telt,
En weest niet gretigh op het velt,
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Maer, voor het wout en jeugdigh kruyt,
Siet liever naer een kussen uyt.
Geeft aen uw soon veel in den darm,
Maer geeft hem weynigh aen den arm;
Geeft dochters aen den arm veel,
Maer spaert het liever uyt de keel.
Verkiest noyt minne voor uw kint,
Wanneerse vrijt of wort gemint.
Neemt niet licht tot uwen raet,
Een jongh doctoor of advocaet,
Die geen proces noch oyt verloor;
Beminde vrienden, schroomter voor,
Want die sijn ambacht eerst begint,
Is maer een onbedreven kint.
Hebt ghy een huys onlanghs gebout,
Maeckt dat je dese les onthout,
Of anders vriendt, ghy lijt gevaer:
Laet uwen vyant 't eerste jaer,
Laet voor het tweed' een beter vrient,
Van dese woningh zijn gedient,
Maer weest ghy voor het huysbeschroomt,
Tot dat het derde jaertjen koomt.
Laet voor uw tafel zijn bereyt,
Een ey oock maer een uur geleyt,
En weet dat ick noyt van my steeck,
Brood van een dagh, meel van een week,
Noch bigge die een maent beleeft,
Noch ganse die'er driemael heeft;
Oock wil ick my aen laten biên
Wijn van een jaer, en vis van tien;
Maer geeft een maeght noch eens soo veel,
Grijpt dan haer roosje by de steel;
Doch weet dat ons ten besten dient,
Een out, ja hondertjarigh vrient.
Wat is het vee voor goet gekent?
Een schaepje dat ons Brabant sent,
Een os geweyt in Gelderlant,
Een koeye van de Vriesse kant:
Voeght dan daer by een Vlaems capoen,
Soo konj' goede maeltijt doen.
Het is gesont voor ziel en lijf:
Elck sijn glas en elck sijn wijf.
In het jaer eens bloet gelaten,
In de maent eens in het badt,
En noch sou 't my konnen baten,
Soo ick maer eens daeghs en at.
Hebt ghy misschien geen medecijn,
Soo laet dit uw genees-dranck zijn:
Eet, drinckt, en teelt noyt sonder lust,
En stelt voor al uw hert gerust.
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Wie veel smeert de borst,
En drinckt sonder dorst,
En kust sonder lust,
En eet sonder honger,
Die sterft te jonger.
U kleet zij warm,
Noyt vollen darm,
En slaept met maten,
Dat sal u baten.
Voor den dageraet uyt te gaen,
Magh na de reden wel bestaen;
Maer gaet, eer de nacht begint,
Uyt de lucht en uyt de wint.
Als u de slaep niet by wil zijn,
Na wille van den medecijn,
Soo maeckt ten minsten datje rust,
Wanneer 't uw siecke leden lust.
's Nachts liggen, 's middaghs staen,
's Morgens sitten, 's avonds gaen.
Na veel spijs en groote droncken,
En gaet terstont niet leggen roncken.
Biet weynigh aen den mont,
Oeffent u t'aller stont,
En loopt niet als een hont,
Soo blijfje langh gesont.
't Zij bitter of zoet,
Wat smaeckt, dat voet.
Die veel wil weten,
Moet luttel eten.
Die weynigh eet en minder drinckt,
Die is'et die de lusten dwinght.
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Spijs wel geknout
Is haest verdout.
Wie uytten aert heeft sotte kuren,
Die sullens' al sijn leven duren.
Isser yemant sot geboren,
Wat hy meestert, 't is verloren.
De sieckt' is langh ontrent den herft,
Indien men daer niet af en sterft.
Die sich in Mey niet wel en vont,
Is veeltijts al het jaer gesont.
Die op een nieu in sieckte slaet,
Is slimmer als van 't eerste quaet.
Wast uw handen, wast uw tanden
Dickwils, want het is u goet,
Maer wast selden uwen voet;
Doch wat immer u geschiet,
En wast uw hooft sijn leven niet.
Zijt ghy verbrant
Aen voet of hant,
Gaet tot de vlam,
Daer 't quaet af quam.
De sieckte komt te post gereden,
Maer gaet te rugh met esels schreden.
Wanneer meest al de lieden zijn
Bevrijt van koorts, en sonder pijn,
Dat 's sieckte voor een medecijn.
Voor verswegen pijn
En is geen medijn.
Verholen quaet
En vint geen raet.
Een chirurgijn,
Die dient te zijn
Een hups gesel,
Van oogen snel,
Van handen soet,
En vol van moet.
De groote pijn van 't flerecijn
En past niet op den medecijn.

Byspreucken, rakende de dood en afsterven van den mensch.
Toont wieje zijt,
Wanneerje lijt
Weest als een man;
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Men siet eerst dan,
Wat yemandt kan.
Op d'aerd', al isse vast gegront,
Noyt eenigh mensch gerustheyt vont;
Maer in den Hemel sal na desen,
Schoon dat se draeyt, gerustheyt wesen.
Eer wy wat weten
Zijn wy vergeten.
Een ziel die haren Schepper vreest,
Geeft aen den mensch een stillen geest,
En hout gelijck een stage feest.
Vrient, wilt ghy leven met gedult,
Denckt wat je waert en wesen sult;
Denckt vry al dickmaels op den dagh,
Die niet een mensch voorby en magh.
Van al dat ick besat en is my niet gebleven,
Als dat om Godes wil daer van is wegh-gegeven.
Waer blijdschap is in huys, is droefheyt voor de deur,
Want na te blyen vreught soo komt'er groot getreur.
De bleecke doodt
Spaert kleyn noch groot.
Wat yemant rooft, of vint, of erft,
Hy laet'et al, wanneer hy sterft.
Laet, als'et Godt belieft, ons lichaem hier bederven,
Een, die wel heeft geleeft, en kan niet qualijck sterven.
Hoe weyt doch menigh mensch soo breet!
Hoe stoft het stof op 't stof van 't kleet!
Is yemandt bleyck of is hy root,
Geen mensch is seker voor de doot.
Doet dat voor uwen sterrefdagh,
Dat na de dood u baten magh.
De dagh van gister is geleden,
Soo let doch op den dagh van heden,
En wilt die immers wel besteden;
En wat belanght den dagh van morgen,
Die is voor 's menschen oogh verborgen;
Wilt daerom voor het eynde sorgen.
Een koets vol gouts, een kar vol steens,
Dat sal hier namaels zijn al eens.
Als haer de ziel verheft tot Godt,
Dan is de werelt enckel spot.

Besluyt.
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O Heere, laet my dit van uwe handt verwerven,
Te leven met gedult en met vermaeck te sterven!

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

827

[Tafel-manieren en tafel-wetten]
Om goede en heusse manieren over tafel te houden en het tegendeel
te vermyden.
1. Hout dit voor d'eerste tafel-wet:
Sit daer de waert u neder-set,
2. Doch of je staet of dat je sit,
Maeckt datje Godt te voren bidt,
Op datje zegen krijgen meught,
En soo genietje rechte vreught.
3. Maer hoe het zy, toont bly gelaet,
En hout oock soete tafel-praet.
4. En alsje na de spijse tast,
Soo dient hier op te zijn gepast:
En brenght hier toe geen nagel voort,
Die draeght een swart fluweele koort.
5. Eet voorkost of ghy wordt verdacht,
Dat ghy gebraet of taerten wacht.
6. Maeckt datj' in 't eten neerstigh let,
Dat ghy uw wangen niet besmet.
7. En wappert niet uw voeten niet.
8. Uw buurman oock geen schouders biet.
9. Zijt ghy noch jongh, soo snoert uw mont,
En spreeckt niet als op vasten gront;
Maeckt datje noyt de reden breeckt,
Voor al wanneer een wijser spreeckt.
10. En leest aen tafel geenen brief,
Al quam hy van uw soete lief.
11. Voor al schout twist en norts gekijf.
12. Oock hant-spel met een anders wijf.
13. Maeckt datje wijn noch bier en stort,
14. En speelt niet met uw tafel-bort.
15. Verhaelt een anders feylen niet,
Oock van die ghy daer niet en siet.
16. En fymelt niet met uw serviet,
Want dat is tegen d'oude wet;
Het schijnt dat ghy, door vreemt gepeys,
Dan zijt als op een verre reys;
Het dubben als men eten moet,
En vindt geen bly geselschap goet;
Doet dat als ghy alleene zijt,
Aen tafel is geen pruylens tijt.
17. En steeckt geen handt in sack noch schoot,
Maer hout se voor de gasten bloot.
18. Spreeckt noyt van eenigh vuyl bejagh,
Dat yemants walgh verwecken magh.
19. Maeckt geen geluyt, wanneer ghy drinckt.
20. Uw hoest en niesen oock bedwight.
En soo je dat niet doen en kont,
Toont echter noyt een open mont,
Maer hout'er handt of neusdoeck voor.
21. En set geen glas op uw teljoor.
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Maer yemant vraeght ons hier misschien,
Wat dat dan yemant sal geschiên,
Als hem een windt van binnen quelt,
Soo dat sijn buyck van pijne swelt;
Wel, hoort hoe dat Erasmus praet,
En wat hy geeft voor goeden raet;
Hy seyt: gaet, maeckt een luyden hoest,
Als of je dien uyt laten moest,
En onder dit gemaeckt geluyt,
Soo laet de wint van onder uyt;
Als dit behendigh werdt gedaen,
Hy meynt, soo magh het wel bestaen,
Maer heeft de windt dan grooter kracht,
Als die hem voelt wel heeft gedacht;
Soo valt den aenslagh licht bekaeyt,
Om dat het al te vinnigh waeyt.
Doch hoe het is of staet te zijn,
't Is beter schaemt als sware pijn,
Maer die het ambacht recht verstaen,
Die sullen 't henen laten gaen.
Nu keer ick weder tot den dis,
En sie wat daer noch noodigh is.
22. Tast niet drie vingers na de spijs.
23. En schrapt noyt suycker van de rijs.
24. Tast oock niet haest een schotel aen,
Dat niemant noch en heeft bestaen.
25. En grijpt niet na den besten bout.
26. En slaet geen vingers in het sout,
Maer neemt het liever met een mes.
27. Doch hout dit voor een vaste les,
Dat ghy noyt van de tafel rijst,
Voor dat je Godt ten volle prijst;
O, geeft den milden Schepper danck,
Dan gun ick u een vryen ganck.

Tafel-wetten,
Voor de waert, de gasten, de vrouw en voor die ter tafel dienen.
Wie feest of maeltijt hout dit moetje niet vergeten,
Roept Godt den Schepper aen eer dat'er wordt gegeten;
Wat ghy de vrienden biet of op uw tafel set,
En heeft geen zegen in als naer een reyn gebedt.
Om vorder wel te gaen, soo moet ick hier belasten
Drie dingen aen den waert, drie dingen aen de gasten,
Drie dingen aen de vrou, drie dingen aen de knecht;
En siet, hier in bestaet het noodigh tafel-recht:
De waert, na onsen raet, die moet ten eersten schouwen,
De gasten aen den dis met kracht te weder-houwen,
De gasten tegen meugh te porren tot den dranck,
De gasten in het huys te sluyten tegen danck.
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De gast moet vaerdigh zijn en op sijn uere letten,
Moet daer de waert gebiet hem neder laten setten,
Moet in sijn eygen huys besluyten sijnen hont;
Een gast wordt licht onwaert door soo een gragen mont.
De vrou moet op de spijs en op de keucken passen,
Op schotels wel geschuert en lijnwaet net gewassen,
Moet toonen metter daet, en even metten schijn,
Dat haer de gasten lief en waerde vrienden zijn.
De knecht en wieder dient moet heus en matigh schencken,
Moet trachten yemants kleet met storten noyt te krencken;
Oock vont het gast-vry volck in oude tijden goet,
Dat niemant drincken magh wanneer hy schencken moet.
Wat breeder tot den waert: na dat'er is gebeden,
Soo schenckt oock met den wijn bequame tafel-reden,
Toeft niet uw vriend alleen met spijs en goeden dranck,
Een nut en soet gespreck verdient al meerder danck.
En fronst uw voor-hooft niet en toont geen droevigh wesen,
Een treurigh aengesicht en wordt hier niet gepresen;
Weest droevigh by een lijck en deftigh in den raet,
Maer als je maeltijt hout soo toont een bly gelaet.
Ghy moet van eersten aen met aendacht overleggen,
Al wat'er is te doen, al wat'er is te seggen,
En hoe men door den wijn de geesten onderscheyt,
En hoe men tot vermaeck bedroefde sinnen leyt.
De welstant van een prins, en dat met groote glasen,
Te wenschen, dient alleen om meer te mogen rasen;
't En is geen heyligh werck te drincken sonder dorst,
Maer sooje zegen wenst, soo bidt voor uwen vorst.
Wat is van groote kost? noyt heeft'er vreught ontbroken,
Daer soete tafel-praet wordt geestigh uytgesproken;
Daer is in dit geval yet beters als de wijn,
De tafel even selfs die kan een schole zijn.
Geen maeltijt heeft'er oyt een billick mensch verdroten,
Daer van des ander daeghs de smaeck eerst wierdt genoten;
Wat yemant dronck of at dat leyt hem in den buyck,
Maer wat hy goets vernam dat stont tot sijn gebruyck.
Doch wacht u over dis van diep geheym te spreken,
Wilt oock niet besigh zijn met ander luy gebreken;
Geeft reden met bescheyt en woorden sonder gal,
Niet al te deftigh wijs, niet al te lijdigh mal,
Maer wilt doch nimmermeer uw gasten vrolijck maken
Met jock die qualijck luyt of vuyle beusel-saken,
En quetst geen eerbaer oor en maeckt'et niet te bont,
Een mensch van reynen aert heeft zegen in den mont.
Noch moet ick, lieve gast, u desen regel stellen:
Als ghy ter maeltijt gaet, wilt niet te vinnigh bellen;
Dan voorts, wanneer men wast, soo spoelt uw droefheyt af,
En al wat u wel eer beswaerde sinnen gaf.
Gaet vrolijck uyt te gast als ghy des wordt gebeden:
En wordje niet genoot, blijft t'huys en weest te vreden.
Wordt ghy te laegh geset? Ke, vriend, wat is het dan?
De man vereert de plaets, de plaetse noyt de man.
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Schoon yemant met u jockt, en wilt u geensins belgen,
Een keel die niet en let kan harde kost verswelgen;
Vint ghy yet dat u walght in spijs of daer ontrent,
En maeckt dat u mishaeght een ander niet bekent.
En dan noch boven dat soo dient u niet geweten,
Leert op de rechte maet en na den regel eten,
En scheyt niet al te ras, en blijft niet al te lanck,
Maer ga je vroegh of laet, soo geeft den Schepper danck.
Ghy vrou, koopt goede spijs, maer niet tot gulsigh brassen,
Ghy dient niet buyten maet op mont en buyck te passen;
Weest suynigh naer den eysch, maer schaft, wanneer het dient,
Wat best bevallen sal uw gast of ander vrient.
Wat hoefje, jonge vrou, uw teêr gemoet te quellen,
Al hebje niet te veel de vrienden voor te stellen?
Indien u spijs ontbreeckt, soo neemt tot uwer baet
Schoon lijnwaet, reyn gelas, en dan een bly gelaet.
Als 't al is by gebraght om uwen gast te spijsen,
Ick weet u boven dat noch een gerecht te wijsen:
Ghy die met kleyne kost uw vriend wilt maken bly,
Gaet, set'er op het lest uw eygen tonge by.
Een vriendelijck onthael doet koude spijse smaken,
En 't kan oock sonder kost de lieden vrolijck maken;
Waer rechte geesten zijn, daer leeft men van de kunst,
Waer rechte vrienden zijn, daer leeft men van de gunst.
Noch moet ick hier een woort aen alle knechts gewagen,
Vermits sy menighmael haer niet te wel en dragen:
Ghy, die aen tafel dient, en vult uw sacken niet,
Het is voor u genoegh dat ghy den handel siet.
Wat ghy ter tafel brenght, ten dienste van de gasten,
En neemt de stoutheyt niet voor u daer in te tasten;
Weest heus in uw bedrijf, dit stelt de reden vast,
Wie dient, en moet niet doen gelijck een ander gast.
Aenhoort'et met bescheyt, wat waert of gasten spreken,
Maer wilt door uw gekal geen anders reden breken;
Wat dees of gene seyt, een knecht is beter stil,
Als dat hy sijn geral daer onder mengen wil.
Hoort ghy een geestigh woort, wilt daer op vlijtigh mercken,
En laet'er naderhant uw sinnen over wercken;
Draeght dat met u naer huys, en 't sal u beter zijn,
Als fruyt en suycker-werck of smake van den wijn.
Ten lesten, in 't gemeen, soo wil ick alle gasten
Dit geven voor een raet, ja, als een wet belasten,
Dat een die dickmaels bijt in ander lieden broot,
Moet weder zijn bedacht dat hy de vrienden noot.
Maer onder dit verhael van goede tafel-wetten,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

829
Soo wilt op desen raet met rijpe sinnen letten:
Of noot of doet behulp aen vrou of schamel man,
Die om sijn kleyn bedrijf niet weder nooden kan.

Besluyt van 't werck.
Het aengevangen werck, uyt enckel gunst beschreven,
Dat aen liet vaderlandt uyt liefde wordt gegeven,
Ten goede van het volck, dat krijght hier sijn besluyt,
En komt van nieuws geciert gelijck een jonge bruyt;
Het brenght u schatten meê en allerley juweelen,
En wilt, al waer het komt, de vrienden mede deelen;
Ghy leser, wie je zijt, ontfanght het edel pant,
En biet'et over al uw trouwe rechterhant:
Al zijn de regels veel, en wilt u niet ontsetten,
't En zijn niet al te mael gelijck als strenge wetten;
Al wie een kunst beschrijft die geeft een volle maet,
Maer oordeel met bescheyt dat brenght se tot de daet.

Tachtigh-jarigh leven en huys-houdingh, of kort begrijp van het
buyten-leven op Sorgh-vliet,
geschreven ten versoecke van sijn waerde en lieve neef A. Thisius,
Jotus., professor en rector magnificus in de universiteyt tot leyden.
Ghy vraeght, nadien ick ben van mijnen staet getreden,
Hoe dat ick mijnen tijt hier buyten kan besteden?
En mits geen wichtigh ampt mijn sinnen meer belast,
Hoe my het ledigh zijn en buyten-leven past?
Wel aen, ick ben bereyt u recht bekent te maken
Wat hier mijn wesen is, tot aen de minste saken;
Kom, hoort dan, waerde neef, wat ick op heden doe,
Tot in mijn kamer selfs, tot in mijn bedde toe:
Ick, door Godts eygen gunst ontlast van groote saken,
Laet nu tot mijn gemoet geen afgunst meer genaken,
Ick wensch hun veel gelucks die Godt in hooghheyt stelt,
En daer en is geen nijt die my de sinnen quelt.
Al wat den staet belanght dat heb ick laten varen,
Nu besigh maer alleen ontrent mijn oude jaren,
En schoon mijn kleyn gebou voor yeder open stont,
Ick vreese geen geklap oock van een laster-mont.
Ick leef hier onvermomt en kan oock wel gedogen,
Dat Argus my beloert, al had hy duysent oogen;
Want mits ick ben getroost dat Godt mijn wegen siet,
Soo pas ick op de klap van boose tongen niet.
Al waer mijn huys gebout, of na de kunst geblasen,
Van sijn Veneets geback of kristalijne glasen,
Ick liet een yeder toe te komen hier ontrent,
Op dat mijn gantsch bedrijf hem mochte zijn bekent.
Wie slimme rancken broet en kan geen sonne dragen,
Maer in de swarte nacht daer vint hy sijn behagen;
Doch wat is 't of de mensch de werelt schoon bedrieght,
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Daer is yet binnen ons dat noyt sijn meester lieght.
O, sich hier in het wout met Godt te gaen vertreden,
Hem eeren, hulde doen, en groeten met gebeden,
Door ootmoet in den geest, en dan noch boven dien,
Het keestigh boom-gewas, sijn schepsels aen te sien,
Dat is eerst recht vermaeck; wie kan het vergelijcken
Met al het groot beslagh van aertsche koninckrijcken?
Voorwaer, het soet gepeys dat uyt de velden rijst,
Is ons gelijck een handt die na den Hemel wijst:
Maer als ick na den geest tot Gode kom genaken,
Dan sal mijn eygen kleet my geensints cierlijck maken,
Ick spreeck de rijcke kas van mijn Verlosser aen,
Om met sijn reyn gewaet tot Godt te mogen gaen;
En als ick dus gekleet my Gode kom vertoonen,
Soo weet ick dat sijn gunst mijn feylen sal verschoonen,
En even word ick dan in volle daet geleert,
Dat mijn ootmoedigh hert met zegen wederkeert.
O, wat een diepe vreught komt in de ziel geresen,
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Als ick maer yet ontfangh uyt dat oneyndigh wesen;
Als my de minste strael van Godes heyl genaeckt,
Dan schijnt'et dat de geest tot aen den Hemel raeckt.
Wie wort'er niet verruckt, als Godt hem komt verschijnen?
My dunckt, dat ick terstont de wereldt sie verdwijnen,
Mijn geest, indiense kon en dat het doenlijck waer,
Die sou het aertsche deel verheffen nevens haer;
Maer dat is al te lomp en heeft te grove leden,
Want schoon ick anders wil, soo helt het na beneden;
Siet daer ons soet gepeys verdwenen in de lucht,
Daerom ick menighmael ten hooghsten ben beducht.
Siet als'er yemant reyst en komt in haest gereden
Of naer een machtigh slot òf wijt beroemde steden,
Die siet veel seltsaem werck en menigh vreemt geval,
Dan op een steylen bergh, dan in een effen dal;
Sijn wegh is menighmael in hooghten soo geresen,
Dat hy schijnt by de stadt ja, boven haer te wesen,
Soo dat hy somtijts denckt, dat al haer schoon gebou,
Met al het deftigh werck tot hem genaken wou.
Maer naer een korten stont soo kander dit geschieden,
Dat al het schoon gesicht schijnt van hem wegh te vlieden,
Een tackje van een boom, of maer een enckel bladt,
Ontneemt hem het gesicht oock van een groote stadt,
Ey, lieve ziel, laet af van uw weemoedigh treuren,
Die na den Hemel reyst kan even dit gebeuren;
By wijlen stijght de mensch tot soo verheven geest,
Dat hy geen bleecke dood, geen Hel of Duyvel vreest,
Dat hy ten vollen smaeckt de vrucht van sijn gebeden,
Ja, gantsch den Hemel siet, als in sijn volle leden;
Maer als dat hemels-vyer daer na in ons vervriest,
Soo vint men dat de geest sijn eerste kracht verliest.
Ey, gaet niet, lieve ziel, met soo beswaerde sinnen,
Ghy sult eens voor gewis uw sonden overwinnen,
Stelt, stelt in Christi bloet, stelt uw vertrouwen vast,
Nadien het heyligh zaet in u geduerigh wast.
Een heeft seer wel geseyt: Godt heeft twee groote boecken
Daer veel te vinden is voor die maer willen soecken,
En, na mijn oordeel draeght, het is een deftigh man,
Die dese schriften leest en wel gebruycken kan.
Het eerst is 't Heyligh Woord, het tweede Godes wercken,
Daer in dat yeder mensch veel wonders kan bemercken;
Want soo het bey gelijck met oordeel wordt bedacht,
Het een leert sijnen wil, het tweede sijne macht.
Al wat Godt heeft geseyt, al wat hy heeft geschapen
Daer is van yeder een veel voordeels uyt te rapen,
Sijn wil is in de Schrift gelaten aen den mensch,
En die het recht gebruyckt die vint'er herten-wensch.
De werelt heeft gestaen en vry niet weynigh jaren,
Dat onder Godes volck geen schrift of boecken waren,
Het velt dat was haer school, en in het jeughdigh gras,
Soo vont men dat het volck den grooten Schepper las.
De bloemen in den tuyn geplant op nette reken,
De boomen in het wout, en alle kruyden preêken,
De planten in den hof en al het jeughdigh kruyt,
Die spreken tot den mensch al slaense geen geluyt.
Trat Isack niet in 't wout, en gingh daer overleggen
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Wat al het boom gewas, wat al de kruyden seggen?
Dat is, hoe God sijn macht en hooge wijsheyt toont,
Als hy het woeste velt met schoone bloemen kroont?
En dat hem 't soet gepeys niet qualijck is bekomen,
Dient hier uyt, na my dunckt, te werden afgenomen,
Dat, 't wijl hy 't velt betreet en op den Schepper dacht,
Hem is de schoone maeght Rebecca t'huys gebracht.
Nu wil ick u voor eerst oock dit te kennen geven,
Dat ick een dagh bemerck gelijck ons gantsche leven;
Siet, dit kan uyt de daedt geduerigh zijn geleert:
Ons tijt is als een dagh die dickmael wederkeert.
Gaet over dit geheym den ouden Jacob vragen,
Die noemt sijn gantschen tijt alleen maer weynigh dagen1),
En Moyses nader handt, die hout dien eygen voet,
En leert dat yeder mensch oock soo gevoelen moet;
De beste cijffer-konst die leert ons dagen tellen,
Om op een vasten grondt sijn voet te mogen stellen2);
Een herder die gestaegh sijn schapen overtelt,
En sal niet licht een lam verliesen op het velt.
Ey, wat is doch de tijt, die ghy en ick beleven,
Die wordt gelijck een mist in haesten wegh gedreven;
't Is als een kleyne tick, die, eer de klocke slact,
Sich menighmael verheft en dickmael hooren lact.
En siet, dit kleyn getal van onse korte dagen,
Dat wordt, gelijck men seyt, by manden uytgedragen;
Want schoon het is een dingh, het dierste dat men vint,
Men laet het henen gaen gelijck een schrale wint.
Ons tijt wordt veel gequist met jocken, spelen, praten,
Daer naeu een uere tijts voor Godt en wordt gelaten;
Siet, wat verslint de jaght, de kaert en dobbel-steen,
En al dat tijt-verlies, is schier nu als gemeen.
Het waer een nutter dingh, ons dagen uyt te koopen3),
Als met een lossen toom ons tijt te laten loopen.
't Is yeder een bekent, hoe ras ons jaren gaen,
En 't piert dat vaerdigh loopt en hoeft men niet te slaen.
Tijtquistingh, lieve ziel, die is voor al te schromen,
Want dat in haest vergaet dient waer te zijn genomen;
O! Godt doe my de gunst, dat ick niet eenen dagh,
Ten dienste van het vlees of werelt, spillen magh.
Laet my noyt ledigh zijn om hier te liggen woelen,
Maer geeft dat ick gestaegh uw liefde magh gevoelen;
Geeft dat mijn oogh, en oor, en tongh, en innigh hert,
Van uwen reynen geest altijt gedreven wert.
Al ben ick sonder staet, 'k en wil niet ledigh wesen,

1) De woorden van den Aerts-Vader Jacob voor Pharao zijn dese: Weynigh en boos zijn mijne
dagen. Genes 47.9.
2) Psalm 90.12. Leert ons onse dagen tellen op dat wy een wijs herte bekomen.
3) Ephes. 5.16. Den tijt uytkoopende dewijle de dagen boos zijn.
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Dat heeft de wijste vorst en niemant oyt gepresen1).
Het water krijght een stanck, wanneer het stille staet;
En als het yser rust, soo roest'et metter daet.
Wy zijn al schuldenaers van dit kort-wijligh leven
Aen Godt, die eerst de tijt sijn oorspronck heest gegeven;
Wie oyt een dagh misbruyckt, die neemt een quaden voet,
Maer die'er een verliest, die is een quiste-goet.
't Is nut, na mijn begrijp, voor die op aerden leven,
Dat yeder dagh sijn werck by ons wordt toegeschreven;
En dat men over sla wat yeder staet te doen,
Of binnen in het huys of buyten in het groen.

Morgen-stondt.
Wanneer ontrent den dagh de slaep my gaet begeven,
Of, dat ick beter acht, van my is wegh gedreven:
Soo dat ick wederom van nieus een mensche ben,
En Godes eygen gunst en goeden geest beken:
Dan is 't dat ick voor eerst in mijn gedachten brenge,
En niet van aerts bedrijf daer in of onder menge,
Ick geve grooten danck aen Godt, mijn hooghste goet,
Van dat hy in den nacht mijn leven heeft behoet,
Hier by komt mijn gebedt, dat Godt my wil bewaren
Den dagh die nu begint en noch aenstaende jaren;
En als ick na den slaep aldus mijn saken doe,
De dagh die smaeckt'er na tot op den avondt toe;
Dies is mijn vast besluyt, dat ick tot aller stonden
Sal mijden oock den schijn van alle slimme sonden,
En dat'er niet met al by my sal zijn gewaeght,
Daer over ick aen Godt geen raet en heb gevraeght.
Ick leere dese plicht in onse groene klingen,
Daer hoor ick met den dagh de kleynste vogels singen,
Tot lof van die haer schiep2). Ick sie het jeughdigh kruyt,
Dat voelt den koelen dan en roept den Hemel uyt.
Ick sie, hoe met de son de bloemen haer ontluycken,
En gloeyen als korael, te voren dorre struycken,
O Godt! ick heb berou dat ick niet danckbaer ben,
Gelijck het minste dingh dat ick op aerden ken.
Men gaf het eerstelingh van alderhande beesten,
U tot een offer-werck, o, vader aller geesten3)!
Ick wil dat d'eerste vonck die uyt mijn ziele rijst,
U, machtigh Hemels-Vorst, met ootmoet eer bewijst.
Ghy geest de stille nacht, op dat wy mogen rusten4),
Ghy sent de gulde son die geeft ons nieuwe lusten,
En wat'er voor een heyl komt sijgen op het lant,
Rijst uyt de milde bron van uwe vaderhant.
Om nu tot eenigh werck de leden uyt te strecken,
Wil ick geen prachtigh kleet om my te mogen decken;
1) Prov 6 6. Gaet tot de mieren, ghy luyaert, en wordt wijs. Hoe lange sult ghy luyaert neder
leggen? Wanneer sult ghy van uwen slaep opstaen?
2) Gen I 21.
3) Levit 2.12. D'offerhanden der eerstelingen sult ghy den Heere offeren.
4) Psalm 104.20. Ghy beschickt de duysternisse, ende het wordt nacht.
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Men hoeft geen rijck gewaet bysonder op het lant,
Geen spel of naeldewerck alwaer men boomen plant.
Ick laet het titsigh volck en alle Venus-dieren
Haer toyen naer de kunst en al de leden cieren,
Maer die een man gelijckt en soo wil zijn genaemt,
En dient geen ander dracht als die een man betaemt:
Een kleedingh sonder pracht, een huys met lage muren
Is dienstigh op het landt en kan oock lange duren,
Men leeft hier voor hem selfs en na sijn eygen sin,
Dat voor-recht heeft voor al het buyten-leven in.

Eerste morgen-werck.
Ick ga na dit begin voor eerst met aendacht lesen,
Dat my den gantschen dagh sal dienstigh mogen wesen;
Maer dit en raeckt den staet of nieuwe tijdingh niet,
Het is een nutter plicht die na den Hemel siet.

Oeffeningh voor 't gesin.
Doch ick ben in dit werck niet al te langh geseten,
Want ick wil mijn gesin in desen niet vergeten;
Ick doe een yeders werck ten vollen stille staen,
Tot dat voor al mijn volck den Godts-dienst is gedaen.
Hier wordt dan over luyt des Heeren woord gelesen,
Op dat de rauwe jeught moght werden onderwesen,
En eer tot sijn bedrijf dan yemant weder keert,
Soo vraegh ick op een ry, wat yeder heeft geleert.
En uyt dit ondersoeck soo kan ick recht bemercken,
Waer op mijn dienst-baer volck en haer gedachten wercken,
En daer uyt is te sien, als door een klaren bril,
Wie dat de tucht bemint en Godt behagen wil.
Hier uyt besluyt ick dan, wie dat ick magh betrouwen,
En wie in mijnen dienst dient aen te zijn gehouwen;
En 't is niet goet alleen voor huys en huys-gesin,
Maer brenght ons boven dat veel nutte dingen in.
Wy zijn voor ons alleen ter werelt niet gekomen,
De minste van het huys dient waer te zijn genomen;
Siet, die my op het landt of in de kamer dient,
Is my geen knecht alleen maer oock een waerde vrient.
Het vroutjen dat ick hier mijn saken heb bevolen5),
Al heeft sy niet verkeert in wijt-beroemde scholen,
Dat quijt haer even staegh, soo wel als menigh man,
Die mits sijn diep verstant veel nutte dingen kan.
Ick hoor haer menigh mael soo wel en destigh spreken,
Gelijck als in de kerck de Godts-geleerde preêcken;
Gelooft'et, lieve vrient, die mijn gedichten leest,
Dat sy in desen plicht soodanigh is geweest.
Geeft haer vry desen lof, soo ghy haer komt genaken,
Dat sy ervaren is in huysselijcke saken;
Maer in Godts heyligh woord al verre boven dat,
5) Joffer Havius, huys besorghster van de Heer Cats op Sorgh-vliet.
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Dies eer ick haer verstant gelijck een waerden schat.
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Ontbijt.
Terwijl de jeught ontbijt soo ga ick my vertreden,
Dat brenght my voordeel aen tot in de binneleden,
Want ick sie niet alleen wat in de velden groeyt,
Maer neme vorder acht wat in my dient gesnoeyt.
Ick sie hier Godes handt in duysent wonderwercken,
Die voor een leersaem hert zijn waerdigh aen te mercken;
Want al wat sich vertoont ontrent dit jeughdigh kruyt,
Dat sie ick met vermaeck en trecker voordeel uyt.
Doch wat ick hier ontmoet daer soeck ick wat te leeren,
Maer boven alle dingh om Godt te mogen eeren;
Ick vinde, waer ick ga, des Heeren eygen werck,
Soo dat ick dickmaels ben als midden in de kerck.
Mijn geest wordt menighmael tot in de lucht verheven,
Om Godt op dit gesicht en eer en danck te geven;
Dies segh ick menighmael òf stil òf over luyt,
En berste met den geest in dese woorden uyt:
Hoe soet en aengenaem zijn al des Heeren wercken!1)
Sijn liefd' en vader-gunst die is'er in te mercken,
En schoon al is de mensch niet danckbaer als het dient,
Hy doet doch aen sijn volck gelijck een ware vrient.
Of Godt ons met verdriet of sieckte komt kastijden,
En sent ons swaer verlies of anders bitter lijden,
Al is 't den vleesse pijn, des echter niet te min,
Ons heyl, beminde ziel! ons voordeel schuylt'er in.
't Is al om onsen geest van sonden af te trecken,
En uyt den doffen slaep ons sinnen op te wecken,
Doch hoe of wat'er is dat Godt den mensche doet,
Hem komt uyt ons bedrijf geen nut of eenigh goet.
Mijn Godt! 'k en dien u niet uyt vrese van der Hellen,
Daer in ghy machtigh zijt voor eeuwigh my te quellen;
Oock is in tegendeel mijn Godts-dienst niet gegront,
Om datje dese ziel den Hemel schencken kont;
Ick dien U om U selfs en om uw heyligh wesen,
Dat waerdigh is voor al en staegh te zijn gepresen;
Geeft my daer sinnen toe en Cherubijnsche tael,
Niet goets is buyten U, in U is 't al te mael.
Die om U, lieve Godt! of in U sich verblijden,
Die konnen met den geest tot in den Hemel rijden;
Want in uw naem alleen getroost te mogen zijn,
Is enckel herten-lust oock midden in de pijn.
Al wat ick heb geleert, al wat ick heb gelesen,
Laet dat, ô lieve Godt! tot uwer eere wesen;
Al wat ick heden schrijf, of wat ick anders doe,
Dat schick ick U alleen, ô hooghste Schepper! toe.
Ick wou, dat noyt gepeys in my quam op te rijsen,
Als dat genegen is om U alleen te prijsen,
Ja, dat de leste snick van dit ellendigh stof,
Als my de dood ontbint, moght roemen uwen lof.

1) Psalm 104 24
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Middaghmael.
Het middaghmael genaeckt, en schoon mijn hooge jaren
Niet meer soo graegh en zijn gelijckse voortijts waren,
Noch eet ick even wel by wijlen met vermaeck,
Maer eygen lant-gewas dat geeft de beste smaeck.
Indien hier gasten zijn, men voert'er goede reden,
Of dienstigh voor de ziel òf noodigh voor de zeden;
Maer als mijn eygen volck alleen ter tafel is,
Soo word'er eenigh boeck gelesen over dis:
Of van een vreemde reys in ver-gelegen landen,
Daer mits de felle kou de menschen klapper-tanden,
Of daer een heete son gestage stralen schiet,
Op peper, noten, meys, op rijs en suycker-riet;
Of eenigh net verhael van dat, in onse jaren,
Den staet of ander volck is eertijts weder-varen,
Of yet van dese stof of eenigh soet gedicht,
Dat droeve sinnen troost of swacke zielen sticht.
Doch wat'er voor een boeck aen tafel wordt gelesen,
Het kan hem die het hoort vermaeck en voordeel wesen,
En soo wordt niet alleen het lichaem hier gevoet,
Maer 't is oock voor de ziel en binnedeelen goet.
Tot drincken sal men noyt hier yemant hooren dwingen,
Dat is een vaste wet in onse groene klingen;
Wie hier ter maeltijt komt, 't zy gast of ander vrient,
Die eyst wat hy begeert en wordt er van gedient.
Maer of ick eensaem ben of midden in de gasten,
Geen spijs sal my de maegh, geen drincken overlasten,
Al ga ick niet te werck gelijck Cornarus raet2),
Ick blyve lijckewel ontrent de middel-maet.
Al sie ick op den dis al veel gerechten brengen,
't Is meest van ons gewas, dies kan ick 't oock gehergen.
'k En prijs geen sware kost, maer ooft en jeughdigh kruyt,
Dat brenght hier menighmael verscheyden schotels uyt.
Sy die mijn huys besorght, kan met geringe saken
Onthalen wieder komt en veel gerechten maken;
Barleus even selfs en menigh ander geest,
Ontsingh haer net onthael gelijck een groote feest.
't En is niet in de kost, maer in de kunst gelegen,
Met weynigh bly te zijn is Godes eygen zegen;
Wat hier de tafel çiert dat komt meest uyt den hof
En in de minste kost daer is de meeste lof.
Ick schep oock groot vermaeck in versch ontloke roosen,
Die sie ick menighmael op onse tafel blosen;
Hier komt dan bloem-gewas en ander groente by,

2) Ludovicus Cornarus, een Venetiaens Edelman, seyt van niet meer op een maeltijt als 12
oncen spijse en 24 oneen dranck te gebruycken, om in goede gesontheyt te blijven Siet hier
op D. Leonard Lessius, die het selve werck over-geset en uyt-gegeven heeft.
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En soo wordt menigh gast oock sonder kosten bly.
Wie kan ons slecht bestel van onsen disch verwijten?
Het toont ons schoonder glans als Salomons tapijten,
Ja, als sijn kleedingh selfs; siet, dit heb ick geleert
Van hem, die niet de pracht, maer Godes schepsels eert.1)

Oeffeninge na 't middaghmael.
Als ick na 't middaghmael van tafel ben geresen,
Dan wil ick niet terstont ontrent de boecken wesen,
Ick ga wat buytens huys en doe een korte reys,
Maer besigh even wel met eenigh soet gepeys.
Ick sie dan op de werf veel grage dieren eten,
En daer oock vind' ick yet my nut te zijn geweten;
Ick sie het met vermaeck en word 'er uyt geleert,
Dat oock het domste beest sijn Heer of voedster eert.
Siet, Godt verwijt sijn volck dat esels haer gewennen,
De krib van haren Heer of sijnen stal te kennen,
Maer dat d'ondanckbaer mensch geen lof en eere geeft
Hem, die het al besorght wat op der aerden leeft2).
Als ick mijn kleynste vee haer voetsel plagh te geven,
Al wat hier pluymen droegh dat schijnt van nieus te leven;
Ick sie, dat al het rot my al te voren kent,
Want dat ick spijse brengh daer is'et toe gewent.
Als ick den gragen hoop doe gerst of haver stroyen,
Soo komt'et al te mael gevlogen uyt de koyen,
Het schijnt dat al het heyr dat van my wordt gevoet,
My danckt op hare wijs, en eer en hulde doet.
Hoe zijn wy schuldigh, Heer! uw hoogen naem te prijsen,
Die niet en zijt gewoon ons lijf alleen te spijsen,
Maer sent ons voetsel toe tot binnen in den geest,
Dat wel het lijf verkwickt, maer onse zielen meest:
Wel op nu, mijn gemoet! verheft uw gantsche krachten
Maeckt Godt van nu voortaen den gront van uw gedachten,
Is hier of elders yet waer toe ghy zijt gesint,
Neemt daertoe Godt alleen, die heeft u eerst bemint.
Wordt tot hem in den geest ten vollen opgenomen,
Die met sijn Vader-gunst uw liefd' is voor gekomen,
Ja, die op heden self noch leyt den rechten gront,
Dat ghy hem eere doen en liefde dragen kont.
Kiest hem tot uwen troost, oock boven alle vrienden,
Die oyt tot uw vermaeck of soet geselschap dienden,
Hy zal u trouwe zijn in druck en ongeval,
Oock als uw naeste bloedt u gantsch verlaten sal;
Soeckt hem met alle vlijt die u te voren sochte,
En eert hem boven al, die u soo diere kochte;
Wel aen dan, lieve ziel! staet op sijn liefde vast,
Soo blijfje buyten noot, of Hel of Duyvel bast.
Ey, laet ons boven al den schepper eer bewijsen,
1) Matth 6 28, 29. Aenmerckt de lehen des velts, etc.
2) Esai I 3 Een osse kent sijnen besitter, en een ezel den kribbe sijnes Heeren, maer Israel en
heeft geen kennisse, mijn volck en verstaet met.
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En met een innigh hert sijn gunst en liefde prijsen;
Want hy is 't die sijn handt en hemel open doet,
En alle dieren spijst en alle zielen voet3).
Wanneer ick somtijts lees, dat in het machtigh Romen
Was eertijts wacker volck genegen tot de boomen,
Genegen haren geest te geven aen het wout,
En hoe op desen tijt een hoeve werd gebout4);
Te weten dat den hoop van menigh duysent schapen
Gedurigh wordt bedient door meer als hondert knapen,
En dat noch boven dien haer paerd en koeyen stal
Was meerder in beslagh en grooter in getal;
Soo kan ick niet verstaen dat soo veel duysent beesten
Kon, om het groot verslagh, vernoegen hare geesten;
Maer in het tegendeel soo stel ick heden vast,
Dat soo een woest gebouw is maer een stagen last.
Wy zijn hier op het landt oock buyten alle staten,
Maer die het al besorght en heeft ons niet verlaten;
Ick vinde meer vermaecks hier in dit mager zant,
Als ick oyt in den Haegh of groote steden vant:
Een straeltjen maer alleen, van Hem op my gezegen,
Dat kan tot meerder vreught mijn innigh hert bewegen,
Oock daer ick sonder volck hier stil en eensaem ben,
Al yet dat ick voor soet hier op der aerden ken.
Nu wreder naer het groen: sal ick hier sitten droomen,
Daer 't aertrijck is beset met soo veel duysent boomen?
Als is de winter dor, de lent of somer groen,
Hier is gedurigh stof om yet te mogen doen:
Wil ick eens voor een tijt de boecken laten rusten,
Om yet te mogen doen dat my mocht beter lusten,
Bysonder als het hout des winters niet en groeyt,
Of dat men inten magh of wilde boomen snoeyt;
Noch ben ick niet gewoon te spelen met de schijven,
Of met den dobbel steen mijn uren wegh te drijven;
De kaerte boven al en staet my geensins aen,
Ick heb in vijftigh jaer dien handel niet gedaen;
Oock wil ick by den haert niet ledigh sitten klappen,
Ick gae nae Overbeeck om boomen af te kappen,

3) Psalm 145 16 Ghy doet uw milde hant open, en verzadight alles wat'er leeft na uw welbehagen
4) Lipsius, in de beschrijvinge van de grootheyt van Romen, verhaelt in sijn tweede boeck, cap
15 dat op seeckeren tijt een Romeyns Burger is geweest, met nomen C Cecilius Clambus
Jsidorus, de welcke, alhoewel hy by den Inlandtschen oorlogh veel verloren hadde, evenwel
tot sijnen Landtbou 4116. Bou-slaven, 3060. jock Ossen, en van Schapen en ander Vee
150000. behouden hadde.
Item, dat op de hoeve van eenen Valerianus zijn te vinden geweest 500. Bou slaven, 2000
Koeyen, 1000. Merrien, 10000 Schapen, en 15000. Geyten.
Den landt-bon van den heyligen man Job wordt in de H. Schristure in sijn boeck cap. I
aengewesen bestaen te hebben in seven duysent Schapen, drie duysent Kemelen, vijf hondert
jock Ossen, en vijf hondert Ezelinnen, het getal van sijn dienst-volck wordt met uytgedruckt,
maer wy lesen Gen 14. 14 van Abram, dat hy uyt reedde ten krijge drie hondert en achtien
Mannen, zijnde ingeborene van sijn huys
Maer hoe de Romeynen ofte andere natien soo woesten Landt-bouw hebben konnen doen
met vernoegen, is (mijns oordeels) qualijck te begrijpen En ick meyne dat Virgilius dat werck
wel begrepen heeft, seggeade. Exigium colito Laudato ingentia rura Dat is: Die met vermaeck
den landt-bou plegen wil, Verkies een kleyn beslagh en houd' hem vorder stil.
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De Heere van Carnis, die nu mijn dochter heeft,
Een man van soeten aert, en even gantsch beleeft,
Die heest my tot het werck gereetschap toegesonden,
Het beste dat ick oyt voor desen heb gevonden.
Dat maeckt my menighmael de koude leden heet,
Soo dat mijn hemde druypt en dat van enckel sweet.
Dies legh ick uytter handt de bijl en houten hamer.
En neme mijn vertreck tot in mijn binne-kamer,
En mits my door het werck het vocht is uytgeperst,
Soo wordt my door het vyer het lijnwaet weer ververst.
Ick woud', indien ick kon, noyt ledigh zijn gevonden,
Vermits dat menigh hert door luyheyt wordt verslonden;
Ick wil geen kussen zijn daer op hy rusten magh,
Die by het ledigh volck gaet soecken sijn bejagh.
Maer dat my best bevalt ontrent mijn buyten-leven,
Dat is het soet vermaeck dat my de boecken geven:
Ick heb een stil vertreck daer vind' ick grooten schat,
Oock in een kleyn papier, ja, in een eenigh blat.
Maer hoort een destigh man met vollen monde drijven,
Dat Godt is evenselfs de vinder van het schrijven1);
Doch hoe het wesen magh het is een schoone kunst,
Die tot ons neder quam uyt Godes eygen gunst.
Wat oyt een mensch bedacht, wat hem is wedervaren,
Voor soo een langen tijt van menigh hondert jaren,
Dat maeckt ons heden wijs en leert ons recht verstaen,
Al wat in sijn bedrijf van yeder dient gedaen.
Indien men raedt versoeckt van die noch heden leven,
Die worden menigh mael door tochten omgedreven,
Soo dat het licht gebeurt dat oock een naeste vrient,
U raet, dat niet voor u maer hem ten besten dient.
Doch siet, een deftigh man die langh is over-leden,
Heeft nu geen driften meer maer spreeckt gesonde reden,
En daerom is 't van outs, mijns oordeels, wel geseyt:
Vraeght doode lieden raet, soo krijghje recht bescheyt.
Doch eer ick oyt begin een heyligh boeck te lesen,
Dan segh ick, hooghste Godt! wilt mijn beginsel wesen,
Treckt mijn gedachten op, verklaert mijn dom gesicht,
En stort in dese ziel Uw geest en suyver licht.
Maer ick wil niet te woest door hondert schrijvers dwalen,
Ick lese daer ick kan het meeste voordeel haelen,
Ick laet veel ongeroert dat certijts my beviel,
En soecke boven al het beste voor de ziel.
Na Godes heyligh Woord soo vind' ick groot behagen,
In schrijvers die van outs den naem van Vaders dragen,
Maer schoon al ben ick out, ach leyder! ick beken,
Dat ick hier anders niet als maer een leerlingh ben.
Maer soo my Godt vergunt noch langer hier te leven,
Soo woud' ick meerder tijts aen d'oude Vaders geven,
En soo ick dat bedrijf magh nemen by der handt,
Vraeght dan niet wat ick doe in dit verstoven sant.
Niet, dat ick seggen wil, dat in gedurigh lesen
De troost van ons gemoet behoort gestelt te wesen;
1) De wijsberoemde D Simon de Majole d'Ast. in sijn boeck parte I. cap ult. stelt Godt selfs als
vinder van de schrijf-konst, zijnde van gevoelen dat de selve konste met in de wereldt bekent
en is geweest, als van de tijt af dat Moses de twee tafelen op den bergh Sinai van Godt
Ontfingh, 't welck feer bedenckelijck is.
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Neen, dat is niet gemeynt, ick acht het lesen goet,
Maer hy kiest beter wegh die Godes wille doet.
Als Godt ten oordeel komt, Hy sal niet ondersoecken
Of yemant heest gesweeft door alderhande boecken,
Maer of sijn leven was gelijck het hem betaemt,
En gaet het leste vast soo wordt hy noyt beschaemt.
Te mijden alle quaet, te staen naer goede wercken,
Om in de liefde Godts sijn geest te mogen stercken,
Dat staet my beter aen als, met een stage vlijf,
Ontrent de boecken sijn en lesen alle tijt.
Doch schoon ick oorlof neem van alle werelts saken,
En kiese maer alleen die na den Hemel smaken,
Noch voel ick dat de geest dan oock by wijlen queelt,
Om dat het ydel vleesch oock hier sijn rolle speelt.
Ach! 't is maer weynigh tijts, dat ick in volle leden
Tot recht Godtsaligh werck mijn sinnen kan besteden;
Eylaes! hoe ick het maeck, hoe ick mijn beste doe,
Daer schiet wat anders in, daer valt wat anders toe,
De Geest schijnt wel bereyt en wil ten Hemel stijgen,
Maer ick kan na den eysch noch niet die hooghte krijgen;
Het vleesch hanght aen den geest gelijck een lastigh pack.
En dat baert aen de ziel een droevigh ongemack.2)
Hoe ben ick menighmael verstoort op mijn gedachten,
Ja, brenge tegen haer by wijlen groote klachten,
Om dat s'op mijn gebot niet stille willen staen,
Ja, onder mijn gebed by wijlen elders gaen.
Als Abram besigh was een offer aen te stellen,
Soo quamen even daer hem vreemde vogels quellen,
En vielen op het aes; maer siet, de goede man,
Die joegh de gieren wegh soo vaerdigh als hy kan;3)
De grillen die ontrent ons losse sinnen swieren,
Wanneer wy besigh zijn in ootmoet Godt te vieren,
Die noem ick dat gespuys die Abram henen dreef,
Op dat, Godts offer-werck bequaem en suyver bleef.
Ick bid u, lieve ziel, hier op te willen letten,
Dat soo een vuyl gespuys ons niet en magh beletten,
Te stijgen met den geest als met een stage vlucht,
Gantsch buyten aerts bedrijf, tot boven in de lucht.
Wat is'er, lieve ziel, van onse beste plichten!
Wie kander oyt een kerck sijn Godt ter eeren stichten,
Daer niet een boose geest oock sijn capelle bout4);
Ach, daer is vuyle schuym oock by het edel gout!
O Godt! vernieut mijn hert en leert mijn doffe sinnen,
De wereldt en het vlees ten lesten overwinnen;
Alleen door uwen geest soo wordt mijn ziele sterck,
En sonder dat behulp is 't al verloren werck.

2) Matth. 26. De geest is wel gewilligh, maer het vleesch is swack.
3) Genes. 15.
4) Joh I 6. Daer was nau een dagh, dat de kinderen Godts quamen, om sich voor den Heere te
stellen, dat de Satan oock in 't midden van hen quam.
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Van lesen is geseyt: nu vind' ick, dat het schrijven
Geen minder kracht en heeft, om dofheyt wegh te drijven,
Want als een goet gepeys ons in de sinnen schiet,
't Is goet, wanneer men 't leest of by geschrifte siet:
Ick, die nu ben ontlast van alle sware plichten,
Vind' oock mijn hert geneyght om somwijl iet te dichten;
Hiertoe word' ick verweckt wanneer ick eensaem ben,
En 't is dan groot vermaeck te spelen met de pen
Al geeft de stuere lucht by wijlen harde winden,
Noch weet ick tot dit werck hier plaetsen uyt te vinden,
Daer niemant van de storm verdriet of hinder lijt,
Om dat men van de kou door boomen is bevrijt;
Ick hebbe door het werck geheymen laten maken,
Daer niemant my en siet, al komt hy my genaken;
Ick laet de luyden gaen al waer het hen gelust,
En ick sit in het loof en houde my gerust.
Waer toe wil ick gewoel of vreemt geselschap soecken?
Ick schrijve mijn gepeys of spreke met de boecken,
Al ben ick sonder volck in eenigh eensaem velt,
Ick wensche menighmael om niet te zijn verselt;
Kom ick eens in den Haegh om huysselijcke saken,
'k En soeck oock even daer geen langh verblijf te maken;
Ick doe mijn dingen af en maecke korten spoet,
My dunckt, dat ick aldaer niet lange wesen moet.
Wie sich naer stilheyt voeght die wort'er toe genegen,
En allerley gewoel dat is hem bijster tegen,
Des vind' ick geenssins vreemt dat noyt een Eremijt
Ontrent de steden komt, als maer voor kleyne tijt1).
Wel, Haeghje, zijt gegroet! ghy hebt veel schoone saken,
Maer kont om desen tijt mijn herte niet vermaken;
't Is my nu als een walgh dat my wel eer beviel,
Mijn lust speelt nu alleen ontrent mijn waerde ziel.

Avondtmael.
Stracx naer het avondtmael, na datter is gebeden,
Ga ick in mijn vertreck een wijle my vertreden,
En ga dan by mijn self met aendacht overslaen,
Hoe dat ick heden ben en hoe mijn saken staen,
Wat dat ick heb gedacht of wat ick heb gesproken,
Wat drift my in den geest of elders quam bestoken.
Of ick den rechten wegh bywijlen heb gemist,
Of sonder rechte vrucht mijn uren heb gequist;2)
En als ick dan bemerck dat ick my heb vergrepen,
Of door een vreemt geval my wegh heb laten slepen,
Dan ben ick ongesint en uyttermaten gram,
Dat ick geen meerder acht op mijn bedrijf en nam.
Maer heb ick eenigh goet beginnen uyt te wercken,
Soo bid ick mijnen Godt om my daer in te stercken,
Oock niet na rechten eysch te straffen dese ziel,
1) Siet hier D. Hieronimus op het leven van Paulus. den eersten Eremijt.
2) Seneca in lib. de Ira.
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Vermits se buyten spoor in swackheyt nederviel.
Oock stel ick wijders vast geduerigh af te wijcken
Van al dat sondigh is of sonden magh gelijcken;
Dies roep ick Godt om hulp, met innigh zielgeklagh,
Dat ick van nu voortaen my beter quijten magh.
Voorts segh ick: waerde ziel3), indien wy qualijck leven,
Godt fiet ons, en met een, wat by ons wordt bedreven,
Maer doen wy deughtsaem werck, Godt siet'et van gelijck,
En wy sien even Godt en oock sijn eeuwigh rijck.
Schrijft dat in uw gemoet en wilt'et staegh gedencken,
U sal geen ydel vlees of Duyvel mogen krencken;
Dit is een korte les, maer wordse wel gevat,
Soo is 't een nutte leer en vry een rijcke schat.

Avondt-oeffeningh voor 't gesin.
En als ick dit besluyt ten vollen heb genomen,
Soo laet ick mijn gesin dan weer te samen komen,
En doe gelijcken plicht als in den dageraet,
En dan is 't dat het volck gerust te bedde gaet.
Want niemant van den hoop vermagh hier op te blijven,
Al heeft hy eenigh dingh te lesen of te schrijven:
Sy die mijn huys bestiert en laet aen niemant licht,
En dat is onder ons een huysselijcke plicht.
Wat yemant heeft te doen of wat hy wil besorgen,
Al dat wordt uytgestelt tot aen den naesten morgen,
Dan zijn de sinnen versch, maer als de nacht genaeckt,
Dan wordt men wegh geruckt en van den slaep geraeckt.
En dat geeft ongemack in veelderhande saken,
Siet, als men slapen moet, dan heeft men niet te waken;
't Is best dat alle dingh ter rechter tijt geschiet,
En dat men in de nacht bequame rust geniet.
Maer eer ick in het bed mijn swacke leden decke,
En, tot den slaep geneyght, het lichaem nederstrecke,
Soo leest mijn oudtste klerck, of wel een ander vrient,
Dat kort en deftigh is en oock tot ruste dient.
Als ick dan alle sorgh van my heb wegh gesloten,
En goeden nacht gewenst aen al mijn huysgenooten,
Dan segh ick: lieve Godt! ick geef u desen geest,
En op dat goet besluyt soo rust ick onbevreest4).
Doch als de soete slaep my 's nachts wordt afgenomen,
Soo let ick op den droom die my is overkomen,
En soo ick dan bemerck, dat my de stille nacht
Yet goets heeft ingestort of in den sin gebracht,
Dan segh ick Gode danck, dat ick heb stil gelegen,
En echter ben gesticht door sijn gewensten zegen;
Maer word' ick dan gewaer, gelijck het dickmaels valt,
Dat mijn aelwaerdigh vlees ontuchtigh heeft gemalt,
Dan ben ick ongesint, ja, segge menighwerven:
Mijn Godt! laet dit gewoel doch eens in my versterven!
O, Vader van het licht! waerom sie ick u niet,

3) Augustinus
4) Psalm. 31.6. In uwe handen beveel ick mijnen geest
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Gelijck ghy mijn bedrijf en my gedurigh siet.
Bestiert doch in den slaep mijn bin- en buiten-leden,
Dat my de nachtrust selfs magh strecken tot gebeden;
Neemt my de sinnen af die in het wilde staen,
En stort my driften in die na den Hemel gaen.
Mijn naem is Jacob, Heer! wilt doch mijn hert betoomen,
Dat ick niet hebben magh als Goddelijcke droomen;
Geeft my een nacht-gesicht als Jacob eertijts sagh,
Doen hy niet op een bedt, maer op een rotse lagh1).

Dagh des heeren.
Siet, dit is ons bedrijf ontrent gemeene dagen,
Daer na ons huysgesin sich is gewent te dragen:
Maer als des Heeren dagh vertoont haer blijden schijn,
Dan moet de tijt alleen aen Godt geheylight zijn2).
Hem eeren, hulde doen, sijn heyligh Woord te lesen,
Of even in de kerck den Godtsdienst by te wesen,
Is dan het eygen werck dat hier moet zijn gedaen,
En wat na werelt smaeckt dat moet bezijden staen.
Ick wil dan geen beslagh van aertsche dingen weten,
Ja, wou mijn eygen hert, indien ick kon, vergeten;
Want ick wensch uyt'et stof dan op te mogen staen,
Als Godes eygen Soon voor desen heeft gedaen3).
Indien wy niet en gaen in d'openbare kercken,
Wy laten Godes Woord op onse zielen wercken;
Daer by wordt dan gevoeght een net en klaer bericht,
Dat, waer het duyster is, ons geeft een helder licht.
Wy lesen Joseph Hal in sijn geleerde boecken,
Daer heyl en zielen troost niet ver en is te soecken;
Wy lesen Westerburgh in dat hy achter liet,
Hoe wel men in den druck van hem maer weynigh siet.
Want schoon sijn deftigh werck niet uyt en is gegeven,
Hy met sijn nette pen die heeft'et af geschreven,
En dat is onder my, en sal te sijner tijt
Een reyse mogen doen al waer de fame rijt.
Wy lesen boven dien oock Teelinghs wijse schriften,
Die leyden ons gemoet van alle quade driften;
Ick heb dien waerden man in Zeeland langh gekent,
En drage noch sijn beelt als in mijn hert geprent.
Hier komt dan Couper by en sijn geleerde wercken,
Daer in veel plichten zijn ons dienstigh aen te mercken,
Schoon of die sijn gemaeckt in 't vruchtbaer Brittenlant,
Ick vindse oock bequaem hier in ons dorre sant.
Na dit is afgedaen, en dat in volle leden,
Soo wordt ons heyligh werck besloten met gebeden,
Doch eer dat yemant scheyt, wordt yeder af gevraeght,
1) Gen 28 12, 13. Ende hy droomde ende siet een leeder was gestelt op de aerde, welckers
opperste aen den hemel raeckte. Ende siet, etc.
2) Apoc. I.10 En ick was in den geest op een dagh des Heeren.
3) Apoc Opstandinge Christi, siet hier van Lucae 24. en elders by den Euangelisten.
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Wat hy voor hem bewaert, en na sijn kamer draeght4).
Hier zijn des niet-te-min oock wel geleerde lieden,
Die haer getrouwen dienst ons dickmael komen bieden,
En spreken hier het woord, al is 't geen heyligh dagh,
Wanneer haer eygen kerck haer dienst ontberen magh.
En als dat soo gebeurt, laet ick 't de vrienden weten,
En bid haer even dan met my te komen eten;
En siet, dus krijgh ick volck ontrent dit heyligh werck,
En soo wordt ons gesin gelijck een kleyne kerck.
Maer als het avondtmael ons biet een hooger zegen,
Rijswijck en Schevelingh zijn dicht by ons gelegen,
Daer ga ick dan ter feest, maer selden in den Haegh,
Als nu door ouderdom en swacke leden traegh.
By ons is desen voet een wijle waer genomen,
Maer ons is beter kans ten lesten voor gekomen:
Godt heeft het so bestiert, twee herders van de kerck5),
Die plegen haer beroep, en doen het heyligh werck.
Siet, op des Heeren dagh komt d'een ons ziele laven,
En midden in de weeck toont d'ander sijne gaven;
Maer daer en komt geen dagh oyt uyt den Hemel voort,
Of wy zijn hier by een en lesen Godes Woort.
Wel siet, beminde neef, hier geef ick u te lesen,
Hoe ick op heden ben of wensch te mogen wezen,
En hoe ick binnens huys en op den velde leef,
En wat ick aen het wout en aen de boecken geef.
Maer ghy seght, naer ick hoor: dit is een seltsaem leven,
Wie kan sijn huysgesin soo nauwen regel geven;
Ghy snijt u soo het schijnt vermaeck en blijdschap af,
En sweeft staegh met den geest ontrent het duyster graf;
Maer, neef, 't is sonder gront my dit te komen seggen,
Ghy moet ons gantsch bedrijf wat naerder over leggen;
Hoe, is'et metten mensch soo qualijck dan gestelt,
Als hy met hoofse pracht niet meer en is gequelt?
Ey lieve, wilt dit stuck wat nader ondersoecken,
Of uyt de rechte daet of uyt de wijste boecken;
Voor eerst segh ick u dit: geluckigh is de man,
Die in geen staet en sit en sich vernoegen kan;
Te wonen op het landt en buyten alle steden,
Te strijden met het vlees, Godt dienen met gebeden,
En al ons vorder werck en is soo quelligh niet,
Gelijck het by het volck en in de werelt hiet;
Wie in een lastigh ampt op menschen heeft te passen,
En hoort op sijn bedrijf veel nortse monden bassen,
Die is'er na my dunckt voor al niet beter aen,
Als die veel eensaem zijn en Godt ten dienste staen.
Ja, 't is een soeter vreught, als wijse lieden meenen6),
Voor Godt ootmoedigh zijn, voor Godt te mogen weenen,
Als al het aerts vermaeck dat ons de werelt biet;

4) Lucae 2.19. Doch Maria bewaerde alle dese woorden, overleggende in haer haerte.
5) Te weten, Doms Daniel Croese, dienaer des Goddelijcken woordts tot Rijswijck, hebbende
te vooren Anno 1652. met den schrijver als predikant geweest ten dienste van de Ambassade
in Engelandt En Dom Hermannus Tegneus, Sone van den Eerwaerden Godtsaligen,
Hooghgeleerden Dom. Tobias Tegneus, bedienaar des Goddelijcken woorts in 's Gravenhage
6) Augustinus
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Want dat is ydel werck en min als enckel niet.
En daerom, lieve neef, en wil ick niet benijden,
Die haer in aerts bedrijf en buyten Godt verblijden;
Daer is hier in het vleesch, daer is geen rechte vreught,
Als in Godts eygen werck en in de ware deught.
Maer, desen onverlet, soo dienje noch te weten,
Dat hier oock is vermaeck voor die'er zijn geseten,
Vermaeck dat uytter aert het eensaem leven geeft
Hem, die hier buyten sorgh en onbekommert leeft.
Ick sou, indien de tijt en ghy het woût gehengen,
Veel reden voor het wout te voorschijn konnen brengen;
Doch ick wil maer een woord hier seggen met de pen,
Wat hier is voor de jeught daer ick op heden ben.
Ick heb het eens verhaelt, wat dat het buyteleven
Voor eerlijck tijt-verdrijf kan my en yeder geven,
Dat hou ick voor geseyt; maer hoort nu boven dien,
Wat hier bevalligh is oock voor de jonge liên:
Ick heb een eygen duyn, die paelt aen dese gronden,
Daer menigh wilt conijn gedurigh wordt gevonden,
En schoon het gantsche velt aen vreemde wordt verpacht,
De vrienden even wel die hebben vrye jacht.
Dies wordt hun toegestaen om na hun wel behagen,
Oock voor den rechten tijt het wilt te mogen jagen,
Met net of tuymelaer of met een snellen hont,
Want niemant heeft gesagh ontrent mijn eygen gront.
Voorts heb ick in het zant een vyver laten delven,
En wat daer binnen leeft is voor ons eygen selven;
Hier is de braessem vet, en alle visschen goet,
Om dat se van de beeck gedurigh wordt gevoet.
Daer is een pontjen by om op en af te varen,
En nemen soet vermaeck ontrent de stille baren;
Het vangen van de visch laet ick mijn gasten toe,
Of met een schakelnet of met een hengel-roê.
Maer hoort van rijcker vangh: wy gaen aen strande vissen
En treft men 't recht gety, men kan als nimmer missen;
Een paert treckt daer het net, dat geeft hem van de strant,
Maer die het water vreest die hout hem op het lant.
Dus vanght men meulenaer, en bot, en dicke schollen,
Die als het wel geluckt geheele manden vollen:
Dus vanght men pieterman, en, is'et water kalm,
Soo krijght men al te met een wel gevoeden salm.
Hier uyt komt groote vreught in jonge sinnen rijsen,
Vermits de rijcke zee ons kan soo milde spijsen;
Te meer om dat de vangh aen niemant schade doet,
Hoe wel men visch bekomt in grooten overvloet.
Noch kan hier onse jeught, in plaetse van te drincken,
Haer netten open doen en spreyen voor de vincken,
En soo het weder dient en dat de vangh geluckt,
Soo werden metter haest haer veêren uytgepluckt,
En flux dan na de kock; maer al de schoonste dieren,
Die moeten zijn gespaert en onse grotte çieren;
Daer speelt dan al het rot en huppelt onder een,
En buyten rijst gewoel ontrent den hollen steen.
Veel meesen uyt het wout die komen hier verschijnen,
En willen soo het schijnt den rotssteen onder mijnen,
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Om by den hoop te zijn; maer al de binnevlucht
Wil liever buyten zijn en soeckt de vrye lucht;
Hier leer ick even selfs den aert van alle menschen,
Die wat se niet en zijn met al de sinnen wenschen:
Een die geen wijf en heeft die wenst te zijn getrout,
En die'er een beslaept die vint'et hem berout.
Noch weet mijn hovenier hier plaetsen aen te wijsen,
Daer seker wordt gestelt het vangen van patrijsen,
En als de gulde son genaeckt de winter tijt,
Dan is van ons bedroch de sneppe niet bevrijt.
Noch is hier seker vriend1), die lijsters weet te vangen,
Die siet men aen den hals of poot of vleugel hangen;
Hy doet de moeyt alleen, maer des al niet-te-min,
De vangh is voor een deel hier voor het huysgesin.
En somwijl komt soo dicht de vogel hier gedreven,
Dat ons een dagh alleen twee hondert komt te geven;
Hier koockt men goeden kost en veel gerechten van,
Soo dat het tot onthael oock vrienden dienen kan.
De saussen, die de kunst hier over weet te maken,
Brenght ons gerechten uyt die niet en zijn te laken,
Want is de kock bequaem en 't meysjen keuckenwijs,
Al wat op tafel komt dat schijnt ons nieuwe spijs.
Sy die mijn huys besorght, die kan een deuntjen quelen,
Haer soon, een jongh student, die kan op snaren spelen,
Haer dochter doet'er by een aerdigh Frans gesanck,
En dit by een gemenght dat maeckt een soeten klanck.
Als haer dan uyt den Haegh hier by mijn nichten voegen,
Soo kan haer soet bedrijf mijn sinnen vergenoegen,
Musijck van hooger toon en wensch ick heden niet,
Een fluyt is my genoegh of wel een herders riet.
Soo kon oock Coridon, gelijck wy mogen lesen,
Met Thirsis, sijn genan, by wijlen vrolijck wesen;
Sy speelden onder een, soo dat van haer gesanck
Oock Echo gaende wordt en gaf een blyen klanck;
Die nimphe soo het schijnt die wil oock hier verblijven,
En wil oock onder ons haer soeten handel drijven;
Sy spreeckt noch sonder tongh gelijckse voortijts plagh,
Het is een woutgoddin die niemant oyt en sagh.
Maer als de somer komt, wat is'er niet te snoepen,
Het schijnt dat over al de boomen luyde roepen:
Komt, eet van mijn gewas, hier zijn de vruchten goet,
Hier zijn de peeren geel, en appels wonder soet;
Hier zijn de pruymen rijp, hier zijn de beste kerssen,
Hier is een schoon gewas van alderhande perssen,
En sooje maer en buckt, siet daer een schoon meloen,
Van binnen rijp genoegh al is de schorsse groen.

1) Dit is Monsr. Cornelis Geesdorp, Soon van den Heer Geesdorp, Officier van den Hove van
Hollandt.
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Wat dient'er meer geseyt? voor alle grage monden
Wordt hier schoon boomgewas in overvloet gevonden;
Maer als de stuere lucht ons mist of hagel broet,
Dan is het vyer bequaem, een stille kamer goet.
Hier toe wordt dan gebracht een hoop verdroogde tacken,
Die wy in overvloet hier op den vyere smacken;
't Is eygen boom-gewas en daerom aengenaem,
Want dat van eygen komt, dat acht men recht bequaem.
De vyver, die ick hier wel eer heb laten delven,
Is voor geen vis alleen noch voor mijn eygen selven,
Sy geeft al menighmael vermaeck en soete vreught
Aen kinders van 't gesin, of haers gelijcke jeught;
Want als de strenge vorst of oock de koude winden
Bevriesen dese plas en als te samen binden,
Dan is 't dat ons gesin hier op het water glijt,
Of op een rappe sleê of vlugge schaetsen rijt.
Princessen even selfs, des winters hier gekomen1),
Die hebben op het ijs oock haer vermaeck genomen,
Een sleedtjen sonder meer, al was'et niet vergult,
Dat was haer tijtverdrijf, soo groot is haer gedult.
En mits ons versse meer, en dese kleyne stroomen,
Hier binnen zijn geplaetst te midden in de boomen,
Soo is het water kalm, en wie daer over rijt
Is van de strenge koû en van de windt bevrijt.
Maer in het tegendeel, wanneer de schoone dagen
Des somers zijn bevrijt van alle stuere vlagen,
En dat de gulde son verhitte stralen schiet,
Soo mist oock hier de jeught haer soet vermaken niet:
Sy gaen haer in de beeck of in het water baden,
En siet, dat koele nat en kan haer niet versaden;
Sy springen in het nat en wassen daer het lijf,
En siet, dat vochtigh spel dat is haer tijtverdrijf.
De visschen even selfs die in der aerden schuylen,
Die worden daer verrast oock in haer diepe kuylen,
De karper is een visch, die uyt haer eygen aert
Gantsch diepe putten graeft en daer in wordt bewaert.
Maer dit sijn gaen beleyt en kan hem geensins baten,
Hy moet'er menighmael het lijf en leven laten,
Hy wordt by onse jeught gegrepen uyt de gront,
En wordt bequaem gemaeckt ten dienste van den mont.
Maer hoort een ander werck, dat niet en dient vergeten,
Het wordt by al de jeught ten breedtsten uytgemeten:
Hier is veel bloem-gewas en menigh ander kruyt,
Dat niet slechts in den hof, maer in het wilde spruyt,
En wie dit na de kunst te samen weet te voegen,
Die kan een jeughdigh oogh ten vollen vergenoegen;
Want siet, de schilder-kunst of eenigh net penseel
Bereyckt die wonders niet tot in het minste deel.
En wie dit aerdigh kruyt by een heeft laten mengen,
Die laet het na den Haegh aen vrou of vrijster brengen;
1) Anno 1656 heeft haer Hooghheyt de Princesse Douagiere van Orangie den Heere Cats de
eere gedaen van hem te komen besoecken: en terwijlen haer hooggemelde hooghheyt met
den Heere Cats in gespreck was, namen de jonge Princessen en sijn Furstelijcke Gen. Prins
Willem van Vriesland haer vermaeeck met een sleedjen op de vyver in Sorgh-vliet.
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Het is wel eer gesien, dat oock een slechte maeght
Om dese kunst alleen een vryer heeft behaeght:
Maer dat is niet genoegh, hier zijn oock nutte kruyden,
Of voor een heete koorts of anders siecke luyden,
Soo dat een handigh man, of oock een medecijn
Hier vint een goet behulp voor sieckt of droeve pijn.
Wat voorts de jonckheyt raeckt, dat laet ick heden blijven,
Oock ben ick niet gesint hier breeder af te schrijven,
Mijn geest speelt nu alleen ontrent den ouden dagh,
En wat ons lesten tijt ten goede dienen magh.
Waerom nu meer geseyt of langer brief geschreven,
Ick dancke mijnen Godt van dit mijn buyten-leven,
Want als ick sijnen troost in mijnen geest gevoel,
Dan pas ick min als niet op al het aerts gewoel.
Nu, werelt, weest gegroet, ick ben van u gescheyden,
Ick ga tot beter werck mijn ziele nu bereyden;
Van u en wil ick niet, laet my oock soo ick ben,
Vermits ick u voortaen voor mijne niet en ken.
Ick acht een yeder mensch geluckigh boven maten,
Die Godt de sinnen geeft van eersucht af te laten;
Geluckigh is de man die Godt de sinnen geeft,
Dat hy geen staet en soeckt maer wel en eensaem leeft,
En 't zijne nutten derf. Mijn Godt zy hoogh gepresen,
Die my op desen wegh ten lesten heeft gewesen;
Nu bid ick maer alleen, dat ick mijn lesten dagh
Vrymoedigh en met een blymoedigh sluyten magh.
Nu, tot een kort besluyt van al mijn vorigh schrijven,
Soo laet dit, lieve ziel, in u verzegelt blijven;
Dit segh ick, dat hier volght, want soo je dat betracht,
Het sal u dienstigh zijn tot in uw laetste nacht:
Ontfanght voor eerst een les die u wordt voorgeschreven,
Siet, dat je die betracht hier in ons buyten-leven:
Besiet'et met vermaeck wat u hier goets ontmoet,
Maer geeft den Schepper danck die u dees' gunste doet,
Ontvalt u eenigh dinck of wort'er yet verloren,
Dat ghy tot uw vermaeck voor desen hebt gekoren,
Aensiet'et met gedult, edoch en quelt u niet,
Maer seght: 't is ydel werck wat ons de werelt biet.
En laet geen ongeval aen u verdrietigh schijnen,
Al wat het ooge siet, dat moet doch eens verdwijnen;
Maer wat door ons gesicht hier niet en wordt ontdeckt,
Dat blijft gedurigh vast, gedurigh onbevleckt;
Siet, als men schade lijt, soo kan geen treuren baten,
Het moet op sijn beloop by ons dan zijn gelaten;
Maer als men sonde doet, dan geeft het treuren baet,
Want daer is droefheyt goet, al komt se na de daet.
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Draeght dit, geminde ziel, gestaegh in uw gedachten,
Maer al wat ydel is wilt dat maer weynigh achten;
In al ons aerts bedrijf hout daer in desen voet,
Vermits al wat men siet hier onder blijven moet.
Al wat ons tot vermaeck alleen maer sou geschieden,
Dat wil ick, lieve ziel, ten vollen u verbieden;
Ick spreke van vermaeck dat vlees en werelt prijst,
En met van reyne vreught die ons de ziele spijst.
Wie rust en vrede soeckt die moet het overleggen,
Al wat hem staet te doen, al wat'er is te seggen;
Wat voorspoet van ons eyst, wat druck en ongeval,
En dat alleen te doen dat Godt behagen sal.
Verwert u nimmermeer in ander lieden saken,
Die u noch uw beroep noch uwen handel raken;
Spreeckt oock geen oordeel uyt op dat een ander doet,
Laet yeder sijn bedrijf en let op uw gemoet.
Hebt noyt geen oogh-gemerck om voordeel wegh te dragen,
Maer stelt uw gantsch beleyt aen Godes welbehagen,
Hebt staegh het eygen hert in voor-en tegen-spoet,
Want, hoe het Godt beschickt, het is u beyde goet.
Hoe ghy u minder acht en lager komt te stellen,
Hoe spijt en herten-leet u min sal konnen quellen.
En hanght geen schepsel aen met al te grooten drift,
Maer siet, dat ghy gestaegh uw eygen herte sift.
Gaet sonder aertsche sorgh door veelderhande sorgen,
En als het qualijck gaet verwacht een beter morgen;
Wat boven noodt-druft gaet is maer een stage last,
Het ander dient ver-acht of weynigh op gepast.
Al kan ons kranck gestel veel dingen niet ontbeeren,
Wy mogen 't evenwel niet al te seer begeeren;
Ghy daerom, letter op en maetight haer gebruyck,
Op dat je niet en wordt een slave van den buyck.
De liefde tot ons selfs is van de quaetste saecken,
Die ons kan hinder doen en ongerustigh maecken;
Kont ghy dat slim gebreck eens leggen aen den bant,
Ghy sult in koelte zijn oock daer een ander brant.
Hoort ghy door wrangen haet van yemant u verachten,
Verdraeght het met gedult, het sal uw leet versachten;
Sijt kleyn in uw gemoet en in uw eygen oogh:
Ghy sult in vrede zijn, al gaet het selden hoogh.
Te seggen: ick en wil van desen niet verdragen,
Ick heb te grooten stof om over hem te klagen,
Hy schelt my tegen recht en ick ben sonder schult,
Ick kan het slim verwijt niet dragen met gedult;
't Is onrecht, lieve ziel, hy magh niet lijdsaem hieten,
En sal oock na den geest geen rechten troost genieten,
Die niet verdragen kan, oock sonder onderscheyt,
Wat hem tot sijn verwijt van yemant wordt geseyt.
Wie dat oyt onderneemt u qualijck aen te spreecken,
Laet noyt uw sinnen gaen uw leet te willen wreecken;
Ontfanght'et anders niet en slechts op desen gront,
Als of het even Godt u van den Hemel sont.
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Ick heb u, waerde ziel, ontrent mijn jonge dagen,
Vermaent, een stage dood in uw gemoet te dragen;
Hier doen ick heden by, dat voor den ouden dagh,
En my en yeder mensch ten goeden dienen magh.
Denckt dat een machtigh vorst, in hoogen staet geresen,
Neemt seven dienaers aen om staegh by hem te wesen,
En dat'er yemant komt die aen hem openbaert,
Wat dit voor gasten zijn en van hoe wreden aert.
Ja, seyt: doorluchtigh vorst! siet, een van dese seven,
Die sal u voor gewis eens brengen om het leven;
Ghy daerom, zijdy wijs, soo let op haer bedrijf,
Of ghy staet haest te zijn een ziele sonder lijf.
Een vorst, aldus bericht van soo verboste saken,
Sal die niet wacker zijn, ja schier gedurigh waken?
Sal niet sijn ooge gaen op yeder eens gelaet,
En wegen even staegh al wat'er omme gaet?
Voor my, ick segge ja; hy sal gedurigh letten
Op yeder, die by hem sijn voet sal komen setten;
Hy sal staegh wacker zijn om niet te zijn verrast,
Uyt vrees van onversiens te werden aengetast.
Indien nu yemant vraeght, wat dese dingen seggen,
En bidt my dat verhael wat klaerder uyt te leggen,
Die kome nader by en sta een weynigh stil,
Ick sal hem doen verstaen wat ick hier seggen wil:
De vorst, die wordt gedient van seven rappe knechten,
Die even vaerdigh staen van wonder uyt te rechten,
Neemt die voor yeder mensch die hier op aerden leeft,
En in sijn gansch bedrijf noyt vasten gront en heeft.
De dienaers van de vorst, daer van wy nu gewagen,
Neemt die hier voor een weeck, bestaend' in seven dagen,
En denckt dat onse tijt, gelijck ons wordt geleert,
Is even als een weeck die dickmaels weder keert.
Nu gaet het immer vast dat een van dese dagen
Ons sal èn uyt het vlees èn uyt de werelt jagen,
Maer 't is ons niet bekent, wat dagh van dit getal
Ons lichaem in het graf ter neder leggen sal.
Siet, Godt heeft ons de stont niet willen openbaren,
Wanneer wy uyt het vlees ten grave sullen varen,
Op dat ons gantsche tijt, oock van de groene jeught,
Mocht blyven in de tucht en hangen aen de deught.
Want twijl ons alle daegh ons leven kan ontvlieden,
En dat men niet en weet wanneer het sal geschieden,
Soo spreeckt de reden selfs wat by ons dient gedaen,
En dat geen uyre tijts en moet verloren gaen.
Prent dit in uw gemoet, al wie dit ydel leven
Op heden noch besit, maer lichte kan begeven;
En hout het voor gewis, het sal u dienstigh zijn,
Niet voor de sond' alleen maer even voor de schijn.
Nu, vrienden, 't is genoegh; meer heb ick niet te seggen,
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Ick wil van heden af mijn penne neder-leggen;
Maer ghy, mijn waerde ziel, onthout ten lesten dit,
Maeckt datje, watje doet, een stillen geest besit1):
Al wat u Godt verleent, laet u dat vergenoegen,
Daer is geen ander dingh dat u kan beter voegen;
Maer wat u overkomt, geeft Godt den Schepper danck,
En hout my desen voet uw levendagen lanck.
Wanneer ghy eenigh goet van 't uwe siet verliesen,
Soo wilt tot uwen troost het beste middel kiesen;
Seght staegh in uw gemoet: al wat het ooge siet
Dat is, van heden af, of wordt ten lesten niet2).
Maer wat voor ons gesicht op heden is verholen,
Dat staet te geender tijt van ons te zijn gestolen;
Want 't is gedurigh vry van druck en ongeval,
Om dat het eeuwigh is en altijt blijven sal.
Wanneer ghy tijdingh krijght van kleyn of groote saken,
Laet dat geen hertenleet in uw gedachten maken:
Al wat de same ralt is niet gelijck het schijnt,
Om dat het menighmael van stonden aen verdwijnt.
Het, eeuwigh is 't alleen, daer op u staet te letten,
Laet ons tot alle tijt dat ons voor oogen setten,
Het ander is maer waen en enckel kinder-spel;
Nu, penne, 't is genoegh; ghy, vaert voor eeuwigh wel!
O Godt, mijn eer en heyl! komt, woont in mijn gedachten,
Op dat ick met gedult uw komste mach verwachten;
Ghy zijt mijn toeverlaet, mijn heyl en hooghste goet,
Verleent my dat ick bid of dat ick bidden moet.

Besluyt.
Ick heb niet groot vermaeck by wijlen iet geschreven
Van dat ick lustigh vont ontrent het buyten leven;
Maer ick ben, na my dunckt, hier in te ver gegaen,
Vermits my dese vreught vry dier begint te staen.
Het schijnt, d'alwijse Godt en wil het niet gehengen,
Dat ick hier met vermaeck mijn tijt sal overbrengen;
Hy tast mijn lichaem aen met ongewone pijn,
Op dat ick niet te diep hier sou gewortelt zijn;
Ja, dat ick niet en sou aen vlees en werelt hangen,
Maer naer het eeuwigh heyl te dieper sou verlangen:
Want als ons kranck gestel met sieckten wordt besocht,
Soo denckt een ydel hert daer op het selden docht.
Daer is een vreemde quael, die my geheele nachten
Verkeert den soeten slaep in droeve nagedachten,
Dies roep ick menighmael, als uyt een hooge noot:
O Godt! soo 't u beviel, ick koos een rasse doot.
Wat maeck ick langer hier in dese lage dalen,
1) Dit besluyt is een kort begrijp van een stil en Godtzahgh leven, daer na eenige bysondere
Godtvreesende Mannen haer leven hebben aengestelt.
2) Dat gesien wordt is verganckelijk, maer dat onsienlijck is, is eeuwigh. Gelijck in Godts
woordt duydelijck te isen is.
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Ick ben des wereldts sat en moede van te dwalen,
Mijn Godt! ick wacht uw heyl, ick wacht uw Vader hant,
Ick wachte maer alleen het ware vaderlandt.
Ick wacht op mijn vertreck, maer wilt my niet ontbinden,
Of laet my, eer ick ga, uw rechten trooster vinden:
Die wacht ick maer alleen; bevredight mijn gemoet,
En geeft my vasten troost in Christi suyver bloet.
Doch mindert dese pijn en dit verdrietigh lijden,
En troost mijn bange ziel, of leertse beter strijden3),
Of slaecktse van het vlees: maer neen, ick swijge stil,
Godt doet wat hem behaeght en na sijn hoogen wil.
Is 't maer gemeene pijn die ghy nu hebt te lijden,
Mijn ziel, wilt ongelaet en tegenspreken mijden;
Waer vindt men eenigh mensch die sijnen ouden dagh,
Bevrijt van alle pijn, ten grave brengen magh.
Maer is het dieper leet dat ghy nu moet besueren,
Schept moet, benaeude ziel! ten kan niet lange dueren;
Uw tijt is ver gegaen, uw lichaem bijster swack,
Het stelt hem tot den val gelijck een dorren tack.
Ghy, wordt noyt, hoe het valt, tot ongedult bewogen,
Godt trest noyt al te strengh of boven ons vermogen;
Ick lijde, dat je kermt en tot den Heere sucht,
Maer klaeght doch nimmermeer van al te swaren tucht.
Veel eer in tegendeel beschuldight uwe sonden,
Waerom u swaerder straf stont toe te zijn gesonden;
't Is beter dat het lijf hier op der aerden lijt,
Als dat ghy naderhandt van Godt versteken zijt.
Quelt u benaude pijn in dees of geene leden,
En pleeght geen ongedult, maer voeght u na de reden;
Oock wacht nu geen vermaeck als in uw groenen tijt,
Maer denckt in wat een staet dat ghy op heden zijt.
Prent u ten diepsten in dat wy nu zijn gekomen,
Daer swackheyt over al de plaets heeft ingenomen,
Daer weedom woningh hout, daer pijn het lijf besit,
En wandelt van het een tot in het ander lit.
Soo ghy noch lust begeert, soo gaet u dan verkloecken,
Om die niet in het vlees, maer na den geest te soecken;
Dit onderaertsche werck heeft nu met ons gedaen,
Gaet, soeckt dan uw vermaeck maer hooger als de maen.
De dood is langh bereyt om ons te mogen halen,
En 't is een oude schult, die moetje nu betalen;
Het graf leyt vast en gaept, als een die spijse wacht;
En wy zijn langer hier als ick oyt had gedacht.
Weest dan tot geen vermaeck na desen meer genegen,
Als dat in u vermeert des Heeren eygen zegen,
Geen zegen die ons brenght òf eer òf machtigh goet,
Maer die uw sonden wast in Christi suyver bloet.
Laet dat van nu voortaen alleen uw vreughde wesen,
Dat kan na rechten eysch uw treurigh hert genesen;
O rust niet, lieve ziel, tot ghy dat heyl bekoomt,

3) Cum vexamur ac premimur, tum maximè gratias agere debemus indulgentissimo Patri, quod
corruptelam noctum non patitur longius procedere, sed plagis ac verberibus emendat Lactant,
Lib. 5, cap. 23 Item Psalm 119. Heere! het is my goet, dat ghy my getuchtight hebt, op dat
ick uwe rechten leere, vide Hebr. 12. Prov. 3. et alia.
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Of ick dan leef of sterf soo blijf ick onbeschroomt.
Godt brenght u in den staet om dit te mogen seggen,
Ick sal in korten tijt dit stof ter neder leggen:
Neemt dat voor uwen troost en tot een vast besluyt,
Uw pijn moet haest vergaen of 't leven moeter uyt.
't Is Godes vader-gunst, als hy ons laet verwerven,
Dat ons indachtigh maeckt wel haest te moeten sterven;
Gewis een quelligh leet, dat ons dit leeren kan,
Doet ons soo nutten werck als eenigh heyligh man.
Maer Godt die zy gedanckt, die moet ick eer bewijsen,
Die moet ick hulde doen, die moet ick eeuwigh prijsen;
Want ick ben weder vry van mijn benaude pijn,
Alleen door sijn behulp oock sonder medecijn:
Ick kan nu wederom hier in het groene treden,
En snoeyon mijn gewas als met gesonde leden;
Ick ete nu ter tijt en dat met goede smaeck,
En lees en schrijve wat, en even met vermaeck.
O Godt! doet uwen geest in my nu krachtigh leven,
Dat ick kan machtigh zijn U rechten lof te geven,
Op dat ick uwen lof magh brengen aen den dagh,
En mijnen lesten stondt in U besluyten magh.

Gebedt.
Oneyndelijck begin, die, boven uyt de wolcken,
Doorsiet het woest bedrijf van alderhande volcken,
Bestiert naer uwen raedt al wat op aerden leeft,
En haer bescheyden tijt aen alle schepsels geeft;
Nadien het u behaeght dat wy ons dagen tellen,
Op dat wy mochten sien hoe wy ter aerden hellen,
En soo na ware tucht en wijsheyt mochten staen,
Naerdien wy naer het graf met groote passen gaen,
Siet, heden1), lieve Godt! soo tel ick tachtigh jaren,
Dat ick den hollen stroom des werelts heb bevaren,
Bywijlen voor de windt maer dickmael tegen stroom;
Doch hoe het is geweest het is maer enckel droom.
Al wat ons aengenaem of heerlijck heeft geschenen,
Is al te niet gegaen en in der haest verdwenen,
Ick sie den hooghsten trap de menschen voorgestelt,
Gelijck uw heyligh Woordt ons korte dagen telt2).
Ick ben dan metter tijt soo verre nu gekomen,
Dat swackheyt binnen my haer woonplaets heeft genomen,
Dies word' ick aengemaent door menigh ongeval,
Dat my de bleecke dood wel haest genaken sal.
Ick sie den onderganck van dit uytwendigh wesen,
O, laet mijn innigh deel, als hooger opgeresen,
Sich scheyden van het vleesch en van het ydel stof,
En leven nu voortaen alleen tot uwen lof!
De smaeck van aertsche spijs die gaet my nu verlaten,
1) Te weten op den 10 November, 1637.
2) Psalm 90.
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En wat hier kunste geeft, dat kan my weynigh baten,
Dies bid ick, hooghste Godt! dat ghy mijn ziele spijst
Met kost die beter is en na den Hemel rijst.
Mijn lichaem dat vervalt, mijn oogen worden duyster,
Verleent my na den geest nu des te meerder luyster;
En nu ick rimpels krijgh, vermits den ouden dagh,
Soo geest dat my de ziel nu gaver worden magh;
En, mits dit kranck gestel vry laegh begint te neygen,
En met een swaren val mijn swack gebou te dreygen,
Soo geest my, dat de geest mach stijgen in de lucht,
En trachten na de plaets daer noyt en word gesucht.
Ghy hebt my van der jeught gestâge gunst bewesen,
Daer voor uw hooghste naem moet eeuwigh zijn gepresen,
Mijn onbesuysde jeught die is door U verschoont,
En al mijn levens-tijt door uwe gunst gekroont.
Door uw genaed' alleen heb ick veel goets genoten,
Schoon dat'et menighmael mijn nijders heeft verdroten,
Verlaet doch nu ter tijt mijn swacke leden niet,
Daer op de bleecke dood haer swarte pijlen schiet.
Bindt op in eenen tros al mijn ongure sonden,
En dempt het vuyl bejach in Christi reyne wonden,
Daer is een schoone vliet, een diepte sonder gront,
Waer buyten noyt een mensch vermaeck of rust en vont.
Laet doch uw vader-gunst mijn swacke leden decken,
Als ghy sult desen romp in 't sieck-bed neder-strecken;
Siet, uw genaed alleen is troost aen dese ziel,
Die sonder dat behulp in onmacht nederviel.
Laet my door uwe gunst van U, o Godt! verwerven,
Dat Moyses eens genoot al eer hy quam te sterven,
En geeft de dood geen macht dat sy my krencken kan,
Voor dat ick eerstmael sie het eeuwigh Canaan.
Spreeckt tot mijn innigh hert: uw sonden zijn vergeven,
Ja, laet mijn oogen sien tot in het eeuwigh leven,
Vermeerdert mijn geloof op dat geen droef geklagh,
Ja, dat geen swaer gepeys my dan verschricken magh.
Wilt even als ick sterf mijn pijne soo versachten,
Dat ick met recht verstant mijn uytganck mach verwachten,
Ja, dat ick even dan magh blijven onbevreest,
En roepen: hooghste Godt! U geef ick desen geest.
En als ick op het lest sal uyt de wereldt scheyden,
Soo laet mijn blijde ziel tot uwen throon geleyden,
En toont haer uwe gunst gelijck een vader plagh,
Op dat ick als uw kindt U eeuwigh dienen magh!
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Eer-dichten.
Op de wercken van den edelen wijtberoemde heere Constantijn
Huygens,
Ridder, heere van Zuylichem etc president in den raet van sijne
hooghheyt, den heere prince van Orangie. (1658).
Men vont in ouden tijt twee wonderbare Griecken,
Die vlogen wonder hoogh doch met verscheyden wiecken;
D'een schreyde evenstaegh als hy de werelt sach,
De tweede saghse noyt als met een schetter-lach.
Hy die tot staege rouw sijn treurigh oogh gewende,
Die noemd' ons aerts bedrijf een winckel van ellende,
Soo dat hy evenstaegh sijn wesen dus geliet,
Gelijck als yemant doet die droeve dingen siet:
De tweede die sijn lach niet kond' of wilde stillen,
Die nam ons gansch bedrijf alleen voor malle grillen,
Het scheen dat al ons doen by hem wert opgevat
Als gecks-maer, guychel-spel en ik en weet niet wat.
Wil yemant nu by een twee groote luyden voegen,
Siet, in dit deftigh werck daer vint hy sijn vernoegen;
Het lacht, het schreyt, het scherst, het kust, het streelt, het bijt,
Het treurt, het juycht, het bidt, en al te sijner tijt:
Ghy siet dan hier den mensch sijn wispeltuerigh leven,
Ghy siet de werelt selfs naer rechten eysch beschreven;
De mensch en 's werelts loop verandert alle daegh,
De mensch en 's werelts loop verandert evenstaegh.
Noch leert dit eygen boeck van hof en stof te wijcken,
En waer een vrome ziel het seyl behoort te strijcken;
Ghy, soo ghy dit alleen uyt dese schriften weet,
Soo is uw geldt en tijt, mijns oordeels, wel besteet.

Op het bancket-werck van den hoogh-geleerden groot achtbaren
heer Johannes de Brune,
Raet pensionaris van de ed mog. Heeren Staten van Zeelandt. (1638).
Al die haer grootste vreught en hoogste lusten setten
In tafels aengedist met allerley bancketten:
En achtent voor geluck, ja, als een snegen vont,
Dat yemant wat versint ten dienste van den mont,
U spreeck ick heden aen. Hier sijn veel rijke tafels,
Verciert met beter kost als diep-geruyte wafels,
Als quee-vleesch, marcepain, of iet van desen aert,
Dat voor een langen tijt in suycker wordt bewaert.
Hier is gesonde spijs, die niemant sal beladen;
Ja, van soo goeden smaeck, die niemant kan versaden.
Wie hier maer yet gebruikt, sta maer een weinigh stil,
Sal roepen overluyt, dat hy meer eten wil.
Komt hier dan, of genoodt of ongenoode gasten,
Ghy kont hier vrolijck sijn, oock midden in de vasten:
Al wat hier is gekoockt gaet boven 't hofs gebraet,
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Soo verr' de rappe ziel het lijf te boven gaet.
Wel maeckt u hier ontrent, die veel begeert te weten,
En liever voor den geest, als voor haer buycken eten:
Soo ghy in dit bancket geen smake vinden kont,
Soo hebj' een dommen geest, of smakeloose mont.
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Op het boeck genaemt De leste basuyne, beschreven door den
weerden, eerwaerden, en hoog-geleerden D. Godefridum Udemans,
in sijn leven bedienaer des goddelijcken woorts tot Ziericksee.
Wanneer een leeuwe brult, wie sal sich niet ontsetten?
Als God de werelt dreyght, wie sal'er niet op letten?
Op, op, die heden noch in alle droesem steeckt,
Hier is een heyligh boeck, dat tot de zielen spreekt.
Hier is een deftigh man, die laet een stemme klincken,
Die ons moet door het oor tot in den boesem sincken.
Hier is een hel trompet, dat van den Hemel blaest,
Ten goede van het volck, dat noch op aerden raest.
Hier worden afgebeeldt de vijf onwijse maeghden,
Die haer verhoopt geluck op losse gronden waeghden.
Hier komt'er vijve toe, maer sneêger in den geest,
Die krijgen, haer te loon, het eeuwigh bruylofts-feest.
Hier werden ingevoert de toevertrouwde ponden,
By desen wel-besteedt, by genen opgebonden,
En in het stof gedout. O wee! die sijn talent,
Niet op den rechten tijt, om voordeel uyt en sent!
Wel hem, in tegendeel, die met gestreckte leden,
Sijn penningh, als het dient, tot winste kan besteden.
Hy sal, wanneer de vorst op trouwe diensten let,
Sich vinden t' sijner eer in hoogen staet geset.
Hier komt ten lesten by het oordeel aller volcken,
Dat eenmael staet te zijn hier boven in de wolcken;
Wanneer het blijcken sal, wat in het duyster lagh,
En alle diep gepeys sal komen aan den dagh.
Wanneer Gods machtigh heyr sal met basuynen dagen,
Al die van over-langh in 't graf versegelt lagen:
Al die het woeste meyr heeft in het zandt gewelt,
En die geen bleecke doot als-noch en heeft gevelt.
Basuyne! bly geluyt, voor die uw' stemme kennen,
En die haer wacker oor tot uwen klanck gewennen;
Basuyne! droef geschrey voor die in weelde leeft,
En sich naer vollen eysch de werelt overgeeft.
Wy sien dan, weerde man, hier driederhande saken,
Die al het jeughdigh volck, die al de wereldt raken;
Wy sien een deftigh stuck ten lesten uytgewracht,
Dat voor al wat'er leeft is weert te sijn bedacht.
Wel aen dan, Zeeusche jeught, en alderhande menschen,
Die hier een goeden strijt, en namaels vrede wenschen,
Wilt ghy de sond' ontgaen, en 't eeuwigh ongeval,
Soo denckt tot aller-tijt dat eens gebeuren sal.

Gedicht op het boeck, genaemt Het geestelijck roer van het koopmans
schip, gemaeckt door den eerwaerden D. Godefridum Udemans,
Hoe Godt, door hoogh beleyt en op gewisse gronden,
De werelt onder een door handen heeft gebonden;
En wat'er voor een nut op alle menschen daelt,
Wanneer men sijn gerief uyt verre landen haelt;
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En wat een koopman is, en hoe hy dient te wesen,
En waer uyt overlangh 't vertieren is geresen;
En wat hem noodigh is, om soo te sijn genaemt,
En wat hem qualijck voeght, en wat hem wel betaemt:
Hoe dat hy tegenspoet, verdriet, en harde slagen,
En hoe hy, met gedult, verlies behoort te dragen,
En hoe men door gewin van gelt en machtigh goet,
Sich niet vergeten magh in pracht en overmoet;
En wat hen dient bedacht, die op de woeste baren,
Met onvermoeyde vlijt, naer Oost en Westen varen;
En wat'er dient gemijd, en wat'er moet geschiên,
Wanneer men niet en kan, als zee en Hemel sien;
Wat recht heeft onsen staet om schepen uyt te rusten,
Of naer den Indiaen en sijn vergulde kusten,
Of daer men peerels vint, of daer een diamant
Komt schieten uyt een klip, en rollen in het zant:
Hoe dat een Christen hert van yver dient te branden,
Wanneer men ancker werpt ontrent de rijcke stranden,
Niet om haer schoon gewas van reuck, of sijde-werck,
Maer om een woesten hoop te brengen tot de kerck;
En of men met een Turck, en diergelijcke menschen,
Die niet aen Godes volck als druck en onheyl wenschen,
Magh vryen handel doen, en treden in verbondt,
En hooren met gedult een vuylen laster-mondt;
En of men yemants goet, in oorlogh magh genieten,
Of met een hol metael een vloot te gronde schieten;
En of men hedendaeghs, gelijck men eertijts plagh,
Een hoop lijf-eygen volck als slaven houden magh.
Al dit uyt rechte gunst, en naer den eysch beschreven,
Wort aen het vaderlandt door Udemans gegeven.
Wort aen de zee gegunt, en wie het woeste diep,
Met kielen oyt door-snijt, met zeylen overliep.
Wel aen dan, wacker volck, die met inlantsche waren,
Gerieft een vreemde kust, die noyt en was bevaren,
Ontfanght het deftigh werck, en geeft den schrijver danck,
Het sal u dienstigh zijn uw' levedagen lanck.
Het sal u dienstigh zijn, in alderhande saken,
Die Godt, en uw gemoet, of uwen naesten raken.
Het kan uw' raedtsman zijn, in schaed' en in gewin,
En, met een woort geseyt, hier schuylt een zegen in.
Ghy meught staegh over zee in verre landen reysen,
Ghy meught op uw bedrijf en grooten handel peysen;
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Maer in dit boeck alleen is vry al meerder schat,
Als eenigh machtigh vorst sijn leven oyt besat.
Men prijstse wel te recht, die grooten handel drijven,
Vermits sy desen staet met goet en rijckdom stijven;
Maer hier dient boven al, met los te zijn vereert,
Die aen het winsieck volck den rechten handel leert.

Op de geleerde versamelinge van de gulde spreucken en daden, by
een vergadert door den wel-achtbaren en hoogh-geleerden heere
Franciscus Heerman.
De by, het neerstigh dier, dat is gewoon te sweven,
Alwaer een edel veldt gewoon is reuck te geven,
Waer oyt een roos ontluyckt, of waer een bloemtje gaept,
Daer is het dat het wasch en soeten honigh raept:
Maer soo in eenigh kruyd misschien yet moghte schuylen,
Dat met een giftigh vocht het lichaem kan vervuylen;
Dat scheyt het veerdigh af, daer kruypt het nimmer in,
Maer laet het voor een padd', of voor een vuyle spin.
Het groet niet op het velt, als slechts de reyne kruyden,
Die nut zijn voor de jeught of voor de siecke luyden;
Alwaer het neder-zijght, alwaer het voetsel leest,
Daer vint het eenigh sap, dat vee of mensch geneest.
Wel Heerman, lieve vrient, ghy doet op heden blijcken,
Dat yeder met de by u dient te vergelijcken;
Waer groeyt'er nu een bloem, waer isser een geweest,
Daer ghy niet heylsaem was of honigh uyt en leest?
Ghy vlieght in Griecken-lant en op de Roomsche bergen,
Die met haer bloem-gewas den schoonen Hemel tergen,
Ghy sweeft met uw gemoedt door alderhande kruyt,
Maer treckt'er anders niet als reyne honigh uyt.
Dies is uw' boeck een korf van duysent honigh-raten,
Die niemant hinder doen, maer alle menschen baten,
Doch hoort, wat ghy verschilt van dit vernuftigh beest:
De by voedt slechts het vleys, maer ghy den hoogen geest.
Wel aen, vernuftigh hooft, door-soeckt de beste velden,
Soo sal men uwen naem in allen landen melden:
Uw boeck dat overtreft der byen honigh-raet,
Soo verr' de rappe ziel het lijf te boven gaet.

Op de vermakelijcke gedichten van den ed. hoogh-geleerden,
konstrijcken heer J. van Someren, raedt-pensionaris der stadt
Nieumegen.
Wat hoord'men hedensdaeghs van wonderbare tijden,
De gansche werelt-kloot die stelt haer om te strijden;
Waer is'er eenigh vorst of rijck of ander lant,
Dat niet in vinnigh bloet en wreeden oorlogh brant?
Wat brieven dat men krijght, van alderhande kusten,
Niet eene van den hoop en is gesint te rusten,
En schoon de winter naeckt en harde kou bereyt,
Geen wapen evenwel en wert'er neêrgeleyt.
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De winter en de krijgh sijn onbeleefde gasten,
Die met veel ongemacks de werelt overlasten;
Want als dit grilligh paer komt rennen op de baen,
Dan zijnder over al de menschen qualijck aen.
Maer, in het tegendeel, de honighsoete pennen,
Die met een heusse tael tot dichten haer gewennen,
Zijn als des werelts-vreught, en stillen onsen geest,
Wanneer men groot verdriet, of harde slagen vreest.
Al wat ons wel geviel dat schijnt van ons te vluchten;
Maer, Someren, uw boeck dat brenght ons somervruchten,
Dat komt uyt Helicon gevloeyt tot onse kust,
En stilt oock menigh hert al is het ongerust.
Soeckt ghy dan, wieje zijt, uyt kou en krijgh te wesen,
Soo maeckt dit aerdigh werck van Someren te lesen;
Ghy, neemt dat by der handt eer ghy uw deure sluyt,
Soo blijft'er bars gewoel van krijgh en winter uyt.
Wilt ghy tot uw vermaeck dit boeck alleen verkiesen,
Ghy sult op eenen tijt twee vyanden verliesen:
Ghy sult in vrede sijn hier in ons naeste lant,
Daer elders menigh mensch of beeft of klippertant.

Op het sterven van den hoogh-geleerden Jacobus Lansbergen,
Dr. in de medecijnen
Dit beelt was lest een man, een troost voor siecke luyden,
Die in sijn boesem droegh de krachten van de kruyden,
Ja, met sijn hoogh verstant, ginck sweven in de loght
En leerd' oock even daer, al wat men leeren moght:
Dies hy, aldus begaeft, heeft menigh mensch genesen,
Die uyt het duyster graf scheen op te zijn geresen,
Het speet de bleke doodt, dat haer geduchte maght
Bevoghten, aengetast, en t'onder werdt gebraght.
Sy hoort den kloecken helt van alle menschen prijsen,
En vreest, dat sijn verstant staegh hooger staet te rijsen,
Dies leyt sy in beraet, wat datter dient gedaen
Om sijn vermaerde kunst tot niet te doen vergaen.
Sy geeft haer in het velt, en komt den man bespringen,
En gaet een schamper liet tot haer triomphe singen;
De groote konstenaer, die op geen doot en past,
Is schielick weggeruckt, en van de doot verrast.
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Geluck-wensinge aen den hoogh- ed. geboren heere, heer Jacob van
Wassenaer, baender-heere van Wassenaer, Opdam, etc. Lt admirael
van Hollant, etc. op sijn hoog ed. inhuldinge over de baronnye van
Wassenaer, gedaen op den 9 may, 1657.
Doorlachtigh Wassenaer! ghy waert eens hoogh verheven,
Maer in soo goeden stant en zijt ghy niet gebleven;
Ghy wiert onlanghs gedreyght met seker ongeval,
Daer van ick geen verhael op heden maken sal;
De tijt is nu te goet. Dit zijn uw' beste dagen,
Hier komt een deftigh helt u op de schouders dragen;
Hy die uw Atlas is, en uyt het water nam,
Dat is uw edel hert, ô heere van Obdam.
Dit is een wonder heyl, en onverwachte zegen,
Die is u regelrecht door Godes hant verkregen.
Dies wensch ick u geluck op desen blijden dagh,
En dat uw Wassenaer geduerigh wassen magh.

Op het boeck van den waerden en eerwaerden mr. Willem Teeling,
genaemt: Nootwendigh vertoogh, enz.
Na dien het Spaens gewelt, door veelderhande wegen,
Van nieuwen aen begint zijn ouden aert te plegen,
Soo is 't dat oock het volck hier al de sinnen spant,
En soeckt al wat het kan, ten dienste van het lant:
Wie breyn of oordeel heeft is besigh om te dencken,
Hoe dat in eenigh deel de vyant is te krencken,
Hoe dat men dit en gint sal brengen aen den dagh,
Waer door men in den noot de landen stijven magh;
Hier is een wacker geest die wil de vorsten leeren,
Hoe dat men stof en son kan op den vyant keeren;
Hoe dat men in der haest, en op een nieuwe voet,
Een leger in het velt ten strijde schicken moet:
Van elders komt'er een, die wil de jeught gewennen
Een schans en haer gevolgh te trecken met de pennen;
Die wijst, òf met de kool òf met een puntigh krijt,
Hoe dat een swacke stad met aerde wort bevrijt:
Daer zijnder wederom die al de sinnen scherpen,
Om poorten op te doen, en muren om te werpen;
Om door een krachtigh vuer te jagen in de locht
Een vinnigh buytenwerck, dat niemant aen en mocht:
Men siet'er in den Haegh, die kleine stucken gieten,
En des al niettemin een grooten kogel schieten;
Men vint'er die een roer soo smeden op de maet,
Dat daer uyt menigh loot, met eens te laden, gaet;
Noch is'er ander volck, dat leert de stromen diepen,
En brenght een volle zee, daer noyt de beecken liepen;
Noch is'er ander volck, dat perst den hollen vloet,
Soo datse van het landt sich elders keeren moet;
Noch is'er ander volck, dat leert de schepen varen,
Om met een rasser loop te rijden op de baren;
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Dan weder ander volck, dat wijst een nieuwen vont
Om schepen metter haest te seylen in den gront.
Wat dient'er meer geseyt? daer zijn verscheyde grepen,
Om menschen uytter tijdt en in het graf te slepen,
Om al wat hier het oogh voor schoone dingen groet,
Te storten overhoop, te treden onder voet:
Doch wat men heeft bestaen, of wat'er is begonnen,
Noch heeft de Spaensche macht ons steden afgewonnen;
En of schoon ieder een sijn beste vonden biet,
Noch is het voor het lant het rechte steunsel niet:
Uw geest, o waerde man! door Godes geest gedreven,
Die heeft ons boven al een beter vont beschreven,
Een vaste gront geleyt, waerdoor het vaderlandt
Kan vinden in den noot gewissen onderstandt.
Des heeft'er yemant lust het vaderlant te stercken,
Die leer uyt desen boeck het rechte bollewercken;
Men vinde wat men wil, geen beter oorlogsman,
Dan die met zijnen God eerst vrede maken kan.

Aensprake aen den overleden heer mr. Johan de Brune,
voor desen raetpensionaris van de edel mogende heeren staten van
Zeelandt.
Ghy hadt, eerwaerde vriend! nu menigh boeck geschreven,
En voor het vaderlandt ten vollen uytgegeven,
Noch hadt ghy boven dat oock menigh schoon bancket
Den vreemden toegeschickt, den vrienden voorgeset;
Ghy kunt des niettemin noch niet in ruste wesen,
Daer quam een nieu bancquet al weder opgeresen;
Maer, na des werelts loop, de doot, de bleecke doot
Komt menighmael te gast, al wordt se niet genoot.
Ghy woudt een nieuw bancket op uwe tafel setten,
Maer siet, het nijdigh spoock dat quam het u beletten,
Met dat het u genaeckt, uw inckt bevroos terstont;
Uw lijf sijght in het graf, het stof op uwen mont.
De ziel, uw beste deel, is hooger opgeresen,
Om staegh by onsen God in rust te mogen wesen:
By ons besit uw lof de vleugels van de faem,
Het beste, na de doot, dat is een goede naem.

(1639)
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Aensprake van Hollandt aen Carel den Tweeden,
Koningh van Groot-Brittanje, als Zijne Majesteyt op den 25 may
1660, in 's Gravenhage geluckelijck was aengekomen.
Hoe vrolijck, machtigh vorst! zijn nu mijn Batavieren,
Die even desen dagh, gelijck als heyligh, vieren,
Vermits uw Majesteyt zich in den Haegh vertoont,
Die van den Hemel self nu staet te zijn gekroont:
Ach! hoe kan 't naer den eysch by iemant zijn beschreven,
Wat in uw Brittenlant door moetwil is bedreven?
Het was een grouwsaem werck, een deerlyck ongeval,
Dat, al wat reden heeft, noch langh verfoeyen sal:
Een hooft, van Godt gesalft, met onrecht afgesmeten!
Wie kan het immermeer, wie sal het oyt vergeten?
Noch heeft uw soeten aert op wraecke noyt gedacht,
Vraeght iemant: waerom niet? het rijck dat was verkracht;
Daer had een tuymelgeest het gantsche land beseten,
En eenigh onwijs volck hun plichten doen vergeten,
Maer Godt heeft in der haest het gantsche stuck verset,
Wat van den Hemel komt, hoe kan het zijn belet?
Godt kan een stout gewelt en loose vonden breecken;
Hy buyght de grootste macht gelijck als waterbeecken;
Al waer het duyster was, daer stort hy heylsaem licht,
En brenght onstuymigh volck tot hun bescheyden plicht.
Die Godt tot vorst vevkiest en doet als koningh kroonen,
En magh, dus spreeckt ghy selfs, geen drift tot wreedheit toonen;
Wie wraecke plegen magh en doet het echter niet,
Die vint, tot zijnen troost, in vreughde noyt verdriet:
Laet ons, in Godes naem, ons macht te samen voegen,
Dat sal ons beste volck ten vollen vergenoegen:
Schoon dickmaels eygen bloet een prins ten goede dient,
Noch acht men boven al een na-geseten vrient:
Ey, meet in uw gepeys, hoe na uw Britsche stranden
Sich strecken over zee tot onse Nederlanden;
De taele die 'er vloeyt uyt uw bespraeckten mont,
Is Hollands even selfs, of heeft den eygen gront.
De godtsdienst, die men pleeght in al uw koninckrijken,
Die mach men wel te recht met d'onse vergelijcken;
Dit's recht een Hemels werck, een onverbroken bant,
Die vast te samen voeght het een en 't ander landt.
Soo nu de rechte vont by ons wort aengenomen,
Geen list of buytemacht en is voor ons te schromen;
Want als uw machtigh rijck met Hollant is gepaert,
Soo wort de gantsche zee en oock het landt bewaert.
O Godt! die ons verleent soo onverwachten zegen,
En die, als 't u bevalt, oock rotsen kunt bewegen,
U komt ten vollen toe: lof, eér, en stagen danck;
Kroont Karel en zijn staet, veel hondert jaren lanck!

Aen den heere Cornelis Boey, fiscael en procureur-generael over
Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt.
Op het uytgeven van syne psalmen.
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Wat pooght'er eenigh mensch, uyt alderhande boecken,
Met onvermoeyden vlijt, geduerigh op te soecken,
Soo dat hem dienen moght, hier in het aertsche dal,
Als dat hem naderhandt geluckigh maken sal?
Wat pooght'er eenigh mensch, om iet te mogen schrijven,
Dat nu moght achtbaer zijn en soo geduerigh blijven?
Om aen te mogen doen de vleugels van de faem,
En, waer de zonne rent, doen melden zijnen naem?
Hoort, hoort, mijn waerde ziel! ick wil u heden wijsen,
Wat nu in desen tijt en namaels is te prijsen:
Ick bid u, waerdste pandt! hoort toch mijn goeden niet,
Dit kan u dienstigh zijn, hos vremt de werelt gaet.
Siet hier een deftigh stuck, en waert te zijn gepresen,
En waert te zijn gesocht, en staegh te zijn gelesen;
Siet hier een heyligh werck, daer van de ziele gloeyt,
Dat niet uyt Helicon, maer van den Hemel vloeyt:
Wilt ghy uyt 't ydel stof tot in den Hemel stijgen?
Ghy kunt uyt dit geheym geswinde vleugels krijgen;
Wilt ghy Godtkundigh zijn, en dat op vasten gront?
Hier is èn d'oude wet, èn oock het nieuw verbondt:
Wilt ghy uw laegh gemoedt verheffen door gebeden?
't Is hier al wat ghy soeckt, en dat in volle leden;
Wilt ghy door hooger geest uw Salighmaker sien?
Wie dit met aendacht leest, dien sal het wèl gediên.
Wilt ghy tot uwen Godt uyt quade wegen keeren?
Ghy sult in dese school de rechte gangen leeren:
Wilt ghy zijn van het volck, dat dood noch hel en vreest?
Hier is een stil vertreck, een lusthof voor den geest.
Wilt ghy met vasten troost in uwen geest bemercken,
Hoe Godt is overal een hoeder zijner kereken?
Hoe Godt gednerigh sorght voor sijn geminde bruyt?
Dit druckt ons Davids harp in volle leden uyt:
Wilt ghy een afbeelt sien van dit rampsaligh leven,
En hoe het als een roock wort haestigh weghgedreven?
Leert hier, dat alle vleesch op losse gronden staet,
En hoe het wordt bestiert door Godes eygen raet:
Wilt ghy recht zijn bewust, hoe geest en lichaem vechten,
En hoe een flaeuwe ziel is weder op te rechten?
Oock hoe in desen strijt de geest verwinnaer blijft;
Let, wat de groote Vorst van desen handel schrijft;
Wilt ghy den aert verstaen van Godes uytverkoren,
En wie zich houden magh van nieuws te zijn geboren,
Hier leert men hoe de mensch wort klaer en onbevleckt,
En hoe een doode romp wort krachtigh opgeweckt;
Wilt ghy de rechte tael van Godt den trooster kennen,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

847
En tot sijn eygen stijl ten vollen u gewennen,
Leert hier, hoe David singht en tot den Heere spreeckt,
En hoe dat sijn gebed tot in den Hemel breeckt.
Wilt ghy volkomen blijck aen alle menschen toonen,
Dat Godt de quaden straft, de goede sal beloonen,
Dat Godt sal Rechter zijn oock van den grootsten man?
Hier is dat u bericht van alles geven kan:
Wilt ghy tot uw behulp een vasten troost bekomen,
En dat een reyn gemoet geen onheyl heeft te schromen,
En dat het met de faem en met de leugens spot,
Doorleest, dit heyligh boeck, soo vraeght ghy 't uwen Godt;
Wilt ghy geduldigh zijn, oock tegen harde slagen,
Hier leert men ongelijck en bitter lijden dragen,
Hier leert men stille sijn, hier leert men recht gedult,
Al lijdt men tegen recht en buyten alle schult.
Wilt ghy met vast bescheydt aen yeder een bewijsen,
Dat even uyt het slof het lichaem sal verrijsen?
En dat men, na den dood sal leven sonder tijt,
Hier kunt ghy zijn voldaen, soo ghy een Christen zijt.
Wilt gliy een vast bericht en wetenschap bekomen,
Hoe dat oock Heydensch volek by Godt is aengenomen?
Hier is de rechte plaets, daer ghy het leeren sult,
Al sagh hy, die het schreef, den segen niet vervult.
Wort ghy van stillen haet of swarte nijt besprongen,
Of door het grilligh volck gegeeselt met de tonden;
Of is uw huys beswaert met druck of ongeval?
Hier is 't, daer uw gemoet verlichtingh vinden sal:
Wenst ghy, dat geen verderf uw geest oyt magh vernielen?
Hier is gewenste salf en balsem voor de zielen;
Zijt ghy geneyght aen God te geven waren danck,
Soo laet uw stemmen gaen naer Davids reyn gesanck
In 't korte, wat verdriet, wat onverwachte dingen,
Wat onheyl, wat gevaer uw ziel oyt magh bespringen;
Wat hinder, wat verlies, wat druck of ongeval,
't Is hier in een vervat, wat u verlichten sal:
Geen soo verbosten staet kan iemant overkomen,
Of hier wort soeten troost by ieder uytgenomen;
Of 't al te gronde gingh, ja lucht en hemel viel,
Hier is een vasten burgh oock voor een swacke ziel.
O David! Godes Vriend! voor u en uw gedichten,
Moet ja, de Duyvel self en alle nickers swichten:
Want al dat hels gespuys was voor uw sangh vervaert,
Toen ghy noch maer een kint of herders jongen waert.
Nu klinckt het overal, en door verscheyde tongen,
Wat ghy oyt hebt gespeelt of in den geest gesongen;
Is 't vreemt, dat Davids harp soo hoogh gepresen wert,
Hy is een man geweest naer Godes eygen hert:
't Is geeft al wat hy singht, en daer in is verholen
Wat iemant leeren kan oock in de beste scholen:
Ja, hier in is vervat al wat de werelt geeft,
Ja, meer dan eenigh mensch en al de werelt heeft.
Maer siet, dit heyligh werck en was ons niet gegeven,
Het was in vreemde tael den Joden voorgeschreven;
Dan 't is, na langen tijd, gebracht in onse spraeck,
Maer 't scheen by menigh mensch bynaest als sonder smaeck:
Doch siet, hier komt een man sich heden openbaren,
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Die speelt op Davids harp als op vernieude snaren;
En dat maeckt aan het oor een wonder soet geklanck,
En 't is oock voor de ziel een aengename sanck.
Maer, oud man, als ick ben, wat sal ick verder seggen?
Ick wil, en 't is oock best, mijn penne nederleggen,
Een fijne diamant is schoon door eygen glans,
En wijn van rechte deught en hoeft geen groene krans.

Op Sorgh-Vliet, den 16 Juny, 1659, in het 82e jaer sijns ouderdoms.

Aen den heere D.D. Cornelis Udemans,
Op sijn boeck: ‘de verkeerde werelt’.
De werelt, lieve vrient! die is door u beschreven,
En wat'er overal by menschen wert bedreven;
Soo wat in ouden tijt hier voormaels is gedaen,
Als hoe tot heden toe des werelts saken gaen,
Nu wilt ghy, dat ick hier iet by sal laten drucken,
Maer dit ter deser tijt en kan niet wel gelucken;
Want dat ick uwen wil op heden niet en doe,
Daer heb ick, naer my dunckt, verscheyde reden toe.
Mijn pen is afgemat, wat kan ick toch bedrijven?
Mijn ickt is uytgedrooght, hoe kan ick langer schrijven?
En siet, dit mager lijf is mat en bijster dor,
En oock mijn sangh-godin is uytermaten schor.
Wondt ghy my wederom tot in de wereldt leyden,
Daer ick gewilligh ben daer uyt te mogen scheyden?
Wat my eens wel beviel, daer scheyd' ick heden af;
Mijn geest, sweest evenstaegh ontrent een open graf.
Vaer wel dan, Udemans! met al de Zeeusche Muysen,
Ick make pack en sack gantsch besigh met verhuysen;
Ick ben des levens sat, ick ben des werelts moê:
O God! ontfanght mijn ziel, als ick de reyse doe!

Gedieteert en getekent uyt mijn bedde.
Sorgh-Vliet, den 17 Mey 1660
UE. geheel toegenegen
J. CATS.

Aen jonckvrouwe Anna Schilders1).
Nicht Anna Schilders, jonge maeght!
Schoon u het vryen niet en plaeght,
Vermits uw teêre jaren sijn
Beneden alle minnepijn,

1) Met een exemplaer der eerste uytgave van het Huwelijck.
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Soo heeft my echter goedtghedacht,
Dat u dit boeck sy toeghebracht,
Een boeck, dat van het vryen spreeckt,
En hoe men minne pijlen breeckt,
Een boeck, dat tot den echten staet,
Ja, tot een volle moeder gaet,
En dat oock aen een weduvrou,
Kan dienstigh sijn in haren rou.
Voorwaer, indien ick maer en sagh,
Wat soo een teêre spruyt vermagh,
'k En sond' u niet als kinderspel,
Dat past op uwe jaren wel;
'k En sond' u niet als poppegoet,
Gelijck men aen de kinders doet,
Maer nu ick, als met eyger hant,
Hebb' afgemeten uw verstant,
En dat ghy, met soo teêren mont,
Oock rijm ter snede lesen kont,
Soo send' ick, voor een soete koeck,
Soo send' ick u een deftigh boeck;
God geve, dat uw groene jeught
Magh wassen tot een rijpe deught,
Magh sijn uws vaders soete rust
En uwes moeders hartelust,
En al de vrienden liefghetal,
Waervan ik ééne wesen sal.

In Dordrecht, den 27 November 1627.

Brief aen de eerbare, konstrijcke en wijtberoemde jonck-vrouw Anna
Maria Schuermans,
haer behandight, met alle de wercken van den heer Cats in een stuck,
den 2/12 december, 1655.
Jonck-vrouw, ick leef op desen tijt
Een leven als een Eremijt,
Mijn staet leyd' ick vrywilligh af,
Om recht te dencken op het graf:
Nu woon ick buyten op het lant,
Ja, segh ick, in het dorre zant:
'k En heb geen woon-huys in den Haegh,
Daer ick my geensins van beklaegh:
Het velt staet my al beter aan,
Als Haegh en Hof oyt heeft gedaen.
Die, sonder pracht, in stilte leeft,
En nu geen ander wit en heeft,
Als hoe hy Godt behagen sal,
Die is bevrijt van ongeval,
Van afgunst, haet, en swarte nijt,
Die meest op hooge staten bijt.
Maer siet, hier wort u toegebracht,
Wat ick hier buyten heb bedacht,
Dies mooghje sien wat dese ziel
Hier in de wildernis ontviel.
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Ghy sult'er vinden Charons boot,
Dat is een woon-huys van de doodt;
Een afbeelt van de leste reys,
En 't eynde van ons ydel vleys:
Een dingh, waer voor schier yder beest,
Die noch hier in den vleesche leeft.
Maer een, gestelt gelijck ghy zijt,
Die is van desen anghst bevrijdt,
Als wel versekert in den geest,
Dat ons geen doodt en dient gevreest,
Ja, datse, met een bly gemoet,
Van ons behoort te zijn gegroet,
Vermits ons uytgangh voor gewis
Een ingangh tot het leven is.
Want met de doot wort ons gebracht
Een heyl, by niemant oyt bedacht.
Dat ons van druck en ongeval
Ten lesten eens verlossen sal.
Maer ick en send' u niet alleen
Een dorren romp, een nietigh been,
Of iet dat in den ouden dagh
De menschen overkomen magh,
Hier is oock stoffe voor de jeught;
En dan noch uw vermaerde deught,
Uw naem die wort'er veel gespelt,
Uw gaven zijnder in gemelt.
Ontfanght dan van een ouden vrient
Dat jongh' en oude lieden dient.

Illustri viro D. Jacobo Catzio.
Quas tibi, Catziades, reddam pro Munere grates?
En, Χ ριτυς omnes hic liber unus habet.
Cum tibi sancta quies corpusque animumque serenet,
Nestoreos opto, sed sine nube, dies.
Sors tua cum ferret, junxisti sacra profanis;
Nil nisi divinum nunc tua Musa parat.

Tuarum Musarum eultrix & admiratriv summa
ANNA MARIA à SCHUERMAN.
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Aen de doorluchtige, wytberoemde en kunstrijcke princesse
Elisabeth, oudste dochter des koninghs van Bohemen, enz.
Dit boeck heeft Roomsche tael voor desen leeren spreken,
Door geesten, die in kunst geen rappe geesten weken;
En, nimphe, gantsch het werck dat was u toegewijt,
Vermits ghy door de faem soo hoogh verheven sijt.
En nu dit eygen stuck van nieuws komt opgeresen,
Soo moet uw waerde naem hier weder sijn gelesen;
En mits dat oock uw beelt hier nevens is gevoeght,
Soo wordt in volle daet de werelt vergenoeght.

(1665.)

Opdracht aen de edele groot mogende heeren, mijn Heeren de Staeten
van Hollandt en West-Vrieslandt.
Indien er iemant is genegen om te vragen,
Waerom ick desen boeck aen u heb opgedragen;
Die sal haest zijn bericht, indien hy verder leest,
Wat hier mijn oogemerck en reden is geweest:
Ick heb een langen tijt in uwen raet geseten,
En d'eer my daer geschiet en wil ick niet vergeten;
Mijn dienst, hoewel geringh, die heeft u vergenoeght;
En my staet oock te doen dat heusche lieden voeght.
Des kom ick boven al u danck en eere geven,
Dat my is toegestaen om stil te mogen leven:
Ick ben door u verlost van 't swaer en lastigh pack,
Daer in geen kleyne sorgh en staege moeyte stack.
Nu is het grootste deel van mijn voornaemste saecken,
Met aerde besigh zijn, met aerde kennis maken;
Op dat ick leeren mocht de nutte sterrefkunst,
Dat my verkregen is door uw beleefde gunst.
Nu, als ick hier niet meer en sal te vinden wesen,
Dan sal men evenwel uw weldaet kunnen lesen;
Ghy dan, ontfanght dit werck u tot een eeuwigh pant,
Als vaders van mijn rust en van mijn vaderlandt.

In Sorgh-Vliet, den 30 September 1655

Opdracht aen de edele, wyse, voorsienige, groot achtbare heere
schout, burgemeesters, schepenen, raden, outraden, en goede luyden
van den achte der stadt Dordrecht.
Indien hier eenigh mensch vereyscht de rechte gronden,
Waerom ick desen boeck tot u heb afgesonden;
Die lese wat 'er volght, en stracks sal hy verstaen,
Waerom dit kleyn geschenck tot u is afgegaen:
Dat ick in Hollant quam, in Hollant ben geseten,
Heb ick den vollen danck aen uwe stadt te weten:
Want schoon ick eertijts scheen aen Zeelant wonder vast,
Noch word' ick, des versocht, uw aengename gast.
Des heb ick langen tijdt in uwen raet geseten,
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En d'eer my daer geschiet en wil ick niet vergeten;
Nu siet, op desen gront send' ick u dit geschenck,
Een teycken, dat ick noch uw heuschen aert gedenck.
En, mits ick niet en wil ondanckbaer zijn bevonden,
Is dit mijn eygen kint aen uwe stadt gesonden;
Een kint van weecke stof, geboren uyt de pen,
Daer ick geen vrouwen hulp of moeder toe en ken:
Het wil een danckbaer hert aen uwe stadt betuygen,
En komt voor uwen raet met ootmoet nederbuygen;
Bereyt, met heusch gelaet te brengen aen den dagh,
Al wat het in de borst verholen hebben magh:
Al is het maer papier, gelijck ick moet bekennen,
Papier van desen aert, dat heeft geswinde pennen;
Het sweeft al menighmael tot in het verste lant,
Daer hem zijn Vader selfs voor desen noyt en vant.
En dan nogh is 'er volck, dat pooght ons wijs te maken,
Dat mijn wanschapen kint tot eere sal geraken,
Ja, dat het leven sal oock na een langen tijt,
Als ick sal assche zijn en ghy begraven zijt:
Doch hoe dit wesen sal, dat wil ick laten blijven,
Ick poogh u maer dit werck eerbiedigh toeteschrijven;
Ontfanght het kleyn geschenck, het is een gunstigh pant,
Want ick noem uwe stadt mijn tweede Vaderlandt

In Sorgh-Vliet, den 30 September 1655.

Opdracht aen de edele, wyse, voorsienige, groot achtbare heeren,
baljuw, burgemeesters, schepenen en raet der stadt Middelburgh.
Indien 'er iemant is genegen om te vragen,
Waerom ick desen boeck aen u liet overdragen;
Die sal haest sijn bericht, indien hy verder leest,
Wat hier mijn ooghgemerck en reden is geweest:
Ick heb van overlangh in uwen raet geseten,
En dat en wil ick noyt, ja, sal het niet vergeten;
De gunst my daer getoont en d'eere my geschiet,
En gaet tot heden toe uyt mijn gedachten niet;
En, mits ick niet en wil ondanckbaer zijn bevonden,
Is dit mijn eygen kint naer uwe stadt gesonden;
Een kint van weecke stof, geboren uyt de pen,
Daer ick geen vrouwenhulp of moeder toe en ken:
Het wil een danckbaer hert aen uwe stadt betuygen,
En komt voor uwen raet eerbiedigh nederbuygen;
Bereyt, met heus gelaet te brengen aen den dagh,
Al wat het in de borst verholen hebben magh:
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Al is het maer papier, gelijck ick moet bekennen,
Een kint van desen aert dat heeft geswinde pennen;
Het sweeft al menighmael tot in het verste lant,
Daer sich de vader self zijn leven noyt en vant.
En siet, noch is 'er volck, dat ons soeekt wijs te maken,
Dat dit wanschapen kint tot eere sal geraken;
Ja, dat het leven sal oock na een langen tijt,
Als ick sal assche zijn en ghy begraven zijt.
Doch hoe dit wesen sal, dat wil ick laten blijven,
Ick soeck u maer dit werck eerbiedigh toeteschrijven;
Ontfanght het kleyn geschenck, het is een gunstigh pant,
Want ick noem uwe stadt mijn tweede Vaderlandt.

In Sorgh-Vliet, den 30 September 1655.

Aen de edele erentfeste, wyse, voorsienige, achtbare heeren baljuw,
burgemeesters, schepenen en raet der stadt Ziericksee.
Indien hier iemant koomt, en vraeght my naer de gronden,
Waerop ick desen boeck tot u heb afgesonden,
Die lese watter volght en stracx sal hy verstaen,
Waerom dit kleyn geschenck tot u is afgegaen:
Ick ben in uwe stadt voor desen opgetoghen
En, even van der jeught, gelijck een rijs, geboghen,
Oock heb ick daer geleert, hoe dat men versen maeckt,
En hoe men in de kunst allencxen dieper raeckt.
Uw stadt heeft toen een school en meesters onderhouwen,
Soo voor uw eygen jeught als voor het vruchtbaer Schouwen;
Hier ben ick ingebracht en 't is my wel geluckt,
Dat ick van uwen boom oock vruchten heb gepluckt.
Doch, in dit kleyn beghin, zijn my veel tuymeljaren.
In voor- en tegenspoet, in onrust wedervaren;
Maer Godt heeft my vergunt, dat ick nu stille ben,
Soodat ick nu voortaen den Haghe niet en ken,
Den Haghe niet en soeck, de werelt kan verachten,
Nu besigh bovenal op mijn vertreck te wachten;
En hoe ick, uyt het vleesch en uyt het aertsche dal,
En hoe ick wel getroost van hier verhuysen sal;
En als ick van het stof mijn afscheyt heb genomen,
Hoe dat ick sonder schrick voor Godt sal moghen komen:
En, mits ick sonden heb, en dat in groot getal,
Wie in dat hoogh gericht mijn voorspraeck wesen sal.
Siet, over dit bedrijf en van mijn vorigh leven
Heb ick, nadat het viel, by wijlen iet geschreven,
En dit, gelijck het nu te samen is gebracht,
Is u van overlangh uyt gunste toegedacht.
Nu, wijl ick niet en wil ondanckbaer sijn bevonden,
Heb ick u dit papier eerbiedigh toegesonden;
Al is het slechte stof, ick bidd': veracht het niet;
Daer schuylt misschien meer in als ghy ten eersten siet.
Want, als ick hier niet meer en sal te vinden wesen,
Dan sal men noch uw lof en weldaet moghen lesen;
Ghy daerom, neemt het aen, het is een gunstigh pant:
Ick noeme Ziericksee mijn tweede vaderlant,
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In Sorgh-Vliet, den 30 September 1655.

Aen de erentfeste, wyse, voorsienige, wel achtbare heeren, baljuw,
burgemeesters, schepenen en raet der stadt Brouwershaven.
Siet, vaders van mijn vaderlant,
Ick send' u toe een gunstigh pant,
In teecken dat ick uwe ben,
En dat ick my voor uwe ken;
Want, of my Godt, al menigh jaer,
Geleit heeft hier en weder daer,
Uw stadt was toch mijn eerste grondt,
Daer ick op swacke beenen stont,
Daer ick mijn eersten adem blies,
En tot mijn ellef jaren wies.
De liefde tot het vaderlant
Heeft Godt als in den mensch geplant,
Soodat het ieders harte treckt;
En dit heeft my oock opgeweckt
Om u te senden dit geschenck,
Een teecken, dat ick noch gedenck,
Daer ick weleer ter werelt quam
En eerst mijn noodigh voetsel nam.
Maer dat ick heden aen u stier,
Is maer een gifte van papier,
Dat is: een dingh van kleynen prijs?
Ick segge: 't is een vast bewijs,
Dat ick u toon èn eer èn gunst,
En dat door middel van de kunst;
Want ick brengh' u een gifte toe
Als ick mijn beste vrienden doe;
Des bidd' ick: en veracht het niet,
Dat u de kunst uyt gunste biedt:
Het sal noch leven in den tijt,
Als ick en ghy begraven sijt.

In Sorgh-Vliet, den 20 September 1655.
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Twee en tachtigh-jarigh leven, van zijn geboorte
af tot zijn doot toe,
aen desselfs veertien kints-kinderen, dienende
tot naricht van de selve.
Terent. Adelph. Act. 3. Sc 3.
Inspicere, tanquam in speculum, vitas omnium atque ex aliis sumere
exemplum, hoc facio, hoc jubeo. hoc laudi, hoc vitio datur.
Ghy wenscht, met grooten ernst, van my te sien beschreven
Den gantschen ommeloop van mijn langhwijligh leven;
Op datje saeght een spoor, in d'ongemeene baen,
Die ick van mijne jeught tot heden heb begaen;
Ghy meynt, na dat ick tel nu meer als tachtigh jaren,
Dat my zijn by gevolgh veel dingen wedervaren,
En dat de lange reys van soo bedaeghden man,
Uw onbedreven hooft ten goede dienen kan.
Het leven van den mensch, met oordeel overlesen,
Kan aen een jongh gesel gelijck een spiegel wesen,
Bysonder als de man, wiens oordeel dat men leest,
Niet staegh een kluysenaer of doeniet is geweest.
Wel kinders, tot dit werck soo vind ick my genegen,
Want als ick u voldoe, soo meld ick Godes zegen,
Om dat my dit verhael indachtigh maken sal,
Hoe Godt my heest geleyt door menigh ongeval.
Ontsanght dan van mijn pen wat my is overkomen,
Van dat mijn aertsch gewoel beginsel heest genomen,
Maer hoort oock onder dies de feylen mijner jeught,
Want dat kon evenselfs u leyden tot de deught.
Dit is een nutte spreuck, ick segh het sonder spotten:
De wijse heden selfs, die leeren van de sotten
Veel meer, als eenigh dwaes van wijse lieden doet;
Want dwaesheyt is alleen voor wijse lieden goet.
Het leven in te sien van hooghbedaeghde lieden,
Daer siet een leersaem hert wat dat'er kan geschieden;
Daer is des werelts loop ten vollen uytgedruckt,
En wat'er qualijck gaet, en wat'er wel geluckt.
Ick scheppe groot vermaeck, wanneer ick iemants leven
Sie met de nette pen en naer den eysch beschreven;
Al is het maer een mensch van middelbare staet,
Ick vind'er eenigh dingh dat my ter harten gaet:
Als ick iets goets bemerck, ick poogh het na te volgen,
Maer vind' ick quaet beleyt, dan ben ick gantsch verbolgen:
Het leyt my in het hooft in ieder nacht en maelt,
Want 't is de vroome leet wanneer'er iemant dwaelt.
Ontfanght dan dit gedicht, dat ick begon te baeren,
Doen ick was ingegaen nu d'een en tachtigh jaren.
't Is my te deser tijt gelijck een Benjamijn,
Ick hoop, het sal u lief en niet ondienstigh zijn.
Siet, als den avont komt, en dat de sonnestralen
Nu scheyden uyt de lucht en naer der aerden dalen,
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Wy trecken dat gesicht ons vry dan naerder aen,
Mits wy het helder licht dan sien in duyster gaen.
Ghy doet oock even soo met dat ick heb geschreven,
het kan uw leytsman zijn tot aen uw vorder leven:
En als men iemant siet die in sijn wegen feylt,
Soo dient hem, die het merckt, een ander streeck geseylt.
My is nu toegestaen hier vry te mogen blijven,
Dies heb ick tijts genoegh om iets te mogen schrijven,
Dus soo my Godt bevrijdt van zieckt' en ongeval,
Soo meyn ick iet te doen dat my vernoegen sal.
En wie en sou niet hier tot schrijven sich gewennen?
De gansen hier gebroet die geven hupse pennen.
Ons fruyten geven inckt1), ons boomen wit papier2),
En wat ick verder hoef, dat vind ick even hier.
Nu, sonder langh vertreck, ick gae het stuck beginnen,
Maer Godt, mijn eenigh heyl, bestier mijn swacke sinnen,
Dat ick uyt rechte gunst, tot aen mijn lesten dagh,
Met oordeel naer den eysch my hier in quijten magh!

1) Morel'en, Agreotten, on Moerbesien.
2) De schorssen van Bercke boomen op Sorgh-Vliet wassende.
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Daer is een Zeeusche stadt, men noemtse Brouwershaven1),
Daer heeft een vrouwen borst my eerst bestaen te laven;
Ick was het vierde kint dat Godt mijn vader gaf,
Maer die ons had gebaert die leyde 't leven af.
Mijn ouders roemden noyt van edel bloet te wesen,
Oock was mijn ydel hart soo hooge noyt geresen;
Mijn vader sat gestaegh daer midden in den raet,
Hy socht geen groot beslagh en oock geen hooger staet.
Sijn broeder was geleert en heeft oock veel geschreven,
Sijn boecken zijn bekent, als die noch heden leven:
Plantijn! uw druckery die heeft'er kennis van,
Als die veel is gebruyckt by menigh deftigh man.
Mijn broeder was geneyght dien eygen wegh te treden,
Maer siet, de quade tijt die heeft'et niet geleden;
Douay was toen de plaets om haest te zijn geleert,
Maer eer hy schier begon, soo is hy t'huis gekeert.
Mijn vader, noch gesont en van bequame jaeren,
Bevont sich wederom genegen om te paeren;
Mijn zusters waeren jonck, soo dat sijn huysbedrijf
Vereyste, naer hem docht, een kloeck en rijper wijf.
Daer was een hupse vrouw uyt Walslant toen gekomen,
Die heeft in echte trou mijn vader aengenomen;
Sy was een hantsaem wijf en oock van edel bloet,
Maer door de krijgh berooft van al haer ouders goet.
Ick hebbe menighmael haer goeden aert gepresen,
Sy was niet als van outs een stiefmoêr plagh te wesen,
Want schoon dat in het huys een misslagh wierd begaen,
Sy voer noyt heftigh uyt, maer liet'et hene gaen.
Een oom, tot ons geneyght, en konde niet gehengen,
Om by een Walsche vrou ons op te laten brengen:
Schoon wy vier kinders zijn, hy, des al niet te min,
Maeckt ons, uyt rechte gunst, een deel van sijn ghesin.
De vrouw met hem getrout, die was ons moeders suster,
Die vond om dit beleyt haer sinnen vry geruster;
Sy was een deftigh wijf en van een strengh gemoet,
Die heeft ons in de tucht te samen opgevoet.
De luyden, die van Godt geen kinders sijn gegeven,
Die zijn oock dickmael nut in dit ellendigh leven;
Want siet, door haer behulp, een neef of ander vrient
Wordt dickmael onderstut of door haer wel gedient.
Mijn vader onderdies gewan drie fluckse zonen,
1) Geboorteplaats.
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En noch een schoone maeght, die by hem bleven wonen,
Terwijl ick elders ben geseten in de school,
Of dat ick verder ga en in de werelt dool.
Als nu mijn tijt verliep, en dat mijn teêre jaren
Verhooghden onder dies en nu wat rijper waren,
Wierd ick ter school geleyt, al scheen het wat te vroegh,
Waer van mijn goeden oom de kosten willigh droegh.
Ick konde my voor eerst tot leeren niet begeven,
De school van Ziericksee scheen my een droevigh leven:
Soo dat het eerste jaer geheel ten eynde quam,
Eer dat ick recht begon en iet ter harten nam.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

853
Ons meester1) was een man gantsch kluchtigh in manieren,
Hy liet hem al te veel of al te luttel vieren;
Nu deftigh als een prins in sijn geduchte macht,
Dan weder als een kint en uytter maten sacht.
Als iemant tot een ampt of eere wierd verheven,
Die onder sijn beleyt eens was gewoon te leven,
Dan was hy gansch vernoeght en hielt hem als vereert,
En seyde: dat hy weet, dat heb ick hem geleert;
Hy plagh die menigmael met vingers aan te wijfen:
Siet, sprack hy, waer de kunst doet slechte luyden rijsen:
Hy die nu op een koets gelijck een prinse rijdt,
Was onlangs anders niet als ghy op heden zijt.
Weest naerstigh, Zeeuse jeught, en spant de gantsche sinnen,
Soo konje machtigh goet en staet en eer gewinnen,
En oock een hupse vrou. Soo gingh hy dickmaels aen,
En dit heeft aen de jeught by wijlen goed gedaen.
De vrouw die sijn gesin en keucken most bestieren,
Was geestigh in verstant en deftigh in manieren:
Maer waer is eenigh mensch in alle dingen wijs,
Al is hy schoon geleert en ook ten vollen grijs?
Sy had een meyt gehuurt die kluchtigh wist te spreecken,
Tot praten wel geneyght en al met sneêge streecken,
Sy toond' in haer bedrijf veel tekens van verstant,
Maer sy had buytens tijts misbruyckt haer beste pandt,
Sy had in 't hof gewoont, maer was daer laes! bedrogen,
Let dat men maeghdom hiet was van haer weghgevlogen:
Dees quam in ons vertreck als vrouw en meester sliep,
Oock schoon het donker was en dat haer niemant riep.
Ick was nogh sonder ergh, maer die toen by ons waren,
Die wisten meer als ick, als sneêger door de jaren,
Met dese nam de meyt by wijlen haer vermaeck,
En schoon de nacht verliep men kreeg'er geenen vaeck;
Niet dat ick iet vernam als datse t'samen loegen,
Alleen in losse praet bestont haer vergenoegen:
Maer siet, dit hoofse dier dat menghd'er grepen in,
Die smaeckten naer het hof en oock naer geyle min.
Hoort, wie ooit jeught bestiert: en laet geen jongers ooren
Of vuyl of dertel jock of slimme treken hooren:
Het is van outs gemerckt, het sal niet ligt vergaen,
Als in een vuyle ton wordt vunsigh nat gedaen.
Ick voele menighmael noch in mijn zinnen komen
Dat ick van dese stof ter loops heb ingenomen:
Het kruyt dat niet en deught, indien het veyligh wast,
Wordt ongevoeligh groot en staet ten lesten vast.
Schoolvrouwen, wieje zijt, en wilt geen meysjes hueren,
Die ghy vint uyt den aert geneyght tot vreemde kueren:
Die eens oneerbaer was wordt even staegh gemijt,
Een exter, hoe het gaet, die huppelt alle tijt,
De vrouw was echter sneêgh die jonckheyt kon bestieren:
En schaft haer goeden raet in wesen en manieren:
Wat iemant van de jeught aen tafel qualijck stont,
Dat wiert by haer berispt, doch met een sachte mont.
Al wat Erasmus leert ten goede van de zeden,
Dat braghtse tot de daet en al met soete reden:
Soo dat'er wordt geseyt, die by haer was bestiert,
1) Duek Kemp.
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Dat hy niet plomp en was of kwalick gemaniert.
Oock was'er toen een gril, die my geduerigh quelde,
En oock mijn kints gemoet in vreemde bochten stelde:
En siet, een jonge spruyt, al was het maer een kint,
Daer was mijn ydel hart ten hoogsten op gesint.
Ick stont naer haere gunst, en wist haer iet te schencken,
Op datse waer ick was noch mijner sou gedencken:
't Was al maer kinderwerck, maer des al niet-te-min,
Het maeckte my gestaêgh een ongeruste zin.
Ick had haer op een tijt een kleyne gift gesonden,
Maer siet, mijn snege Moey die had het uytgevonden:
Sy wist'et altemael wat ick oyt had bestaen,
Dies namse my alleen en sprack my deftigh aen;
Sy gingh geweldigh af, en sey my duysent reden,
Hoe dat een leersaem kint sijn jaeren moet besteden;
En hoe men wesen moet ontrent sijn eerste jeught,
Of dat men anders mist de vruchten van de deught.
En waerom langh verhael? zy wist soo veel te seggen,
Dat ick genegen wierd mijn grillen af te leggen;
En toen begon ick eerst te letten op het stuck;
Een vrient van wijsen raet is vry een groot geluck.
Ick was oock even toen tot dichten seer genegen,
En door een buyte-kans heb ick de lust gekregen:
Ons meester Dirick Kemp en was niet van de kunst,
En niet een Zangh-godin en bood hem hare gunst.
Een eerbaer jongelingh, uyt Brabant daer gekomen,
Had in een ander school de dichtkunst aengenomen,
Die heeft de gront geleyt van waer ik vorder quam,
En op Parnassus bergh allencxen hooger klam.
Ick had eens menigh vers in Roomsche tael geschreven,
En daer toe wierd ick eerst geweldigh aengedreven,
Maer ick verloor hier van by na de gantsche smaeck,
En in de Zeeusche tael kreegh ick een nieu vermaeck.
Ick was in dese school tot vier geheele jaren,
Dies quam haer metter tijt mijn leersucht openbaren:
Ick wierd van Ziericksee tot Leyden opgebracht,
En daer was, dat ick eerst mijn saecken overdacht.
Siet, ick was daer verselt met hupse jonge lieden,
Die my tot hooger werck door haer exempel rieden:
Ick leerde Griecksche tael, en schoon ick maer begon,
Het scheen dat ick terstont oock versen maken kon.
Gesselius die my veel nutte dingen leerde,
En die ick naderhant gelijck een vader eerde,
Droegh my soo goeden hart als iemant van de school,
Dies gloeyde mijn verstant gelijck een Luyckse kool.
Heb ick iets goets geleert door Godes milden zegen,
Dat heb ick meerendeels door sijn beleyt gekregen:
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Had dit wat langh geduert, het had my wel geluckt,
Maer siet, de goede man is elders heen geruckt:
De stadt van Amerssoort, daer in hy was geboren,
Heeft hem tot Opperhooft van hare School verkoren.
Siet, daer lagh toen mijn Griecx en wat'er is ontrent,
Schoon ick tot dese tael nu scheen te zijn gewent.
Daer waren even toen oock vrienden die my rieden,
Gelijck het veel gebeurt by onbewuste lieden,
Dat ick noyt met het Griecx sou quellen mijn verstant,
Mits ick het Roomsche recht sou nemen by der hant.
Ick die het minste werck geneyght was uyt te kiesen,
Liet al de Griecksche tael in my wel haest vervriesen:
Maer ick heb naderhant dat menigmael beklaeght,
Vermits my dat verlies ten vollen heest mishaeght.
Ick hebbe naderhant mijn woonplaets toen genomen,
By seecker deftigh Man van Leuven daer gekomen,
Moulijn beneffens hem die lasen bey gelijck,
Wat Aristoteles schreef in het Griecksche Rijck.
De Vrouw, een rappe ziel, kon wel en deftigh spreecken,
En gaf ons groot vermaeck met duysent soete streecken:
Ick hoorde menigh woord uyt haer bescheyden mont,
Dat ick met ander volck bequaem en geestigh vont.
Wy waren veeltijts ses die aen haer tafel saten,
Al op gelijcken voet geneygt tot geestigh praeten;
De Vrouwe evenwel, gelijck men namaels sagh,
Misgreep haer op een tijt en deed een quade slagh.
Sy nam in haeren dienst een maeght van frisse leden,
En soet in haer gelaet en geestigh in haer zeden,
Geleert in Fransse tael, in 't kort een rappe ziel,
Die met haer gantsch bedrijf de jonckheyt wel beviel.
Dit meysjen was gewoon ons bedden op te maecken,
Maer dat braght aen het huys een deel verboste saecken:
Want als het titsigh dier genaeckt aen iemants bedt,
Soo werd van stonden aen de Boeck-kas weggeset:
Het lesen had gedaen, men hoord'er citer spelen
Of op de luyte slaen, men hoord'er deuntjes quelen,
Want daer de vrijster quam ontrent de losse jeught,
Daer rees van stonden aen een ongewone vreught
Wel vrient, indienje zijt genegen op de boecken,
Soo keert uw oogen af van alle witte doecken:
Want komt'er immer vier of by of aen het vlas,
't Is wonder soo het blijft gelijck het eertijts was.
Maer Hera wiert beducht, hoe dit ontijdigh mallen
Voor haer en voor haer huys sou komen uyt te vallen:
Dies liets' een wacker oogh op al den handel gaen,
En wist door sneêgh beleyt al wat'er was gedaen.
Sy gaf haer dochter last op ons bedrijf te letten,
En die gingh evenstaêgh daer op de sinnen wetten:
Ja, nam gedurigh acht tot aen het minste dingh,
En bracht haer moeder aen al wat'er ommegingh.
Sy, die niet goet en vont dit langh te laten dueren,
Gingh sonder langh beraet een ander meysjen hueren,
Een Griet van stueren aert, en leelijck boven dien,
Soo dat in haer gelaet niet soets en was te sien.
Dit meysjen, of veel eer een backkes van Meduyse,
En wierd hier niet gebruyckt ten dienste van den huyse,
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Noch tot het keuckewerck; maer haer wierd opgeleyt,
Te staen tot onsen dienst gelijck een kamer-meyt.
Noch was het niet genoegh: Louise most vertrecken,
En dit wanschapen mensch dat quam ons bedden decken;
Maer als dit seltsaem hooft ontrent ons kamers quam,
Soo was de jeught ontstelt en toond' haer bijster gram.
Wie schoone katten heeft die moet gedurigh mercken
Op gasten, afgericht om in het bont te wercken;
Dit is een oude spreuck: een aerdigh katte-vel
Verweckt in menigh huys een aerdigh katte-spel.
En siet, de stuere meyt en mocht ons niet genaecken,
Want yder een bestont sijn eygen bed te maecken:
Dit gingh gelijck het moght, en Hera sagh het aen,
Haer docht het vremt bedrijf en sou niet lange staen.
Het speet de nieuwe meyt, dat zy dus was versteecken,
En sy bedacht een vond om haer te mogen wreecken.
Het ginck haer, soo het bleeck, tot in haer innigh hert,
Dat zy, gelijck een slons van ons verstooten wert.
Sy quam eens op een tijt, daer wy aen tafel saten,
En dat'er was gekoockt met groot vernoegen aten,
En stoord' ons soet vermaeck door seker vremt verhael,
Dat zy te voorschijn braght met ongewone tael:
Louisa, was haer woord, die hier eens plagh te wonen,
Quam gister op de marckt haer droefheyt my vertoonen,
Sy bleef in haer gespreck, schoon sy het wel begon,
De krop was haer soo vol, dat sy niet spreecken kon.
Sy heeft, gelijckse seyt, door schoon en listigh praten,
Hier in dit eerbaer huys haer beste pant gelaten:
Dies is sy nu ter tijt in gantsch bedroefden staet,
Sy braeckt, en spickt, en spout, vermitse swanger gaet.
Nu, hy die oorsaeck is van dese vreemde kmen,
Moet dencken om de kraem en om de kinderluren;
Wie dit nu wesen magh, dat houdse voor het lest,
Hy die haer heeft bestruyft die weet het alderbest.
Dit sprack de loose trip, en liet de reste blijven;
Maer stracks rees onder ons een snar en hevigh kijven,
Daer bracht een yeder voort, wie aen de jonge meyt
Had meeste gunst betoont en boven al gevleyt.
Als Kock en Bottelier by wijlen hevigh kijven,
Dan wort'et open baer waer vet en boter blijven:
Een yeder vecht om strijt, en onder dese twist,
Soo komt het schennis uyt dat niemant recht en wist.
Nu schoon ick noyt soo ver mijn plichten had vergeten,
Dat my van al dit werck iet mochte sijn geweten,
't Geschiede evenwel, schoon ick onschuldigh was,
Dat ick als niet en schreef en weynigh boecken las.
Ick quam eerst uyt de school, in alles onbedreven,
En had noch niet bemerckt hoe nu de menschen leven:
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Ick sagh de werelt aen gelijck een holle pot,
En was daerom beducht oock hier te sijn bedot.
Siet, in dit eygen huys daer waeren slimme gasten,
Oock wel tot vleesch geneyght te midden in de vasten:
Het was geslepen volck, dat even buyten 's lants
Niet selden had geweest aen Venus geylen dans.
My wa; oock wel bekent, dat aen de swackste dijcken
De zee komt in 't gemeen de landen overstrijcken,
En dat den laeghsten tuyn, oock wel in onsen tijt,
Den meesten overlast van stoute boeven lijdt.
Dit woeghme bijster swaer in mijn bedroefde zinnen,
En vond my buyten raet wat dat ick sou beginnen:
Het scheen, als ick het stuck met oordeel overdacht,
Dat my 't onwettigh kint stont t'huys te sijn gebracht.
Dies most ick, naer my docht, de rechtsgeleerden vragen,
Hoe dat een jongelingh sich hier behoort te dragen.
Ey let, on vijse jeught, wat dat'er kan geschiên!
Ick moght naer dese tijt geen witte kappen sien.
Ick was in volle daet tot vrouwen ongenegen,
Dit scheen des Heeren straf, en 't was sijn eygen zegen:
Siet, uyt het duyster selfs treckt hy een helder licht,
Soo dat de swarte nacht wort klaer in ons gesicht.
Ick ben na desen tijt, door onvoorsichtigh mallen,
In soo verbosten staet mijn leven noyt gevallen.
Het is van outs gemerckt, hoe een verschroeyde kat
Is schromigh naderhant oock van het killigh nat.
Ick danck u, lieve Godt! dat ghy my hebt gesonden,
Daer ick goet onderwijs gedurigh heb gevonden:
't Is uw genaed' alleen, dat mijn verdwaelde ziel
Niet dickmael in verdriet en zonden nederviel.
Maer siet, na korten tijt het stuck wort uyt gevonden,
Het schennis wort ontdeckt tot aen de diepste gronden:
Het bleeck, dat al het werck ontstont uyt enckel spijt;
De waerheyt is van outs een dochter van den tijt.
Ey siet, de loose Griet die had het al gelogen,
Die had het slim beleyt uyt haren poot gesogen:
Ey let hier, vrienden, let, wat lust tot wraecke doet,
Wanneerse plaetse neemt ontrent een wrang gemoet
Siet, hoe veel ongelucks dat eertijts is geresen,
Mits Juno werd gelaeckt en Venus hoogh gepresen;
Het dede niet alleen aen Troyen 't hooghste quaet,
Maer aen AEneas selfs oock daer hy dolen gaet.
Ick heb eens overlangh een soete spreuck gelesen,
Bequaem, naer mijn begrijp, om hier gestelt te wesen;
Het is een dienstigh woord niet voor de jeught alleen,
Maer nut om goet te doen de menschen in 't gemeen.
In hoop, in qualijck sijn, in meerder leet te schromen,
Soo dient by yeder mensch het leven opgenomen.
Ghy, hoopt noyt sonder vrees, en wrees niet al te bly,
Van druck, na groote vreught, en is hier niemant vry.
Wat zijnder, lieve Godt! wat hebben wy gebreecken,
Die ons als beulen zijn, en ons den vrede breecken!
Die Godt ons aller Heer niet voor sijn Heer en kent,
Heeft heerschers binnen liem en heeren sonder ent.
Eerst was een yeder uyt, gelijck wy dickmaels zagen,
Om sich een titsich dier, een meysjen te bejagen:
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Hier quam dan yversucht en vreemde grillen by,
En niemant van den hoop en was van tochten vry.
En schoon dit seltsaem werck eerst lustigh heeft geschenen,
Ey siet, dit los vermaeck is in der haest verdwenen:
Want als men van de kraem en kinderlueren sprack,
Toen was dat alle vreught en onse vrientschap brack.
Als nu die swarte wolck ten vollen was gedoocken,
Soo ben ick als een roos in haesten weêr ontloocken.
Dies nam ick wederom de boecken by der hant,
Daer in ick boven al vermaeck en vreughde vant.
Ick leyde naderhant een stil en rustigh leven,
En na ick van mijn doen veel preuven had gegeven,
Scheyd' ick van Leyden af, en reysde uyt het lant,
Op dat een vreemde kust moght wetten mijn verstant.
Ick ginck tot Orliens my eerst ter neder setten,
Daer ick meest besigh was omtrent de Roomsche wetten.
Tot dat ick brieven kreegh daer meed' ick wierd vereert1),
Als die in 't Keyserrecht nu scheen te sijn volleert.
Wat my te deser plaets is vorder wedervaren,
Daer van wil ick oock hier een weynigh openbaren;
Ick heb veel tijts gespilt by juffers van de stadt,
Daer ick goet onderhout en vryen toeganck hadt.
En dit was, soo het scheen, om Frans te mogen leeren,
Om met een nette tael naer huys te mogen keeren;
Maer siet, dit onderhout dat wies gedurigh aen,
En 't is niet wel te sien hoe ver de saecken gaen.
Dit vriendelijck besoeck was niet van weynigh ueren,
Want om het wel te doen soo most'et lange dueren,
De kennis wies gestaegh, en, mits de soete praet,
Soo hielt men menighmael oock niet de rechte maet.
Sy kosten, soo my docht, soo wel en geestigh spreecken,
En hadden over al soo veel bequame treecken,
Soo dat ons Zeeusche tael bynaest in my verdween,
En plomp in haer bedrijf en sonder luyster scheen.
Een los en ydel oogh, genegen om te mallen,
Sal light ick weet niet waer de zinnen laten vallen:
Maer een die trouwen wil, die moet sijn losse waen,
Die moet sijn weeligh groen eerst laeten overgaen.
Dan sald'er ander werck in sijn gedachten komen,
Dan kan hy eerst verstaen wat vrouw hem dient genomen:
En wieder voor het huys en voor een deftigh man,
En wie het gantsch gesin tot voordeel dienen kan.
Siet, als'er iemant trouwt in laegh of hooge scholen,
Dat is geen rechte trou, dat is maer enckel dolen;
't Is dwaesheyt als de jeught ontrent haer boecken vrijt,
Dat is ontijdigh werck, dan is het leerens tijt.

1) Promotie-brief
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Al die in haere jeught wel eer te Leuven trouwden,
En op soo swacken gront haer echte leven bouwden,
Die hebben in 't gemeen hier in heel misgetast,
Haer saecken naderhant, die gingen niet te vast.
't Gevry was aengenaem, maer siet, ten langen lesten,
Voor 't noodigh huysbedrijf en was'er niet ten besten.
Den doeck ginck voor den boeck, dus had men niet geleert,
En daerom wordt den wulp met geenen steen vereert.
Het trouwen buytens tijts laet dat voor jonge zotten,
Een Leuvens huwelijck en dient maer om te spotten:
Gesellen, wieje sijt, betoomt uw weeligh bloet,
Eer dat men is volleert en is geen trouwen goet.
Nu weder tot ons werck. Wie sal het recht verhalen
Hoe seltsaem buyten 's lants de jonge lieden dwalen?
Voor my, ick heb bemerckt, toen ick vertrecken sou
Dat ick was overstort met ongemeene rou.
En mits my dit vertreck tot aen de ziele raeckte,
Soo was, dat ick hier op oock klaegh-gedichten maeckte;
Want ick viel om dit werck in wonderbaer gepeys,
Dies had ick wel gewenst te staken dese reys.
Maer dat en moght niet zijn, mijn tijt die was gekomen,
Die diende my voor al wel waer te zijn genomen;
Vaert wel dan, Orliens! al is het droeve pijn,
Daer is geen ander raet, het moet gescheyden zijn.
Nu, mits ick van mijn doen gestaêgh wil reden geven,
Ick was te langen tijt op eene plaets gebleven,
En door het staêgh verblijf, soo wies de kennis aen,
Dies was ick ongesint van daer te moeten gaen.
Want ick kon toen ter tijt oock daer wel iemant vinden,
Die aen my door de trou haer was gesint te binden:
Maer my was aengeseyt, toen ick gaen reysen wou,
Dat ick doch met mijn tweên niet wederkeeren sou;
Die uyt haer vaderlant in vreemde landen trouwen,
Die siet men menighmael den handel haer berouwen;
Een die recht paren wil en mach niet verder gaen,
Als daer hy met een kolf en bal vermach te slaen.
Dit moet ick tot bericht van onse jonckheyt schrijven:
Wie reyst dient met te langh op eene plaets te blijven.
Siet, als een jonge boom te diepe wortels schiet,
Soo wil hy van den gront of uyt der aerden niet.
Een groen hout in het vyer en sal niet veerdigh branden,
Oock niet een jongh gesel die komt in vreemde landen:
Maer blijft hy lange tijt in eene plaets geset,
Dat hem eerst niet en trof, is namaels sijn belet.
Mijn aert was vander jeught genegen om te mallen,
En 't vrouwelijck geslacht dat heeft my wel bevallen:
Hier door wiert ick verruckt byna eer ick het wist,
En heb, eylaes! hier in geen kleynen tijt gequist.
Tot slooren evenwel van geyl en dertel leven,
En heb ick mijn gemoet niet konnen overgeven;
Ick heb in Engelant noch in de Fransche kust,
Nooit hoerhuys ingegaen, nooit hoerenbrant geblust.
Een heus en geestigh dier dat gaf my groot vermaken,
Oock sonder vuyl bejach of diergelijcke saken;
Als ick de reys begon, toen was mijn lichaem kuys,
En ick brocht wederom gesonde leden t'huys.
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Dat ick by vrouwen socht, en was maer om te praten
In eerbaer onderhout, daer by heb ick 't gelaten:
Noch was 't al ydelheyt. Maer 't is een meerder quaet,
Dat meest by al de jeught geduerigh ommegaet.
Daer waren toen ter tijt niet weynigh rouwe gasten,
Die meer op haren lust als op haer boecken pasten.
Godt sy voor eeuwigh danck! het heest my wel geluckt,
Dat ick door haer bedrijf niet wegh en ben geruckt.
Dus heb ick, lieve Godt! ey, wilt het my vergeven,
Meest al mijn groene jeught tot ydelheyt begeven,
En dat ick tot uw kerck ten lesten wiert gebrocht,
Is door mijn weerde vrou eerst krachtigh uytgewrocht,
U zy, Heer! eeuwigh danck, dat sy my heeft bewogen,
En van het dom gewoel des werelts afgetogen,
Dat ick ten lesten wiert een litmaet uwer kerck,
Ghy gaeft den zegen, Heer! voltreckt het heyligh werck!
O jeught, niet tot de deught, maer tot de vreught genegen,
Hoe woest is uw bedrijf! hoe seltsaem sijn uw wegen!
Ach! soo ons Godes hant niet krachtigh wederhiel,
Hoe qualijck sou het gaen met ons verdwaelde ziel!
Als ick den loop bemerck van al mijn vorigh leven,
En wat ick heb bedacht en metter daet bedreven,
Voel ick een koude schrick door al mijn leden gaen,
Verbaest tot aen de ziel, wat dat ick heb bestaen.
Mijn Godt! ick geef u lof uyt al mijn gantsche krachten,
Dat ick niet heb gevolght de drift van mijn gedachten:
't Is uw genaed' alleen, dat ick noch heden ben,
En dat ick uwen Geest voor mijn Verlosser ken!
Ghy hebt mijn swacke jeught, ghy hebt mijn losse dagen,
Ghy hebt mijn rijper tijt als metter hant gedragen.
Nu is mijn loop gedaen tot aen het open graf,
Snijt nu mijn levens draet, maer eerst mijn zonden af.
En als de bleecke dood mijn leden sal ontbinden,
Soo laet uw vader-troost haer in mijn bedde vinden;
Vermeerdert mijn geloof, vermindert alle pijn,
En laet om Christi wil mijn ziel u dierbaer zijn!
Nu, Godt, op dat geen treek tot al mijn vuyle zonden
Ontrent mijn innigh hert en mochte zijn gevonden,
Soo geeft mijn ziel berouw, mijn lippen diep beklagh,
En tranen aen mijn oogh dat ick staègh weenen magh.
Wel weent, mijn oogen, weent! dat ampt is u gegeven,
Ghy hebt my menighmael tot ontucht aengedreven:
Het weenen voeght u best, u past het treurigh sijn,
Als oorsaeck van de lust en namaels van de pijn.
Dies is mijn 's herten wensch, als uyt geheele krachten,
Dat ick tot mijnen troost van Gode sal verwachten,
Dat soo mijn treurigh oogh gedurigh weenen mocht,
Gelijck een vroegen dau komt zijgen uyt de locht,
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Dat sal my grooter vreught en meer vernoegen geven,
Als al mijn boomgewas en al mijn groene dreven;
Al dat is maer voor 't oogh en voor het lichaem soet,
Het ander geeft vermaeck en troost in ons gemoet.
Hoe kan'er meerder vreught op aerden zijn gevonden,
Als dat wy treurigh zijn om ons voorleden zonden?
Mijns oordeels, waerde ziel, het rechte tranenbadt
Is beter als een kist vol ongemeene schat.
Van hier dan naer Parijs, daer sagh ick hoofse treecken,
En onder dat beslagh een winekel vol gebreecken,
En schoon ick, naer my docht, de beste wegen koos,
Noch vond ick evenstaegh de distel by de roos.
Doch ick wou hooger op, en gingh de vrienden vergen,
Dat ick mocht verder gaen en klimmen op de bergen,
Daer 't Fransche koningrijck sich van Toskanen scheydt,
Of daer een ruymer baen naer Romen henen leydt.
Doch my wierd aengeseyt niet meer te willen peysen,
Om uyt het Fransche rijck noch hooger op te reysen;
Al wat Toskanen raeckt dat hielt men als verdacht,
Om dat het menigh mensch in onheyl heeft gebracht,
Al wat ick seggen mocht, of wat ick wist te schrijven,
Ick most, tot mijn verdriet, dit voorstel laeten blijven:
En als ick dat vernam, soo hield ick my gerust,
En sagh in korten tijt de vaderlantsche kust.
Toen vaerdigh naer den Haegh; daer gingh ick stracx beginnen,
Te plegen eenigh werck om eer en goet te winnen.
Ick was veel op het hof en op den hoogen raet,
Om wat de schoole leert te brengen tot de daet.
Ick hoorde menighmael de beste geesten pleyten,
Daer vond ick meerder werck als Pan ontrent de geyten.
Voor eerst en kond' ick niet de woorden van de kunst,
Maer socht daer toe behulp en sneêger luyden gunst.
Ick koos een deftigh man, hier geestigh in bedreven,1)
En ick heb tot sijn huys en tafel my begeven.
Ick was'er stracx ontrent alwaer een pleytsack hingh,
Want die hier voordeel soeckt die let op alle dingh.
Daer waren in den Haegh vermaerde rechtsgeleerden,
Die ick om haere kunst en deftigh spreecken eerden.
Ick hoord' haer kloeck verstant en las haer schoone tael,
Of in een stil vertreck, of op de ruyme zael.
Ick hoorde voor een tijt, hoe dese lieden spraken,
En soogh het beste mergh uyt veelderhande saken:
Tot dat ick in het werck allencxen verder quam,
En na een wijle tijts het pleyten ondernam.
Godt gaf dat my voor eerst bequame stoffe gaven
De stadt van Ziericksee, en oock mijn Brouwershaven:
Dies vond ick alle daegh dat mijn practycque wies,
Soo dat ick metter tijt wat hooger adem blies.
Daer rees om dese tijt verschil in onse landen,
Of heks of tovenaer zijn weerdigh om te branden:
En dit gingh wonder ver tot Goeree en Schiedam,
En 't scheen dat dit gespoock aldaer zijn woonplaets nam;
En dit is naderhant soo dapper opgesteecken,
Dat yeder een begon van dit bedrijf te spreecken.
Ick wierd juyst even toen versocht van seecker vrouw,
1) Cornelis van der Pol, Procureur in sijnen tijt, en een gaeu Practicijn.
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Dat ick tot haer behulp te Goeree komen wou:
Ick ginck op dit versoeck my nader overpeysen,
En vond ten lesten goet oock daer te willen reysen.
Maer schoon al dit gespoock al naer en seltsaem scheen,
Het was maer schrale wint, en al het stuck verdween.
Oock was'er toen ter tijt een hart gedingh geresen:
Een vrouwe van Schiedam, de pijnbanck toegewesen,
Beriep haer op het hof, en, na een hart gedingh,
Soo was dat sy de banck en alle straf ontgingh.
Ey siet, na dat het hof dit vonnis had gegeven,
Scheen alle spoockery als uyt het lant gedreven:
Het wijf, dat voor een tijt van yeder wierd verfoeyt,
Bleef stil en sonder blaem van niemant oyt gemoeyt.
Ick kon na desen tijt mijn jeught niet wederhouwen,
My docht ick was bequaem oock tot een wettigh trouwen:
En siet, ick vont een maeght die aen mijn domme ziel,
Om haer bevalligh oogh, ten hooghsten wel beviel.
En sy had evenselfs my woorts genoegh gegeven,
Om met en nevens my haer dagen af te leven:
Soo dat ick niet en dacht als op een vast besluyt,
En sy docht even selfs, sy was mijn waerde bruyt.
De mensch neemt dickmael voor veel wonderlijcke saecken
En meynt'er, soo het schijnt, iet sonders uyt te maecken:
Maer eer het iemant denckt, de schijven sijn verset,
Want Godt die blaest'er in en 't voorstel is belet.
Siet, na een korte tijt mijn aenslagh wordt gebroocken,
Een onverwachte koorts die quam my daer bestoocken,
Een koorts, een felle plaegh, die na den derden dagh
My staegh van nieuws bevocht en op het harte lagh.
Dies riep ick tot behulp een van de gauste luyden,
Die kende, naer my docht, de krachten van de kruyden2);
Die gaf my drancken in wel seven maenden langh,
Maer siet, het slim gebreck dat hield sijn ouden gangh.
Al wat de doctor wrocht en wat hy mocht beginnen,
Hy kon op mijn gebreck geen voordeel oyt gewinnen;
De sieckte, soo my docht, die loegh de meester uyt,
En spotte, soo het scheen, met al sijn machtigh kruyt.
De koortse, seyd' hy selfs, die schijnt met ons te gecken,
Daer is geen ander raet, ghy moet van hier vertrecken;
Verandert uw verblijf, en kiest een ander lucht
Daer sult ghy metter tijt vernemen beter vrucht.3)
Hier moght geen bange sien, geen druck of klagen baten,
Ick most de lieve maeght en oock mijn Haeghje laten;
Ick koos tot mijn verblijf het vruchtbaer Engelant,
Dat hield ick voor bequaem als wel de naeste strant.

2) Wittendael Dr. Medice.
3) Den grontregel van de Medecijnen is: in longis morbis loci mutatio.
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Daer gingh ick door het rijck den ganschen zomer dolen,
Maer sagh oock met vermaeck haer twee vermaerde scholen1);
Daer heb ick stil geweest en voor een tijt verkeert,
Daer heb ick hare tael en oock wat goets geleert.
Siet, Perkins evenselfs was toen noch in het leven,
Die Godes voorbeschick ten vollen heeft beschreven:
't Is waer Arminius die ginck'er tegen aen,
Maer echter was de twist in lange niet gedaen;2)
Want hier op is gevolght, dat, na verscheyde jaren,
Dit wijt beroemt geschil quam hooger op-gevaren:
Tot binnen Dorderecht het stuck wiert opgebrocht,
Alwaer het diep geheym is naerder ondersocht,
Daer quamen toen ter tijt, uyt veelderhande Landen,
Veel mannen hoogh geleert en diepe Godtsverstanden,
De soete doctor Hal die is'er oock geweest,
Gelijck men in sijn werck en sijn geschriften leest.
Wat daer is afgekeurt, en wat'er is gepresen,
Is over al bekent en yder kan het lesen;
Ick wil dan op dit werck niet langer blijven staen:
Keert weder, trage pen, tot uw bescheyde baen.
Hier wert om desen tijt een medecijn gevonden,3)
Ervaren in de kunst en dat op vaste gronden;
De groote koningin4), die toont hem staêge gunst,
Ja, gaf hem machtigh goet ter eere van de kunst.
Dies hield ick voor gewis dat hy my sou genesen,
Vermits hy overal ten hooghsten wiert gepresen:
Ick wiert hem aengebracht door sijn bekenden vrient,
En ick was van sijn hulp een langen tijt gedient.
Al wat hy koken liet, of dat de man bereyde,
Al wat hy my beval, ja, wat hy maer en seyde,
Dat goot ick in het lijf; maer des al niet-te-min,
Vernam ick dat de koorts bleef als in haer begin.
Godt liet het vinnigh spoock in my sijn klauwen vesten,
Om reden hem bekent en my ten alderbesten;
Dit heb ick naderhant in volle daet gemerckt:
Hoe dom is oock de mensch, wanneer de Schepper werckt!
De koorts bleef evenstaêgh en hield haer oude stonden,
Soo dat ick aen dit spoock scheen vast te zijn gebonden;
De meester gaf het op, hoewel tot zijner spijt,
En seyde: lieve vrient, gaet dient u van den tijt.
Keert naer uw Vaderlant, daer sult ge beter wesen,
Een plaester van gedult die sal u best genesen;
Doch schouwt, waer datje komt den gullen overdaet,
En houdt in alle dingh de rechte middelmaet.
Hier over riep ick uyt: O, trotse medecijnen!
Hoe dickmael moet de mensch uw kunste sien verdwijnen!
Hoe dickmael schelt een koorts, of ander vremt gequel,
Uw gantsche wetenschap alleen voor kinderspel!
Wy zijn van kley gemaeckt en uyt het stof geschapen,
Hoe wacker iemant is, sijn gantsche sinnen slapen.
1) Cambrigh en Oxfort, twee vermaerde Universiteyten in Englandt.
2) D.D. William Perkins was toen ter tijt professor in de Godtheyt; wat tusschen Perkins ende
Arminius is voorgevallen, is in 't lange te sien by ende in 't leven van Mr. Wotton.
3) Doctor Butler, zijnde een man van groote estime.
4) Koninginne Elisabeth.
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Hoe, sou een aerden klomp verholen dingen sien?
't Is wonder, naer my dunckt, indien het kan geschièn.
De somer onder dies, en al de soete dagen,
Verkeerden overal in stuere winter-vlagen;
En waer een koortsig mensch genaeckt een vreemden haert,
Daer is hy anders niet als quellingh van den waert
Dies leerde my de noot hier op te moeten letten,
Te meer vermits de pest veel steden quam besetten:
Soo dat mijn stege koorts wiert dickmael opgevat,
Als of het haestigh vyer in mijn gewrichten sat.
Die in een vreemde kust met siecke leden reysen,
Behoeven voor de koû op haer vertreck te peysen:
Want of men sich beweegt, en Oost en weder West,
Gemack van eygen haert is siecke luyden best.
Ick dan, noch ongetroost, verliet de Britsche stranden,
En keerde wederom naer onse Nederlanden,
Op hope dat de zee, of wint, of stuere locht,
Door 't roeren van de maegh, mijn quael genesen mocht.
Het wordt van outs gelooft, dat veel en krachtigh braken
Een ingewortelt quaet is machtigh vry te maken,
Maer dat is oock gemist, de zee was sonder kracht,
Dies heb ick nevens my de koortse t'huys gebracht.
My is om desen tijt een sake voorgekomen,
Oock waert, naer mijn verstandt, in acht te zijn genomen:
Een seecker jongelingh die had een man gedoodt,
En daerom was hy bangh en vry niet buyten noot;
Want hy was aengetast en op de daet gevangen:
Dies riep meest al het volck: hy moet voorseecker hangen,
Of immers dient de beul den kop hem af te slaen,
Gelijck naer ons gebruyck gemeenlijck wordt gedaen.
Ick even, door gebreck van ouder Advokaten,
Wierd stracx om raet gevraeght, wat hier sou mogen baten;
Doch mits ick niet en wist hoe dese saecke stont,
Soo wild' ick niets bestaen dan op een vasten gront.
Men liet van stonden aen verscheyde luyden komen,
Die wat'er was geschiet wel hadden ingenomen,
En uyt de stucken bleeck, dat om een out geschil
De man was aengeranst oock tegen sijnen wil;
Dat hy was op het ijs bevochten sonder reden,
Vermits hy sonder argh daer eensaem quam getreden;
Dat hy stont in een bijt wel haest te sijn gesmoort,
Had Godt hem niet bevrijt van soo een wreede moort.
Dat ja, de jongelingh, die nu met harde banden
Hier binnen werd gepraemt, met kracht van eygen handen
Sijn Vader had verlost, dat hy niet doen en kon,
Ten waer hy met gewelt sijn vyant overwon;
Dat onder dit gewoel Gaurijn is dood gebleven,
Die van het ongeval heeft stof en gront gegeven.
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Ick, die het gantsch bewijs met oordeel overkeeck,
Vont dat het gantsche stuck by veel getuygen bleeck.
Ick over dit geval ginck neerstigh ondersoecken,
Wat hier van wiert geseyt in rechtsgeleerde boecken;
Daer sagh ick hoe een kint sijn vader dienen moet,
Op dat hy niet en sy gesmoort in eygen bloet.
Hier quam my in den zin dat ick eens had gelesen,
Hoe seecker jongh gesel van stomheyt was genesen,
Mits hy zijn vader sagh in on verwachten noot,
Om door een moorders hant terstont te sijn gedoot;
Hoe hy, die noyt een woort sijn leven had gesproocken,
Heeft van sijn stomme tongh de banden afgebroocken
Ja, met een helle stem geroepen overluyt:
Onthout u, loose schelm! onthout u, slimme guyt!
Onthout u, moordenaer, mens-moorder, ô verrader!
Hy die ghy dooden wilt dat is mijn eygen vader;
Komt vrienden, komt te hulp, belet de moordenaer,
Hy die my heeft geteelt die is in doodsgevaer.
Wel soo eens vaders noot een stomme dede spreecken,
Laet dese kindersucht ons harde wetten breecken;
De hefde die een kint sijn vader schuldigh is,
Verweckt hem hevigh bloet, alwaer hy enckel vis.
Dit braght ick aen den dagh en diergelijcke saecken,
Om, wat ick immer moght, dit onheyl goet te maecken,
En waerom langh verhael? ick dede wat ick kon,
Tot dat ick dit gedingh in volle leden won.
Dit wierd van stonden aen van yeder een geweten,
En door de snelle faem ten luytsten uytgekreten;
Ick was gelijck het scheen een man van goet beleyt,
Die veel op dat geval met oordeel had geseyt.
Maer schoon ick dit gedingh ten vollen had gewonnen,
Mijn sieckte bleef gestaêgh gelijckse was begonnen,
Ick die verwinner was, des echter niet-te-min,
Most swichten voor de koorts, en voelde geen gewin.
Als ick dan had bemerckt, dat al de medecijnen
Voor my sijn krachteloos en als een roock verdwijnen,
En dat de grootste kunst en wijtberoemste man
Geen troost tot mijn verdriet, geen voordeel brengen kan:
Toen ginck ick even selfs een vreemden handel drijven,
Ick nam tot mijn behulp oock raet van oude wijven,
Ja, wat een rouwe gast of boer of schipper riedt;
Maer wat ick ondernam, noch baet het echter niet.
Godt schort bywijlen op de wijsheyt van de luyden,
En vonden van de kunst, en krachten van de kruyden,
Soo dat men menighmael, wat oock een meester doet,
Niet anders op en leyt als swart en drabbigh bloet.
Dies, als de siecke merckt dat hem geen drancken baten,
En dat hy op de kunst hem niet en magh verlaten,
Soo wordt hem menighmael een middel toegebracht,
Daer hy voor desen tijt nooit op en had gedacht.
Dies scheydt hy van de kunst en alle snege luyden,
En staet voortaen niet meer op krachten van de kruyden,
Maer gaet tot sijnen Godt en vry met groot beleyt,
Meer als hy heeft gedaen in al zijn levens tijt.
Als ick dan recht besagh mijn uytgeputte leden,
Bracht ick in meerder ernst ten Hemel mijn gebeden,
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Ick sont mijn innigh hart tot boven in de locht,
Ten eynd' ick op het lest eens beter worden mocht.
Dit moet een Christen hart uyt lange sieckten trecken,
Hy dient in meerder ernst sijn yver op te wecken,
O Godt! doet ons de gunst, dat in ons siecken tijt
De ziel magh beter zijn, oock schoon die pijne lijdt.
Godt sy voor eeuwigh danck. Hem moet ick eer bewijsen,
Hem moet ick hulde doen en sonder eynde prijsen;
Hy nam mijn suchten aen en hoorde mijn gebedt,
En heeft mijn kranck gestel in beter stant geset.
Maer hier dient by gevoeght, hoe dat ick ben genesen,
Want dat moet hier geseyt en noyt vergeten wesen:
Daer was in ons gewest een seecker Alchemist,
Die, soo het wordt gelooft, verholen dingen wist.
Hy kon, gelijck het scheen en al de luyden spraecken,
Oock van het slechte tin veel goude ketens maecken,
En dit was evenselfs mijn broeder ingeprent,
Vermits hy desen man te voren had gekent.
Dees meester was bereyt een proef aen ons te geven,
Hoe dat hy in de kunst ten vollen was bedreven;
Dies heb ick op een tijt iet vremts van hem gesien,
Dat ick niet dencken kon hoe dat het moght geschiên.
Als ick met desen snaeck dan kennis had gekregen,
Hoe hy te kennen gaf tot my te zijn genegen,
Ja, roemde dat hy my wel haest genesen sou,
Indien ick sijnen raet naer eysch gebruycken wou;
Ick, schoon meest al het volck en veel bekende lieden
My, uyt genegen ernst, den handel niet en rieden,
Vermits het over al van yder wordt gemerckt,
Dat kunst van Alchemy te fel en vinnigh werkt:
Ick, die ten hooghsten socht om eens te sijn genesen,
Wou ja, een proeve doen wat hiervan soude wesen;
Hier toe was ick geneyght, vermits ick ondervont,
Dat my het leven selfs genoeghsaem tegenstont.
Ick gingh dan tot het werck en wou de kanse wagen,
En hoe het vallen moght, ick sou het willigh dragen;
Al wat hy my geboot dat nam ick aen te doen,
Al schonck hy my venijn of ander giftigh groen.
Ey siet, wat doet de mensch, wanneer hy wordt gedreven
Door lust, om in het vleesch hier langh te mogen leven?
Hoe walgelijcken kost, wat eet of drinckt hy niet!
Hy neemt al wat een snaeck of looper hem gebiedt.
Als ick bywijlen lees, wat groote meesters schrijven
Van dingen, nut geschat om sieckten wegh te drijven;
Dan stae ick als verbaest van al het vremt bedrijf
Dat yder onderneemt om dit bouvalligh lijf:
1)

1) Val. Maxim lib. 5. Cap. 4. de Pietate in Croesi filio.
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Het oorsweet van een mensch, het mishoop van een verken,
Wordt tot een dranck gekoockt om wonder uyt te werken;
Den afganck van een wolf gemenght in Spaense wijn,
Dat schrijft men voor kolijck een nutten raet te zijn.
Men neemt een pad en muys, ja, vers gevangen luysen
Om eenigh slim gebreck uyt 't vleesch te doen verhuysen.
Geen mensch en is'er kies van pis of menschen dreck,
Wanneer sijn keele swelt van eenigh slim gebreck.
Een esels verssen dreck en wat de gansen schijten,
Dat houdt men wonder goet om geelzucht uyt te bijten.
Men neemt fenijnigh voght en alle vuyl bejagh,
Indien het eenigsins het lichaem dienen magh.
Een adder versch gekoockt, ja nieugebiaden slangen,
Daer siet men menigmael een siecken naer verlangen.
De pisse van een beer, het braecksel van een hont,
Dat neemt men dickmael in en houdt het voor gesont.
Men vint'er in het landt die laeten yser gloeyen,
Om iemant daer het dient een ader toe te schroeyen.
Men set, aen menigh mensch, been, hant, of borsten af,
Om noch een kleynen tijt te blyven uyt het graf.
Men leest, dat Eskulaep, als iemant des behoefde,
De pis en afganck selfs van siecke luyden proefde,
Om dat hy uyt de smaeck van dat ongalick vocht
De gronden van de quael te beter kennen mocht.
In 't korte, wat'er vuyls op aerden word gevonden,
Hoe grousaem dat het is voor maegh en kiese monden,
Hoe leelick dat het smaeckt, des echter niet-te-min,
Men koopt het dier genoegh en neemt het willigh in.
En dit geschiet alleen om aen ons nietigh leven
Misschien wat langer tijt of kleyn gemack te geven.
Ey siet, wat doet men ooyt, op dat ons waerde ziel
Niet aen het eeuwigh leet, maer Godt ten deele viel?
Eylaes, ick ben beschaemt en stae geheel verslagen,
Ick woud' het evenstaêgh en Godt en menschen klagen,
Dat wy soo weynigh doen om dit hoogweerdigh pant
Te vryen van bederf en van den helschen brant.
En 't is nochtans bekent: al waer de gantsche werelt
Gesmeedt van enckel gout en over al beperelt,
Dat al haer groot begrijp geen dinck in haer en vat
Dat oyt bereycken kan een deel van desen schat.
O Godt! vernieut mijn hart en geeft ons wijser sinnen!
Dat wy wat vleesch gelijckt eens mogen overwinnen;
Doet my eens recht verstaen, als ghy mijn geest verheft,
Hoe verre dat de ziel het lichaem overtreft.
Ick vinde binnen my niet weynigh zielgebreecken,
Die uwen reynen Geest gedurigh tegen spreecken,
Soo dat ick heden ben, hoewel tot mijner spijt,
Niet in een stille rust, maer in een fellen strijt.
De meester nu gemeld, die was van oude dagen,
Gewoon tot aen den riem een grijfen baert te dragen;
Ick, na een kort gespreck, en op dien eygen stont
Was veerdigh aen te gaen al wat hy dienstigh vont.
Hy liet van stonden aen een frissen roemer brengen,
En ginck met Rynssen wijn een seltsaem poeyer mengen,
Dies sprack hy: drinckt het uyt wat ghy hier binnen siet,
Maer drinckt alleen den wijn en 't rosse poeyer niet
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Wacht dan den naesten dagh, tot dat de roode morgen
De menschen wederom sal brengen aen de sorgen:
Blijft dan in uw vertreck en let daer met gedult,
Wat ghy ontrent den noen in u vernemen sult.
Ick deed het even soo als my de meester seyde,
Maer riep den Schepper aen, terwijl ick my bereyde,
Ick weet, dat sonder Godt geen welbedachten raet,
Geen balsem, goede salf, of kruyt of wortel baet.
Al die van sieckte queelt en wenst te zijn genesen,
Die gae voor alle dingh tot Godt, het eeuwigh wesen,
En eyssche daer alleen verlossingh van de pijn,
Indien het aen de ziel hem dienstigh moghte zijn.
Ick vond my 's anderdaeghs verfrist in al de leden,
De koortse was van my te poste wegh gereden:
Godt sy voor eeuwigh danck, die my soo heeft verlost,
In soo een korten tijt en met een kleyne kost.
Ick, van de quael bevrijt, begon terstont te peysen,
Om uyt mijn broeders huys en naer den Haegh te reysen:
Op dat ick wederom mocht nemen by der hant
Daer van ick door de koorts my langh versteken vant
Maer siet een seecker vrient1), die om verscheyde reden
My ried van Holland af, en koos de Zeeusche steden;
Ick vond sijn voorstel goet, en heb sijn raet gedaen,
En gingh tot Middelburgh mijn woonplaets nederslaen.
De stadt om dese tijt, als wonder wel gelegen,
Was toen van alle kant met veelderhande zegen
Verrijckt, door groot beslagh en neeringh uyt de zee,
Veel winckels in de stadt en schepen op de ree.
De krijgh wierd even toen te water hart gedreven,
Men sagh de Zeeusche vlagh met alle winden sweven;
Matroos gingh wacker aen en nam, met groot vermaeck,
Of hier een spaensche berck òf daer een rijcke kraeck.
Om dan na naer rechten eysch den buyt te mogen deelen,
Ontstont'er hart geschil en veelderley krackkeelen;
De rechters van de zee die wierden des gemoeyt,
Vermits de Zeeusche strant van buyten overvloeyt.
Al wie beschadight is bedenckt verscheyde grepen,
Om wat hem is ontvremt niet wegh te laten slepen:
Maer Peckbroeck wederom, die kant'er tegen aen,
Onwilligh wat hy kreegh van hem te laeten gaen.
Het teer houdt bijster vast, en peck gewoon te kleven,
En wil niet van den buyt en kan niet wedergeven:
Hier wierd dan raet gepleeght van d'een en d'ander sy,
Maer wat de koopman doet, daer komt'er weynigh vry.
En mits op dese wijs veel handels wierd gedreven,
Soo heeft het my beslagh en oeffeningh gegeven.

1) De Heer Apolonius Schotte, toen ter tijt Pensionaris der stadt Middelburg, ende naderhant
Raetsheer in den Hoogen Raet.
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Mijn huys wierd veel besocht, oock luyden van den staet,
En wijser als ick was, versochten mijnen raet.
Maer siet, het huysgesin daer ick my liet bekoocken,
Is toenmael onverwacht en haestigh opgebroocken
En buyten 's lants gereyst: toen was ick sonder weert,
En sat meest onverselt ontrent een stillen heert.
Ick wou tot ander werck mijn frisse jeught besteden,
Want dit vond ick bequaem om veelderhande reden:
Ick sagh, dat eensaem sijn een jongh en vrolick man
Noyt in sijn noest bedrijf ten goede dienen kan.
Hier op liet ick het oogh, oock mijn gedachten dwalen,
Waer ick een hupse vrouw voor my sou mogen halen:
Doch wat in dit bejagh my toenmael is geschiet,
Vermits het jonckheyt raeckt, en segh ick heden niet.
Doch my schiet in den zin iet dat ick moet verhalen,
Daer uyt men leeren kan hoe jonge zinnen dwalen:
Ick quam te Middelburgh eens in de Fransche kerck,
En daer ontstont in my een wonder seltsaem werck:
Ick sagh een jonge maeght, terwijl ick hoorde preken,
En stracx is in mijn hart een minnebrant ontsteken;
Sy docht my wonder schoon en uytermaten soet,
Dies voeld' ick als een vier tot in mijn innigh bloet.
Ick was naeu uyt de kerck in mijn vertreck gekomen,
Waer dat de juffrou woont dat had ick haest vernomen,
Dies schreef ick metter daet een hupsen minne-brief,
Die sond ick in der haest mijn nieugekoren lief.
Ick bad haer door de pen en liet de vrijster weten,
Om voor haer deur te zijn des avonts na den eten,
Mits ick begeerigh was haer daer te mogen sien,
Om mijn genegen dienst haer aen te komen biên.
De jonckvrouw dede soo gelijck ick had geschreven,
En heeft te rechter tijt haer voor de deur begeven:
't Is vremt, als ick haer sagh, wat vreught dat ick ontfingh,
My docht dat voor mijn ziel den Hemel open gingh.
Daer braght ick aen den dagh niet als fluweele woorden,
Geboort aen allen kant met goud en sijde koorden,
En, met een woort geseyt, ick heb'er toen vereert
Met al dat my de kunst voor desen had geleert.
Sy, met een eerbaer root in haer gelaet ontsteecken,
Sy sagh my gunstigh aen oock sonder iet te spreecken,
Maer eer ick van haer gingh, vernam ick echter wat
Dat voor my, naer my docht, was waerd te sijn gevat.
Ick quam in meerder ernst haer naderhant begroeten,
En vond dat sy in all's mijn liefde quam gemoeten,
Soo dat ick hope kreegh dat ick wel winnen sou,
Voor eerst een liefdens hart, en dan een vaste trou.
Maer als ick seecker vrient van desen aenslagh seyde,
En my tot echte trou in volle daet bereyde,
Toen was het dat de man my dit geheel ontriedt,
En seyde: dese trou en dient uw saecken niet.
Ghy moet in dese stadt uw naem gansch achtbaer maecken,
En daer toe sult ghy noyt door desen wegh geraecken;
De vader van het dier dat in uw sinnen speelt,
Is hier ter beurs veracht en banckqueroet gespeelt.
Hoe my dit woord beviel, en hoeft men niet te vragen,
Het scheen my anders niet als felle donderslagen,

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

En dat vermits de maeght in mijn verdwaelde ziel
Ten diepsten was geplaetst, ten hooghsten wel geviel.
Daer voeld ick groote strijt in mijn bedroefde zinnen,
Ick stont geheel ontstelt, onseecker wat beginnen:
Zy was staêgh in mijn hert en drongh geweldigh aen,
Maer siet, haer's vaders val, die sloegh haer uyt de baeu.
Ick was tot dese maeght ten hooghsten wel genegen,
My docht in haer gelaet lagh my een hoogen zegen:
Ick had om harent wil, oock sonder grooten noot,
My met een bly gemoet gegeven aen de doot.
Maer siet het ongeluck, haer vader overkomen,
Heeft van my t'eenemael haer liefde wegh genomen,
Soo dat ick naderhant, hoewel niet sonder strijt,
Socht van de minnebrandt en haer te sijn bevrijdt.
Ick viel op dit geval in veelderley gedachten,
By dagen niet alleen, maer dickmaels gantsche nachten;
Maer siet, de jonge maeght die trock naer Amsterdam,
En siet hier vond ick kans dat ick mijn afscheyt nam.
Ick dorst op haer vertreck niet soo als eertijts spreken,
Het heetste van de min dat was alreê geweken.
Ach, wat is van den mensch, en wat hy hier begint!
Hoe haest vervalt'er iet dat eertijts was bemint!
Nu spreeck ick tot mijn selfs, doch met bedaerde zinnen:
Wat heeft de werelt in dat iemant kan beminnen?
Wat is, dat aen den mensch, die noch op aerden leeft,
Wat is dat uyt het vleesch oyt soet vernoegen geeft?
Waer toe sal eenigh mensch sijn gantsche sinnen voegen?
't Is maer één dinck alleen dat ons kan vergenoegen:
Al wat hier ons gemoet tot sijn vermaeck verkiest,
Is als een schrale wind die hy terstont verliest.
Maer vraeghje, wat'er is de keest van alle vreughden,
Het grontstuck voor den geest, een ziel van alle deughden
De lust van ons gemoet en van ons innigh hert,
Waer door men even hier aen Godt versegelt wert?
Het is de liefde, vrient, die wy den Schepper dragen,
Waer in verholen leyt al wat men kan bejagen;
Want die in zijn gemoet dien zegen recht gevoelt,
Is stil en wel gerust hoe vleesch en werelt woelt.
Geen dinck, hoe groot het is, van al des werelts saecken,
Dat ons kan wel gestelt en recht geluckigh maecken,
Als Godes liefd' alleen: want sonder dat kleynoot
Is alle vleesch verstelt, sijn alle lusten doot.
Wel, dit heb ick gemerckt, of schoon de menschen woelen
Dat Godt sijn hooge maght laet over al gevoelen:
Daer ick het niet en socht en niet en had gedacht,
Wierd my een lieve vrouw van Gode toegebracht.
Ick was om desen tijt in Zeelant vast geseten,
En al wat Hollandt raeckt dat had ick schier vergeten;
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In Hollandt evenselfs, ja binnen Amsterdam,
Was dat ick my ter hulp een echte vrouwe nam:
Een vrouw van sneêgh vernuft en geestigh in manieren,
Sy kon een huysgesin naer rechten eysch bestieren;
In plaetse dat de jeught Romansche grillen leest,
Soo is Plutarchus selfs haer tijdverdrijf geweest.
Maer Godes heyligh woort, als meest by haer gepresen,
Dat was se boven al genegen om te lesen.
En, waerom meer geseyt? sy was een weerde vrouw,
Het grontstuck van het huys, een spiegel van de trouw.
Wy hebben zaet geteelt, maer ach! mijn teêre vruchten
Die sagh ick hene gaen en in het duyster vluchten;
Oock menigh jongh gewas en quam niet aen den dagh,
Soo dat het nooit de zon, en min sijn ouders sagh.
Dit is een diep geheym en leert de domme menschen,
Hoe ydel dat het is wat wy oock konnen wenschen:
Ick weet hoe dat het smaeckt, wanneer een aerdigh kint
Sijn korte tijt besluyt oock schier eer die begint.
Drie zonen had my Godt tot mijn vermaeck gegeven,
Maer geen van dat getal en is my bygebleven.
Dies sagh ick, wat de dood in haest vernielen kan
Al, wat een jeughdigh paer in lange jaeren wan.
Als Godt mijn outste soon liet uyt het leven rucken,
Toen voeld' ick aldermeest mijn droeve ziel verdrucken,
Vermits hy toen ter tijt soo ver gekomen was,
Dat hy oock met verstant geleerde boecken las
Twee dochters, sonder meer, die sijn my noch gelaten,
Maer dat heeft mijn verdriet oock weynigh konnen baten;
Want als tot mijnen troost haer soete tijt began,
Soo wordt haer teêre jeught als eygen aen den man.
Ick woud' haer niet te langh om iemants wil bewaren,
Ick nam het voor geluck haer wel te mogen paren.
Och, wat is van den mensch! mijn harte was verblijt,
En ick ginck onderdies mijn waerde panden quijt.
Als nu de tijt verliep tot sestien hondert negen,
Sond Godt aen desen staet een onverwachten zegen1),
Want Mars werd aengeseyt: steeckt op uw bloedigh mes,
En hout'et in de scheê tot jaren tweemael ses
Hier ginck ick mijn beroep en eerste wesen staecken,
En pooghd' in grooten ernst van water lant te maecken,
En siet, aen dit bedrijf, van Godt my toebereydt,
Word ick van mijn beroep als metter hant geleydt.
Daer waren in den krijgh veel dijcken doorgesteecken,
Het lant lagh ongebouwt, de lieden weggeweecken,
Dat eertijts werd beploeght dat was een mosselbanck,
De krabben uyt het slijck dat was de beste vanck.
Daer was geen ploegh gebruyckt in meer als dertigh jaren,
De regen op de vrucht dat waren soute baren,
En wat'er was ontrent dat was maer driftigh zant,
Het velt voor desen groen, dat was een dorre strant.
Godt heeft om desen tijt my sinnen toegesonden,
Die schiepen haer vermaeck in dese soute gronden.
Ick was hier onbewust en hadde noyt geleert,
Hoe dat men van het landt de soute baren keert
Ick heb om goeden raet mijn broeder aengesproocken,
1) Twaelfjarige Treves.
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Hoe dat men landen dijckt door oorloogh ingebroocken;
Die heeft my niet alleen hier op bericht gedaen,
Maer vingh beneffens my den gantschen handel aen,
Veel luyden ongesint om wederom te dijcken,
Uyt vreese dat de peys te lichte sou beswijcken,
Die hield dat het bestant niet lange sou bestaen,
En dat Mars wederom sijn trommel soude slaen.
Hier door soo is 't gebeurt, dat wy veel landen kochten,
Die ons zijn t'huys gebrocht, schoon wy die niet en sochten;
Daer viel men aen het werck, dat scheen by wijlen goet,
Maer dickmael naderhant verdriet en tegenspoet.
Siet, dus gaen in 't gemeen des werelts beste saecken,
Wie kan op dat beslagh gewisse peylen maecken?
't Sy iemant landen bouwt of handelt in de stadt,
Hoe wel het wordt beleyt, daer hapert altijt wat.
Wat my hier in belanght, Godt liet het my gelucken,
En liet ons voor een tijt bequame vruchten plucken;
Hem zy voor eeuwigh danck voor sijn gewenste gunst,
Het voordeel quam van hem, en niet van onse kunst.
Ick vond'er groot vermaeck, wanneer het koolsaet bloeide,
Of dat de wintergarst in volle struycken groeide;
En 't was een schoon gesicht, wanneer de korentas
Van alderhande graen om hoogh gestapelt was.
Het lant nu langh gerust, dat gaf bequame vruchten,
Soo dat oock van den last de solders dickmaels suchten
Een oogst, door goeden bouw, uyt dit beslagh gehaelt,
Heeft somtijts naer het viel het gantsche lant betaelt.
Dit sagh een seecker vrient en pooghd'et na te volgen,
Maer toen het qualick ginck, toen wiert hy gantsch verbolgen:
Ons doen gaet seltsaem toe, wie kan het recht verstaen,
Hoe vremt dat menighmael des werelts saecken gaen?
Twee menschen gaen te werck en doen gelijcke saecken,
En 't is gansch ongelijck al wat de menschen maecken,
Dat genen heeft verblijdt, gaf desen groot verdriet,
Dat yeder plegen magh en dient een yeder niet.
Ick leyd' om desen tijt een stil en rustigh leven,
Dat heeft de goede Godt uyt gunste my gegeven:
Ick had een buytenhuys niet verre van de stadt2),
Daer ick en mijn gesin een wijl in stilte sat.
Ick was veel op het lant, of in het huys gedoocken.
Ick liet van enckel moes my veeltijts spijse koocken,
Ick schoude stadts gewoel, en koos het eensaem velt,
Want daer was toen ter tijt mijn wesen na gestelt.
Ick leefde sonder staet en voor mijn eygen selven,
Ick schiep een groote lust om lant te doen bedelven;
Om buyten alle sorgh te sitten in het groen,
Oock als ick ledigh was, genegen iet te doen.

2) Grijps kercke, een seecker dorp ontrent Middelburgh gelegen.
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Ick las, ick dicht', ick schreef, ick maeckte Zinnebeelden,
Terwijl mijn kleyne jeught ontrent de boomen speelden:
Hier uyt quam Dafnis voort, die Els en Galathé
Gingh raden van de stadt en tot het witte vee;
Daer na rees Joseph op, en toond' hem ongenegen,
Om met sijn hoofsche vrou onguere lust te plegen;
Noch quam hier Vasthi toe, die op geen koningh past,
Terwijl hy dertel is en met de vorsten brast.
Ick klom noch hooger op, en gingh oock daer beschrijven
De plichten toegepast aen Maeghden, Vrijsters, Wijven,
En oock het mangeslacht. Siet daer een soeten tijt,
Siet, dat ons meest bevalt dat wordt men veerdigh quijt.
Maer, vrienden, aertsche vreught en kan niet lange dueren,
Men moet het soet vermaeck met bitter leet besueren;
Godt oeffent soo den mensch, en 't is de ziele goet,
Hoewel hy evenwel daer onder suchten moet.
De Stilstant onder dies, gemaeckt voor twalef jaren1),
Was als een driftigh swerck in haesten wegh gevaren:
De krijgh gingh weder aen, soo veerdigh alsse mocht,
Soo dat men weder hard van beyde zijden vocht.
Daer op soo vont men goet ons lant tot zee te maken,
Op dat de Spaensche macht ons niet en sou genaken,
Daer gingh het seltsaem toe, het wey- en koren-lant
Dat werd van stonden aen gelijck een dorre strant
De maeyer was gevlught, de ploeger moste roeyen,
Daer eerst in volle jeught het koren plagh te groeyen.
Het wier dreef op het lant daer onlanghs koolzaet stont,
Dat sweefde met den stroom het bloeysel in den mont
Wy hebben even toen gedijckt verscheyde Polders,
Op hope van gewas en daer na volle solders;
Het maken van den dijck, dat stont tot onsen last,
En toen stont al het werck in volle leden vast.
Maer schoon dat onsen dijck ten vollen was gesloten,
Wy hebben weynigh vrucht van al den kost genoten:
Want mits geheel het werck juyst op de grensen lagh,
Soo was dat onsen staet daer in perijckel sagh:
De vyant, soo men riep, die stont daer in te breecken,
Ten ware men verstont de dijcken deur te steecken;
Daer wiert het vruchtbaer lant geopent aen de zee,
Daer most den bouwman wegh, en al het lief al vee.
Wie kan hier tegen zijn? Soo liepen toen de tijden,
Wy moesten met gedult het droevigh onheyl lijden,
Het quam van hooger hant, en niemant wordt vergoet,
Oock schoon ons eygen staet aen iemant schade doet.
Waer ick niet overstolpt met soo veel ongemacken,
Die op mijn nieuwen bouw ter neder quamen sacken,
Wat vrucht had ick gepluckt van al dat schoone lant,
Dat in der haest verviel, en was maer dorre strant!
Vier polders2) nieuw gedijckt, die hadden konnen geven,
Daer op een deftigh man had eerlijck konnen leven.
Daer was een groote schat of hope van gewin,
En, naer mijn oordeel draeght, daer stack een rijkdom in.
Maer dit gingh soo het mocht, waertoe het droevig klagen?
1) Uytgangh van den twaalfjarigen Treves.
2) De Passageule, Juffrouwen, Cathalijne, ende Henricus Polders.
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Wat van den Hemel komt dat moet men willigh dragen.
En 't is van outs gesien, dat enckel tegenspoet
Ons dickmael nutter is als grooten overvloet.
Kan ooyt de rijckdom doen dat wy meer konnen eten?
Of geeft sy ons een lijf dat met en wordt versleten?
Of herten sonder sorgh, of leven sonder nijt?
Of geesten sonder waen, of zielen sonder spijt?
Neen, neen, in tegendeel, de rijckdom baert gebreecken,
Die ons òf in het breyn òf in den boesem steecken:
Men houdt het voor gewis, dat overgroot gewin
Brenght niet als losse waen en zielgebreecken in,
Ey siet, hoe Godes soon een rijcken heeft beschreven,
Hoe schrap sijn saken staen ontrent het eeuwigh leven:
Het schijnt dat groote schat, en geld en overvloet,
Niet als door hoogh geluck ten Hemel klimmen moet.
Wie sou doch niet verstaen dat hy geweldigh dwaelde,
Die kemels dringen wou door 't ooge van een naelde?
En echter dit bedrijf heeft Christus toegepast,
Aan iemant wiens gemoet is aen den rijckdom vast
Hier uyt kan yder mensch hem als voor oogen setten,
Hoe seer dat rijck te zijn ons welstant kan beletten.
Beswaerlijck, voor gewis, beswaerlijck is de baen,
Waer door een rijcke vreck ten Hemel heeft te gaen.
Het is dan, lieve Ziel, ons menschen niet geraden,
Met dit gevaerlijck pack de schouders t'overladen
O matight, lieve Godt! o mindert mijn beslagh,
Op dat het aen de Ziel my geensints deeren magh.
Het is een deftigh werck en waert te zijn gepresen,
Godtzaligh en met een oock rijck te mogen wesen;
Het gout is schoon in glans, maer is geweldigh swaer:
Ach, wie besit het oyt als met een groot gevaer!
Waer toe noch langh verhael? Ick segge voor het leste,
Het middelmatigh goet dat hou ick voor het beste;
Siet, al te ruymen kleet doet aen het lichaem quaet,
En soo doet aen de Ziel de rijckdom sonder maet.
Siet, rocken wel gemaeckt, die aen de leden passen,
Die staen ons aen het lijf, als uyt het lijf gewassen.
Geluckigh is de mensch die onbeslommert leeft,
Want hy is rijck genoegh die niet gebreck en heeft.
Ey siet, met dit bescheyt of diergelijcke reden,
Dient ons de Ziel getroost daer schade word geleden;
Gelooft het, wieje zijt, het is een deftigh man,
Die met een stil gemoet veel onheyl lijden kan.
Ick hadde wel gewilt dien harden slagh beletten,
Maer wat van boven komt dat sijn gestrenge wetten.
't Is best dat sich de mensch in alle dingen voegt,
En met des Heeren wil sijn harte vergenoegt.
My dunckt, ick heb wel eer een kort gebedt gelesen,
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Dat kan op dit geval of elders dienstigh wesen;
Ick vind het heden goet te brengen aen den dagh,
Op dat het eenigh mensch ten goede dienen magh:
O Godt! die in der hoogten sweeft,
Die waert, die zijt, die eeuwigh leeft,
Die aerd en hemel heeft gebouwt,
En wat het is noch onderhoudt;
Al bid ick u niet om het goet,
Dat my ten besten dienen moet,
Ghy des, ô Vader! niet-te-min,
Ey, stort het my van boven in;
En laet het my zijn toegebrocht,
Hoewel dat ick het niet en socht.
En weder schoon ick nederkniel,
En bidde met de gantsche ziel,
Om iet dat ick van herten wacht,
Maer dat ghy, Heer, ondienstigh acht;
O Godt! verhoort mijn bede niet,
't Is best dat uwen wil geschiedt;
Wy sien, eylaes! op vleesch en bloet,
Maer wat ghy wilt is enckel goet.
Maer siet, het ongeluck, gelijck men plagh te seggen,
En wil hem niet alleen in stilte nederleggen,
't En komt niet onverselt; my trof een tweede slagh,
Soo bitter als se kan, soo vinnigh als se magh.
Een die my had gedient, en diergelijcke gasten;
Die rieden aen den staet mijn landen aen te tasten.
Daer greep de Fisque toe en hield het als verbeurt,
Dat my noch van de zee niet af en was gescheurt.
De gront van al dit werck die wiert hier op genomen,
Vermits van 's vyants zy het lant ons was gekomen
En daer toe werd gebruyckt het inhout van 't verdragh,
Dat, soo het schijnen mocht, niet al te klaer en lagh.
Dit was een harden stoot met al mijn Vlaemsche gronden,
Die wierden by den staet of in de zee gevonden;
Ick hier op naer den Haegh, en dede mijn beklagh,
En vorder waer ick mocht daer ick het dienstigh sagh.
Ick gingh den rechten wegh, en geensints slimme paden,
Het stuck werd ondersocht by drie verscheyde raden.
Het duurde jaren langh, en al den middeltijt
Was ick het vruchtgebruyck en al de baten quijt.
Maer t'wijl ick in den Haegh was besigh alle morgen
Met dit verdrietigh werck en veelderhande sorgen,
Sagh Godt den handel aen, en toonde metter daet
Dat ja, sijn Vadersorgh het onse gade slaet:
Ick seyld' eerst in de wind, en al des werelts saecken
Die gingen tegen my een vollen aenslagh maecken,
Doch midden in den loop van dit verdraeit gevaer,
Soo werd ick onverwacht een soeter lucht gewaer.
Godt wil dan aldermeest bedroefde sinnen helpen,
Wanneer de wonde bloedt en niet en is te stelpen;
My werd om desen tijt een saecke toegebracht,
Daer van ick niet en wist en noyt en had gedacht.
Ick wierd juyst toen versocht, indien het mochte wesen,
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In Leydens hooge School de jonckheyt voor te lesen1)
Het een en 't ander Recht. Ick nam het in beraedt,
Want 't was, naer mijn begrijp een ongewone staet.
Maer dit was nau geschiedt, of my wierd aengeschreven,
Dat Zeelandts eerste stadt my was geneyght te geven2)
Een staet in haer bedrijf, die aen mijn tweede ziel
En al het naeste bloet ten hooghsten wel beviel.
Ick gingh het gantsche stuck wat naerder overwegen,
En vont oock mijn gemoet hier toe te zijn genegen.
En siet, t'wijl mijn gedingh hier noch in twijfel staet,
Zat ick te Middelburgh te midden in den raet.
En ick wierd niet alleen geoeffent in de saecken,
Die zee of koopmanschap of aertsche dingen raecken,
Ick werd oock ouderlingh ten dienste van de kerck,3)
En dat was even toen een gantsch bekommert werck;
Want mits het nieu geschil toen onlangs opgeresen,
Dat voor den gantschen staet een plage scheen te wesen,
Soo was'er veel te doen; maer eer het was verspreyt,
Soo wierd het daer gestilt door Godes hoogh beleyt.
Ick heb in dit gewoel een ruymen tijt versleten,
En broot van luyen aert en heb ick noyt gegeten,
Geheele dagen langh, tot aen den swarten nacht,
Heb ick in diep gepeys al dickmael doorgebracht.
Maer schoon ick met beraet was in het ampt getreden,
En was oock liefgetal aen al de Zeeusche steden,
En dat het was gemeynt, indien het wesen magh,
Te blijven daer ick was oock tot mijn lesten dagh,
Noch is'er evenwel een sake voorgekomen,
Die my, na korten tijt, van daer heeft weghgenomen,
My wierd een ander plaats, gansch buyten mijn beleyt,
Ja, sonder vriendenhulp, in Hollant toegeseyt.
Ick sat eens op een tijt te midden in de boecken,
En Hollandts eerste stadt die quam my daer versoecken,4)
Door heeren (des gelast) tot haeren eersten raet,5)
En drongh my krachtigh aen tot soo een waerden staet.
Ick was een langen tijt onseecker wat te seggen,
Des ginck ick 't wichtigh stuck wat naerder overleggen:
Doch hoe ick 't overwoegh, het stont my qualick aen,
Te reysen, daer ick zat, en wegh te moeten gaen.
Ick was toen, naer my docht, in Zeelant vast geseten,
Oock wou mijn eêgemael van geen vertrecken weten;
In stad had ick een huys, en buyten op het lant
Een woningh wel gebout, en boomgaerts net geplant.
De kennis die ick had nu lange my verkregen,
Quam meê in dit geval mijn zinnen hier bewegen;
Ick had'er menigh vriendt en veel naer eygen wensch,
En daer ick komen sou en kend' ick niet een mensch;

1)
2)
3)
4)
5)

My wierd aengeboden Professor in Civile rechten te wesen.
Pensionarisschap der stad Middelburgh.
Ouderhugh.
Dordrecht.
Bax en Blyenburgh.
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De kinders die ick had, die waren daer geboren,
En 't recht daer uyt ontstaen dat scheen haer dan verloren;
In 't korte, mijn gesin scheen vast daer op te staen,
Dat ver het beste was uyt Zeelandt niet te gaen.
Nu was'er deftigh volck en even Godtsgeleerden,
Die my op dit geval van haren raet vereerden,
Die seyden: lieve vrient, siet daer uw eygen lot,
Dit rijft niet uyt het vleesch, het komt van uwen Godt.
Voorwaer, indienje meynt hier stil te sitten droomen,
Ontrent uw wijngaertrack of groene vijgeboomen,
Ghy seyt te mael verdoolt; Godt sal uw soet vermaeck
Verkeeren in der haest en dat in gure smaeck.
Gaet daerje Godt beroept, en daerje wordt getogen:
En draeght u naer den eysch en even naer vermogen.
Hy die het wichtigh pack op uwe schouders leyt,
Sal wis tot uw behulp gedurigh zijn bereydt.
Hy sal uw kranck gestel, hy sal uw swacke krachten
Bequaemen tot het werck, oock boven uw gedachten:
Uw vrientschap is ons lief, maer dat en gelt'er niet,
Wy raden u te gaen, vermits het Godt gebiedt.
Ick, in den geest beweeght door soo gestrenge reden,
Gaf my naer rechten ernst tot vasten en gebeden;
En siet, al was ick teêr en uyttermaten swack,
Ick neyghde mijnen hals en droegh het lastigh paek1).
My zijn in dit beroep veel dingen overkomen,
Die nut en weerdigh zijn om waer te zijn genomen;
Bysonder om te sien hoe dat de wereld gingh,
Maer 't is te langen tijt te seggen alle dingh.
Het innerlijck beleyt en staet van hooge scholen,
Dat wierdt meest over al geleerde mans bevolen:
Nu, schoon ick niet en droegh den naem van hoogh geleert,
Noch ben ick by den staet met desen staet vereert.
Dit ampt heb ick bekleedt en niet voor weynigh jaren,
En my is groot vermaeck hier over wedervaren.
Maer my wierd opgeleyt te reysen buyten 't lant,
Dat ick, mits nu gerust, geheel ondienstigh vant.
Daer was om desen tijt een oorlogh opgeresen,2)
Die ons oock by gevolgh ondienstigh quam te wesen:
Het Frans en Britsche Rijck die stieten tegens een,
En siet, dat ongemack dat wierd oock hier gemeen.
Wanneer de krijgh ontstaet ontrent de naeste kusten,
Al wat naburigh is en kan niet blijven rusten:
Want als'er eenigh huys in vier en vlamme staet,
De voncken evenselfs doen oock de buren quaet.
Daer mocht schier niet een schip uyt dese Landen komen,
Of 't werd van hier of daer den koopman afgenomen:
En dit was voor ons lant een droevigh ongeval,
Vermits het onheyl klom tot wonder hoogh getal.
En mits om dit geschil ons saecken qualick stonden,
Soo wierd ick van den staet naer Engelant gesonden:3)
Op dat men door beleyt een uytkomst vinden mocht,
Terwijl men overhant ter wedersijden vocht.
De Koningh, die het werck met wijsheyt wou beleggen,
1) Aenneminge van 't Pensionarisschap van Dordrecht.
2) Anno 1627. ende daer ontrent
3) De Heer Albert Joachimi ende ick wierden te samen in die saecke gebruyckt.
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Die sont een Edelman om ons te komen seggen,
Dat Milord Buckingham ten vollen was gelast,
Op dat op ons versoeck wel mochte sijn gepast.
Die Vorst was toen ter tijt in gunste van den Koningh,
En hy gebruyckt'et Hof gelijck sijn eygen woningh.
Al wat hy ondernam of by den Koninck socht,
Dat wierd hem met gemack ten vollen t'huys gebrocht.
Maer hoort een vreemt geval, dat ons is wedervaren,
Als wy met dit beslagh te saemen besigh waren;
My dunckt het is een dinck hier weert te sijn gemelt,
Dies heb ick dit vermaeck hier mede by gestelt:
Juyst op St. Joris dagh wiert daer een Feest gehouwen4),
Waar toe men gasten nood' bysonder Hoofsche vrouwen,
Om daer te komen sien het konincklijcke feest,
Een schouspel voor het hof en voor een blijden geest.
Daer komt het Ridderschap toen op de zaelen treden,
En toont haer sier gelaet en welgemaeckte leden;
En dat al op de maet van edel snaren spel,
En dit bevalt voor al de jonge vrouwen wel.
Ons wiert, uyt 's Koningh naem, een goede plaets gegeven,
Om daer te mogen sien dat hoofs en prachtigh leven;
Oock was daer een Gesant die uyt Venedigh quam,
Die uyt des Koningh last by ons zijn plaetse nam.
Wy waren even drie die in de vensters lagen,
En die van boven af den gantschen handel sagen:
Geheel het Ridderschap dat trat daer op en neêr,
En Milord Buckingham die ginck staêgh gins en weêer.
En als dan onse Lord ons vensters quam genaecken,
Soo sagh men hem terstont een vrolick wesen maecken;
Hy boogh hem wonder laegh, en gaf een soeten lagh,
Ja, 't scheen een ander mensch als hy maer op en sagh.
Wy hielden ons vereert door soo een jonstigh wesen,
En dat beleeft onthael wierd hoogh by ons gepresen;
Wy hielden onsen staet in ons te zijn vereert,
Maer flucx wierd dese kans gantsch anders omgekeert:
Want toen wy op het lest van boven neder quamen,
Toen was het dat wy stracx wat anders daer vernamen:
Wy vonden ons misleyt van d'eer aen ons geschiedt,
En 't raeckt' ons Nederlant en 't rijck Venedigh niet:
Want boven het vertreck dat aen ons was gegeven,
Was daer een seecker plaets de Juffers toegeschreven;
Die sagen 't Hoofse spel, maer sy oock boven dien
Ontfingen groot vermaeck om daer te zijn gesien5).
Nu, Milord was een helt, die by de jonge vrouwen
Niet Joris feest alleen, maer Venus plagh te houwen:
Doch wy, onkundigh volck, ontfingen voor den staet
Een brief, die niet aen ons, maer elders henen gaet.

4) Aldaer toen ter tijt gebruyckelijck.
5) Spectatum veniunt, spectentur ut ipsie.
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Hier na is toen gevolght, dat wy van grooter saken
Of in den vollen raet, of in 't bysonder spraken:
En daer is op het lest soo veel te weegh gebrocht,
Dat ick ten deele kreegh dat by ons wiert versocht.
De Koningh was beleeft. Ick wiert van hem beschoncken:
Een brief, een Ridders brief, daer van de letters bloncken,
Van gout en schoone verw, hier was een wapen by,
Oock maeckt' hy noch een deel van onse schepen vry;
Daer mede reysd' ick wegh en voer naer onse kusten,
Op hope voor een tijt aldaer te mogen rusten;
Maer dat en viel niet uyt gelijck ick had gedacht,
Want my wiert op een nieuw veel moeyte toegebracht.
Ick dien hier dan een woort in 't korte by te voegen,
Dat my veel onrust gaf, en weynigh vergenoegen;
't Is selden dat een mensch iet soets of goets gebeurt,
Of daer rijst eenigh leet dat by hem wordt betreurt.
Ick wierd te huys versocht by veel bekende lieden,
Die met een grooten ernst my desen aenslagh rieden,
Het oogh te laten gaen ontrent een vetten gront,
Die in het Brittenlandt als toen te dijcken stont.
Ick hoord' aen alle kant meest al de sneêgste menschen,
Als met een vollen lust om desen handel wenschen:
Maer daer viel seltsaem werck en vreemde slagen in,
Al was'er soo het scheen vry hope van gewin.
Dit heeft my ongemack en oeffeningh gegeven,
En 't is, tot mijn verdriet, my lange by gebleven.
Ach, vrienden! schijn bedriegt, en dat men voordeel acht,
Wordt van een helle zon wel licht een droeve nacht.
Ick hebbe toen geleert, dat lant te willen dijcken,
Niet in sijn eygen kust, maer in uytheemsche Rijcken,
Sijn dingen vol gevaers. Men kent de lieden niet,
Noch wie u tegen is, noch wie u gunste biedt.
Men siet niet klaer genoegh in veelderhande saken,
Die veeltijts ongemack en grooten onlust maken;
Het dijcken is van outs een ongewisse kans,
Maer verre boven al het dijcken buyten 's lands.
My zijn op dit geval veel dingen overkomen,
Die hebben menighmael mijn ruste weggenomen:
Maer Godt sy eenwigh danck, wanneer ick dertel was,
Soo quam'er eenigh leet dat my de ziel genas.
O Godt! als ick verhael den loop van mijne dagen,
Soo meld ick uwe gunst, en waerom sal ick klagen?
Al scheen het somtijts hart dat ick van u vernam,
Ick sagh het was my nut oock eer het eynde quam.
Mijn trouw had nu gestaen tot vijf en twintigh jaren1),
Toen my een droef geval van Godt is wedervaren:
Want juyst op desen tijt soo was dat my ontviel
Mijn weerde bedgenoot, mijn lust en tweede ziel.
Sy wierd niet van de dood in haesten wegh-genomen,
Ick sagh van langer hant haer droevigh afscheyt komen;
Sy reysde naer het graf, maer met een tragen ganck,
En stont op haer vertreck wel twintigh maenden langk.
De kunst wrocht onder dies door veelderhande wegen,
Maer 't onheyl nu geset dat street'er dapper tegen
Geen sap of machtigh gom, geen dranck of edel groen,
1) Afsterven van mijn weerde Hujsvrouw.
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En kond' haer oyt behulp of eenigh voordeel doen.
Haer afscheyt was bedroeft: want sy is overleden
En onder ons geklagh èn onder ons gebeden.
Vaert wel, mijn ander ick! ghy hebt de reys gedaen,
Het is mijns herten wensch dien eygen wegh te gaen.
Daer sat ick in den rouw. Als welgevoeghde paeren,
Die tot gemeenen troost aen een versegelt waeren,
Het scheyden overkomt, dat is een droeve smert,
Ja, gaet tot aen het mergh oock van het innigh hert.
Maer schoon mijn waerde vrouw my toen was afgenomen,
Ontrent het tweede bedt en ben ick noyt gekomen2):
Mijn liefde bleef geset en liet niet van haer af,
Ick ginck haer evenselfs begroeten in het graf.
Het was een naer vertreck daer ick haer gingh besoecken,
En 't gingh my dieper in als veel geleerde boecken;
Ick sagh 't was enckel stof dat ick eens had bemint:
Ach, wat ons hier verheught en is maer enckel windt!
Ick stont een wijl en keeck ontrent haer dorre beenen,
En vond'er stof genoegh om daer te blijven weenen:
Ach! of hier iemant is van slecht of edel bloet,
Hier blijckt het wat een mensch ten lesten worden moet.
Ick wierd, na dit geval, by wijlen omgedreven,
Of ick van nu voortaen sou eensaem blijven leven,
Dan of ick wederom sou treden in de trou,
En nemen my ter hulp een nieugekoren vrou.
Dit nam ick in beraet, en hadde veel gedachten,
Maer Godes raet bestont en hadde meerder krachten:
Wat is 't of schoon de mensch op 't een of 't ander set,
Wat van den Hemel komt dat stelt een vaste wet.
Ick sagh, hoe weynigh volcks met onderlingh vernoegen
Haer in het tweede bedt te samen konnen voeden;
Oock quam my toen ter tijt een veersjen in den zin,
Dat my in volle daedt ontriedt een tweede min:
Als een van twee nette schelpen
Komt te breecken of verliest,
Niemant sal u konnen helpen,
Schoon men oock met oordeel kiest,
Aen een die, met effen randen,
Juyst op d'ander passen sou:
D'outste zijn de beste panden,
Niet en gaet voor d'eerste trou.
Een wijf dat rimpels heeft en kon my niet bevallen,
En ick hield my te rijp om met de jeught te mallen;
En daerom steld' ick vast, dat d'een en d'ander trou
Of my òf die ick nam sou strecken tot berou.

2) Dit wordt breeder in den Trouringh verhaelt.
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Die vijftigh jaren telt, en kinders heeft verworven,
Al is sijn bedtgenoot om desen tijt gestorven,
Die, seyd' ick, is het best dat hy sijn kamer sluyt
En voor gerimpelt vel èn voor een jonge bruyt.
Ontrent ons ouden tijt soo moet het lichaem rusten,
Wat sal een oudt gestel hier soecken nieuwe lusten?
Waerom noch ingevolght de tochten van het vleys,
Terwijl met besigh is ontrent de leste reys?
't Is waer Godt had van my drie zonen afgenomen,
En my zijn in de plaets twee dochters toegekomen,
Dies gingh der vrienden raet ontrent een nieuwe trouw,
Op dat ick wederom een mans oir teelen sou.
Maer als ick dat beleyt ginck nader overwegen,
Soo vond ick mijnen geest tot trouwen niet genegen;
My docht, als ick bedacht mijn eerste bedgenoot,
Dat my geen meerder heyl sou vallen in den schoot.
Oock is 't van outs geseyt, dat andermael te trouwen,
Niet anders voort en brenght als twist en naer berouwen1);
En daerom nam ick voor, als vyant van gekijf,
Te leven voor mijn self, te slapen sonder wijf.
Schoon my dan menighmael oock wel ervaren lieden
Vermaenden tot het werck en desen handel rieden,
Op dat noch voor mijn huys een manshooft mocht ontstaen,
Ick nam haer reden in, en liet het ongedaen.
My docht, schoon ick een soon misschien eens mochte telen,
Dat my het kint alleen sou dienen om te spelen,
Want eer het stont te zijn gestijft door mijnen raet,
Dat ick dan wesen sou daer al de werelt gaet.
Schoon ick dan jeughdigh scheen en van gesonde leden,
Ick ben niet wederom in d'echten staet getreden:
Ick bleef gelijck ick was, en hield een eensaem bedt,
En siet, daer heeft nooit vrouw haer voeten op geset.
Ick was alleen bedocht wat my nu stont te maken,
Dat my te laste viel in huysselijcke saken:
Doch na een rijp gepeys, maeckt' ick een vast besluyt,
En vond, tot mijn gemack, bequame wegen uyt.
Ick had een jongelingh in mijnen dienst genomen2),
En die heeft naderhant een soete vrouw bekomen,
Een vrouw van goeden aert en geestigh in verstant,
Die ick met haren man my nut en dienstigh vant.
Het is van heden af een ruymen tijt geleden,
Dat sy haer trouw behulp in mijnen dienst besteden:
De man in 't buytewerck, de vrouw in 't huysbedrijf,
En siet, op desen voet soo bleef ick sonder wijf.
Ick moet, trouhertigh paer, uyt ons te samen leven,
Ick moet getuygenis van uwe deughden geven:
Ghy hebt my wel gedaen te huys en overal,
Waer van u dit geschrift tot preuve dienen sal.
Nu weder tot de saeck. Na fes of seven jaren,
Is my een meerder last en eere wedervaren.
Ghy weet het, lieve Godt! ick had het niet gesocht,
En 't is my evenwel in stilheyt toegebrocht.
De staet gaf my de macht om voor te mogen stellen3),
1) 't Oude spreeckwoord is: Nuptiae secundae raro secundae
2) Mathias Havius, naderhant getrout met Juffr. Cornelia Baers.
3) Pensionaris van Hollandt.
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En op den lantdagh selfs de stemmen op te tellen,
En na dat yeder lidt zijn reden had geuyt
Ten dienste van het lant, te maecken het besluyt.
Ick had dat ampt bekleet nu jaeren tweemael zeven4),
Als Godt aen desen staet den vrede quam te geven;
Dat in voorleden tijt geen mensch en had bedacht,
Daer is de Spaensche vorst op heden toe gebracht.
Godt buyght der prinssen hart; cy, siet, de Nederlanden
Zijn los en vry gestelt van alle strenge banden!
Op, op! nu, geesten, op! hier krijght uw penne stof
Tot voetsel voor de faem en Godes hoogen lof.
Laet nu des Hemels vier in uwe zinnen wercken,
Op dat de tijt die komt dit wonder magh bemercken.
Voor my, ick swijge stil om voor mijn borst te slaen,
En segge: lieve Godt! wat hebje my gedaen?
My, segh ick, nietigh mensch, dat ick die groote saceken
Mocht sien van eersten af, en als met handen raecken,
Tot aen het eynde toe! Nu segh ick, t'uwer eer:
Ick wil geen hoogen staet of grooter rijckdom meer.
De zegen is genoegh die ghy my hebt gegeven,
Neemt eerst mijn sonden af, en dan mijn nietigh leven.
Daer is niet meer te doen voor my, bouvalligh mensch,
Een stille dood alleen is nu mijn 's herten wensch.
Maer Heer! wat heeft uw gunst voor my noch uitgevonden?
Het zegel van het lant dat wierd my toegesonden5),
Dat wierd my toebetrout, en 't Leenhof6) boven dien
Heb ick op eenen tijt in mijn beleyt gesien.
Hoe vremt en wonderbaer, o Godt, sijn uwe wegen!
Waer ghy de menschen roept, daer toont ghy vollen zegen.
Uyt Zeelant hebtge my naer Hollandt eerst geleydt,
In Zeelant wederom een plaetse toebereydt;
Uyt Zeelant op een nieuw naer Hollandt opgenomen,
Heb ick uw stil beleyt ten vollen eerst bekomen,
Hier ben ick uytter tijt en wachte met gedult,
Tot dat ghy aen de ziel wat beters geven sult.
O, wou nu 's Hemels vier in mijn gewrichten zijgen,
Dat my mijn leste snick ten Hemel dede stijgen,
Op dat ick heden mocht ten vollen sijn bequaem,
Te melden Godes lof, te roemen sijnen naem!
Maer, laes! ick ben te swack en ben van geender waerden,
Ick ben een nietigh mensch gesproten uytter aerden:
Ick ben maer enckel stof, en niet als ydel kaf,
Heer, neemt mijn zondigh vlees, en dan mijn wesen af!
Waerom sal ick het pack van groote staten dragen
Tot aen den lesten stont van mijn verloopen dagen?
Ick bidde, lieve ziel, waerom aldus geleeft,
Tot ons de gangh beswijckt en al het lichaem beeft?

4) Viede van Anno 1648
5) Groot Zegelbewaerder.
6) Stadhouder van de Leenen
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Ey, let op uw bedrijf. Wat hebje nu te wachten,
Als dagen sonder rust en veel benaude nachten?
Als swackheyt, sware kugh, en ongewone pijn,
En datje sult een last voor u en d'uwe zijn?
Siet daer een kort verhael van al mijn vorigh leven,
Siet daer een groot gewoel en kleyne rust beschreven;
Siet daer van mijn bedrijf een waeren overslagh,
En wat ick heb geweest tot heden op den dagh.
Ick had eens vollen tijt, als buyten alle plichten,
Om boecken op te slaen, om iets te mogen dichten:
Maer 't soet is altijt kort; eer ick het recht bedacht,
Soo was ick in de zorgh en onder dienst gebracht.
Twee steden, die van outs in haer bescheyden staten1)
Ontrent het lantbestier als d'eerste leden saten,
Die hebben my versocht tot haeren dienst te staen,
En na verloop van tijt heb ick het bey gedaen.
Godt heeft my naderhant een swaerder ampt gegeven:
Daer vond ick ander werck, doch geen geruster leven.
't Is wonder, wat hy siet en overkomen moet,
Die sonder steunsel is en groote saecken doet.
Een ampt van desen aert is vol geftaêge sorgen,
Vol aenspraecks, vol gewoels, oock in den vroegen morgen:
Dit vond ick aldermeest, wanneer men aen den staet
Al wat tot vrede dient most brengen in beraedt.
Wat vond ick daer een swier van ongebaende wegen,
Waer door my stont te gaen, al was het ongelegen!
Hier was een driftigh zant, en daer een harde klip,
En dickmael rees'er storm te midden in het schip.
Siet, als ick in den dienst van Hollant was getreden,
Had ick geen voorbespreck met iemant van de leden:
Oock was'er niet een vrient die my in bloet bestont,
En die my, waer het noot, sou leenen sijnen mont.
Nochtans soo hout men vast, dat wie, in groote staten,
By prins of hooge macht komt in te zijn gelaten,
Hoeft schouders tot behulp en meer als eenen man,
Die hem, wanneer het nijpt, een toevlucht wesen kan.
Dit heb ick niet gehadt, en 't is nochtans gebleecken,
Dat Godt my heeft bevrijt van hondert slimme streecken;
Mijn Godt heeft my behoedt wanneer het qualick gingh,
En als schier aen een draet mijn staet en wesen hingh.
Hem zy dan eeuwigh danck voor soo gestaêgen zegen,
Want sonder dat behulp soo stont ick gantsch verlegen;
Wie heeft voor mijnen tijt wie heeft'er vast gegaen,
Op soo een krockigh ijs en soo een gladde baen?
Ick had al menighmael, oock in voorlede dagen,
Van soo een wichtigh ampt gewenst te zijn ontslagen:
Maer staêgh soo was'er yet dat tusschen beyden viel,
En dat my aen het werck als noch gebonden hiel.
Een schipper moet de wint, een huysman soeten regen,
Een maeght een rustigh man, van Godes eygen zegen,
Verwachten met gedult: die saecken krijght men niet
Naer dat het ons bevalt, maer als het Godt gebiedt.
't Is uyt sijn rijcke bron dat wy het al verwachten,
En die geest menighmael oock boven ons gedachten;
Soo wy op sijn beleyt ons dingen lieten staen,
1) Dordrecht en Middelburgh.
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Het sou ons menighmael al vry wat beter gaen.
Wel, als mijn leven klom tot tienmael zeven jaren,
En dat'er boven dien noch twee verloopen waren,
Doe vond ick my geneyght te laten alle dingh,
Dat noch òf aen het vleesch òf aen de werelt hingh.
Als Jakob wierd gevraeght, hoe ver sijn oude jaren
Gevordert, deurgegaen, en opgeklommen waren,
Soo vind ick dat de vorst hier op tot antwoort geeft,
Hy tot sijn ouders tijt niet toe en had geleeft.
Ick Jakob, lieve Godt! door uwen hoogen zegen,
Dat heden dient verhaelt en noyt te zijn verswegen,
Ick Jakob, lieve Godt! op heden noch gesont,
Ick segh het overluyt en met een vollen mont:
Ick segh, dat noyt een mensch, uyt mijnen stam gesproten,
Heeft soo een ruyme tijt als ick alleen genoten
Want niemant roemd'er oyt van ses en tsestigh jaer;
En ick ben heden selfs al verre boven haer.
Hoe kan ick mijnen Godt genoeghsaem danckbaer wesen,
Van soo gestreckten gunst aen dese ziel bewesen!
't Is sijn genaed' alleen dat ick noch heden leef,
En onder 't wichtigh pack niet overlast en bleef.
Maer eer wy tot besluyt uyt desen handel daelen,
Soo rest'er noch een stuck dat ick hier moet verhaelen;
Het was een seltsaem werck dat my eens overquam,
En raeckte boven al het maghtigh Amsterdam
't Was op een Saturdagh dat, Hollandt, uwe Staten2)
In haer bescheyden plaets by een vergadert zaten,
Als ick nu veerdigh was te nemen by der handt
Iet dat ick voor den staet bequaem en dienstigh vant;
Doch eer ick eenigh werck noch had ter hand genomen,
Soo wiert ick by den prins versocht te willen komen:
Ick dede metter daet gelijck ick was versocht,
En siet, daer viel iet voor daer op ick niet en docht.
Ick vond den prins gestelt niet als hy plagh te wesen,
My docht uyt zijn gelaet yets vremts te konnen lesen;
Het leed als geenen tijt, hy quam ontrent my staen,
En sprack my evenselfs met dese reden aen:
Ick hebbe, na beraet en om verscheyde reden,
In seeckerheyt gestelt een deel van uwe leden;
Die werden nu bewaert, en dat op mijn bevel,
Die luyden niet-te-min die sijn in alles wel.
Ick hebbe, boven dien, een hoop geswinde gasten
Bevolen Amsterdam met wapens aen te tasten;
Ghy, let wat ick u segh, en meught oock henen gaen,
En seght dit mijn verhael den Staten veerdigh aen.
Ick stont hier op verstelt, als van een seltsaem wonder,
Mijn breyn was omgeroert als van een grooten donder.

2) Belegeringe van Amsterdam by Prins Willem de II in Augusti 1650.
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Ick vraeghde niet-te-min, van waer het onheyl quam,
En waer uyt dat'et rees en sijn beginsel nam?
Ick vraeghde, boven al, wie dat de luyden waren,
Dien heden op den dagh het stuck was wedervaren?
De prins doch evenselfs, al scheen hy ongesint,
Die haelde my papier en pen en goeden int.
Hy seyde: schrijft hier op het pit van dese saecken,
En wilt het altemael uw Heeren kenbaer maecken;
Doch wat noch vorder raeckt den gront van dit beleyt,
Dat sal, te sijner tijt, eens breeder sijn geseyt.
Ick, na dit kort gespreck, begaf my naer beneden,
En bracht dit vremt verhael tot kennis van de leden:
Daer gingh het seltsaem toe, ick hoorde geen besluyt.
Maer yder rees terstont en soo ter kamer uyt;
De Prins naer Amsterdam; hier na is goetgevonden,
Dat Leden van den staet hem wierden toegesonden,
En my wiert opgeleyt te brengen aen den dagh,
Al wat den jongen heldt tot ruste brengen magh.
Wy veerdigh op de reys; maer eer wy vorder quamen,
Soo was dat wy het werck gelijck het stont vernamen:
Het docht ons sonder vrucht hier verder in te gaen,
De Prins reed na den Haagh, de krijgh die was gedaen.
Siet, al dat groot beslagh dat was terstont verdwenen,
Gelijck een dicke wolck die wonder heeft geschenen,
Of als een snelle beeck die uyt der hooghten vloeyt,
Of als een open bloem in haesten uytgebloeyt.
't Geviel ontrent een jaer na d'onverwachte vlagen,
Die 't machtigh Amsterdam met onlust had gedragen,
Dat toen de bleeeke dood Prins Wilhem overquam,
En in der haest besprongh en uyt de werelt nam.
Toen wiert het lant verschrickt; de steden alle zeven1),
Die wierden opgemaent en in den Haegh beschreven,
Ten eynde desen staet uyt soo een vreemde bocht,
Door onderlingh verdragh, haer weder redden mocht.
Ick most op desen stroom met grooten aendacht zeylen,
Want by een harde kust daer moet men dickmael peylen;
Al wie besijden af gingh treden aen de reê
Die gaf zijn swacken voet ten besten aen de zee.
De winden bliesen hart en maeckten groote baren,
En by my was'er noyt soo hollen zee bevaren:
Maer noch quam ick'er uyt, doch door mijn wijsheyt niet,
't Was Godes Vadergunst die my ten besten riedt.
Hem zy voor eeuwigh lof en staegen danck gegeven,
Sijn Geest heeft my bestiert in dat bekommert leven;
Hoe licht raeckt door een storm een zeeman aen de gront,
Soo Godt tot sijn behulp niet aan het roer en stont!
Hier vingh ick weder aen om mijn verlof te trachten,
Dan 't wiert noch uytgestelt door ons geduchte machten,
En my wert opgeleyt de saken by te staen,
Tot 't openstaende werck sou wesen afgedaen.
Ick bleef dan in het ampt, en heb het pack gedragen,
Tot wy dien grooten raet van een gescheyden zagen;
Maer stracx na dit vertreck soo vingh ick weder aen,
En heb op 't ont versoeck met yver blijven staen.
Ick stont dan vast geset op mijn verloopen dagen,
1) Groote Vergaderinge Anno 1651.
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Des ben ick op het lest van mijnen dienst ontslagen2);
En my wierd danck geseyt voor mijn getrouwe vlijt,
En voor den swaren dienst en soo geruymen tijt.
My docht dien eygen stont, ick kon veel rasser treden,
En scheen te zijn verlicht in al de gansche leden;
Ick was gelijck een mensch die van een swaerte scheydt,
Of die een lastigh pack ter neder heeft geleydt.
Ick, op dien eygen stont, gingh op der aerden knielen,
En droegh den Schepper op de krachten mijner zielen:
Ick seyde: lieve Godt! ick segh u grooten danck,
En wil het doen met ernst, mijn korte dagen lanck.
Het is een lastigh ampt dat ick nu heb verlaten,
Het swaerste soo men houdt van onse groote staten:
Wie heeft dit wichtigh ampt voor desen oyt bekleedt,
Die niet daer uyt en viel door smaet of hertenleet?
Van beyde ben ick vry; ick heb geen hoon geleden,
Want ick ben van den staet vrywilligh afgetreden:
En mits ick was ontlast, soo was ick gansch verblijdt,
Vermits ick van de sorgh ten lesten was bevrijdt.
Mijn Godt heeft my verlost van duysent sware sorgen,
Verstoorders van de rust oock voor den vroegen morgen;
Geeft, dat ick nu alleen bekommert wesen magh
Ter eer van uwen naem en van mijn lesten dagh.
Als ick nu van den staet mijn afscheyt had genomen,
En dat ick, naer my docht, nu vryheyt had bekomen,
Wiert my noch evenwel een nieuwen last bereyt,
En even t'huys gebracht en op den hals geleyt.
Dit was een wichtigh pack, dat in mijn oude dagen
Ick, van den staet versocht, met onlust heb gedragen,
En daerom vind ick goet dat hier oock wert geseyt,
Hoe dat'et stuck begon en neder is geleyt.
Men hoord' om desen tijt veel ongehoorde dingen3),
Die in het Brittenlandt al vry wat seltsaem gingen:
De koningh was onthalst, sijn Nazaet wegh gevlucht,
Het rijck van een gedeelt, en yder was beducht.
Stracx liet het parlement meest al de soute baren,
Meer als het was gewoon, met alle macht bevaren:
Het steld' oock wetten in gansch anders als het plagh,
Soo dat men niet als eerst den handel drijven sagh.
Dit wonderbaer beleyt ontrent de Britse stranden,
Verweckt een vremt gewoel in al de naeste landen;
De koopman is verstelt, de vorsten plegen raet,
Doch yder soeckt de gunst van desen nieuwen staet.
Oock ons vereenight lant, om onheyl af te wenden,
Vont goet om nieuw verdragh naer Engelant te senden;

2) Op groot versoeck ontslagen van 't Pensionarisschap van 't Hollandt.
3) Voorboden van den oorlogh met Engelandt.
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Hier toe wiert ick versocht, en my wiert aengeseyt1)
Dat ick most d'eerste zijn in soo een hoogh beleyt.
Al die in dit geval veel ongemacken sagen,
Die hadden op het werck een wacker oogh geslagen,
De werelt stont verbaest, en alle prinssen stil,
En sien waer dit gewoel ten lesten henen wil.
Mijn tijt was toen gegaen tot jaren tienmael seven,
En, 't was maer kleyn verschil, noch viere daer beneven,
En als men dit begon, soo was het wintertijt,
Die voor den ouden dagh behoort te zijn gemijdt.
Dies bad ick onsen staet om my te willen sparen,
Soo om den harden tijt, als om mijn hooge jaren,
Oock om de stuere zee, die van mijn jonckheyt aen
My quelligh had geweest en tegen had gestaen.
Maer schoon ick hart versocht om t'huys te zijn gelaten,
Het was om niet gepooght, geen segghen kond'er baten:
Dies als ick op den hals ontfingh den nieuwen last,
Soo steld' ick desen troost in mijn gedachten vast:
Mijn ziele kan soo ras, uyt dit ellendigh leven,
Haer redden uyt het vleesch en naer den Hemel sweven,
Ter plaetse daer de Teems met gulle stroomen vloeit,
Als daer ons Haegse beeck de klingen hier besproeit;
De kust hiet Engelant daer wy naer staen te reysen,
Laet ons dien goeden naem gedurigh overpeysen,
Geeft ons hier, lieve Godt! of op een vreemde strant,
Geeft, waer het wesen magh, het eeuwigh Engelant!
Wy flucx dan op de reys, en Godt sont goede winden,
Die ons in korten tijt het eylant deden vinden;
De zee, na langen storm, was toenmaels wonder stil,
Het schijnt de baren gaen alsoo de stierman wil.
Juyst op dien eygen dagh, als wy gekomen waren
Nu midden in de zee, en in haer rouwe baren,
Toen sagh men in het swerck, of hooger in de locht2)
Een Vloote, soo het scheen, die met een ander vocht.
Daer wierden oock gesien veel ongehoorde dingen,
Gansch boven ons begrijp die wonder seltsaem gingen.
Het wierd in klaren druck gesonden over al,
Maer 't is noch onbekont wat hier uyt komen sal.
Maer noch een stouter geest, een Engels sterrekijcker3),
Die maeckt ons landen arm en sijn geselschap rijcker,
Uyt sake van een krijgh te rijsen tusschen twee,
Die twistigh soude zijn en vechten om de zee.
Die schrijver ondernam oock steden uyt te kiesen,
En seyd' dat Amsterdam het meeste sou verliesen;
En waerom meer geseyt? 't is seltsaem dat hy schrijft,
En 't schijnt, dat Engelant gedurigh boven drijft.
Maer hier dient aengemerckt, dat al dit was geschreven,
En even in den druck ten vollen uytgegeven,
Ten tijde toen het werck noch in 't onseecker stont,
Ja, eer men ons versocht, of oyt naer Londen sont.
Of nu een menschen oogh soo verre weet te kijcken,
Dat hem dit uyt de lucht of sterren sonde blijcken,
Dat stel ick aen de kunst of aen een deftigh man,
1) Ambassade naer Engeland. daer by waren d'Heeren Schaep ende Van der Perre.
2) Dit is naerder beschreven.
3) Lilli. een Engels Mathematicus.
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Die van dat hoogh bedrijf met oordeel spreecken kan;
Maer ick ben niet geneyght iet meer hier van te seggen,
Ick laet hem die het lust dit naerder overleggen;
Mijn pen, hout u gerust en weest na desen stil,
En wacht in alle dingh op Godes hoogen wil.
Ick dan, onaengesien mijn hooggeklommen jaren,
Ben veerdigh voor den staet naer Engelant gevaren,
Op dat het nieuw geschil, dat naer den oorlogh sagh,
Mocht blijven buyten leet en komen tot verdragh.
Ick weet u, lieve Godt! geen vollen danck te geven,
Al bracht ick tot het werck al wat ick heb te leven;
U danck ick niet-te-min, ick swack en sondigh mensch,
Niet soo ick dancken kan, maer als ick heden wensch.
Ghy hebt de lucht betoomt oock in de strenghste dagen,
Ghy hebt ons door de zee als met der hant gedragen;
Ghy gaeft den winter last, oock midden in den koû,
Dat ons ontrent de Teens geen ijs ontmoeten sou.
Ghy gaeft de wint bevel niet hart op ons te blasen,
De baren bovendien niet fel te mogen rasen:
Ghy hebt ons, met gemack en uyttermaten sacht,
In soo een korten tijt, tot Londen opgebracht.
En schoon een vuyle brandt was in ons schip ontsteken4),
Dat tot een volle pest stont uyt te sullen breecken,
Niet een van ons gevolgh en wiert'er van besmet,
Het vierigh ongeval dat is door u belet.
Wy, moede van de zee, begaven ons te lande,
En sagen met vermaeck het grintigh 's Gravesande:
Terstont een deftigh man, gesonden van den staet,
Die hiet ons wellekom en biet ons soet gelaet.
Het leed maer eenen dagh, wy quamen binnen Londen,
Daer wy een machtigh volck en veel karossen vonden.
Lord Pembroeck was verselt, die heeft ons ingeleyt5),
En siet, tot onser eer de maeltijt was bereydt.
De tafels zijn vervult met alderhande spijse,
En cierlijck opgerecht op alderhande wijse,
Soo dat'er niemant kent of oock ter degen weet,
Wat schotels dat men siet, wat spijse datmen eet.
Wy brachten gaven meê bewaert in schoone kassen6),
Bestaend' uyt enckel gout om in te mogen wassen,
Het was een schoon geschenck, maer 't heeft geen vrucht gedaen,
Vermits het wederom naer Hollandt moeste gaen;
Want schoon wy dit geschenck aen yder wouden brengen,
Een wet, toen nieu gemaeckt, en wild' het niet gehengen,
Want daer was vast gestelt, hoewel men anders plagh,
Dat niemant nu voortaen geschencken nemen magh.
Dit hebben wy verstaen en aen den staet geschreven,
En ons is wederom des nieuwe macht gegeven:

4) Op 't schip van de Heeren Ambassadeurs storven onderwegh twee Matroosen van de pest.
5) Sr. Olivier Flemmingh Mr. van de Ceremonien.
6) Goude Lampetten tot vereeringe.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

871
En schoon wy over dit ontfingen volle macht,
Wy hebben 't wederom ten lesten t'huys gebracht.
Al was het suyver gout en netgemaeckte vaten,
Het heeft noch evenwel daer niemant konnen baten:
Oock wiert ons geen geschenck, wanneer wy souden gaen,
In Engelant geverght, of aen den staet gedaen.
De tweede dagh en was als noch niet overstreecken1),
Of ons wierd toegestaen ons voorstel uyt te spreecken:
Wy dan met ons gevolgh getreden op de zael,
Ontdeckten onsen last en dat in Roomsche tael
Het is met vlijt gehoort dat by ons is gesproken,
Oock met geen tusschenpraet by iemant afgebroken:
De spreecker van het huys die nam ons schriften aen,
En wy zijn uyt den raet met eere weghgegaen.
Daer was gewapent volck gestelt aen alle zijden,
Soo die te voete gaen, als die te paerde rijden:
Noch drongh het nieusgier volck op ons soo dapper aen,
Dat ons schier wiert belet na huys te mogen gaen.
Het was verhuysens tijt, na dat ons negen maelen
Was spijse toebereyt oock sonder ons betalen:
Want dat was toen ter tijt een wijse van het lant,
Wanneer men daer onthaelt een vreemden afgesant.
Dies stelt zich ons gesin om veerdigh op te trecken.
Het moet van nu voortaen zijn eygen tafel decken.
Siet daer gantsch ander werck, en als een nieuwen staet,
Die eerst wat rou begint maer namaels beter gaet.
Ons huys en huysbedrijf, de kamers, mueren, straten,
Sijn met als die by ons in Hollant sijn gelaten,
Hoort vrienden, met een woord: die net wil zijn onthaelt,
Die raed ick dat hy noyt uyt onse steden dwaelt.
Maer, desen onverlet, ontrent het machtigh Londen
Wert spijs en suyckerwerck in overvloet gevonden;
Daer is van all's genoegh dat tot de tafel dient,
Maer daer en was voor ons niet een vertrouden vrient.
Al die in 's lants bedrijf toen waren aengenomen,
En stont het geensints vry by ons te mogen komen:
De kamers van den staet zijn al geweldigh dicht,
Om datse met den eed tot swijgen zijn verplicht.
Dan noch soo scheen de stad op ons te zijn gebeten,
Ons dienaers sijn beschimpt en dickmael oock gesmeten;
En menigh schamper lied, en menigh slim gedicht,
Wiert voor ons huys geplaekt oock in het helder licht.
By ons wort onder dies geen moeyte nagelaten,
Om iet te mogen doen dat ons sou mogen baten:
Geen vlijt en wordt gespaert, op dat een goet verdragh
Het eynde van het werck ten lesten kroonen magh.
De raet scheen des bereyt, en wy, op goet vertrouwen,
Doen vlijt om alle daegh gespreck te mogen houwen:
Daer wordt op ons versoeck èn plaets èn tijt geset,
En soo het schijnen magh, men vint'er geen belet.
Want schoon men eerst versocht en scheen oock soo te willen,
De gronden af te doen van alderley verschillen,
Te voren niet beslicht, en even onverwacht,
Soo wordt Ambona selfs hier in het spel gebracht.
Soo heeft men dit verschil noch echter laten varen,
1) Audientie verleent. ende onse Orutie gedaen in de Latijnsche tale.
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Daerom wy seer verblijd en wel te vreden waren:
Want dat Oostindisch werck was hatigh boven al,
En dreyghd' ons anders niet als krijgh en ongeval.
Ons last was afgedeelt in ses-en-dertigh stucken2),
En soo'er wert geloost het sou ons wel gelucken:
Maer om een vreemt geval, dat tusschen beyden viel,
Soo was het dat men flucx den handel wederhiel.
Ons schiprijck Nederlant, in handel hoogh geresen,
Was daer al langh benijt om dat geluckigh wesen:
En daerom wiert'er stof of immers glimp gesocht,
Op dat ons eenigh leet moght worden aengebrocht.
De vloot van onsen staet quam 't Britse lant genaken,
En hier uyt rees de gront dat sy den handel braken:
Blaeck gaf aen Tromp de schult, maer ons geheele vloot
Riep dat den Engelsman voor eerst op d'onse schoot.
Hoe dat het wesen magh, den handel werd gebroken,
Om dat'er over al veel nijders onder stoken;
Tot oorlogh, niet tot rust, is haeren staet bequaem,
En aen den meesten hoop ten vollen aengenaem.
Wat Godt met dese krijgh nu voor heeft uyt te wercken,
En kan te deser tijt geen mensche noch bemercken:
Hem bid ick, die het licht oock uyt het duyster treckt,
Dat wy in desen twist ons houden onbevleckt.
Godt sal, te sijner tijt, ook even dese saecken
Bestieren naer den eysch en ons ten besten maecken.
Laet ons op sijn behulp vertrouwen met gedult,
Want seecker, dit gewoel is buyten onse schult.
Wy vonden onder dies in soo verboste saecken
Iet, dat ons swaren geest by wijlen kon vermaecken;
Voor al soo docht ons goet te wijcken uyt de stadt,
Gelijck een deftigh man ons wel geraden hadt3).
Daer is een seecker dorp, niet verre buyten Londen4),
Daer wy tot ons gerief een schoone woningh vonden:
De lord van Buckingham die had'er eens gewoont,
En in dit schoon gebouw sijn groote macht getoont.
Een water als kristal quam uyt de hooghte sacken,
En wordt ontrent het slot gevat in loode backen,
En door het machtigh huys aen allen kant verspreyt,
Door konincklijcke macht veel mijlen afgeleydt.
De Teems quam voor het huys met volle stroomen sweven,
En kon ons versen salm, en snoeck en baersen geven.
De lucht docht ons gesont, en soo gestrenge niet,
Gelijck men menighmael in onse landen siet.
Den achtsten van April vond ick hier wijngaertsblaren,
Daer by een teêre bot en gulle rancken waren:

2) D'instructie op de Ambassade gemaeckt bestont in 36. Articulen.
3) De Heer van Majerne gewesen Medecijnmeester van den koninck van Vranckrijck.
4) Chelsi.
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Oock gaf de vijgeboom een voorspel van de vrucht,
Soo om het vette lant, als om de zoete lucht.
De lantstreeck daer ontrent is cierlijck in gebouwen,
Getimmert naer den eysch en deftigh onderhouwen:
Schier yeder heeft een perck, dat is een lustigh wout,
Daer in men menigh wilt en tamme dieren houdt.
De muren sijn bekleet met hooge rosmarijnen,
Die oock de wintertijt hier niet en doet verdwijnen:
Oock groeyt de lauwerboom met soo een weligh groen,
Gelijck by ons de wilgh of slechte boomen doen.
Hier was het dat wy meest met ons geselschap reden,
Wanneer wy by den raet geen groote saecken deden:
En 't gaf een soet vermaeck aen ons gemeene jeught,
Die vond, hoe dat het gingh, hier aengenaeme vrenght.
Wanneer wy nu verhuyst en buyten Londen waren,
Is ons gansch onverwacht een onheyl wedervaren;
Ons woningh wordt omringht en over al beset1),
Soo dat ons huysgesin haer uytgangh wordt belet.
Daer quam een machtigh heyr, een hoop van rouwe gasten,
Die dreyghden evenstaêgh ons aen te sullen tasten:
De Tour, gelijck het scheen, die was voor ons bereydt,
Dies stont men in gevaer om wegh te zijn geleydt.
Maer dit was maer een schrick en is in haest verdwenen,
Het stuck was niet soo swaer gelijck het heest geschenen,
Dit alles was geschiedt door laste van den staet,
Als siende reeds van ver het aengevangen quaet.
Want 't wiert ons eerst voorseyt, al eer de ruyters quamen,
Of datse voor een tijt haer woonplaets by ons namen;
Doch Godt sy eeuwigh danck, dat wy noch sijn bevrijdt
Van soo een swarte wolck, en van de Britse nijt.
De schepen onder dies die in het eylandt quamen,
Of diese met gewelt ter zee of elders namen,
Die werden prijs gemaeckt. Dat was by ons verdacht,
Dies heeft ons Nederlant oock schepen uytgebracht.
Maer eer men onse vloot als vyant heeft vernomen,
Soo kregen wy bevel om t'huys te mogen komen.
Wy doen als dat betaemt, verlaeten 't Britsche strant,
En sien in korten tijt het lieftal vaderlant.
Nu t'wijl den handel stont, en dat ons hooge machten
Een onderlingh verbont uyt desen handel wachten,
Soo kreegh ick grooten lust te wonen op het lant,
Als ick my wederom ontrent den Haege vant.
Dies gaf ick vollen last een buytenhuys te bouwen2),
Waer in ick mijn gesin sou mogen onderhouwen
Dit wiert oock soo gedaen wanneer ick weder quam,
Soo dat ick, t'huys gekeert, ooek daer mijn woningh nam.
Wel aen, het Brittenlant dat is by ons verlaten,
Wy fitten wederom daer wy te voren saten,
Wy sien ons wijngaertranck en onsen vijgeboom,
En 't is aen mijn gemoet gelijck een soeten droom.
Nu stel ick heden vast niet meer te sullen reysen,
Maer ester evenstaêgh op mijn vertreck te peysen:
1) Dit wiert tot onsen besten gedaen om redenen dat ons geen ongemack door eenige
moetwilligen soude worden aengedaen: daer in den staet voorsightighheyt gebruyckte.
2) Alwaer ick voor desen sandigh lant gecultiveerd hadde, maer noch geen bequaem huys stont,
hebbende den naem van Sorgh-Vliet.
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Vertreck van Sorrighvliet en uyt het aertsche dal,
Daer geen benaude sorgh ons meer vermoeyen sal.
Mijn Godt, u zy de lof! ick wil my gaen begeven
Tot afkeer van 't gewoel, en tot een stilder leven,
Dies heb ick mijn gemoet ten vollen afgewendt
Van eersucht, hoogh beleyt, en wat'er is ontrent.
Ick, die voor desen most op hondert dingen achten,
Op vyse lieden sien, op vreemde sinnen wachten,
Wil nu een ander werck gaen nemen by der hant,
Om soo mijn reys te doen naer 't ware vaderlant
Als nu mijn tijt verliep tot aen de tachtigh jaeren,
Is my gansch onverwacht een onheyl wedervaeren;
Het was een hart geval: my ginck een water af,
Dat my een groot verdriet en bange nepen gaf.
En als my dat gebreck by wijlen quam bestoocken,
Soo wierd de soete slaep my dickmaels afgebroocken,
Soo dat het my gestaêgh, oock wel een gansche nacht,
Een ongewone pijn in al de leden bracht.
Twee doctors in den Haegh, die my ten dienste stonden,
Maer geen verhoopten troost tot mijn gebreck en vonden,
Die vielen in verschil van waer het onheyl quam,
En of het sijn begin uyt blaes of hooger nam.
D'een meynd' het was een steen gewassen in de nieren,
Die door het ingewant quam gins en weder swieren.
De tweede seyde neen, maer dat het meeste deel
Quam uyt een vinnigh sant of eenigh fits graveel.
Ey siet, om dit verschil soo was ick gansch verlegen,
Wat dat den een besloot, dat sprack den ander tegen;
Dies riep ick: lieve Godt! ick lijde sware pijn,
Maer als het u behaeght, dan sal het beter zijn.
Ey, geest my recht gedult, of leert my beter strijden,
Of treckt my naer het graf uyt dit ellendigh lijden:
Doch wat ick oyt bestae om dit verdriet te vliên
Uw wille, lieve Godt! die moet alleen geschiên.
Ick liet in Godes Woort en d'alderbeste boecken,
Al wat my troosten mocht, ten nausten ondersoecken:
Ick had een trouwen klerck die schier geduerigh las,
Dat my geen kleynen troost in die benantheyt was.
Ick hoorde om dees tijt verscheyde lieden spreecken
Van veelderley behulp tot veelderley gebreecken.
Oock werd my toen geseyt van seecker3) Alchimist,
Die soo der wert gelooft veel nutte dingen wist.
Ick heb van stonden aen naer desen man vernomen,
En die is desversocht in mijn vertreck gekomen,
En mits hy maer en sagh de stant van mijn gelaet,
Vernam hy, soo hy sprack, de gronden van het quaet.
Geen steenen of graveel en schuylt in uw gewrichten,

3) Doctor Switsel.
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Doet slechts naer mijnen raet, de pijne sal verlichten:
Gelooft het voor gewis, het quelligh ongeval
En komt niet uyt de blaes, maer uyt een bitse gal.
Dit sprack hy sonder pols of aders aen te raecken,
Wou oock geen water sien by my gewoon te maecken:
Hy gaf my poeyer in, doch met een kleyne maet,
En wat de kencken schaft dat gingh naer zijnen raet.
Maer wat of Al-gemist of onse meesters seyden,
Of watse naer de kunst tot mijnen dienst bereyden,
De pijn was even bangh die ick geduerigh droegh,
Tot Godt sijn gunstigh oogh op my ter neder sloegh.
Ick stelle zijn behulp voor alle medecijnen,
Want door zijn gunst alleen voeld' ick het leet verdwijnen,
Soo dat ick uyt de daet in volle leden sach,
Hoe weynigh dat de kunst tot onsen troost vermach.
Al wat ick oyt genoot van d'alderbeste kruyden,
Al wat ick oyt verstont van wijtberoemde luyden,
Was sonder onderstant; haer voorgeslagen raet
Scheen wel te zijn gegrondt, maer echter sonder baet.
Hoe manck is 's menschen hulp! hoe los gaen alle saecken,
Die wy ellendigh volck hier op der aerden maecken!
Men seyt ons menighmael: de kunst gaet wonder vast;
Maer als men 't recht bemerckt, het isser naer getast.
De mensch mach wel te recht een kleyne werelt hieten,
Om dat hem door het lijf verscheyde beecken vlieten,
Verscheyden plaetsen sijn, die uyt een dorre ree
Vertoonen ons een beelt van duynen aen de zee.
Maer is'er iet ontstelt ontrent soo dorre gronden,
Hoe kan het recht behulp oyt werden uytgevonden?
Wie siet'er naer den eysch wat hier en ginder schort?
Voorwaer de kunste suft of blijft, eylaes! te kort.
Godt heeft het toegestaen aen alle siecke luyden,
Te nemen tot behulp de krachten van de kruyden,
En oock der menschen kunst; maer wat'er kan geschiên,
Laet ons niet op den mensch, maer op den Heere sien.
Siet, Ascha voelde pijn maer slechts ontrent de beenen,
Doch echter most het volck sijn haestigh lijck beweenen.
Hiskias lagh te bed, en sagh als 't open graf,
En noch soo liet de pest van al sijn leden af.
Wat hier van d'oorsaeck is, dat kan men licht bemercken:
D'een sagh maer op den mensch, en hoe de kruyden wercken,
De tweede socht alleen by Godt zijn toeverlaet,
En siet, in dit geval is dat den besten raet.
O Godt! dat ick als noch op aerden ben gebleven,
Daer van dient u den lof alleene toegeschreven:
O, leert my recht verstaen hoe ick u dancken moet,
In welstant niet alleen, maer oock in tegenspoet!
Ick ga nu wederom hier binnen my vertreden,
En snoey het boomgewas als met vernieude leden,
Maer of het duren sal tot my de ziele scheydt,
Dat stel ick altemael aen Godes hoogh beleyt
Al ben ick heden swack, ick kan niet ledigh wesen,
Want ick en heb niets goets van luy te sijn gelesen:
Men prijst noyt eenigh mensch die ledigh blijven wil,
Al wie de deught bemint en houdt geen zinnen stil.
De mensch, die eertijts was een heer van alle dieren,
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Wordt van den wijsten vorst gesonden tot de mieren;
Ey siet, een kleyne worm, een slecht en nietigh beest,
Dat dient nu aen den mensch ten goede van den geest.
Wel laet, o frisse jeught, geen luyheyt u gelusten,
Of ghy zult kussens zijn daer op de Duyvels rusten;
Het is van outs geseyt, dat in een ledigh mensch
Die vuyle geest bekomt sijn vuylen hartenwensch.
Ick, tot op heden toe, om ledigheyt te schouwen,
Gae buyten mijn vertreck, gae boomen nederhouwen,
Of snoeyen met een bijl een ongeschickten tack,
Die buyten sijn bevangh al wat te verre stack.
Godt doet my dese gunst, dat ick mijn swacke leden
Tot eenigh dienstigh werck noch heden mach besteden:
Ick in het Sorrighvliet en kan niet ledigh zijn,
Ten zy my sieckte quelt of anders bange pijn.
De daet die wijst het uyt, dat oude luy gebreecken
Niet wegh en zijn gejaeght, al zijnse wat geweecken.
Siet, die een out gebouw aen muer of dack genaeckt,
Die breecken veeltijts meer als dat'er word gemaeckt.
't Is dwaesheyt, lieve ziel, voor ons bedaeghde menschen,
Ontrent ons lesten tijt vermaeck en lust te wenschen.
Ey siet, den ouden dagh die wil oock zijn gekent,
En 't is zijn out gebruyck dat hy ons boden sent.
Die boden sijn graveel of dickmael groote steenen,
Of sinckingh in het hooft, of onmacht in de beenen.
By wijlen oock kolijck, of quastigh fleresijn,
Wie kan den ouden dagh beleven sonder pijn?
Siet, als'er eenigh vrient ons laet te voren weten,
Dat hy het middaghmael met ons sal komen eten,
Die eyst tot sijn gebruyck, of wel tot zijner eer,
Niet slechts ons daeghse kost, maer wel een schotel meer.
Wel, nu den ouden dagh ons laet gedurigh seggen,
Dat hy op onsen dis sijn mes wil nederleggen,
Soo roept, geminde ziel, tot onse keuckemeyt:
Past op den gast die komt, ghy, maeckt het al bereydt;
Dit lijf is soo gemaeckt, wy moeten 't soo verslijten,
Hy kauwe sachte kost die niet en weet te bijten:
Men roeyt op desen stroom met riemen die men heeft,
Hem dient een staêgh gedult die langh op aerden leeft.
Wy zijn in desen tijt en in den stant gekomen,
Daer pijn en ongemack haer woonplaets heeft genomen;
Dat is langh soo geweest en 't is een ongeval,
Dat by den ouden mensch gedurigh blijven sal.
Ick laet van heden af nu alle medecijnen,
Vermits my die onnut en niet seer noodigh schijnen;
Ick ben nu maenden langh van sware pijnen vry,
1)

1) Den selven Doctro Switsel.
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Soo goet is, lieve Godt! uw zegen over my.
Of nu die goede stant sal lange blijven duren,
Of dat ick wederom sal nieuwe pijn besuren,
Des ben ick nu getroost, hoe dat het wesen magh,
Ick ben van heden af ontrent mijn lesten dagh.
Doch mits de bange pijn nu van my is gedreven,
Schep ick weêr nieuwe lust in dit mijn buyten-leven.
Godt zy voor eeuwigh danck! ick ben te deser stont
Wel niet gelijck ick plagh, maer naer den eysch gesont.
Vraeght iemant: wat's uw werck? ick ga my staegh bereyden,
Om uyt het vleesch te gaen en wel van hier te scheyden:
Hier brengh ick mijn gebed en beste sinnen toe,
En dit is 't meeste werck dat ick op heden doe.
Wat ick voor boecken weet op dese stof geschreven,
Daer word ick toe verruckt en krachtigh aengedreven:
Ja, niet van dat ick lees, dat my ooyt beter smaeckt,
Als dat het graf betreft, en dat de baere raeckt.
Ick wou, eer my de dood sal neder komen vellen,
Dat ick naer rechten eysch mijn dagen leerde tellen:
Dies roep ick: lieve Godt! geeft my een stillen geest,
Ja, geeft een vast geloof, dat Hel noch Duyvel vreest.
Ick ga voorts buyten sorgh hier in de groente treden,
Ick ga nu sonder pijn en met herstelde leden;
Ick rust òf aen een bergh òf in een stillen hoeck,
En dat my meest bevalt, dat is een heyligh boeck.
Ick eet òf eenigh moes òf fruyten hier gewassen,
Daer in ick beter smaeck vind als in 't hoofse brassen;
Van lust tot machtigh goet ben ick op heden vry,
En ick en vinde selfs geen eersucht binnen my.
Wat ick wel eer vernam van mijn verruckte zinnen,
Dat kan ick, Gode lof! met reden overwinnen.
Een mensch die tachtigh jaer of meer op aerden telt,
Moet van hem zien te doen wat hem de ziele quelt.
Uyt prinssen edel bloet wel eer te zijn gesproten,
Daer wordt meest over al veel blijtschap uyt genoten:
Maer echter is'er volck, dat gelt en machtigh goet
Set voor een hoogen stam of boven edel bloet.
Noch sijnder in het lant, die haer geluckigh houwen,
Te nemen haer vermaeck ontrent de schoone vrouwen:
Maer elders wordt gemeent, dat eer en hoogen staet,
Al wat de werelt geeft, al ver te boven gaet.
Maer als men met bescheyt het stuck wil overleggen,
Soo kan ick dit alleen op al den handel seggen:
Dat adel, rijckdom, lust, ja, eer naer vollen wensch,
By niemant oyt en was als by een Christen mensch.
Die heeft het altemael in eenen bant gesloten,
Die heeft'et altemael in zijnen geest genoten.
En waerom langh verhael? Dit is mijn vast besluyt:
Pleeght hierin rechten ernst, dan heeft de werelt uyt.
Hoe sal ick mijnen Godt ten vollen konnen prijsen!
Hoe sal ick sijnen naem genoeghsaem eer bewijsen!
Gansch weynigh is het volck, dat Godt dien zegen geeft,
Dat stil en met gemack soo langh op aerden leeft.
Hier moet ick nu een stuck de vrienden openbaren,
Dat my in dit vertreck is onlanghs wedervaren;
Het is verhalens weert, soo heeft het my gedocht,
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Vermits het binnen my iet goets heeft uytgewrocht:
Het is een out gebruyck dat jonge lieden plegen,
Die tot de Roomsche tael en kunsten sijn genegen,
Te hebben eenigh boeck dat haer alleenlijck dient1),
Om daer te mogen sien den naem van menigh vrient;
Hier in laet dan de jeught verscheyde luyden schrijven,
Op dat van haere gunst veel teeckens mochten blijven:
Soo dat'er metter tijt soo veel geschreven staen,
Tot dat'er niet een naem kan werden bygedaen.
Ick hebbe soo een boeck, ontrent mijn eerste jaren,
Op desen voet gebruyckt, en lange doen bewaren.
Soo dat'er menigh vrient my gaf sijn eygen handt,
Om my te mogen zijn een gunstigh liefdepandt.
Dit schrift is by geval my nu ter handt gekomen,
En met een diep gepeys heb ick het ingenomen;
Ick was belust te sien wat hier geschreven stont,
En wat ick in het boeck voor oude luyden vont.
Ick sloegh de bladers op van boven tot beneden,
En sagh het over al tot in de minste leden;
En vont'er namen in van alderhande slagh,
Oock die ick van der jeught in vreemde landen sagh.
Hier was iet te Parijs of t'Orliëns geschreven,
Of 't was een liefdepant tot Londen my gegeven;
Het ander scheen gestelt als ick tot Leyden was,
Of op een ander plaets mijn eerste boecken las.
Ick vond in al dit werck een hoop van jonge lieden
Die my met eygen hant haer gunste quamen bieden;
Ick sagh daer, naer my docht, de blom van onse jeught,
Waer van de naem alleen my gaf een soete vreught.
Doch my viel vorder in dat my oock dient gelesen,
Wie dat'er hier ontrent of elders mochte wesen,
Aen wien ick even nu mijn vrientschap mochte biên,
Of oock van harent weegh my gunste mocht geschiên.
Daer op laet ick met ernst mijn gantsche sinnen wercken,
En ginck oock yeder blad met aendacht over-mercken,
Wie dat'er wesen moght van soo een groot getal,
Die my tot heden toe noch gunst bewijsen sal.
Maer schoon ick overal liet sweven mijn gedachten,
Noch vond ick anders niet als stof van droeve klachten:
Siet, van die frisse jeught, wel eer mijn's herten wensch,
En vond ick geen die leeft, oock niet een eenigh mensch.
Dies sprack mijn innigh hert: ick magh op heden klagen,
Gelijck'er is wel eer geschiedt in d'oude dagen:
Magh ick niet heden doen als Xerxes heeft gedaen,
Om dat sijn machtigh heyr sou haest te niete gaen?
Sijn klachte was gegrondt op dat'er sou geschieden,

1) Album alsoo genaemt.
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Maer my is, overmits soo veel geswinde lieden
Nu hebben al gedaen de langh voorsiene reys,
En ick ben heden noch in dit ellendigh vleys.
Wat is hier d'oorsaeck van? ach! om mijn snoode sonden
Ben ick by onsen Godt niet goet genoegh gevonden,
Om uyt het ydel vleesch tot hem te mogen gaen,
Ach! hier dient inder ernst wat anders toe gedaen.
Doch ghy, mijn weerde ziel, danckt Godt met alle krachten,
Die uw boetvaerdigheit heeft af bestaen te wachten,
En uyt genaed' alleen u gunt soo langen tijt,
Dat ghy ten vollen out, ja tachtigh jaren zijt.
Wel op dan, wacker op! en laet de werelt varen,
En gaet een beter wegh als in voorlede jaren:
Ja, schaft ten vollen af wat ons hier in belet,
Maer doet het èn met ernst èn door een staêgh gebedt.
Ick was in goeden stant tot achtien gansche weken,
En was genoeghsaem vry van alle felle steecken,
Soo dat ick toen bynaest den ganschen zomertijt
Van quellingh was verlost, van pijne was bevrijt;
Doch mits het jaer verliep als met geswinde wielen,
En dat ontrent den herfst de bladers nedervielen:
Verheft hem dit gebreck en viel my weder aen,
Gelijck het overlangh te voren had gedaen.
Daer stont ick toen verstelt, want buyten mijn verwachten
Soo was ick sonder siaep oock dickmaels gantsche nachten,
Ick had schier vast gestelt, dat my de groote pijn
In dit bouvalligh lijf niet meer sou lastigh zijn.
Ick hield dat my de dood al vorens sou genaken,
Eer ick in 't ongemack ooyt weder sou geraken:
Maer dat was misgetast, het gingh'er anders toe,
De pijn maeckt op een nieu mijn swacke leden moe.
Ick heb toen met der daet in my, eylaes! bevonden
Het vorigh ongemack, en nasmaeck mijner sonden:
Maer in het tegendeel oock wederom verstaen,
Wat Godt, uyt enckel gunst, my sondaer heeft gedaen.
Ick gingk tot sijnen troon als met geheele krachten,
En peep gelijck een kraen tot in de diepste nachten.
Ick suchte wat ick mocht als met een staegh geklagh,
Ja, kirde menighmael gelijck een swaluw plagh.
Oock liet ick in de kerck door alle Christen zielen
Gebeden voor my doen die Gode wel gevielen:
Soo dat in korten tijt mijn pijn verandert wert,
Dat my bracht diep vermaeck tot aen mijn innigh hert.
Wel op nu, logge ziel, wilt Godt den schepper loven,
Een straeltjen zijner gunst gaet alle kunst te boven,
Al wat ons goets gebeurt en is niet sonder hem,
Hy kent ons bange noot oock even sonder stem.
Ick hebbe nu geleert, dat met ootmoedigh suchten
Men kan tot onsen Godt en naer den Hemel vluchten:
Mijn pijn was wonder bangh, en dede my belet
Ten Hemel door den mont te senden mijn gebedt.
Ick wiste menighmael geen woorden uyt te brengen,
Eylaes! het bangh gequel en wou het niet gehengen:
Doch my quam in den sin, dat oock een droeve sucht
Kan rijsen uyt het stof tot boven in de lucht.
Schoon dat al menighmael ons woorden blijven steecken,
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Een hart dat leyt en kermt kan door den hemel breecken.
Ons Godt is enckel geest, hy siet ons geesten aen,
Men kan tot sijnen troon oock sonder spreecken gaen.
Men deed in Israel niet altijt offeranden,
Noch most het heyligh vier aldaer gedurigh branden:
Al bidt men niet gestaegh, maer dat men somtijts swijght,
Men voelt een reyne vlam die naer den Hemel stijght.
Ghy hoort ons dan, o Godt! schoon dat wy niet en hijgen,
Ja, dickmaels naer het valt geheelijck stille swijgen;
De stemme evenwel die is uw eygen werck,
En daerom klinckt uw lof te midden in de kerck.
Ey, laet soo bange pijn my nimmer overkomen,
Dat my de spraecke selfs sou worden afgenomen.
Geeft liever hel geluyt oock aen mijn flaeuwe mondt,
Dat ick u spreecken magh tot aen mijn leste stondt.
Dit heb ick metter daet, dit heb ick uytgevonden,
Als dickmael van de pijn mijn tonge was gebonden.
Nu ziel, prijst uwen Godt, tot segen soo gewent,
Dat hy oock sonder spraeck ons heyl en gunste sent.
Nu kom ick, lieve Godt! voor u ter neder knielen,
En stort op heden uyt de krachten mijner zielen:
Vermits ghy dit verdriet in my nu hebt versacht,
En my een beter stant op heden toegebracht.
Eylaes! mijn ydel vleesch en veelderley gebreecken,
Die hadden wel verdient van u te sijn versteecken:
Maer ghy, uyt enckel gunst, bepaelt uw harde straf,
Want hebt my wederom getogen uyt het graf.
Wie had het oyt gedacht, dat in dus hooge jaeren
My eenigh nieuw gemack sou komen wedervaren,
En dat de bange pijn, nu dit verswackt gebouw
Niet ver is van het graf, in vrede laten sou?
Siet, uyt genaed' alleen komt ghy mijn bed genaken,
En laet my soeten troost en uwen segen smaecken;
Wel aen dan, swacke tongh, ghy zijt op heden vry,
En toont u metter daet om desen segen bly.
Berst uyt tot uwen Godt, en dat met luyder keelen,
Ghy zijt nu weêr verfrist, en moet u niet verveelen.
Ick sie nu met der daedt wat Godes troost vermagh,
Ghy, danckt hem duysentmael en dat op eenen dagh.
O Godt! wiens hooge maght ons is gewoon te geven,
Om haest van hier te gaen, of langh te mogen leven;
Ghy leydt ons nietigh mensch tot aen de bleecke doot,
Of stelt ons wederom als buyten alle noot.
Ghy hebt my beter stant en minder pijn gegeven,
Vernieut oock mijn gemoet en geeft my beter leven,
Op dat ick nu voortaen u danckbaer wesen magh,
En roemen uwen naem oock op mijn lesten dagh.
Hoe wel sou my nu hier die vrouwe mogen passen,
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Die met een tranenbad uw voeten heeft gewassen,
Als voor een offerwerck en tot een danckbaer hert,
Dat lief en aengenaem by u gehouden wert?
Ick ben met alle kracht u schuldigh om te prijsen,
En u een danckbaer hert gedurigh aen te wijsen;
Ja, gansch mijn levens-tijt te loven uwen naem,
Maer om iet goets te doen soo ben ick onbequaem.
Wat sou mijn ydel hart, wat sou het goets versinnen?
Wat kan ick, sondigh mensch, wat kan ick oyt beginnen?
Ach! sonder uw behulp, soo is het enckel quaet,
Wat my òf uyt het hert òf uyt den monde gaet.
Ick bid u, Godes Soon, geeft aen mijn swacke leden
Meer lust tot uwen dienst, meer yver in gebeden,
Meer lust om wel te doen aen yeder Christen mensch;
Want dat is nu het heyl dat ick van harten wensch.
Dies roep ick overluyt: ick soeck alleen te leven,
Om u volkomen lof en eer te mogen geven;
En ben ick des onnut, soo snijt mijn leven af;
U geef ick dese ziel, mijn lichaem aen het graf.
Het was een gantsche maent alreede nu geleden,
Dat ick van dese pijn niet hart en was bestreden;
Maer juyst een nacht daer na soo quam het ongemack,
Dat my toen op een nieuw de soete ruste brack.
Ick, die afkerigh was van weder sieck te wesen,
Nam hem tot mijn behulp die sieckten kan genesen:
Ick stelde vorder vast, ick wou geduldigh zijn,
Want dat is rechte troost oock voor een sware pijn.
Al wat men menschen noemt, die sijn van korte dagen,
En die zijn overstort met veelderhande plagen,
En dat is soo geweest tot heden op den dagh,
Het blijckt dat onse stant niet anders wesen magh.
't Is dwaesheyt, lieve ziel, voor ons te willen wenschen
Een staet die Godt noyt gaf oock aen de beste menschen:
Waer dat men immer komt, daer heerscht het ongeval,
Ach! waer is doch het lant dat anders wesen sal?
Dat word, gelooft'et vry, op aerden niet gegeven,
Het is noyt altijt wel als in het eeuwigh leven.
Heeft even Christus selfs sijn jongers niet geseyt,
Dat voor hem staegh verdriet op aerden was bereydt?
De troost die voor hem was, en door hem was begonnen,
Was dat de werelt selfs door hem was overwonnen;
Daer, daer is al ons heyl, ons troost, ons hoogste goet,
Maer weet dat yeder mensch op aerden lijden moet.
Stelt u daer in gerust, het moet alsoo geschieden;
Daer is geen ander raet oock voor de vroomste lieden,
Als stil en vreedsaem zijn, en lijden met gedult,
En die hier qualijck gaet dat is zijn eygen schult.
Ick liet dien eygen stont mijn huysgenooten weten,
Dat ick niet was gemeynt met haer te komen eten:
En daer op ginck ick uyt en koos een eensaem velt,
Daer heb ick dit gebed den Heere voorgestelt:
Almachtigh Hemels Heer! ghy hadt my toegesonden
Een droevigh ongemack, een straffe mijner sonden.
Dat heeft my groot verdriet en pijne toegebracht,
Maer uyt genaed' alleen heb ghy mijn druck versacht.
Nu komt my wederom het eygen leet bestoocken,
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En 't heeft my desen nacht mijn goeden slaep gebroocken,
Dies is nu mijn versoeck, indien het mochte zijn,
Om vry te sijn gestelt van druck en sware pijn.
Maer soo nu dit verzoeck my niet en sou geschieden,
Vermits uw hooge wil dit anders mocht gebieden,
Voor my, ick ben een worm die voor u neder leyt,
En heb naer uwen wil mijn harte toebereyt.
Doet my soo 't u bevalt, en naer uw welbehagen,
Maer geeft my recht gedult uw hant te mogen dragen.
Al valt my naer het vleesch de pijne wat te lanck,
Mijn geest is des getroost en geeft u grooten danck.
Maer hoe het immers gaet met dese swacke leden,
Gun my doch, lieve Godt, een deel van mijn gebeden,
En laet geen snelle dood my rucken uyt het vleys,
Eer dat ick voorraet heb voor soo een lange reys.
En als ick uyt het stof ten lesten sal vertrecken,
Soo laet uw vadergunst mijn vuyle sonden decken;
En vorder, als mijn ziel het lijf verlaten sal,
Bevrijtse, lieve Godt! van 't eeuwigh ongeval.
Ey, laetse sonder schrick voor uwen troon verschijnen,
En leytse tot de vreught die nooyt en sal verdwijnen:
Dan sal eerst desen geest ten vollen zijn bequaem,
Om staêgh en alle tijt te roemen uwen naem.
Maer schoon wy menighmael aen u bestaen te klagen,
Dat wy hier ongemack en pijne moeten dragen,
Wy trecken evenwel dit voordeel uyt de pijn,
Dat wy naer 't eeuwigh heyl dan gansch begeerigh zijn.
Godt is ten vollen wijs, en wat hy komt te wercken,
Daer kan men hoogh beleyt en wijsheyt in bemercken.
Noch segh ick boven dat: God is ten vollen goet,
En 't is den mensche nut al wat de schepper doet.
Wanneer ons ydel vlees geen pijn en komt te voelen,
Dan wil 't al wederom hier onder blijven woelen;
Maer als ons sieckte quelt, dan heerst ons beste deel,
En wenst te mogen sien het eeuwigh lantjuwel.
Ey, let hier, lieve ziel, hoe Godt zich laet bewegen:
Ick stracx na dit gebedt vernam een nieuwen zegen,
Want siet, den naesten dagh mijn pijne die verdween,
Schoon datse wonder hart en gantsch verdrietigh scheen.
Ick danck u, lieve Godt! met al mijn gansche krachten,
En geef u grooten lof met alle mijn gedachten;
Ghy, zuyvert mijn gemoet van alle vuyl bejagh,
Op dat ick uwen naem voor eeuwigh dancken magh.
Ick heb soo langh geleeft dat ick des werelts sat ben,
Te meer ick metter daet haer wispelturigh rat ken.
O Godt! verlost mijn ziel van dit ellendigh vleys,
En gunt my rechten troost ontrent de leste reys.
Bevredight mijn gemoet, en laet mijn harte smaecken,
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Wat in uw koninckrijck de reyne zielen maecken;
En als dit lichaem sterft, ontfanght dan mijnen geest,
En leyt hem verder aen tot in het eeuwigh feest.
Ey, laet ons dan met ernst ons gansche wezen siften,
En voor al besigh sijn met Goddelijcke Schriften;
Al wie dat heyligh boeck gedurigh overleest,
Die moet haest beter zijn, al is hy quaet geweest.
Ghy moet aen allen kant en evenstaegh beletten,
Wat ons of aen het lijf of ziele kan besmetten;
Wie hier op neerstigh let, die krijght een stil gemoet,
En rijst hier uyt den stof tot aen het hoogste goet.
Ghy moet niet droomigh zijn, maer dient gestaegh te waecken,
En tot de leste reys uw leden vaerdigh maecken.
Daer is toch anders niet dat ghy hier onder wacht,
Als door een snelle dood voor Godt te zijn gebracht.
Biedt weduwvrouwen aen, biedt vaderloose weesen,
Die onrecht wiert gedaen, en boose luyden vreesen,
Biedt waer het noodigh is uw troost en onderstant,
En al met bly gemoet en met een open hant.
Wie hongert, geeft hem spijs, wie dorstet doetse laven;
Al wat de mensch besit sijn Godes eygen gaven:
't Is niet voor u alleen, wat ons de Hemel sendt,
Godt, die het al verleent, die moet'er sijn gekent.
Maer buyght oock uw gemoet ontrent geringer saecken,
Wilt, is het niet gedaen, uw laetste wille maecken:
Stelt wat uw meeningh is in soo een klaren dagh;
Dat al het naeste bloet in ruste blijven magh.
Of my dan sware pijn of sieckte komt bestormen,
En of dit lichaem wordt tot spijse voor de wormen,
Daer is maer kleyn verlies en voor een korten tijt,
En ghy sult onderdies van onheyl sijn bevrijdt.
Godt sal eens wederom, tot beyder vergenoegen,
Het lichaem met de ziel te samen komen voegen,
En dit ellendigh vleys, een woonplaets van de pijn,
Sal dan geen slave meer, maer Godt een vrylaet zijn.
Let op des Heeren dagh, die eenmael staet te komen1),
Hy dient voor al bedacht en waer te sijn genomen:
Want 't is een groote dagh, die noyt de wijste man
Begrijpen naer den eysch, en oyt beschrijven kan.
Een dagh van openingh, een dagh van openbaringh,
Daer was noyt zonneschijn die oyt soo wonder klaer gingh.
Te recht heeft Godes woort dien dagh alsoo genaemt,
Het is de rechte naem die hem alleen betaemt.
Want soo een openingh sal niemant wedervaeren,
Al leeft hy duysentmael, ja hondert duysent jaren:
Siet, in voorleden tijt en is het noyt gesien,
Dat op den jonghsten dagh ten lesten sal geschiên.
Des Hemels hooge troon en noyt gestreckte paelen,
Haer wonderbaer verwulf en haer vergulde zaelen,
Die sullen haeren glans vertoonen over al,
Alwaer Godts eygen soon oock dan verschijnen sal.
Niet Godes Soon alleen, maer duysent reyne scharen,
Die sullen nevens Hem haer komen openbaeren,
En toonen in de lucht des Hemels groote macht,
Die noyt naer rechten eysch de werelt heeft bedacht.
1) Verhael van den jonghsten dagh.
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De graven algelijck, daer in de dooden slapen,
Die sullen over al met open monde gapen,
Ja, dringen uyt het stof en brengen aen den dagh,
Dat scheen te zijn verrot en in het duyster lagh.
De zee sal insgelijcks haer dooden openbaren,
Die in haer souten stroom wel eer verdroncken waren;
Dies sal een machtigh volck hem toonen op de strant,
Al was'et menigh jaer begraven in het zant.
Noch sullen opengaen de wonderbare boecken,
Die Godt ten vollen kent oock sonder ondersoecken;
Want daer in schuylt een worm die boose menschen knaeght,
En over haer bedrijf en haren handel klaeght.
De Hel sal open gaen, om op te mogen slocken
De werelts vuylen hoop en al haer geyle boeken;
Want op des Heeren woort sal al het vuyl bejach
Verstuyven in den poel, die noyt geen licht en sagh.
Haer sullen even dan de Schriften open geven,
Die eer de werelt stont de Schepper heeft geschreven:
Een stuck, dat Godes woort het boeck des levens hiet,
Geluckigh is de mensch die hierin plaets geniet!
En, met een woort geseyt, hier sal niet zijn verswegen
Oock dat veel duysent jaer verholen heeft gelegen;
Al wat'er in 't geheym van iemants harte lagh,
Dat sal dan zijn gesien als in een klaren dagh.
Geen rijck of machtigh vorst, en magh hier immer dencken,
Dat hy des rechters oogh sal winnen door geschencken:
Hier wert niet eens gelet op gelt of machtigh goet,
Maer op een reyne ziel in Christus zuyver bloet.
Het gaet hier geensins toe als in voorlede tijden,
Wie hier wert afgekeurt die moet voor eeuwigh lijden
De straf van 't helsche vier; doe Christus eerstmael quam,
Verkeerde hy by 't volck als Godts onnosel Lam;
Toen heeft de tijt geweest, toen plaetse van genade,
Maer als hy wederkomt dan is de boet te spade:
Want hy sal als een leeuw dan komen aen den dagh,
Ja, strengh en deftigh zijn gelijck een rechter plagh.
Hier baet dan geen beklagh, geen kunst van listigh vleyen,
Geen ootmoet, geen berouw, geen druck, geen deerlyck schreyen;
Al dat komt dan te laet, de pael is vast geset,
Wat hier de Rechter seyt dat is een stale wet.
Schoon iemant sich behelpt met veelderley getuygen,
De Rechter is te strengh, en 't recht is niet te buygen.
Hy spreeckt sijn vonnis uyt niet naer een ander seyt,
Vermits een yeders hart voor hem als open leyt.
Godt dient te zijn gesocht terwijl hy is te vinden,
Ghy, seylt te rechter stont en met bequame winden:
Siet, hier is nu de tijt die ons dient uytgekocht,
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En wat men namaels doet dat is om niet gesocht.
Ghy, gaet dan niet te werck gelijck de dwase maeghden,
Die werden niet gehoort hoewelse deerlijck klaeghden:
Ghy, spoeyt u tot het feest al eer de deure sluyt,
Want die hier komt te laet, die blijft'er eeuwigh uyt.
Die zijn gelijck het dient, die sullen zich vertoonen,
Die sal Godt gunstigh zijn en uyt genade kroonen,
Met glans die duren sal tot in der eeuwigheyt,
En dit sal overluyt hen werden aengeseyt.
Komt, komt, gezegent volck! mijns Vaders uytverkoren,
Genood tot dese feest al eer ghy waert geboren,
Besit het koninghrijck dat voor u was bereydt,
Eer dat het onderwerck des werelts was geleyt.
O vriendelijck gespreck! o soetheyt boven maten!
Veel soeter aen de ziel als duysent honigraten,
Wat salder voor een vreught dan rijsen in den mensch,
Die dan eerst hebben sal dien vollen hartenwensch?
Hoe sulje, lieve ziel, na desen tijt verlangen!
Hoe sult g'uw ouden vrient het lichaem dan omvangen,
En grijpen in den arm, als ghy dit nietigh stof
Sult fris en jeughdigh sien in Godes eeuwigh hof!
O wat is daer een heyl! beminde ziel, men vint'er
En leven sonder eut èn somers sonder winter,
En blijdschap sonder leet èn hooghheyt sonder pracht,
En liefde sonder haet èn dagen sonder nacht.
Daer heerst geen ouderdom, maer staêgh geswinde leden,
Daer is het diep geheym de woonplaets van de reden.
Gesontheyt sonder pijn en voorspoet sonder nijt,
En blijtschap sonder leet en vreughde sonder strijt.
Wat dient'er meer geseyt? wat wy en alle menschen
Begeeren tot vermaeck of immer konnen wenschen,
Sal hier te vinden zijn, en dat voor alle tijt:
Wel aen dan, staet'er naer, en dat met staêge vlijt.
Maer Godt te mogen sien in sijn oneyndigh wesen,
Waer van den rechten gront noit mensch en heeft gelesen,
Dat is de grootste vreught, die iemant dencken kan;
Schoon hier de werelt swijght, den Hemel klinckt'er van.
Maer seght nu, lieve ziel, wie sal hier toe geraecken?
Wie sal dit wonder heyl ten lesten mogen smaecken?
Het is soo wonder groot en buyten alle maet,
Dat dickmael ons gemoet hier op in twijffel staet.
Op datje nu ter tijt mooght recht verseeckert wesen,
Dat Godt uw schuldigh hert van zonden sal genesen,
Soo schort uw lenden op, en kiest een reyner baen,
Als uw verdwaelde jeught voor desen heeft begaen.
Laet ons dan, lieve ziel, ons innigh wesen siften,
En klaren ons gemoet van alle quade driften;
Op dat voortaen van ons niet kome voor den dagh,
Als dat aen onsen Godt bevalligh wesen magh.
Roept staêgh in uw gebedt: wanneer doch sal het wesen,
Dat ghy, almachtigh Godt! mijn ziele sult genesen?
Siet, dit uytwendigh deel is uyttermaten swack,
En 't is my nu voortaen gelijck een lastigh pack.
Wat ick op heden ben, staet wegh te zijn genomen,
Oock van de minste koorts die my sal overkomen:
Ick sie een haestigh lijck, ick sie, van heden af,
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Ick sie een swarte baer, ick sie een open graf.
Ick wacht uw salighheyt, ick wacht uw hooghsten segen,
Wat staet my, lieve Godt! wat staet my nu te plegen,
Wat staet my nu te doen, en dat tot uwen lof,
Eer dat ick henen ga en worde nietigh stof?
Mijn ziel! ons tijt verloopt, dus wilt u dapper haesten,
Ootmoedigh zijn voor Godt en weldoen onsen naesten:
Dat is voortaen een werck dat op uw wesen past,
Want dat stelt uw beroep en uw verkiesingh vast.
Laet daer op uw gemoet en al de zinnen wercken,
En houdt dat onse Godt uw voorstel sal verstercken.
O Godt! geeft aen mijn hert de voorsmaeck van de vreught,
Die na dit ydel vleesch de ziel dan eerst verheught!
Al wie boetvaerdigh is die moet op Godt betrouwen,
En op sijn vader-gunst als op een rotse bouwen;
Het is een laegh gemoet en nederslachtigh hert,
Dat noyt by hem versmaet of uytgesloten wert.
Hy roept: indienje zijt met sonden overladen,
Komt tot mijn lieven Zoon, hy sal uw hart versaden,
Verlichten uw gemoet van soo een swaren last,
En wat hy eens belooft dat staet gedurigh vast
Ghy meught dan, lieve ziel, op uwen Godt betrouwen,
De gunst u toebereyt en sal hem noyt berouwen;
En weest dan niet verschrickt, al zijn uw zonden groot,
Hy sal uw Trooster zijn, oock in uw hooghsten noot.
Siet, Godt sal nimmermeer van sijne tafel weeren,
Die in sijn harte voelt een yverigh begeeren,
Van gaven hier bequaem, van ootmoet, van berou,
En van een vast geloof, het grontstuck van 't gebou.
Wie hier toe naer den geest ten vollen is genegen,
Die heeft in sijn gemoet, die heest alreê verkregen
Dat wonderbaer juweel dat ons voor Godt vereert:
De mont der waerheyt selfs die heeft'et my geleert.
Die recht boetvaerdigh is, die mach tot Godt genaecken,
Hy sal hem voor gewis sijn gunste laten smaecken:
Niet die rechtvaerdigh schijnt, en sich daer op verlaet,
Maer een verslagen hert is Godts verkoren saet.
Siet, Godes eygen Soon die is tot ons gekomen,
En heeft te rechter tijt de menscheyt aengenomen;
Op dat hy met sijn leer, en door sijn heyligh bloet,
Ons zielen brengen sou tot aen het hooghste goet.
Hy spreeckt de sondaers aen: komt al die zijt beladen,
Komt in mijn zuyver bloet uw dorre ziele baden;
Dit leert hy over al, dit roept hy overluyt,
En 't is sijn eygen woort, en Godes hoogh besluyt.
Hy, die de sondaers roept en harer wil ontfermen,
Die sal hem gunstigh zijn, en sijner oock erbermen
Die nu boetvaerdigh is en alle sonden haet,
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En met de gantsche kracht tot sijn Verlosser gaet.
Hy die een herder is, en sijn verdoolde schapen
Soeckt uyt het woeste bos by een te mogen rapen,
Sou die wel eenigh vee onthouden sijnen stal,
Wanneer het evenselfs tot hem genaecken sal?
Neen, neen, soo doet hy niet, die schapen plach te hoeden;
Hy sal, in tegendeel, hy salse liever voeden,
En brengen in de kooy, gelijck een harder plach,
Op dit geen wreden wolf haer immer deeren mach.
En laet uw bange ziel met wanhoop niet beladen,
Maer neemt tot uwen troost het minste van de zaden:
Weet, dat een kleyn geloof oock Godt behagen kan,
Niet yder Christen mensch is stracx een deftigh man.
Siet, wat een swack gemoet wordt dickmael ondervonden
By die oock met de ziel aen Godt versegelt stonden:
Ghy daerom, treurigh hert, als ghy in twijffel staet,
Roept: Jesus, Godes Zoon komt mijn geloof te baet!
De loose Belsebul die wil ons dickmael siften,
En brenght ons in het hooft een deel verboste driften,
Maer Christus bidt voor ons, soo dat sijn boose list
Haer wit, haer oogemerck, haer slimme laegen mist.
Wat oyt de Duyvel brouwt, 't en sal hem niet gelucken,
Hy kan noyt eenigh schaep uyt Godes handen rucken:
Al is de kudde kleyn, veel lammers wonder teêr,
Het oogh dat voor haer waeckt, dat sluymert nimmermeer.
Wie dorst naer Godes heyl en hongert naer de waerheyt,
Die is van heden af deelachtigh aen de klaerheyt,
Die Godt sijn kinders sent als tot sijn's hertenwensch;
Wie hier recht dorstigh is, dat is een zaligh mensch
De swackheyt, lieve ziel, die van u dient gedreven,
Dat gay, die Godt alleen nu zijt gesint te leven,
En die sijn goeden wil met staêgen yver doet,
Noch eenigh wangeloof in uwen boesem voedt;
Dat ghy noch zijt beducht, dat Godt om uw gebreecken,
Die ghy noch in u voelt, voor eeuwigh magh versteecken:
Of dat sijn vadergunst, niet hier en over al
Al wat ons zaligh is ten vollen geven sal;
Siet, dit is twijffel slaen aen Godes eygen waerheyt,
Die in sijn heyligh Woort voor ons soo wonder klaer leyt:
Sijn goetheyt evenselfs wordt hier door als verdacht,
Van beyde, lieve ziel, dient ons te zijn gewacht.
Hoe, is 't niet over al in Godes boeck te lesen,
Dat hy een vroome ziel sal eeuwigh gunstigh wesen?
Ja, Godt spreeckt hier gestaêgh soo klaer en open van,
Dat yder dit geheym met handen voelen kan.
Hy sweert als met een eedt, van noyt te sijn verbolgen
Op hem, die sijnen wil genegen is te volgen.
Ghy, soo uw swack gemoet hier noch in twijffel staet,
Ontfanght dan noch een woort als voor den besten raet:
En laet, geminde ziel! uw oogen noyt ontwaecken,
Of wilt als op een nieuw tot uwen Godt genaecken.
Bidt hierom watje kunt, en houdt gedurigh aen,
En wilt op uwen Godt als op een rotse staen.
Ghy seyt ons hoeder, Heer! wy uw verdwaelde schapen,
Die moed' en dorstigh zijn, en naer uw zegen gapen,
En kloppen aen de stal. Ghy, opent haer het slot,
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Want even wat wy doen dat is op uw gebodt.
't Is uw gewoonte niet uw ooren toe te stoppen,
Als iemandt voor uw deur in ootmoet komt te kloppen:
Oock is my wel bekent, dat ghy niet stil en sit,
Wanneer een droevigh hart om uw genade bidt;
En die hen naer den eysch het soecken onderwinden,
Verkrijgen het geluck om u te mogen vinden;
En waerom meer geseyt? ghy toont ons over al,
Dat wie tot u genaeckt uw troost genieten sal.
Als ick mijn doen bemerck, dan ben ick buyten rade,
Mijn gansche troost alleen bestaet in uw genade:
Dat is mijn eenigh heyl, en soo my dat ontviel,
Soo wist ick geen behulp voor mijn benaude ziel.
Maer ghy hebt ons geseyt, en dickmaels oock gesworen,
Dat wie hier op vertrout noyt staet te zijn verloren.
Het is uw lieve Soon, het is sijn heyligh bloet,
Dat ons onweerdigh volck den Hemel open doet.
Hier op wil ick alleen mijn hoop en steunsel setten,
Laet dat geen swack gemoet of wanhoop my beletten;
En siet, met desen trooft soo reys ick onbevreest:
O Godt, als ick vertreck, ontfanght dan mijnen geest!
Nu heb ick noch een woort hier tot besluyt te seggen,
Ick laet'et yeder een met oordeel overlegden;
Doch wie het ondersoeckt, of wie het overleyt,
't Is even soo gebeurt, gelijck hier is geseyt.
Ick heb nu achtien jaer een lastigh pack gedragen,
Maer geen van mijn geslacht, of van mijn naeste magen,
En is op mijn versoeck, oock niet door mijnen raet,
Gebracht tot eenigh ampt, of eer, of hoogen staet.
De zegen die my Godt in tijdelijcke saecken
Heeft eertijts toegevoeght, en dickmael laten smaecken,
Quam niet uyt eenigh ampt dat ick eens had bekleedt,
De loon daertoe gestelt en was niet al te breet.
Dat my meest voordeel gaf, dat quam my van het dijcken,
Als wy den souten stroom bedwongen om te wijcken:
Hier kocht ick schorren toe, of langh verdroncken lant1),
Dat ick dien eygen tijt genoegh te koopen vant.
Ick vingh oock handel aen met Kloosters en Abdyen,
Om van den souten gront haer goet te mogen vryen,
En als, door Godes hulp, de zee was overheert,
Wiert somtijts onse pacht in eygendom verkeert.
Daer leyt een kleyn gehucht, dat Biervliet is geheten,
Hier voortijts hoogh beroemt, maer nu byna vergeten,
Het tienderecht aldaer quam my ten vollen toe,
Eerst kleyn, en daer na groot, en niemant weet'er hoe.

1) Dit is gevallen in 't beginsel van den twaelefjarigen Treves.
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't Was van geringe prijs al wat daer plagh te groeyen,
't Scheen water altemael wanneer het quam te vloeyen:
Al wat'er was ontrent was maer een dorre reê,
Zoo dat het maer en scheen een mishoop in de zee;
Maer als de Passageul, met haer verheven randen1),
Ten vollen was geslecht en lagh als dorre stranden,
Toen wies eerst Biervliet aen, vermeerdert door den vloet,
Soo wierde metter tijt de soute Gorsingh soet.
Siet, aenwas is een dingh, dat sonder ons gevoelen
Komt sijgen uyt de see en aen den oever spoelen,
Al schijnt het eerst maer sant en niet als enckel blick,
Het neemt gedurigh toe, en wert ten lesten slick,
En daer na wast'er gras; een stel van hondert schapen
Die kander naderhant haer noodigh voetsel raepen,
Tot dat het op het lest verandert sijnen naem,
En even metter tijt tot dijcken is bequaem.
Dit heb ick even selfs in Biervliet sien gebeuren,
Ey, waerom sal de mensch om Godes geessel treuren?
Siet, dat men misval noemt of wel een swaer verdriet,
Dat keert haest anders om, wanneer het Godt gebiedt.
Die van sijn kinders zijn, die moeten alle dingen,
Tot aen de woeste zee, tot aen de dorre klingen,
Al schijnt het anders niet als leet of droeve pijn,
Die moet het op het lest een heyl en zegen zijn.
De leeuw, het grousaem beest, dat Samson won verscheuren,
Daer sagh men metter tijt iet anders van gebeuren;
Want in den hollen balgh en uytgesperden mont,
Daer was het dat men wasch en soeten honingh vont.
Siet, Godt heeft even dit my laeten overkomen,
En ick was toen het viel van droefheyt ingenomen;
Maer als ick 't naderhant met oordeel over sagh,
Toen wrocht Godt even hier gelijck hij eertijts plagh.
De polders alle vier, die waren doorgesteecken,
De sloten, eertijts versch, dat waren soute kreecken;
De landen, eertijts gaef, die stonden opgespert,
Soo datse niemant sagh als met een droevigh hert.
Mijn ziel! wat u ontmoet, wilt staêgh op Godt betrouwen,
En wilt van ongedult uw sinnen wederhouwen:
Hy, die u heeft bewaert ontrent uw dommen tijt,
Die sal uw steunsel sijn nu ghy bouvalligh zijt.
Siet, Biervliet, hier gemeld, sijn in voorlede jaeren,
Door Godes hoogh beleyt, veel dingen wedervaeren:
Hier is een wacker volck al over langh geweest,
Gelijck men heden noch in d'oude boecken leest.
De stadt van Constantijn2) die kan het ons betuygen,
Sy most voor Vlaems gewelt haer trotse torens buygen,
De keyser Balduyn heeft uyt de naeste kust,
Doch meest uyt dese stadt, een leger uytgerust.
Dat heeft die groote stadt gewonnen van de Turcken,
Hoe seer sy sijn gewoon op hare macht te snurcken.
Want siet, het Biervliets heyr heeft moet en macht gehadt,
Te dwingen met gewelt die wijtberoemde stadt,
Haer vendels even selfs te rucken van de wallen,
Te springen van de muur, en in de stadt te vallen,
1) Passageul, Juffr Catahna: Polders gelegen by Isendijcke.
2) Constantinopelen.
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Het rot van Mahomet soo vinnigh op te slaen,
Dat niemant van den hoop en dorste blijven staen.
Siet, Biervliets burgery dat waren rappe gasten,
Gewoon oock in de zee te klimmen op de masten,
Die hebben even hier haer moedigh hart getoont,
Soo dat haer vroom bedrijf met zegen is gekroont.
Een schilt, dat weerdigh is om eeuwiglijck te leven,
Is om soo vromen daet aen Biervliet toen gegeven,
Ey siet, vier Grieksche Beên ontrent een bloedigh kruys
Droegh dit manhaftigh volck haer tot een wapen t'hujs.
De groote Balduyn heeft Godt des lof gegeven,
Mits hy door sijn behulp tot keyser was verheven.
Wel Biervliet, sooje Godt sijn eere geven wilt,
Vernieut nu dit geluck, en voert noch desen schilt.
Noch heeft hier seecker man een dienstigh stuck bevonden,
Dat in den ouden tijt geen vissers oyt verslonden;
Het was een noodigh werck en niet voor ons alleen,
Het baet tot heden toe de werelt in 't gemeen.
Den haringh die men vingh en kou niet lange duren,
En scheen maer kost te sijn voor onse nageburen:
Want soo men desen visch hout weynigh dagen lanck,
Soo wordt hy gansch onnut en is maer enckel stanck
Maer Beuckels heeft voor eerst den haringh leeren kaecken3),
Dat is van allen slijm de vis gesuyvert maecken:
En als dat was gedaen, soo nam hy matigh sout,
Dat alle dingh bewaert en in sijn wesen houdt,
Dat stroyd' hy in een vat, en daer uyt is begonnen,
Te packen desen visch in wel gemaeckte tonnen;
Een stuck van groot gebruyck, want daer uyt is geschiet,
Dat oock het verste lant sijn nutten vond geniet.
Wel Beuckels, weest gegroet! uw graf dat dient verheven,
Op dat uw goede naem hier na sou mogen leven:
Het is een out gebruyck: hy dient te sijn vereert,
Die aen onkundigh volck bequame dingen leert.
Nu Biervliet, schept een moet, want ghy begint te groeyen,
Uw winter is voorby, ghy sult eens weder bloeyen.
Men siet het menighmael, dat na een lange druck,
Godt weder zegen geeft, en sendt een groot geluck.
Maer uyt dit dijckers werck, hoe kan het anders wesen?
Is menigh swaer proces en hart verschil geresen,
Waer van ick heden selfs wel achtien tellen kan,
Die ick òf voor het hof òf ander rechter wan.
Maer dit was niet genoegh, want als de soute landen
Nu waren vers gemaeckt en dat met vaste banden,
Soo viel men aen den bouw, en saeyd'er koolsaet in,
En was't geen harden vorst, soo bracht het goet gewin.
Maer was de winter scherp, en dat de jonge spruyten
Bevrosen op het velt te midden in de kluyten,

3) Willem Benckels, Borger tot Biervliet, is geweest de eerste vinden van 't Haringh kaecken.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

881
Dan gingh men met het lant een ander voordeel doen,
Men saeyd'er winter-garst, of Vlaemsche sucrioen,
Of vlas of roode terw, naer d'onervaren lieden
Of brachten in het hooft, of oock met oordeel rieden;
En was dan 't edel graen ter beurse wel gewilt,
Soo was ons vorigh leet van stonden aen gestilt.
Geen stadt heeft my verrijckt, geen staet heeft my gegeven,
Daer op ick nu ter tijt mach stil en matigh leven;
Geen handel gaf my winst, geen Indisch gulde reê,
Godt heeft my goet verschaft als midden uyt de zee.
Hem sy voor eeuwigh danck! Ick ben door hem bejegent,
Als door hem Israel voor desen is gesegent.
Hy deed eens 't roode meyr als vast gebreydelt staen,
Op dat'er Abrams volck mocht vry en seker gaen.
Maer als daer Pharoos heyr, en al haer wapens bloncken,
Soo is dat moedigh volck tot in den gront gesoncken;
In voegen dat de vorst, die maer op voordeel dacht,
Is in den souten stroom ellendigh omgebracht.
Siet, t'wijl ick heb gedijckt heeft Godt de zee gedwongen,
Soo datse tegen ons noyt uyt en is gesprongen;
Ja, dat men noyt een storm op onsen dijck vernam,
Het water was gedwee gelijck een tanger lam.
Daer isser veel geweest, die hebben willen dijcken,
Maer hebben voor de zee met schade moeten wijcken:
Soo dat haer beste goet, haer gelt, en gansche macht
Is door een swacken dijck heel in den stroom versmacht.
De zee en haer gevolgh, een woonplaets van de winden,
En laet haer niet te licht door menschen handen binden;
Hier wort niet uytgerecht als met een groot gewelt,
Door kloeck en handigh volck, en dat niet sonder gelt.
Ick heb my noyt bemoeyt om wel te leeren kuypen,
'k En hebbe niemandts ampt oyt willen onderkruypen.
Oock heb ick uyt den staet mijn voordeel noyt gesocht,
Geen schat daer uyt vergaêrt, geen landen aengekocht.
Een hoopje sants alleen met groente nu bewassen1),
Dat heeft my recht gedocht op mijn beroep te passen,
Om dat het niet te ver, maer by den Hage lagh,
Daer yeder met gemack en veerdigh komen magh:
Dit heb ick aengekocht, dit heb ick laten bouwen,
Dit heb ick menigh jaer met kosten onderhouwen:
Hier vind ick mijn vermaeck als in het enckel sant,
En waer sich Hollandt streckt heb ick geen ander lant.
De staet heeft, door versoeck, aen my de macht gegeven
Dat ick hier buyten sorgh magh onbekommert leven;
Ja, heeft my toegestaen, vermits mijn ouden dagh,
Dat ick nu binnens huys een tempel bouwen magh;
Dit's even soo geschiedt, nu heb ick wijse lieden
Die mijn en mijn gesin haer dienste komen bieden,
En spreecken Godes woort met ongehoorde vlijt,
Hier nood' ick yeder een die hier begerigh sijt.
Hier rest nu noch een stuck, dat ick schier hadt vergeten,
En 't is nochtans een stuck dat ick behoor te weten:
Siet, in de kloosterkerck heb ick een graf gekocht,
En daer is overlangh mijn huysvrouw in gebrocht.
O Godt! laet even daer voor my een rustplaets wesen,
1) Sorgh-Vliet.
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Als ghy van 't ydel vleesch mijn ziele sult genesen,
En om daer haest te sijn, des ben ick nu belust,
Mits daer mijn wederhelft en haer gebeente rust.
Doch soeck ick niet alleen om daer te zijn begraven,
Maer wens beneffens haer mijn ziel te mogen laven
Met konincklijcke dranck, die Christus heeft gemenght,
En die hy nu ter tijt de reyne zielen schenckt;
Ja, Godt te mogen sien in sijn oneyndigh wesen,
Dat noyt een eenigh mensch ten vollen heeft gepresen,
Dat oock de beste ziel noyt recht en heeft bedacht,
Maer tot op heden toe met groot verlangen wacht.
Wel aen nu, lieve ziel! wilt u reysvaerdigh maecken,
Om 's hemels eeuwigh heyl met haest te mogen smaecken:
Leght wat het vleesch gelijckt en alle lompen af;
En acht de werelt selfs niet meer als enckel kaf.
Maeckt staêgh, wat ghy bedrijft, by Godt te mogen wesen,
En wilt om soo te doen sijn woort gedurigh lesen:
Bouwt hier op uw geloof, want 't is een vaste gront,
Waer door ghy met den geeft tot hem genaecken kont.
Bouwt in uw hart een kerck, en offert uw gebeden,
En woont in dat vertreck als met de gansche leden:
Ghy kont des Heeren werck met stille sinnen doen,
Of op een dorre strant, of in het jeughdigh groen.
Ghy kont uw beste pant gestaêgh aen Godt bevelen,
Of daer de jonckheyt malt, of daer de kinders spelen.
Hebt staêgh, alwaerje zijt of wat een ander doet,
Den Hemel voor het oogh, en Godt in uw gemoet.
Spreeckt met hem, draeght hem op bywylen droeve klachten,
By wylen wederom uw soetste nagedachten,
Beveelt hem uwe ziel alwaer het wesen magh,
Al waer het duysentmael, en dat op eenen dagh.
Seght tot hem: lieve Godt! wanneer doch sal het wesen,
Dat ghy mijn treurigh hert ten vollen sult genesen?
O geeft, dat ick voortaen geen werelt meer en ken,
Mits dat ick maer alleen aen u versegelt ben.
Och, of ick nu eens mocht geheele dagen weenen,
Maer niet om bange pijn aen lijf of dorre beenen,
Want dat, naer mijn begrijp, is maer een slecht bedrijf,
Dat kinders kunnen doen en oock een treurigh wijf.
Ick wensch een heyligh nat oock met geheele plassen,
Dat eertijts Godes Soon de voeten heeft gewassen.
Ick wensch een tranenvloet, een soet en krachtigh vocht,
Dat u mijn danckbaer hert eens recht betuygen mocht.
Mijn ziel in tegendeel, onthoudt u van te weenen,
Als ghy iet quaets gevoelt aen 't lijf of aen de beenen:
Neen, neen, om soo een quaet en stort niet eenen traen,
Maer weent van herten, weent, als ghy hebt quaet gedaen.
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Laet dan, gelijck een beeck, uw tranen nederschieten,
Al is het droevigh nat, ten sal my niet verdrieten:
Ons tranen, soo gestort, die geven meerder deught
Als al wat blijdschap hiet, te midden in de vreught.
Maer ghy, almachtigh Godt! als ghy sult dienstigh vinden
Dat ghy van desen romp mijn ziele sult ontbinden,
Laet dan uw soeten troost van my niet verre zijn:
Vermeerdert mijn geloof en mindert alle pijn!
En als mijn moeden geeft sal uyt de werelt scheyden,
Soo laet hem uyt het stof tot uwen throon geleyden,
En doet ons dan de gunst, om Christi suyver bloet,
Om staêgh te mogen sijn ontrent het hooghste goedt.
Maer tot op heden noch is my hier plaets gegeven,
Om met een stil gemoet mijn dagen af te leven;
Op, doffe sinnen, op! en klimt tot uwen Godt,
Al wat de wereld geeft en is maer enckel spot,
Maer enckel spoockery, die voor ons menschen oogen
Iet dat vry wonder schijnt by wijlen komt vertoogen:
Maer, als men 't recht doorsiet, wat is het dat men vint?
Een schim, een roock, een wolck, een damp en schrale wint.
Wanneer in Godes woort een stil en rustigh leven
Voor ons werd afgemelt, en naer den eysch beschreven,
Soo wordt de wijngaertranck, ter eeren van het velt,
Soo wordt de vijgeboom gemeenlijck voorgestelt;
En onder 't groene loof van dit gewas te rusten,
Dat hielt men toen ter tijt als voor gewenste lusten:
Dies hiet gantsch Israël, oock in 't beloofde lant,
Haer soetst' en beste tijt wanneerder wiert geplant.
Men sprack van geen tapijt of diergelijcke dingen,
Geen leer met gout bedeckt, die in de kamers hingen,
Het lant en sijn gevolgh, een vry en open locht
Was toen het schoonste dingh dat iemant wenschen mocht.
Ick neem op desen voet het velt en buytenleven,
Dat my, na langen tijt, ten lesten is gegeven:
Dies bid ick mijnen Godt, als uyt mijn's herten gront,
Dat ick het hebben magh tot aen mijn leste stont.
De wijse Salomon, tot aen sijn oude dagen,
Eer hy in vremt bejach met vrouwen was beslagen,
Nam dickmael sijn vermaeck oock in het minste kruyt,
Dat uyt een schrale gront of uyt de muren spruyt:
Hy sprack van houtgewas gesproten aen de stroomen,
Van hagen om den thuyn, van hooge cederboomen;
Hy sprack van alle dingh, en op soo vasten gront,
Dat yeder die het las in all's verwondert stont.
Wel, heeft die groote vorst soo goeden smaeck gevonden
In kruyden, boomgewas, en wel beplante gronden;
Een vorst, die krijgen kon, en had in sijn gebiedt
Al wat tot vreughde dient en al dat wellust hiet:
Soo schijnt in dit bedrijf al vry wat soets te wesen,
Om dat de wijsten selfs den lantbouw wonder presen;
Mijn ziel, danckt onsen Godt, dat, in uw dorren tijt,
Ghy noch in groente woont, en niet te dor en sijt.
Dies vangh ick heden aen en segh: Oneyndigh wesen!
Almachtigh eeuwigh Godt! naer waerde noyt gepresen,
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In u alleen bestaet de welstandt van den mensch,
In u alleen bestaet mijn troost en hartenwensch.
Ghy hebt een wichtigh pack van desen hals genomen,
Daer ick langh had gewenst eens af te mogen komen,
Nu, door uw vadergunst, ben ick'er van ontlast,
En heb oock dese plaets die op mijn wesen past.
Wat heb ick nu te doen als u alleen te dancken,
Tot ick bewonen sal een huys van seven plancken?
Als u met rechten ernst te bidden evenstaêgh
Van my te willen doen, daer van ick heden klaegh?

Besluyt.
Siet daer een kort begrijp van al mijn vorigh leven,
En 't sal misschien iet goets aen iemant konnen geven:
Maer soo ick desen wegh noch eenmael had te gaen,
Ick dede menigh dinck dat nu is ongedaen.
Oock liet ick dit en gunt, dat ick heb ondernomen,
Om dat het naderhant my qualick is bekomen,
Eylaes! des menschen breyn is maer een swacke stof,
Mijn ziele, weest bereyt en scheyt'er willigh of.
Wel, al dat is geweest en noch veel hondert saecken,
Daer van ick geen gewagh hier ben gesint te maecken,
Maer hoe het eertijts gingh, en wat ick heb gedaen,
't Sy blijdschap of verdriet, het is voorby gegaen.
O Godt! geeft my gedult, dat ick uw vaderslagen
Ontrent mijn ouden dagh, magh bly en willigh dragen:
Ick segh u grooten danck, uyt al mijn gantsche kracht,
Dat ghy uyt enckel gunst mijn wedom hebt versacht.
Ick heb van overlangh niet weynigh vaste panden
Van uwe gunst gevoelt, ja, lieffelijcke banden
Die ghy tot mijnen troost hebt menighmael gedaen:
Daer is, o rijcke bron, daer is geen tellen aen.
Want toen ick vyant was van tucht en goede zeden,
En rende buyten spoor als met de gantsche leden,
Ja, toen ick naer de dood niet groote passen liep,
Toen was het dat uw gunst my uyt het duyster riep.
Dies ben ick vry gestelt van veelderley gevaren,
Die over mijn bedrijf gantsch hoogh geklommen waren,
Ja, helden tot verderf, en des al niet-te-min,
Ick vont'er metter tijt geluck en voordeel in.
Segh tot mijn innigh hart: en wilt niet langer beven,
Mijn zoon, hebt goeden moet! uw zonden sijn vergeven:
Op dat ick van de dood, of van de helsche pijn
Geen angst meer op en vat, of meer bevreest magh zijn,
Voor al, laet uwen geeft in my soo krachtigh wercken,
Dat ick naer rechten eysch mijn afscheyt magh bemercken,
Op dat ick wel bereyt magh wesen tot de reys,
Als ghy my sult ontdoen van dit ellendigh vleys.
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DEN 10en NOVEMBER 1658, BEGIN VAN HET 82e JAER LEVENS
Hier dient nu by gevoeght wat my is wedervaren,
Tot dat mijn tijt begon de twee en tachtigh jaren;
Maer eer het jaer verliep, soo had ick yet bedocht
Dat even metter daet by my is uytgewrocht:
De herders van de kerck, hier in den Haegh geseten,
Die bad ick altemael by my te komen eten;
Sy deden mijn versoeck, en quamen al gelijck,
En sagen met vermaeck dit sandigh koninckrijck.
Na dat een yeder zat, en dat'er was gebeden,
Soo wierd de kost gesaust met soete tafelreden:
Al duerde dit gespreck, en oock de maeltijt lanck,
Noch wert'er niet een mensch gedrongen tot den dranck.
De tafel wiert geciert met alderhande kruyden,
Gelijck men plagh te doen aen nieu gehoude luyden;
Soo dat men in het groen en in het bloemgewas
Niet slechts mijn naem alleen, maer oock mijn jaren las.
Het boeck, dat voor een tijt by my was uytgegeven,
Daer nu mijn huysbedrijf is naerder in beschreven,
Was toen eerst versch gedruckt, en cierlijck toebereyt,
Dat heb ick voor het lest mijn gasten voorgeleyt.
Want als de tweede reis de spijs werd wegh-genomen,
Soo heb ick dit geschenck te voorschijn laten komen;
En stracx verscheen mijn klerck, die las daer overluyt
Wat ick een yeder schonck en wat het al beduydt:

Gedicht:
Aen de eerwaerde, hooghgeleerde, godsalige, D.D. Eliasar Lotius.
Cornelis Triglandt. Caspar Streso. Tobias Tegneus. Hermannus van
der Linden. Jacob Stermont. Godofridus Lamotius. Bartel van
Rentergem.
Waer by waren D.D. Daniel Croeser, predikant tot Rijswijck, ende
Hermanus Tegneus, blyde extraordinaris bedienaers van mijn ende
mijn gesin op Zorgh-vliet.
Siet, vaders! hier een kleyn geschenck,
Dat u, als ick het recht bedenck,
Of in der daet, of naer den schijn,
Misschien mocht vremt of seltsaem zijn.
Maer hoort, al eerje dat besluyt,
Wat dit mijn kleyn geschenck beduyt.
Doch wat'er is dat siet men hier:
Den grootsten hoop die is papier,
Een stoffe van een weecken aert,
Die gansch beswaerlijck wert bewaert;
Het tweede deel is enckel glas,
Dat breeckt gemeenlijck wonder ras.
Och wat is 't dat ick geven kan?
De gift is juyst gelijck de man;
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't Geschenck gelijckt hem die het geeft,
Die nu sijn lesten tijt beleeft,
En is daerom oock wonder swack;
Dies, schoon hy oock op heden brack,
En scheyde van het ydel vleys,
Het ginck hem naer den rechten eysch.
Maer ghy siet oock hier voor u staen,
Een tuygh daer sout wert in gedaen;
Een dingh van wonder groote kracht,
Daer voor het al de werelt acht,
Vermits het uyt sijn eygen aert
Veel nutte dingen langh bewaert.
Vraeght ghy nu al wat dit beduyt?
Soo hoort hier op een kort besluyt:
Het eerfte deel van dit present
Past juyst op hem die u het sent;
Dies is 't geschenck gelijck als hy,
Want 't glas is noyt van breken vry.
Maer wat belanght het tweede deel,
Dat acht ick als een dier juweel;
Want 't is een woonhuys van het sout,
Dat alle dingh in wesen houdt.
Dit wordt u, vaders, toegepast,
En dat besluyt gaet wonder vast:
Want Godes Soon, met eygen mont,
Die leyt dit voor een wissen gront,
Dat ghy zijt als des werelts sout,
Dat Godes dienst in wesen hout.
Want als men mist uw reyne leer,
Ons reuck die stinckt oock voor den Heer;
En als het sout is krachteloos,
Soo wordt de gantsche wereld boos.
Het gaet dan naer mijn oordeel vast,
Dat dit geschenck ons beyde past;
Dies wil ick dat een yder houdt
My voor het glas, u voor het sout.
Hoort nu, wat ick van u versoeck,
Of voor dit nevensgaende boeck,
Of wel ter eeren van de kunst;
Geeft my wat tot uw wedergunst,
Doch niet dat uwen dienst belet:
Maeckt ons een deel van uw gebedt.
J. CATS.
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Weergalm.
Ex tempore.
Mijn heer, 't glas ons vertoont is spiegelglas in schijn,
Och, of 't in tijd en deught ons mocht een voorbeeld zijn!
Godt maeck' ons 't ware zout, en zout' uw levens krachten,
Om hem en u noch langh gedienstigh op te wachten.
J. STERMONT.
De vaders al gelijck, die hebben aengenomen
Mijn Christelijck versoeck ten vollen na te komen,
En my wiert noch een wensch van yeder een gedaen,
Dat ick met vollen troost ten grave mochte gaen.
Nu kom ick, hooghste Godt! voor u my nederlegghen,
Om uyt mijn diepste mergh u danck te mogen segghen,
Dat ghy my, sondigh mensch, soo dickmael hebt gespaert,
En oock van ongeval soo menighmael bewaert.
Dat ghy my, nietigh mensch, soo langh hebt laten leven,
En aen my menigh heyl voor desen hebt gegeven;
Want boven dat de tijt my wijser heeft gemaeckt,
Soo heb ick over al uw gunste noch gesmaeckt.
Ey siet, van al dit volck heb ick de meeste jaren,
En sta oock wonder schrap, om haest van hier te varen:
Doet my nu dese gunst, dat ick magh veerdigh staen,
Om met een stille ziel van hier te mogen gaen.
Ick heb in rechten ernst nu eerstmael waergenomen,
Hoe veelderhande goet van u is afgekomen,
Ja, van uw hoogen troon in dese borst gedaelt,
Dat even nu ter tijt hier dient te zijn verhaelt.
Ick hebbe metter tijt ten lesten konnen leeren,
Hoe al dat blijdschap hiet kan veerdigh ommekeeren:
En hoe, wat aen den mensch òf schoon òf heerlijck schijnt,
Gelijck een dunne mist van stonden aen verdwijnt.
Ick heb'er veel gesien in staet en eer verheven,
Die van een hoogen troon ter neder sijn gedreven;
Ick kenne menigh mensch die nu gaen bidden moet,
Schoon dat hy onlanghs swom in vollen overvloet.
Wie heeft'er niet gesien die als van liefde brandden,
En na een soeten tijt van koude klippertandden,
En riepen overluyt, ook wel het naeste jaer.
Och, of ick van de trouw en 't wijf ontslagen waer!
Ick heb soo langh geleeft, dat ick nu kan bemercken,
Hoe ydel dat het is, wat al de menschen wercken;
En dat het dwaesheyt smaeckt oyt vast te blijven staen
Op dingen, die in haest als wint daer henen gaen.
Ick kan, Almachtigh Godt! ick leere my gewennen
Des werelts los beleyt en haer bedrogh te kennen:
Dit heeft de lange tijt ten lesten my geleert,
Dies heb ick van het stof mijn zinnen afgekeert.
Die naer der aerden gaen en tot den hemel reysen,
En mogen niet te veel op aertsche dingen peysen;
Elias, als hy sagh den glans van 't Hemels vier,
Voer op tot sijnen Godt, maer liet sijn mantel hier.
Al wat de mensch besit dat moet hier onder blijven,
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Een ander moet na hem den aertschen handel drijven.
O Godt! doet my de gunst, dat ick mijn lesten dagh
Met Christelijck gedult ten lesten groeten magh.
Een recht godsaligh mensch heeft veelderhande saeken,
Die oock een slecht gesel geluckigh konnen maecken;
Hy wordt ons voorgestelt gelijck des Heeren vrient,
Die hem met groot vermaeck van sijn geselschap dient.
Geluckigh is de mensch, die al sijn vuyle sonden
By Godt gesuyvert zijn door Christi reyne wonden:
Want hy is die voortaen geen dood of Hel en vreest,
Vermits hy wordt getroost door Godes eygen geeft.
Geluckigh is de mensch, en dat in volle leden,
Die Godt omtrent hem vint alwaer hy komt getreden;
Die tot hem in den geeft of met den monde spreeckt,
En roept hem om behulp, wanneer hem iet ontbreeckt;
Die na een lange reys komt uytter zee gevaren,
Al wordt hy op het lest geslingert van de baren,
En van den wint gequelt, soo dat sijn swacke boot
By wijlen dapper helt of krijght een harde stoot;
Hy lijdt het met gedult, vermits hy siet de kusten,
Daer hy na korten tijt sal lange mogen rusten:
Hy siet het vaderlant, en daer een stille reê,
Dies doet hy groote vlijt te raecken uyt de zee.
Een mensch die jaren heeft, dient even soo te wesen,
Men lijt wel bitse zalf om haest te zijn genesen:
Al brenght den ouden dagh ons dickmael harde pijn,
Waerom des ongesint? ten kan niet anders zijn.
Seght, als de leste storm sal over sijn gedreven:
Stiert recht naer 't vaderlant, daer is een beter leven,
Daer is het weder kalm en sonder harde wint,
Daer is het dat men troost en rechte stilte vint.
Maer siet, den ouden dagh werd menighmael gepresen,
Om datse van de dood een bode schijnt te wesen:
Dit heeft wel eer geseyt een wijs, doch heydens man,
Maer wat ons troosten moet, daer wist hy weynigh van.
De gront, waer op wel eer des werelts leste dagen
De menschen met verdriet en met verschricken sagen,
Was omdat haer de ziel maer scheen een nietigh dinck,
Dat met een ydel vleesch geheel te niete ginck.
Maer wy, die Godes woort heeft beter onderwesen,
En die een vasten troost in sijn beloften lesen,
Die weten dat de dood alleen het lijf ontbindt,
Ja, dat ons na de dood het leven eerst begint.
Daer was een ander school, die had daer tegenreden,
Die niet het eerste volck en haer gevoelen streden;
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Sy meynden dat de dood de menschen dienstigh was,
Om datse van verdriet een yeder een genas;
Ja, als'er eenigh mensch was uyt het vleesch gevaren,
Dat hem dan geen gequel noch leet kon wedervaren;
Maer dat is als voorheen een quaden gront geleyt,
Vermits Godts heyligh woort al vry wat anders seyt:
Dat leert ons, hoe het volck sal pijn en straffe lijden,
Die in haer levenstijt de zonden niet en mijden;
Ja, dat haer swaer verdriet en droevigh ongeval,
Niet voor een tijt alleen, maer eeuwigh duren sal.
Doch hoe òf dees òf die van desen handel praten,
Den grijsen ouderdom die kan de menschen baten;
Vermits hy metter tijt, en na soo langen dagh,
Door swackheyt van het vleesch, eens beter worden magh.
Doch wat wy van dit werck in oude boecken lesen,
Een rijpen ouderdom behoort te sijn gepresen;
Dies, hoe men al dit werck òf wendt òf ommekeert,
Een mensch die lange leeft die wordter door geleert.
Almachtigh Hemels Vorst! hoe dient uw naem gepresen,
Dat ghy my, zondigh mensch! die weldaet hebt bewesen,
Dat ick soo wonder hoogh in jaeren ben gegaen,
Dat van mijn naeste bloet noyt iemant heeft gedaen.
Ach! soo ick dese gunst niet wel en sou gebruycken,
Hoe sou ick oyt met troost mijn oogen mogen luycken?
Hoe sou ick oyt bestaen voor uwen rechterstoel?
Waer sou mijn woonplaets sijn, als in den Helschen poel?
O Godt! wilt dese ziel door uwen geeft verstercken,
En maeckt haer recht bequaem tot tucht en goede wercken,
Op dat ick na den tijt en na mijn lesten dagh,
Het ware vaderlant met vreught beseylen magh.
Geeft my geen ander werck als staegh te mogen dencken,
Hoe dat ick mijne ziel aen u sal mogen schencken;
Dat is met alle kracht te doen wat u behaeght,
Terwijl mijn dorre romp dit aertsche wesen draeght.
Geeft my oock volle kracht u recht te mogen eeren,
En van het aertsch bedrijf mijn zinnen af te keeren:
Of ben ick des onnut in dit ellendingh dal,
Soo geeft my nu de vreught die eeuwigh duren sal.
Wel aen, kleynhartigh mensch! ick hoor u dickmael klagen
Van onrust in der nacht en van bedroefde dagen:
Ey, waerom soo verstelt om druck of bange pijn?
Sy, mits ons ouden dagh, en kan niet lange zijn.
Wout ghy daeghs lustigh zijn en sonder pijne slapen,
Mits ghy van beter stof u meynt te zijn geschapen,
Als iemant van het volck? of dat den ouden dagh;
Op heden beter is als sy voor desen plagh?
Neen, dat is ongerijmt; 't is nut, dat oude dagen
Niet altijt bly en zijn, maer hare swackheyt dragen;
Op dat dan onse geest moght seggen tot het vleys:
Maeckt pack en sack gereet, en stelt u tot de reys.
Den swacken ouderdom heeft veelderley gebreecken,
Die in ons kranck gestel of hier of elders steecken;
Gansch weynigh is het volck dat hier van niet en klaeght,
En sonder ongemack het lijf ten grave draeght.
Hoe wilje beter kans of voordeel hier genieten,
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Als groote prinssen selfs en al die menschen hieten?
Al dat is enckel raes, ey lieve, swijght'er of,
Wy zijn van eender aert, dat is: van nietigh stof.
Maer noch kan ons de pijn veel nutte dingen leeren:
Sy leert ons met gewelt ons tochten overheeren,
Sy leert ons menighmael meer als een deftigh man,
Of door een heyligh boeck òf tongh, ons leeren kan.
Sy leert ons, boven al, het ydel vleesch versaecken,
En naer den Hemel gaen, en tot den Schepper naecken.
Ghy, roept den Schepper aen, en bidt hem om gedult,
Ick weet dat ghy het leet dan beter dragen sult.
Wel, komt'er eenigh leet of pijne nu te rijsen,
En weest niet ongesint, maer wilt den Heere prijsen,
Vermits u nu ter tijt die bootschap wordt gedaen,
Dat ghy sult uyt het stof en tot den Schepper gaen.
En dit is klaer geseyt: wilt op uw saken letten,
Uw huys en huysgesin in goeden stant te setten,
Maer, boven alle dingh, wat aen uw ziele schort,
Nadien Godt dit gepeys in uwe sinnen stort.
Al wie op rotsen gaet en kijckt dan naer beneden,
Ontdeckt niet als gevaer alwaer hy komt getreden;
Want mits hy onder hem een diepen afgront siet,
Ontdeckt hy niet dan schrick, en vint'er anders niet.
Hy most, in tegendeel, sijn oogh niet laten dalen,
Maer slaen een staêgh gesicht ontrent de sonnestralen,
Ontrent het helder licht, en 's hemels schoon cieraet:
Dat is in dit geval al ver den besten raet.
Siet naer den Hemel toe, en prent in uw gedachten,
Wat ghy, na korte pijn, voor eeuwigh hebt te wachten;
't Is maer een korte pijn die u te lijden staet,
Wat leet kan hem geschiên die naer den Hemel gaet?
Een handigh medecijn laet wel een yser gloeyen,
Om eenigh vuyl geswel of wonde toe te schroeyen;
En schoon hem die het lijdt de pijne dapper quelt,
De meester wordt bedanckt en krijght oock louter gelt.
Een mensch die drancken neemt, sal neus en oogen stoppen,
Om soo een vinnigh nat te beter in te kroppen:
Of schoon dat hem het kruyd geweldigh tegen staet,
Noch doet hy 't lijckewel als hem de meester raedt.
Hy weet, dat hem de gal sal worden afgedreven,
En dat hy naderhant sal blijder mogen leven;
En siet, op desen troost neemt hy het bitter in,
En schoon sijn mage walght, hy drinckt het niet-te-min.
Siet, soo behoort de dood by ons te sijn gedragen!
Waerom sal eenigh mensch aen Godt hier over klagen?
Ey siet, de slange treckt haer oude vellen uyt,
En komt dan aen den dagh met eene nieuwe huyt.
De dood komt ons te hulp en als uyt Sodom halen,
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En leyt ons metter hant aen Soars koele dalen;
De dood is als een by, die prick noch angel heeft,
Soo datse sonder prick alleen maer honigh geeft.
Wel aen, genadigh Godt! ick geef u dese leden,
Ick geef u dese ziel, met ootmoet en gebeden,
Of schoon het dertel vleesch bywijlen bijster klaeght,
Ghy, doet met desen romp gelijck het u behaeght.
Ick hoop op uwen troost, al most ick heden sterven,
Ick weet uw vader-gunst en sal my niet bederven;
Verhoort doch mijn gebedt, als ghy my straffen zult,
En siet mijn swackheyt aen, en geeft my recht gedult.
Al heeft de grijse tijt veel ongelegentheden,
Of door een koude maegh òf swackheyt in de leden,
Weet, dat ick met gedult nu al verdragen moet,
Is 't aen het lichaem quaet, het is de ziele goet.
Siet, wat u overkomt, uw geesten op te wecken,
En maeckt'er eenigh heyl of voordeel uyt te trecken,
Het sal in uw verdriet of in uw sware pijn,
U eenigh voordeel doen, meer als de medecij
Dit dient my tot een spoor om soo te mogen leven,
Dies wil ick tot het werck mijn gansche krachten geven.
Wel, hoort dan, lieve ziel! wat oude luyden past,
En stelt al wat hier volght in uw gedachten vast:
Hebt staêgh een open hart ontrent den rechten armen,
En laet een winterkleet haer koude leden warmen;
Hebt noyt gesloten oor al waerder iemant klaeght,
Het is een offerwerck dat Gode welbehaeght.
Men brenght aen onsen Godt voortaen geen offerhanden,
Men siet geen os of schaep op sijnen outaer branden;
Ghy, doet veel menschen goet, schoon dat'er niemant klaeght,
Dat is een offerwerck dat Gode soo behaeght.
Wel, waer toe dient gewin, waer toe onmatigh sparen,
Voor een die 't eynde siet van sijn verloopen jaren?
Wil hy noch swaerder pack op hals of schouder laên?
Wat teergelt soeckt hy noch? sijn reys is al gedaen.
Maer soo hy voorraet soeckt die hem kan voordeel geven,
Dat is een stil gemoet, dat is een beter leven,
Dat is den ouden mensch te drijven uyt den geeft,
Dit opent aen de ziel het eeuwigh bruylofts-feest.
Hier naer dient uytgesien als met gestaêge sorgen,
En geensins uytgestelt tot aen den naesten morgen;
Dat is voor dese reys geen onbequame last,
Want 't is een bruylofts-kleet dat aen de ziele past.
Ick moet, geminde ziel, hier noch verscheyde saecken
Uytbrengen tot besluyt, en u gedachtigh maecken;
Het is bequame stof die yder dienen magh,
Maer dienstigh boven al ontrent den ouden dagh:
Godt vreesen, boete doen, sijn quade lusten straffen,
Te strijden met het vleesch, zijn feylen af te schaffen,
Tot yder eens behulp gedurigh veerdigh staen,
Noyt met een gram gemoet des avonts slapen gaen:
In pijn geduldigh zijn, ons dristen overheeren,
Ons afscheyt uyt het vleesch gedurigh beter leeren;
In 't korte, niet te doen als dat ons wel betaemt,
Om noyt tot ons bederf voor Godt te zijn beschaemt.
En wilt van nu voortaen geen aertsche dingen achten,
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Maer let hoe datje staêgh uw afscheyt sult verwachten,
En hoe met stillen geeft van hier te mogen gaen,
En even sonder schrick voor Godt te mogen staen.
Dit is nu recht een werck dat by u dient te wegen,
En dat uw gantsche kracht voor al behoort te plegen;
Ghy, stelt dan achter rugh al wat u hier belet,
En roept hier op tot Godt, ja, met een staêgh gebedt.

Vervolg van mijn leven, begonnen met den eersten january 1659.
Maer siet, hoe ras verloopt de wagen van der zonnen!
Een nieuw, een ander jaer is wederom begonnen;
Dat vluchtigh hemels radt en kan niet stille staen,
Het heeft sijn vollen, loop op heden afgedaen.
Nu laet u, lieve ziel! geen sonne meer beschijnen,
Of denckt, dat heden selfs uw leven kan verdwijnen,
Ja, dat het minste deel oock van den kortsten dagh
U in het duyster graf ter neder leggen magh.
Laet nu geen ure tijts, geen oogenblick verloopen,
Of siet den mitten tijt ten nausten uyt te koopen;
Waer ghy oyt reysen meught of u ter neder set,
Spreeckt staêgh tot uwen Godt oock met een stil gebedt.
Laet naer geen ander dingh uw harte nu verlangen,
Als om iet goets te doen, of eenigh goet t'ontfangen.
Hebt tucht in uw gelaet en Godt in uwen geeft,
En weest dan voor de dood of Helle niet bevreest.
Voelt ghy het zondigh vlees of sijn ongure lasten,
Gaet, kant'er tegens aen, en geeft u om te vasten;
Oock voor behoeftigh volck uw handen open set,
En flucx tot uwen Godt, en offert uw gebedt.
Bidt, dat hy in den Soon uw zonden wil vergeven,
En siet oock wel te gaen in al uw vorder leven,
En mijdt oock niet alleen dat quaet is in der daet,
Maer al wat zondigh schijnt en buyten regel gaet.
En schoon de bleecke dood uw leger komt genaecken,
Laet u dat vinnigh spoock geen bange sinnen maecken:
Keert dan uw stil gepeys van alle sonden af,
En daelt met uwen geeft tot in des Heeren graf.
En als de felle koorts uw leven komt t'ontseggen,
Soo wilt u voor den Heer in ootmoet nederleggen,
En bidt, dat sijnen geeft u voorsmaeck geven magh
Van dat noyt menschen oogh hier op der aerden sagh;
Ja, kruypt dan, lieve ziel! tot in sijn-diepe wonden,
Daer is de rechte troost en schuylhoeck voor de zonden;
Godt is soo gantsch voldaen met dat gezegent bloet,
Dat ghy op dat behulp vast staen en steunen moet.
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Gebedt
by den edelen heer Jacob Cats gemaeckt korts
voor sijn edelheyts overlijden, ende op sijn
doodt-bedde door ordre gelesen, ende by hem
wel verstaen.
Nu, Godt! ick ben geneyght te gaen op Uwe wegen,
En dit is my alleen door Uwe gunst verkregen:
Voltreckt het noodigh werck met soo een volle macht,
Dat mijn alwaerdigh hert geen werelt meer en acht.
Laet my niet treurigh, bangh, of klachtigh zijn bevonden,
Al ben ick nu geraeckt tot aen mijn leste stonden:
Maer geeft, dat my de doodt oock voor den lesten dagh,
Gelijck een vrolijck feest, voor oogen komen magh.
Besit mijn innigh hert, besit mijn gansche sinnen,
En laet ick anders niet dan U alleen gewinnen:
Drijft uyt mijn dof gemoedt, daer aen ick eertijts hingh,
Want mis ick 't ydel vleesch, soo vind ick alle dingh.
Geeft, dat ick nu ter tijt soo magh op aerden leven,
Dat ick dit stof met lust aen 't stof magh wedergeven,
En dat ick even dan, gerust en onbevreest,
Magh aen uw vader-gunst bevelen mijnen geest.
'k En hebbe noch te recht den trooster niet verkregen,
En bidde, lieve Godt! om desen hoogen zegen:
O Heer! ick heb gelooft, maer niet in volle maet,
Ach, komt mijn swacke ziel in desen anghst te baet!
Ghy, die 't gekroockte riet niet sijt gewoon te breecken,
Wilt doch mijn flaeuwe vonck met heyligh vyer ontsteken:
Ghy weet het, lieve Godt! gelijck ick oock beken,
Dat ick ellendigh mensch een nietigh sondaer ben:
Maer ghy, van Uwen troon vrywilligh af-gekomen,
Hebt uyt barmhartigheyt den sondaer aengenomen:
Dies weet ick dat hy noyt van U verstooten wert,
Die U met ootmoet soeckt en met een suyver hert.
Waer yemant tot U sucht, met sonden overladen,
Ghy hebt tot hem geseyt, en troostelijck geraeden,
Ja, hebt hem aengesocht tot Uwen troon te gaen,
En dat is voor den mensch des Hemels rechte baen.
Ghy sijt de waerheyt self, Uw mondt en kan niet liegen;
Uw woordt niet ydel zijn, Uw tonge niet bedriegen,
Dies stel ick mijn gemoedt op Uw beloften vast;
Ghy, weest mijn toeverlaet, als Hel en Duyvel bast.
Maer als mijn swacke tongh niet meer sal konnen spreecken,
En dat my door de pijn de woorden blijven steecken:
Geeft dat ick Uwen naem magh roemen dies te meer,
En met een diep gesucht tot U magh roepen: Heer!
Verlosser! eenigh heyl en trooster onser zielen!
En laet in dit gevaer Uw schepsel niet vernielen!
Ghy hebt in Uw geweldt de prangen van de doot,
Verquickt mijn bange ziel in desen hoogen noot!
Wanneer ick nu mijn mondt niet meer sal konnen roeren,
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Laet mijn gedachten dan door wanhoop niet vervoeren;
En als ick missen sal 't gebruyck van mijn gesicht,
Weest Ghy dan, lieve Godt! mijn troost en eeuwigh licht.
Wanneer ick op het lest geen stem sal konnen hooren,
Soo spreeckt door Uwen geest tot mijn inwendigh' ooren;
En als dit lichaem sterft, en my de kracht begeeft,
Maeckt dan dat Uwe geest in my gedurigh leeft.
En als mijn moede ziel sal uyt haer woon-huys scheyden,
Soo laet haer uyt dit rif tot Uwen throon geleyden;
Dit is mijn hooghste wensch, dit eyscht mijn ziele meest:
O Godt, aen Uwe gunst beveel ick mijnen geest!
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Voorbericht en inleydinge over 't geheele werck
van den drucker en uitgever van den
voorgaenden druck.
GOETGUNSTIGE LESER,
Veel tijts is'er nu verloopen, dat'er niets uyt de geest en penne van den Heer J. CATS
te voorschijn is gekomen, dat oock niet vreemt is, want de selve, gebruyckt als
pensionaris in twee steden, Middelburgh en Dordrecht, elck in hare provintie d'eerste,
wist hy somtijts, door sijn sonderlinge yver, soo tot de Nederlantsche als Latijnsche
Poesy, onderwijlen wat tijts, tot soo soete als geleerde oeffeninge, ten vermaeck en
nut sijner lants-lieden, uyt te breecken. Maer zedert de selve heer, by d'Ed. Groot
Mog. Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, de tijt van 18 jaren langh,
gebruyckt geweest is als Raedtpensionaris deser Provintie, is'er in al dien tijt niet
nieus van hem uytgekomen, wijl dat gewichtigh ampt wel een geheel mensch
vereyschte. Dese bedieningh duurde tot den jare 1652, en onderwijl gekomen tot den
ouderdom van ontrent 75 jaren, en nu moede van 't voorsz. groot en kommerlijck
bedrijf, oock oordeelende dat'er een scheydpael van tijt behoorde te wesen, tusschen
't gewoel der werelt en de stilte van 't graf, versocht aen d'Ed. Groot Mog. Heeren
ontslagingh van sijn lastigh ampt, 't welck hy met groote eer en danck verworf: dan
wiert wegens den staet niet-te-min daer na noch gebruyckt in 't bekommerlijck werck
van Engelandt, en d'Ambassade daer uyt gevolght. Daer zijnde, liet de voorsz Heer
onderwijlen timmeren, tusschen den Hage en Scheveningen, seeckere woninge, door
hem Zorgh-vliet genaemt, daer hy, van sijn besendinge wederkomende, sijn
woonplaets nam, en smakende daer d'aengenaemheyt van 't buyten-leven, vernieude
weer in hem zijn vorige soete oeffeninge, waer uyt dan eenige nieuwe bedenckingen,
na gelegentheyt van sijn rijpe jaren en hoogen ouderdom, geboren zijn.
Ick, eenige jaren voorleden het Huwelijck van den zelfden Heer uytgegeven, en
neffens eenige duysenden oock vele van sijn Edherts andere wercken verhandelt
hebbende, en eyndelijck de platen van den Trou-ringh in mijn vermogen vallende,
verweckte de lust my, om alle de stucken van den gemelden Heer, op verscheyde
tijden in 't licht gegeven, in een lichaem te brengen, en 't selfde in sulcker voegen
onse landts-lieden met den druck gemeen te maecken. Daer by van vele liefhebbers
verstaen hebbende, dat'er noch iet sonderlings by den welgemeenden Heer berustte,
voegde ick my eyndelijck, met dat voornemen, op Zorgh-vliet by sijn Edheit, en
maeckte mijn meeningh bekent, met ernstigh versoeck, dat sijn Edheit sijn nieuwe
invallen, geboren op Zorgh-vliet, geliefde daer by te voegen. De beleeftheyt en
goedertierenheyt, in dien edelen Heer, soo groot zijnde, als sijn vermaertheyt in de
werelt, door sijn roemwaerde wercken, in sijn schriften, hooge ampten, en doorgaens
loffelijck leven is, liet sich eyndelijck bewegen, buyten de meeninge die hy had, van
sommige stucken oyt, by levenden lijve, uyt der hant te geven, dat ick mijn sevenjarigh
besluyt in 't werck mochte stellen.
By verscheyde insichten, die my daer toe bewogen, zijn onder anderen dese, dat
ick bespeurde, dat sijn Edheit in alle sijne schriften naukeurigh is te gebruycken, een
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effene, suyvere, en gemeene Nederlantsche tale, sonder vermenginge van eenige
uytheemsche, daer by een soetvloeyende loop in sijn gedichten, buyten gebruyck
van gewronge stop-woorden, ofte daer-en-boven sijn leser noyt en is gewoon te
paeyen met ongesouten en oorketelende redenen; maerover-al in sijn schriften by de
vermakelijkheyt staegh eenighe leersaemheyt voeght: en daer door ondervinde ick,
dat al het gene by den gemelden Heer is uytgegeven, niet alleen in de Vereenigde
Nederlanden, maer ook in Brabant, Vlaenderen, en verder gelegen
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landen, seer welkom en aengenaem is. Ick heb gesien dat de Maeghdeplicht, een van
sijn Edheits eerste beginselen, met het uytkomen van deselve, niet alleen terstont elders
nagedruckt, maer oock overgeset is, soo in de Fransche als Engelsche tale, en daer
door in die landen wijd en zijd verspreyt.
Des selfs Proteus ofte Emblemata, en oock de gemelde Maeghde-plicht, zijn in 't
Latijn genoeghsaem in 't geheel overgebracht, in de groote Polianthea, sive Florilegio,
van den vermaerden en hoogh-geleerden J. Gruterus, zijnde aldaer by Loci Communes,
na gelegentheyt van 't voorz. werck, verdeelt. Noch is de Zelfstrijt in 't Hooghduyts
by een geleert persoon overgeset, en wert gelooft dat'et Huwelijck haest volgen sal;
en gaet vast, dat in die selfde tael de Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijt, de
Proef-steen van den Trou-ringh, en andere stucken by sijn Edheit uytgegeven, by de
verstandige in geen minder achtinge zijn, dan de voorgaende, als by de vertieringh
der menighvuldige drucken in verscheyde formaten genoeghsaem blijckt. Van 't
Huwelijck weet ick by de vijftigh duysent gedruckt te tellen, van d'Emblemata,
Maeghde-plicht, Zelf-strijt, en Mannelijcke achtbaerheyt, weet ick so naeu 't getal
niet, maer kan d'een door d'ander weynigh min zijn; de Spiegel van den ouden en
nieuwen Tijdt, stel ick op 25 duysent vast; de Trou-ringh, hoe wel verscheyde jaeren
na d'andere wercken uytgekomen, overtreft dat getal: en is in twee bysondere steden
weêr op de pers: en dat noch meer wonder geeft, is dat de Maeghde-klachten, hoewel
het voornaemste daer in uyt al de vorige wercken is getrocken, en door eenige
liedekens en t'saemvoegende redenen aen een verknocht, met soo veel duysenden
verkocht zijn, dat'et d'onkundige ongelooffelijck sou schijnen: ja, dat yder Histori
uyt'et Huwelijck en den Trou-ringh, gelijck alreede die van Rozette en Galant is,
bysonder gedruckt, en soo in gebruyck gebracht, en rechte beleyders tot'et werck
geweest waren, geen gedachten souden konnen afmeten, tot welck een menighte de
vertieringh deser wercken in alderhande gestalten waer geresen. Door sulcke blijcken
vertrouwde ick vast, dat het nieu, van sijn Edheit gekomen, niet onwelkomer sou
wesen dan sijn vorige wercken, als van een rijper en doorkneder oordeel. Een
nedergaende zon en late vruchten zijn den menschen aengenaem, soo waren voortijts
oock de schriften der gener die naer hun leste dagen gingen. Derhalven besloot ick,
ten goede van alle liefhebbers deser oefeninge, dit kostelijck werck by de hant te
nemen, daer in te sien is, hoc de geest van den gemelden heer, van tijt tot tijt daer
in, tot sijn 77 jaren, gespeelt heeft, verciert met 400 konstige platen, welck getal noyt
in dese landen in een eenigh boeck gesien is, en daeronder dry ongemeene, een Fuyck,
daer 't Huwelijck meê verbeelt wordt, vijf graven van wijtvermaerde persoonen, en
den doodelijcken uytgangh zijner Hooghheyt Fr. Henrick, met vijf Tytel-platen naer
de gestalte van 't werck, waer van de voorste een Parnassus vertoont, omringht met
de 9 Zangh-goddinnen, en andere personen, die neffens die bequaem zijn om 't vernuft
op te wecken, en te vertoonen, dat in dit tegenwoordige werck begrepen zijn stoffen
van allerley aert, als: geestelijcke, huyselijcke, en burgerlijcke, de bewaringh der
gesontheyt, Buyten-leven, Landt-bou en d'invallende Gedachten daer uyt rijsende,
in voegen dat ick geen slagh van menschen, jongh of out, groot of kleyn, bedencken
kan, die niet uyt dit werck met groot vernoegen, goede leer-stucken, yder in het sijne,
sal konnen trecken. Ick dan, 't gemelde werck voldruckt, by een vergadert, en een
exemplaer laten inbinden hebbende, vertoonde het selfde den Autheur, te weten den
Heer Cats, den 12den Augusti 1655, met bygaende verklaringe, dat sijn Edheit nu het

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

stuck kon sien, dat ick met groote moeyte, tijt en kosten, als soo veel bladeren en
konst-platen genoeghsaem uytbeelden, by een gebracht had. Ick merckte, naer my
docht, dat de Heer Cats op dit gesichte verstelt en verbaest stont, dat soo grooten
beslagh van bladeren, en van soo verscheyden stoffe, eerst uyt sijn herssenen, en
daer na uyt sijn penne was voortgekomen, niet tegenstaende soo veel gewichtige
staten by hem op verscheyde tijden bedient waren. Ick meyn oock naderhant verstaen
te hebben, dat het voorz. vertoogh by my gedaen den gemelden Heer oorsaeck had
gegeven, Godt Almachtigh voor eerst hooghlijck te dancken voor 't genieten van soo
langen tijt, dat soo veel verscheyde groote wercken by hem uytgebracht waren; waer
door hy door een inval bewogen wiert, om aen alle plaetsen, daer hy van sijn jeught
af verblijf gehad hadde, eenigh gedenckteecken van danckbaerheyt toe te senden, te
weten een exemplaer van alle zijn werken by een, eer het selfde over al gemeen
gemaeckt wierde, en dat met eenige veersen op te dragen aen de Heeren Regeerders
der stede Brouwers-haven, sijn vaderlandt; noch een aen de Heeren Regeerders der
stad Ziericksee, daer d'eerste gront van veersen te maecken in hem geleydt wiert:
een ander aen de Heeren Regeerders der stadt Middelburgh in Zeelandt, daer hy eerst
tot een publijck ampt van Pensionaris der selve stadt gevordert is: een ander aen de
Heeren Regeerders der stad Dordrecht, daer hy tot eerste Raet-Pensionaris is beroepen,
in plaets van den Heer Ambassadeur Berck: een ander aen d'Ed. Groot-Mog. Heeren
Staten van Holland en West-Vrieslandt, van welcke hy d'eer gehad heeft, den tijt van
achtien jaren langh, gebruyckt te worden, als Raet-Pensionaris van Hollandt en
West-Vrieslandt. Om welcke gedenck-teeckenen van danckbaerheyt des te cierlijcker
en aansienlijcker te maken, liet de meergemelde Heer Cats tot dien eynde
naukeurighlijck uytwercken twee bysondere silvere sloten, en vier muyters, om 't
voorz. werck daer in te besluyten. D'aendachtige leser kan uyt het gesicht der
voorseyde sloten en muyters eenige bysondere geheymen, daer in schuylende,
ontdecken: want op deselve wordt vertoont, hoe alle tijdelijcke saecken, te weten:
jeught, wellust, adel, rijckdom, saem, al te samen met de werelt verval-
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len, van den tijt daer heen gesleept worden, hoe de tijt selfs door de dood verheert
wordt, en hoe eyndelijck de dood door d'eeuwighheyt wordt vernietight; invoegen
dat genoeghsaem 't geheele wijt-vermaert werck van den Italiaenschen poëet Francisco
Petrarcha (bestaende in ses bysondere triumphen, te weten: de liefde, zuyverheyt,
dood, faem, tijt, en eeuwigheyt) dat is: Hemel en Aerde, met den gevolge van beyde,
in soo een kleyne plaets en beworp duydelijck afgebeelt en aengewesen wordt, zijnde
daer by het selfde, dat de voornoemde Heer Cats in dat groote werck verhandelt
heeft. En op dat den naeukeurigen leser volkomen voldaen zy, heb ick mede het
beeltenis der gemelde sloten en muyters hier nevens doen stellen; en dat alles den
liefhebbers wel bevallen is, blijckt hier in, dat de eerste druck der gemelde wercken
in groot Foli, te voren stuckswijs in verscheyde mindere formaten soo menighvuldigh
verspreyt, de graegheyt der liefhebbers noch niet heeft konnen stoppen, maer met
een tweede druck, in diergelijck formaet, heeft moeten gevolght worden, als hier
blijckt, op nieus vermeerdert met het Tachtigh-jarigh Leven, Huyshoudingh en
bedenckingen, de Historie van Faes en Alette in den Trou-ringh, etc. en noch een
groot gedeelte platen, als den leser daer in vinden kan. Tot besluyt dan, goetgunstige
leser, geniet op nieus onse vlijt, beleyt en gedane kosten, en blijft de goede Godt in
genade bevolen. In Amsterdam, den 30 Augustus 1658.
U E. Toegenegene,
J.J. SCHIPPER.

Wilt ghy op eenen dagh doorsien ons gantsche leven,
Wilt ghy, met een gesicht, des werelts loop verstaen,
Wilt ghy een langen tijt in 't korte sien beschreven,
Wilt ghy, met eenen stap, het aertrijck omme-gaen,
Wilt ghy met kleyn beslagh veel dingen ondersoecken,
Wilt ghy der menschen aert haest kennen in 't gemeen:
Wat hoeft ghy les, of school, of veelderhande boecken?
Leest maer dit eenigh werck, hier isset al by een.
I.F.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

891

In libros poematum moralium, illustris viri, Jacobi Catsii,
Equitis aurati, ill. ord. holland. nuper syndicor. primicerii, nunc
magni sigilli custodis, rerumque feudalium praefecti vicarii, et
novissimè a praepotentibus foederati belgii ordd. ad serenis. anglor.
remp. legat. principis.
Summe Virûm, cujus tetricos facundia Belgas
Mulcet, et attonitos locuples doctrina penates
Detinet et pulchro populos informat honesto:
Insere Virtutem titulis, totque inter honores
Fulgeat una tuis Probitas asserta Camoenis,
Et Regum ingenuo despectet munera vultu.
Nos tibi debemus patres. tibi fausta precatur
Femina, et in docili recitat tua dogmata lecto
Officiosa parens, et leges discit amandi
Impatiens rectoris amor. tibi filia mores
Devovet, et cuivis nequit arridere marito
Imperijs attenta tuis. Tu Protea nobis
Reddis et in varias versans Emblemata formas,
Nunc alias voces, alias in carmine partes
Induis, et nostrae raperis per devia vitae,
Peccandique modos. Te praeceptore superbit
Scena pudicitiae, et maturae zona puellae,
Flammeaque et cupido rutilantes limine tedae.
Creditur immitem mellitis vocibus Haemum
Thrëicius flexisse pater, rigidamque suavi
Barbariem domuisse lyra. tunc horrida cultus
Imbibit et potuit facili mitescere cantu
Improbitas, Thracesque suos emolliit Orpheus.
Nos Rhodope Thracesque sumus. quorum effera, Catsi,
Corda domas, quibus admissus praecordia circum
Ludis et effrenes animi compescis habenas
Jussibus et callidae moderaris vota juventae.
Tu, velut Amphion Thebanae conditor arcis,
Saxa moves modulis placidae testudinis, et nos
Eloquij torrente rapis. Tu monstra malorum
Impiger Alcides subigis; certusque Deorum
Interpres Stygijs animas arcessis ab undis
Afflatus propiore Deo. te vindice recti
Jam Batavos peccare pudet, Cyprisque fatetur
Se sapere, et levibus volitans Puer improbus alis
Corrugat geniale caput, quassatque pharetram
Segnius. ac quicquid quondam Cornelia mater
Gracchorum potuitque loqui Sempronia grandis,
Aut qua magnanimo respondit verba Catoni
Porcia, vel Laelî genetrix, edisserit orbi.
Quàm stupui, cum bella sibi secreta pararet
Isacides, totumque suis circumdaret armis
Relligio cataphracta virum. se dissidet ipso,
Obloquiturque sibi. tollunt hinc signa voluptas,
Hinc ratio. recitantque uni diversa cupido
Et metus. innocuae suadet contraria menti
Luxuries: praedulce malum. duo numina distant
Partibus, et geminis pugnant sensusque Deusque

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Imperijs, duplicisque Boni ostentatur imago.
At quia sancta probat, nocituraque gaudia damnat,
Eligit ista pius, nec solum pallia litem,
Sed pietas dirimit. quid turpe, quid utile, quid non,
Expedit, et valido mille argumenta pudori
Sufficit. interea tanti Dux femina facti
Spreta jacet tacitisque odijs alimenta ministrat,
Et dolet elapsam virtutem amplexibus esse.
Vates magne, furens mulier si temnere Divos
Juratamque fidem thalamo Menphitica conjunx
Ausa fuit, proprioque illusit moecha marito:
Stat juvenis crimenque fugit, dominamque scelusque
Arguit, et monitis aulas prudentibus implet.
Pythagorae voces Samijque edicta magistri,
Et promulgatas taciturno judice leges
Audijt indocti pubes studiosa Tarenti,
Informesque scholae Calabrûm, Samnisque Crotonque,
Aureaque Italicis sonuerunt carmina portis.
Nec minus incultas sapiens instruxit Athenas
Exemplo dictisque senex, et nectar Hymetti
Miscuit officio civis. cum tecta domosque
Privatosque lares Sapientia sera subiret,
AEthereis subducta plagis. veneranda Theognis
Trinacrijs praecepta dedit, Siculumque recoxit
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Formavitque rudem. placuit generosa monentis
Suada Siri Mimique lepor. Nos omnia ter te
Discimus et post tot credit se secla renasci
Simplicitas, tangesque animos reverentia Divûm,
Et vitae melioris honos moresque severi.
Die age, Toxaedrûm soboles, quo numine soli
Concessum tibi tanta loqui? qua Pallade pectus
Grande tumet? nescitque furor cessare canendi
Quae terris prodesse queant? non sidera demens
Metricis Phoebique jubar, nec inutilis haeres
Arcturumque Hyadasque inter Lunaeque labores,
Errantesque Deos, non vanis linea chartis
Pingitur, aut sectis circumvallata figuris
Picta placet potius virtus et sculpta decori
Effigies. quin ipsa patens ad dogmata laxos
Expandit natura sinus. nos simia, taurus,
Nos arbor piscisque docent. Nos vitus amare,
Atque aliquid fugiose cupit. nec garrula nobis
Servit avis. nunc rana suis facunda sub undis
Vitae monstrat iter. nunc nobis vacca magistra est,
Dux canis. hortantur lapides, objurgat amantem
Concha tuum. foedo quae pendet aranea tecto,
Et lenes alibi praebent documenta columbae.
Imperitat ventri Phariae regnator arenae.
Mus gremio, cupidos Lybicus leo velat ocellos,
Charonioaeque tibi dictant oracula quercus.
Dum ludit puer, incauti vesania mundi.
Detegitur, quantisque rotet se passibus orbis
Tot scelerum fraudumque pater, te vate, patescit.
Sic oculis coram fulgens spectatur honestum,
Sic manibus palpatur idem, sic personat aures
Egregium recti murmur, distincta tabellis.
Regula vivendi legitur, normasque decori
Sedulitas numerat. semperque industria sensus
Invenit et quovis struitur sententia casu.
Neve foret Batavûm populis incultior Auson,
Romanas sociat verborum opulentia voces.
Atque tuo recreant animos modulamine Celtae,
Quique Ararim Ligerimque bibunt, Rhodanumque loquendo
Anticipant, longisque trahunt idiomata braccis.
Ipse tuum patria miratur currere lingua
Thuscus epos; captusque tuae dulcedine Musae
Crudelis mansuescit Iber, nativaque verba
Diligit et tumidae gnomas impertit amicae.
Adspicit et titulos Tamesis veloxque Tueda,
Et triplici donat suceincta poëmata sceptro,
Regali jam tacta manu. Tuus illa, Britanne,
Scribit eques, Phoebique magis quae splendet aminctu
Nobilitas, nostrique decus sublime Senatus.
Ex alio rursum surgit labor. altera laudi
Materies campusque patet. sua fata recenset
Priscus Hymen, thalamique juvat memorare labores
Mnemosynen, soecoque gravera miscere cothurnum.
Qualis in adversam frendes Tryphosa Jacastam
Detonet, et rapto quaerat crudele pudori
Suplicium, mox Belga leget. quam splendida poscat
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Virgo Cratem, possitque etiam vel gibbus amari
Et laceri sapientis honos et fibula simplex
Et series neglecta togae, caperataque tristi
Forma supercilio et Cynicae sors horrida barbae
Nec te, prime pater, tacitum aut primaeva silebit
Federa et insolitis claram natalibus Evam;
Non sacrosancti connubia mystica Sponsi,
AEthereasque saces, atque ipsi nubile coelo
Christiadum praelustre genus. narrantur amores
Abramidûm, clarique thoris regalibus ignes,
Et spretae fortuna Leae, tedaeque sororis,
Et mox virginibus vacuae Siloensibus urbes.
Tempora cuncta patent vati. distinguitur aevo
Res ac cura suo et nobis imitabile passim
Invenit, et grandes majorum ponderat ausus.
Nobile Durdrechtum, si quid tibi conflua laudis
Flumina ferre putas: celsis si mascula portis
Praesidet et fasces ostentat virgo vetustos:
Si Mervae jactas Dominos: si prima sorores
Inter verba facis: si vectigalibus angis
Et Rhenum Mosamque Deos: si fluctibus usque
Emergis melior: plus, hoc monitore, superbi,
Huic assurge viro. qui jam tibi consulit uni,
Jam Batavis patriaeque suis suffragia fulcit
Consiliis, sortesque animos opponit Ibero.
Format lege domos, et saevos exigit hostes
Invidiam fastumque et soedi gaudia luxus,
Otia lascivamque gulam, et malesana Lyaei
Orgia; et immensis rimantem faucibus aurum
Pellit Avaritiam. sic condis, maxime Catsi,
Oppida, sic meliora facis, stabulumque repurgas
Sordibus, Antaeosque necas, Hydrasque, bovesque,
Quin ipsum Phlegethonta domas, Cacumque rapacem,
Et crudi Diomedis equos. Stymphalidas arte
Dejicis et rabidos prosternis carmine Nessos.
Virtutum venerande pater, sanctissime legum
Arbiter, haec audi facilis; qui corrigis orbem,
Orbis vota cape; et monitorum praemia credas
Optima, nos parere tibi: concedere jussis
Crimina: tot passim scelerum pallescere vultus:
Peccari minus: insanas resipiscere matres,
Audacesque nurus: melius sentire puellas,
Persuadere patres: percussaque fulmini linguae
Secla verecundas Belgis promittere nuptas.

Scribebam ad Amstelam virtutum tuarum summus cult
CASPAR BARLAEUS.
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Ad clarissimum virum D. Iacobvm Catsivm poëtam insignem.
Ingenii dotes raras mirabitur illi C
Ardua mens tanti, queis nobis docta CamaenA
Curabit studio vigilanti emblemata rara uT
Omnes sic superet, Musarum gratia vel queiS
Blanda favet: merito tollunt ad sidera doctI
Vndique: perge tuo tot vates vincere versV
Solus eos inter Phoebus velut ipse sedebiS.

Anagramma:
Visv Catos Cibas.
Epigramma.
Sunt multa multorum virûm
Doctorum in orbe Emblemata
Insignia, et clarissima:
Sed unus hicce in omnibus
Praeclarus eminet viris,
Ut Phoebus inter caeteras
Musas et ingenî cata
Emblemata indicant tui.
Quibus Cibas Visu Catos
O dulcis ille gustus omnibus
Videntibus, legentibus
Visu Cibas Catos, quibus
Tam grata praebes fercula
Macte ergo Visu qui Cibas
Catos Cibas Visu, et datur
Jacobus in his Catsius.
JOANNES ARSERIUS.

Op alle de dichtkunstige wercken van den ed. geestrijcken heere
Jacob Cats,
Ridder, raetpensionaris, etc.
Hier heeft de wijze Cats, gekroont met zilvre haeren,
Zijn wijtbefaemde geest begraven in de blaeren.
Hier leeft hy duysent jaer, en meerder, eer hy leeft.
Hier is hy by de daedt, daer Jozef wederstreeft,
En Sephyras versoeck en dwangh tot geyle lusten,
In 't gloeyendst van zijn jeught, met reyne kuysheyt blusten.
Hier is hy by de min van 't eerst geschapen paer.
Hier maeckt hy levendigh, dien, over menigh jaer,
De tijd en felle dood het leven had benomen.
Hier doet hy d'henghstebron door Neêrlandt hene stromen,
En maeckt het steyl Parnas voor Nederlandt bequaem,
Te klimmen op sijn top, daer d'overvlugge faem
Op 't vaerdighst uyt trompet, wie zich daer op vertoonen.
Hier streeft hy wijd en ver, by tullebanden, kroonen,
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By harders in het woud; by Jesus heylge Bruyt;
Ja, in den Hemel zelf, en haelt'er Godtheyt uyt.
Komt, land- en stad-genoot, vermoeyt van ydle zaecken,
Komt hier, wanneer 't u lust uw sinnen wat vermaecken.
Hier heeft de geest van Cats, voor sijn onfterflijckheyt,
Een graf, van vleugelen, uyt veel papiers bereyt.
Hier heeft hy zijn verblijf, soo langh de tijd sal duren,
Geeft eeuwigh wijsen raed aen zijne bondgeburen,
En blijft een avontlicht in 's werelts laetsten tijd.
Ick zingh hem danck en eer, en zege van den strijdt,
Die hy met hel, en droes, en werelt heeft gestreden,
En met de dood eerlangh zal strijden; daer een vrede,
Die eeuwigh duurt, op volght, by elck die overwint.
Zoo leeft zijn geest by Godt, en in papier en int.
J. v. DUISBERG.
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Aen den edele hoogh-geleerden, en wel-ervaren heer, myn heer Jacob
Cats,
Ridder, stadthouder van de Leenen, groot-zegelbewaerder der ed.
gr. mog. de heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, etc.
Op sijn edts. oude en nieuwe wercken.
Wat discht uw geest niet al, o hoogh-geleerde Heer,
Den leser tot vermaeck, en u tot eewigh' eer!
Voor eerst, toen u de jeught noch deelde van'er voncken,
En dat haer stralen uyt uw gulde jaren bloncken,
Schaftg' onder aerd en locht, en water-schepsels, en
Al wat men sonder spraeck, en ongevoeligh ken,
In sinne-beelden op, een voedtsel, om te stichten,
In spreucken, leeringen, en aengename dichten.
't Hooftschepsel, dat na 't beelt sijns scheppers zweemd' door gunst
Zagh nu een eedler swier en luyster in de kunst,
En lecker-tant vermaeck en nut, als voetsaem spijse,
Voor lichaem, geest en siel, op ongemeene wijse,
En veelderley gestalt, en vol veranderingh,
Gelijck eer Proteus was, in sijn verwisselingh.
Daer op komt Joseph aen, met duysent minne-reden,
En vleyen van een vrou, tot gaile min bestreden,
En hertelijck bestormt, door dreygen sonder tal,
Om sulck een kuysch gemoed te brengen tot den val.
Daer siet de wereld weêr, als met herschapen oogen,
Wat dat door yverdrift de geesten al vermogen;
Gelijck hy vleesch en bloet, en jeught, en vreught, de schaer
Van al 't verderf alleen niet overmeestert; maer
Gevanckelijck voert ten toon in Pharoos lant en steden;
Voor slaef verkocht, zich vrijd'; gemint, niet malt; gebeden,
Zich niet verbidden liet; by 't kleedt gevat, ontvloot;
Vertoont ghy of hy hier verrese van den doot.
En Vasthys weygeringh, die aen verscheyde boden
's Mans achtbaerheyt verkleynt, door het vergeefsche nooden
Op d'allergrootste feest, daer yemant oyt af wist,
Te spade wiert gewaer hoe zy'er had vergist,
Gaf weêr een nieuwe lust en smaeck in dichten lesen.
De Maeght- en Vrijster-plicht geraeckten in het wesen,
Die ghy, als met een bant, aen 't Houwelijck verknocht;
Dat is, en was, en word van duysenden gezocht.
Wie zou dat waerdigh werck, naer eygen waerde roemen?
Het toont zich als een hof vol uytgelesen bloemen,
Daer yeder by zijn slagh in 't cierbed staet en bloeyt,
En yeders schoont', om 't best, in soete vlammen gloeyt;
Het klimt, van trap tot trap, tot op de hooghste trede,
Het daelt, van trap tot trap, van hoogh weêr naer beneden;
En tusschen yeder treê toont yeder met bescheyt,
Waer hem de rechte plicht, in dit gedeelte, leyt.
Het Kinderspel krioelt, in tollen, kooten, schieten,
En waerin dit begin sijn driften kan genieten.
De Maeght gaet hooger op, de Vrijster ruym zoo veer,
Verhandelt met haer kaer de plichten van haer eer.
De Bruyt betreet'er zael, en opent haer gordijnen,
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En laet'er kleet, cierraet, en wat'er past verschijnen,
Tot zy een vrouwe wort, het doel-wit daers' op schiet,
En altijt dit geslacht, met oogh' en hert, op ziet,
Hoe wel een trap vol moeyt; daer op de meeste zorgen,
Van anghst en zwarigheyt, en rampen zijn verborgen;
Dat, met zy Moeder wort, niet mindert maer vermeert;
't Welck uw geleerde pen, op zulck een wijze, leert,
Beneffens Weduw-plicht, dat niemant, in zijn leven,
Die plichten, zoo volmaeckt en deftigh, heeft beschreven.
En schort'er noch iets aen, dat tot vermaeck gedijt,
Ghy brenght een Spiegel voort van d'Oud' en Nieuwe tijt,
Een korf vol leeringen, en spreucken in veel talen,
Daer uyt zoo menigh ziel kan nutte diensten halen.
Hoe ver zou 't buyten elck betalinge niet gaen?
Hoe over ghy voldeê, ghy hadt u niet voldaen,
En al de hooghste trap uws levens loop betreden.
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De Trou-ringh komt in 't licht met al haer deftighheden,
Daer alderhande slagh van volck zich in verbindt,
En 't Huwlijck van Godts Zoon: dies wat men vont of vint,
Van leeringh, nut, vermaeck, of wat men kon beoogen,
Scheen met een passer in de kringh uws wercks getogen,
Ja, wat u zelf betreft, van onder tot in top:
Noch beurt uw geest zich weêr uyt zulck een omtreck op,
En zweeft geleerdelijck door Boomen, Bloemen, Kruyden,
Om uyt'er eygenschap, wat leersaem is, te duyden;
En soo op Voogh'len, visch', en beest, en menschendoen,
En schept'er lessen uyt, die zielen konnen voên.
Noch hoe men 't huwelijck kan by een fuyck verbeelden,
Wat rol Aspasia met koningh Cyrus speelden;
Doch niets of 't steeckt vol nuts. Dan komt de Dood-kist voort,
In vergelijckingen en spreucken uyt Godts woort,
En sluyt met Salomon, door vastgegronde reden,
Dat 's werelts doen, hoe groot, is niets als ydelheden:
Dies d'Oude man en dood, in hun gespreck, ons raên,
Van 't aertsche leven uyt en 't Hemelsch in te gaen:
Voor 't lest, hoe scheydloos ziel en lichaem zijn verbonden,
Waer 't eene d'ander voert, door weldoen of door zonden.
Maer hoe veel leeringen ghy in uw wercken sluyt,
Uw eygen levenbeeld van elck een voorbeelt uyt:
De schriften tuygen zijn, en zegels d'eygen daden,
De blijcken van uw deught. Godt danck voor zijn genade,
Dat hy my heeft verleent te kennen zulck een man,
Die zoo wel leeren en noch beter leven kan.
J.J. SCHIPPER.

Danck-offer aen den edelen, groot-achtbaren, seer voorsienigen heer,
myn heer Jacob Cats, ridder, stadthouder van de Leenen, en
groot-zegelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt, etc.
Over 't uytgeven van alle sijn edts. oude en nieuwe wercken.
Groot-achtbre Vader Cats, laet my danckoffer brengen
Van liefde, 't welck ick met oprechtigheyt zal mengen,
Als een geringh bewijs van 't danckbare gemoet,
Dat ick een langen tijt heb in mijn borst gevoedt.
Een over-oude schuld. 't Zijn meer dan dertigh jaren
Dat uwe dichtkunst lust in my tot rijm kon baren,
Ghy hebt door kuustigh dicht in my de kunst geteelt,
Welck ick met lust omheld', als 't aengenaemste beelt,
Dat mijn tienjarigh breyn met wellust kon vermaken
Ghy zijt mijn vader in de kunst, wie kan 't versaken?
Ick spaer de redenen my dienstigh tot bewijs.
Een leerzaem dicht verstreckt de zoetste ziele-spijs
Hoe vaeck heb ick mijn geest verlustight in het strijden
Des kuischen Josephs in uw Zelf-strijdt, met verblijden
Beschouwd' ick zijne winst, en hoe hy 't listigh net
Ontquam, dat geilen brandt schoon schijnend' had gezet.
Een werck dat altijt word van yeder een gepresen.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Toen pooghd' uw eedlen geest de wonden te genesen
Van 't huysbertier, als ghy Assuerus toren toont
Om Vasthys weigeringh, die geestigh wordt verschoont;
Maer 't strengh verhael verweckt den vorst tot straffer sinnen;
Door liefde kan men 't al, door gramschap niets verwinnen.
Ghy hebt ons oock gesticht door menigh Zinne-beelt
In Min, en Burgerplicht, en wat het Geestlijck teelt
In een vernieude ziel. Zoo kan men deughden leeren.
Door wijze lessen kan men 't quaet in goet verkeeren.
Noch stont uw geest niet stil, maer gingh gedurigh voort
In Maeghd- en Vrijster-plicht, met menigh sin-rijck woort,
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Toen quam het Houwelijck, waer aen ick poogh te houwen
Elck jongh en deughdigh Paer, om 't echte velt te bouwen
Met wijsheyt en verstant; op dat het altijt bloey
In Godsvrucht, Liefd en Vreê, en soo gedurigh groey:
Een schat van leeringh en vermaeck hebt ghy besloten
In 't boeck, waer uyt het volck een rijckom heeft genoten,
Als ghy hun hart beweeght door siel-ontsteeckend dicht.
Godt geeft de kunst, en leert ons lieflijck yders plicht.
Men magh de poezy een hemeldochter noemen;
Zy is de rijckste hof met d'allerschoonstte bloemen.
Mijn David zy getuygh en zijnen wijsten zoon:
Geen lieffelijcker zangh als haren soeten toon.
Nu komt de Spiegel van den Tijt, om aen te schouwen
Wat ons tot voetsel dient: op dat wy sonden bouwen
Ons harten op de deught, met reden en beleyt.
Door wijsheyt wordt den mensch de beste staet bereyt.
Het vaderlant, dacht u, had niet genoegh genoten,
Dies ghy de wereld in den Trouringh hebt besloten,
En toont ons haer begin, het midden, en het end:
Elck voorbeeld lockt de siel tot deughd, waer sy sich wend.
Maer 't vroom gemoet kan best van d'aerd ten Hemel varen
Door 't Geestlijck Houwelijck, dat kan de sinnen paren
Aen 't hooghste Goet, en aen der sielen Bruidegom.
Het Vlees en Wereld sterft, de Duyvel word hier stom.
Koom naerder Christen hart, om by deez' bron te rusten.
De siele word gesterckt door zuivre liefd' en lusten.
Dit toont ghy in u zelf, in 't Ouderdoms bedrijf:
Op Zorghvliet zorght ghy voor de siel en 't swacke lijf.
Zoo leest ghy binnen u voor ons in 't Buyten-leven
De deught geeft ons een schat die 't aertrijck niet kan geven
Ghy leert hoe Godes volck hier leeft, en lieft, en lijdt.
De droefheit om de zond 't oprechte hart verblijt.
Dijn geest wierd door dit werck verruckt en opgeheven.
Door Hof-gedachten wordt men uyt den hof gedreven
Van vleesch en werelds-lust. Hier word het stof tot stof,
Om onophoudelijck te spreken van Godts lof.
Uw geest gaet voort, en schrijft d'Invallende Gedachten:
Op dat het zwack gemoet naer Godes vrees sou trachten,
Die het beginsel is der wijsheidt. Waer ick gae
Ick vind een soet vermaeck: want uw Aspasia
Vertoont de kuissche Min. De Huwlijcks-fuyck komt leeren
Hoe dat den mensche woelt in onrust en begeeren;
En hoe dat yeder staet hem lust en onlust baert.
Geluckigh is 't gemoet dat met zijn Heylant paert!
Nu komt de doodkist voor de gene die noch leven,
Die leert ons stervens-kunst, op dat men niet zou beven
Voor 't spoock dat yeder vreest. Kom, siele, laet ons gaen.
Door 't sterven leeft de mensch, door't vallen zal hy staen.
De dood, die Koningh der verschrickingh, gaet ghy tegen;
De dood van 't Leven is ons heyl en grootste segen.
Het bloet van Godes Zoon geneest de siele-smart;
De kunst is aengenaem, maer meer 't Godtvruchtigh hart.
Uw t'Samen-spraecke met de dood toont ons met reden,
Hoe dat men kan ontgaen, door vurige gebeden,
Al 't wereltsche gepeys, dat geest en sinnen streelt.
Door hoop van 't leven 't vleesch sijn dwaese rolle speelt.
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't Gespreek van Ziel en Lijf tracht alles te overwinnen
Dat tegenstreeft, en voedt hun onderlingh beminnen.
Het blinckt Godtvruchtigheyt, en wijsheyt kunst en deught.
De ziele amaeckt op aerd 't begin der Hemel-vreught.
Nu wordt mijn geest verruckt en brandend aengesteecken,
Om boven mijne maght tot uwer eer te spreecken;
Maer 'k weet dat ghy verwerpt uw welverdienden lof,
Als Hollands hoogste staet, en al de glans van 't Hof.
Dies bid ick maer alleen, dat Ghy u laet behagen
Dit Offer van mijn hart. Zoo kroon Godt uwe dagen
Met een stantvaste ziel en lichaem steets gesont,
Met Liefd', Geloof, en Hoop, en troost in 't Vreêverbont,
Voor 't laetst, een dood als Godt zijn kinderen zal geven;
De vrome sterft geen dood, maer leeft door 't eeuwig leven.
J. LESCAILLE.
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's Waerelts ydelheit, onvermomt getoont, met d'aenprickelingh ter
deught.
Hoe noestigh siet men 't volck in 's waerelts omkreits draeven!
Elck woelt naer goet, naer staet; men siet het willigh slaeven
Om voor een korten tijt te zien zijns herten lust;
Dit vuur wort in de borst des stervlinghs noyt geblust,
Maer telkens aengevoedt door sporelooze tochten,
Die den verkrijger nooit tot vergenoegingh brochten.
Want schoon men nu besit al wat de waerelt geeft,
Wie is'er die hier door in stille vrede leeft?
Men soeckt steeds aertsch vermaeck in prachtige gebouwen,
Op 't heerlijckst uit arduin en marmersteen gehouwen,
Die met haer hooge kruin braveeren 's hemels boogh;
Het binnenste sieraet verblindt het weeligh oogh,
Door 't gloeyende penseel van 't puik der konstenaren,
Of wat begeerlyckheit, een lange reecks van jaren,
Byeen verzamelt heest van Chinaes ovenwerck;
Het vorstelijck gewaet is oock een zichtbaer merck,
Dat trotse hoovaerdy leght in 't gemoed gezoncken.
Dan volght de wellust met haer tintelende voncken,
Die blaeckt naer dartle spijs, niet op den eigen grond
Geteelt; dat's al te slecht voor afgerechte mond,
Voor keurelycke smaeck. Het moet uyt verre landen
Met kielen zijn gehaelt, dat leckre tongh en tanden
Zal smaecken; maer dit is noch 't minste dat se teelt:
De schoone vrouwesex het oogh en 't herte streelt
Met kittelender vreught; niet die in huwlijckswetten
Bepaelt is, maer de siel voor 't heyligh oogh besmetten
Van 's Hemels Opperheer, verwoestend' voor 't gemoed'
Dat hier door wordt gescheurt van 't wesentlijcke goed,
Van Godt, die 't eeuwighlijck wil met zijn goed verzaden.
Dan gaet het weeldrigh vleesch, als schromeloos, zich baden
En domplen in de stroom van 't edel druivenat,
Waer door het breidelloos tot alle quaet uytspat.
Voorts ziet men 't koetsgespan doorkruissen stad en straten,
Of jagen naer 't tooneel, alwaer men, uytgelaten
In blijdschap, 't stralend oogh laet weiden heen en weêr,
Terwijl men door het spel vergeet den Hemelheer.
Zoo dwaelt de dwaze mensch, zoo holt hy buyten reden,
Zoo ziet men hem zijn tijd onnuttelijck besteden
In 's werelds mommeschijn en flickerende vreught.
Hy doolt, als zinneloos, van 't ware pad der deught
Op goddeloosheits wegh, en vleit zich met de logen;
Hy, door den schijn verblint, wordt deerelyck bedrogen,
Door dien hy losse waen voor 't vaste goed verkiest;
Hy let niet, of hy dus een eeuwigh heil verliest,
Een heil van 's menschen brein naer waerde nooit begrepen.
Zoo laet zich Adams kroost, laes! deerlijck heene sleepen
Naer Plutoos jammerpoel, gerust, en wel genoeght;
Ja, 't schijnt als of 't om strijd om zijn verderving zwoeght.
O, doodlijck ongeloof voor 's Hemels woord en waerheit!
O, blinden die het oog sluit voor Godts glans en klaerheit!
Ontwaeckt uyt desen slaep! de Hemel roept u toe,
Op dat ge ontvlieden zoudt zijn felle geesselroê.
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Staet op, o dooden! en laet Christus u verlichten,
De Koninck op wiens wenck al 't waereltrond moet zwichten.
Hoort, wrat Hy u belooft! een goed dat nimmer endt,
Daerom, o waerelts volck! u naer dien Heiland wendt:
Wilt u sijn hoogh gesagh en rijckstaf niet onttrecken,
Op dat, wanneer Hy u zal uyt het stof opwecken,
Hy u op sijnen troon plaetst aen sijn rechterhant,
En dat sijn zegekroon u worde op 't hooft geplant,
Om eeuwighlijck met Hem als vorsten te regeeren
En in het feestgewaedt vol glans te triomfeeren.
F.H.
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Lof- en danck-dicht aen den wel edelen heere, mijn heer Jacob Cats,
Ridder, stadthouder van de Leenen, groot zegel-bewaerder van de
ed. mog. heeren Staten van Hollandt, ende West-Vrieslandt:
Op het uytgeven van sijn edelheydts oude ende nieuwe wercken, mitsgaders
de vermeerderinge in den tweeden druck.
O, hooghgeleerde Cats! uw lof sal doorgaens streven,
Soo lang'er boomen staen, soo lang'er vee sal leven;
Soo langh men eenigh Bruyt sal cieren met een kroon,
En dat de vlugge pen oyt geestigh dicht vertoon;
Soo langh den ackerman het koren-saet sal saeyen,
En in den vollen Oest de vruchten daer af maeyen,
Soo langh de rijpe druyf sal geven soeten wijn,
Soo lange salder stof tot uwer eere zijn.
Ghy hebt, eerwaerde Heer! in dese laetste tijden,
Nu men den meesten hoop van 't rechte pad siet glijden,
De baeckens naer den eysch voor yeder soo geset,
Waer naer hy seylen magh gants veyl en onbelet;
De baeckens voor het schip van dit onstuymigh leven,
't Welck hier, als in een zee, wert gints en weêr gedreven,
Een zee, waer in bedeckt veel blinde klippen staen
Die ons uw pen vertoont, en wijst het schuwen aen.
Wat is door uwen geest niet aerdighlijck beschreven?
Wat heeft hy menigh boeck aen 't vaderlant gegeven!
Hoe wijst uw suyver dicht gedurigh naer de deught,
Dat geen gemeen alleen, maer wijsen self verheught!
Maer om met vollen lof van yeder boeck te spreecken,
Mijn pen is veel te swack, de kracht sou haer ontbreken;
Dat doet ons anderen volkomener verstaen,
Dies waert maer nage-aept, dat my is voorgedaen.
Al wat de mensch ontmoet, dat wordt er aengewesen,
Sijn feylen nu gelaeckt, sijn weldoen dan gepresen;
De werelt blijft aen u dan eeuwighlijck verplicht,
Dat ghy soo menigh les gegeven hebt in 't licht.
Uyt lust tot wijsheyt quam de groote koninginne
Van Scheba uyt het Zuyd en spand'er gantsche sinnen
Op dat s'er nut uyt trock, en meld' met vollen mont,
Na alles door beschouwt, zy dubbelt waer bevont
Het geen sy had gehoort. Soo moet ick nu oock seggen,
En als een open boeck voor al de werelt leggen,
Dat ick in 't minste deel niet melden kan de eer,
En wel-verdienden lof, van u, o wijsen Heer!
Ghy zijt een yeder nut in alderhande saken;
Die maer de soete kern eens in sijn geest magh smaecken,
Smaeckt dan in sijn gemoet een aengenaem vermaeck,
Ja, vint'er deughden in, in ongemeene spraeck.
Ick sal dan uwen lof voor eerst hier laten steecken,
En tot uw kinders eer nu oock een weynigh spreecken,
Uw kinders, die men nu in alle landen vint,
Geteelt niet by uw Vrou, maer uyt den swarten int:
Wanneerse my in 't eerst voor oogen zijn gekomen,
Ick heb van stonden aen naer haren aert vernomen,
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En ick bevont seer dra, als in den klaren dagh,
Wat voor een groot verstant in haer verborgen lagh;
Dies heb ick datelijck haer in mijn huys genomen,
En ben door haren dienst soo ver daer meê gekomen,
Dat my de dicht-kunst heeft soo lieffelijck gesmaeckt,
Dat ick heb, nu en dan, een liet of dicht gemaeckt;
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Sy kosten my in all's soo wel en aerdigh leeren,
Dat ick oock aen het volck tot lof iets dorst vereeren.
Als haer de nijt beschimpt, of oock een plompert laekt,
Ick toone even dan, dat 't my aen 't herte raeckt.
Wie kan dan, waerde Heer! uw lof genoegh vermeeren,
Die ons uyt enckel gunst laet door uw kinders leeren?
Daer ghy ons, door de kunst, doet rondelijck verstaen
Den wegh, die yeder mensch hier moet op aerden gaen.
Noch siet men dichtens lust in 't minst niet begeven,
Ghy hebt uw boeck vergroot met 't Tachtigh-jarigh leven:
Daer geeft ghy na den eysch seer heerlijck te verstaen,
Wat u, en yeder mensch, om dien tijt dient gedaen:
En van uw huys-bedrijf, en van uw Sorgh-Vliets leven,
En wat u Godt daer heeft al in den sin gegeven,
En hoe in 't Vossevel de liefde zich kan kleên,
Dat elck zijn krachten siet, vertoont ghy ongemeen.
Latijnsse Maeghde-plicht te voren uytgelaten,
Is hier meê by gevoeght, en hoe men alle staten
Van menschen siet vervoert door driften van 't gemoet,
En wat men 't beste laet, en wat men best weêr doet;
Soo dat men dit uw werck seer aerdigh kan toepassen
De crocodil, die groeyt en nimmer is volwassen,
Die noyt haer wassen staeckt, maer wordt van grooter groot,
Ja, selfs wanneer het beest schier worstelt met de doot.
'k Kan u, doorluchtigh heer! na rechten eysch niet loven
Mijn pen beswijckt, waer door mijn geest weer stijgt na boven,
Om onsen grooten Godt te geven lof en danck,
Dat hy ons vaderlant met sulck een man beschanck.
Ick dancke mijnen Godt, dat hy my bracht in 't leven,
Ter tijt dat hy aen ons had sulck een man gegeven;
Ick dancke mijnen Godt, dat ick, tot deser stont1),
Dees hoogh begaefden Heer noch kloeck sagh en gesont.
Voort bidt ick u, o Godt! dat ghy gelieft te geven,
De dagen, die dees heer noch sal op aerden leven,
Steets mogen sijn bevrijt van quelling, smart en pijn,
Tot dat hy door de doot van all's bevrijt sal zijn;
En als men 't lichaem in de swarte aerdt laet sincken,
Dat dan sijn eed'le ziel mach in den Hemel blincken,
En, als des hemels licht verscheyden is in schijn,
Hy in den hooghsten graet daer magh verheerlijckt zijn!
I.I. GROENENBERGH,
SECRETARIS TOT UYTWIJCK EN RIJSWIJCK, IN 'T LANDT ALTHENA.

Op de wercken van mijnheer Jacob Cats.
De Seeusche rondigheyt, o Cats! die ghy verheffet,
Die hebdy in u werck op 't cierlijkste getreffet:
Het ronde effen is en sonder hoeck of cant,
U versen glad en gaef u vliegen van de hant;
Het ronde 't ruymste is van alle ommetrecken,
U versen in begryp op 't wijtste haer wtstrecken;
1) Den 17en July 1658.
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Het rond' is sonder eynd' gesloten overal,
Den roem van uwen geest geen eynde nemen sal;
Soo langh het aertsche rond' sal blyven onberoeret,
Soo langh het hemelrond' sijn lichten ommevoeret,
Sal u end' u gedicht ter eeren sijn geseyt:
O Cats, ghy hebt getreft de Seeusche rondigheyt.
1630
JAC. REVIUS.

Op de wercken van den heere Jacob Cats.
Wat kroon verdient niet zulken man,
Die rijmen en die raden kan,
En loflijk onderwijzen,
Bij jeugdigen en grijzen;
Die zijnen int, dat edel nat,
Nooit heeft aan vorsten lof verklad,
Nooit met hunn' malle daden
Besmeurt zijn wijze bladen:
Maar die gebruikt heeft om de jeugd
Op 't spoor te helpen van de deugd,
Of om de huisgebreken
De lendenen te breken;
Of somtijts ook tot hooger stof,
Te weten, om des Scheppers lof,
Te doen op zijn papieren
Tot aan de sterren zwieren;
Waar vindt men een zoo braven geest?
Dus denkt gij mooglijk, die dat leest,
Maar laat dat denken varen:
Want, zoo gij maar de blaren
Van dezen boek eens openslaat,
En 't oor eens steekt in Hollands raad,
Straks zult gij konnen merken,
Aan duizend schoone werken,
Dat Cats die geest is en die man,
Die raad en rijm verschaffen kan;
Dat Cats alleen door zijn gedicht
Meer blinde zielen bragt tot licht,
Meer dertelen tot schamen,
Als all' ons dichters t'zamen.
JEREMIAS DE DECKER.
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Cats.
O dichter, al te vaak miskend
Van hen, die slechts den schijn vereeren:
Wier oog aan 't ruisschend klatergoud
Van ijdle woordenpraal blijft hangen,
Gij zijt een dichter der natuur:
De wijsheid heeft u opgetogen!
Gij strooit geen bloempjens slechts: uw hand
Schenkt vruchten, die het land verkwikken!
O, lieve dichter van mijn jeugd!
Gij zult mijn ouderdom nog leeren;
Uw bloempjens waren voor mijn jeugd,
Voor rijper leeftijd uwe vruchten.
BELLAMY.

[De dichter uit behoefte en zeedlijk zelfgevoel]
De dichter uit behoefte en zeedlijk zelfgevoel,
Te needrig voor gezwets, voor dartlen tocht te koel,
Voor driftgevlei te streng, te zacht van hart voor 't gispen,
In wien geen rechter iets dan deugden kan berispen;
Wiens vers den zachten stroom van 't steeds bezadigd bloed
In elken vormklank toont, door overmaat van zoet,
Wiens lessen vruchten zijn van onmiskenbre wijsheid,
Erkend, betracht, beproefd, in levenskracht en grijsheid;
Van kennis van den mensch, de wereld, en het lot,
Bij diepe erkentnis van een schuldverzoenend God;
Wien niemand las dan meer aan God en plicht gebonden,
Dan teêrder van gewisse in 't schuwen van de zonden; Dit Neêrland was uw Cats. BILDERDIJK.

[Als een grijsaart]
Als een grijsaart, die in de vrolijke spelen der jeugd deel neemt, maar haar tevens in
't midden dier spelen op een hooger doelwist wijst, voerde Cats zijn Vrijster, als
Bruid, Moeder, en Weduwe, door de rozen en doornen des levens naar het graf en
de onsterfelijkheid; en wie heeft ooit met hem dien weg afgeleid, zonder zich aan
het einde daarvan beter en godsdienstiger te gevoelen? Ontzagwekkend is de geleerdheid, die in zijne schriften doorstraalt. Zijne werken
krielen van aanhalingen uit de meeste toen alhier bekende talen. Als ware
volksdichten, schijnen zijne schriften door de vereeniging van bijna alle mogelijke
spreekwoorden, een tempel, aan den volksgeest van bijna alle eeuwen gewijd; doch
niettegenstaande de navolging der vreemden in bijna al zijne verhalen, is misschien
niemand oorspronkelijker geweest in het voorstellen van het echt Nederlandsch
karakter, waarvan hij den afdruk geeft.
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Een zekere langdradigheid zal ons in zijne werken stuiten, doch wanneer wij die
veroordeelen, moeten wij tevens erkennen, dat dit een gebrek van zijn leeftijd was.
Zekerlijk was het een gebrek van smaak, dat Cats het gezegde van Joseph: zou ik
zulk een kwaad doen, en zondigen tegen God? in zoo veel duizenden verzen in zijn
Selfstrijt uitbreidde; doch het was toen in het algemeen de gewoonte, om, wanneer
men eens een denkbeeld opgevat had, het niet weder te verlaten, zonder het van alle
mogelijke zijden beschouwd te hebben: dit was nog een gevolg van de Scholastieke
wijsheid der middeleeuwen.
Een tweede bijzonderheid, die de werken van Cats ontsiert, is het overdreven
gebruik van het allegorische of zinnebeeldige. Dieper dan men gewoonlijk denkt, is
het gevoel hiervoor in den boezem van den mensch besloten. De grond van dit gevoel
ligt in het godsdienstige en wijsgeerige denkbeeld, dat de zinnelijke wereld het beeld
der geestelijke is. - Overal bij het einde der middeleeuwen heerschte die geest der
Allegorie sterk, en juist niet op de meest gekuischte wijze. Meer dan eenig land waren
Frankrijk en Brabant er de zetels van, en hij plantte zich van daar vooral in Holland
over. Bijna geen dichter van dezen tijd kon er de verleiding van ontgaan.
W. DE CLERCQ.
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Aanteekeningen.
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Trou-ringh.
Trou-ringh. De eerste uitgave is van het
jaar 1637 (Dordrecht).
Inleydingh:

Een oud, gemeen (d.i. algemeen) verhaal. De bekende vertelling nam. van
Hansjen, in al onze Mopsjens en
Liedeboeken te vinden; zie haar in
tweederlei bewerking in het Nederlandsch
Liedeboek (Amsterdam, Gebhard en Cie.),
I en II, bl. 82 en 95.
liefgetal: welbehagelijk, welgevallig.
moes: groente, gelijk nog in moes-twin.
worpen: zie Aantt. van 't eerste deel bl.
1.
heremijt - verblijd: lees, naar de
onverbasterde uitspraak, met open i niet
ei.
lis: waterplant. - gunt: 't onzijdige van
gene, van waar ook het woord ginds en
ginder of ginter.
slim en oilick: boos en slecht, met,
overhelling naar de latere, min schuldige
beteekenis: listig en ondeugend.
bens: saamgetrokken uit ben des
(daarover).
keest: kern, innerlijke.
de feest: naar 't oorspronkelijk geslacht
van 't woord, waarin de f eerst allengs de
voorafgaande d tot t verscherpt, en het
woord zelf vervolgens onzijdig gemaakt
heeft.
huysman: landman, boer.
ondertast: (door tasten) onderzocht.
queelt: kwijnt, zie Aantt. van I., op
quelbalcksken.
helle: voor 't latere heldere. - gulle:
welige.
geway: takken (van daar ook 't gewei van
een hert).
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amber: bernsteen. - genaden: enkelv. niet
meerv., gelijk men naar den lateren,
afgesleten vorm wanen zou; zie op I
herhaaldelijk.
echtbrake: gelijk beeldbraak; thans
echtbreuk, gelijk beenbreuk, schipbreuk
en derg.
het volgende gedicht. In latere, na Cats'
dood verschenen uitgaven zijner Werken,
uit deze Inleiding gelicht, en daar achter
gedrukt; wij laten 't hier echter ter plaatse,
waar wij 't ook nog in de uitgave van
1655 vinden.
vry: (niet zonder): thans lang. - bezet:
bezadigd, bedaard.
loeg: naar den oorspronkelijk sterken
vorm van 't werkwoord, thans nog maar
in 't verl. deelw. gelachen bewaard.
mool of meul: molen. - beslag: gewoonte,
omslag.
joeg: voor jaagde, van 't zwakke jagen,
waarbij dus, even als bij vragen, 't
omgekeerde als bij lachen plaats greep:
dat het nam. van zwak sterk werd.
Inleydingh:

wrocht: vroeger algemeen voor werkte.
beroerde: bewogen, ontruste.
tochten: nam. hartstochten.
meul: gelijk vroeger mool, voor molen.
int: voor inkt (van 't Lat. tincta; in 't
Hoogd. Tinte nog meer herkenbaar.)
nijder: voor benijder; zonder voorvoegsel
gebruiken wij 't woord alleen in den
verlengden vorm nijdigert.
leeft er: thans, minder juist, veelal leven
er; gelijk zijn er voor 't ouder en juister
is er.
twee: nam. zijne beide dochters, Anna
(met Aersens van Wenthout) en Elizabeth
(met Corn. Musch gehuwd).
linkerny. slinksche treken, bedrog, gelijk
in I linkery (verg. het Hoogd. Raserei met
ons razernij).
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suypen: soep, pap: (oorspronkelijk van
alle vloeibare spijzen gebezigd, kreeg het
woord eerst later zijn bepaalde betrekking
tot wijn en sterke dranken).
Hoe dat Susanna voer: hoe het Sus. ging;
gelijk nog in ons hoe vaart gij, waarin
men geen varen, in de tegenwoordige
uitsluitende beteekenis van 't woord, moet
zoeken, maar de oorspronkelijke meer
algemeene bedoeling leggen moet; zoodat
dan ook het woord bij ons van
watertochten, gelijk bij de Duitschers (en
in onze Oostelijke Provinciën) van 't
rijden in een wagen gebruikt kon worden.
Brasil: dat toen nog in onze handen was.
deftig man: nam. Barloeus, die 't
Papiere-kint in Latijnsche verzen
overbracht.
Hollants eerste stad: nam. Dordrecht.
Doch schoon ghy tot - salig achten sal,
eerst in de latere uitgaven, toen Cats zelf
Hagenaar geworden was, er bij gedicht.
gau: schrander, en van daar vlug; welke
laatste beteekenis 't woord vervolgens
uitsluitend verkregen heeft.
lykewel: evenwel.
vant: voor vond, gelijk began voor begon.
Schuermans: Anna Maria van Schuerman,
met welke Cats reeds in 1622
briefwisselde.
door de kunst: door de beoefening der
kunst, die u afleidt en bezig houdt.
so gauwen kock: schrander, geheel in de
oorspronkelijke beteekenis van 't woord;
verg. boven.
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Inleydingh:

vueren (plank): eig. dennen- van 't
Deensche fyr.
van (zijn wezen): over zijn.
peyl: blijk, teeken, merk.
hem: zeer juist, en naar zijn ouden en
oorspronkelijken aard, van een onzijdig
voorwerp gebezigd, gelijk men zich thans
dikwerf verkeerdelijk ontziet te doen.
slechte: eenvoudige, geringe. - In het
tegendeel: integendeel, dat allengs tot een
bijwoord geworden is, even als 't
volgende
bijwijlen: bij poozen, van tijd tot tijd.
een voorigh boeck. Zijn Houwelick nam.
zie dl. I.
bynaast: voor byna, welks overtreffende
trap het is, zie op I.
preuve: proef, bewijs.
erdicht: meer Hoogduitsche vorm voor
verdicht.
in volle leden: in allen deele, volledig.
eenpaerlick, achtervolgend, vloeyend.
opten: de t voor de d door de
voorafgaande p, waarom beide
lettergrepen, ook slechts aan een gevoegd,
en niet als twee onderscheiden woorden
mogen geschreven worden.
erdicht: zie boven; hier, met de
klankspeling van Cats' tijd op 't
voorgaande eer-dicht.
liberale kunsten: de zeven zoogenoemde
vrije kunsten der middeleeuwen.
Scholastique questiën. In Cats' tijd was
de zoogenoemde Aristoteliaansche
wijsgeerte der Scholastieken nog in volle
kracht, en had Descartes nog maar weinig
van zich doen hooren. Verg. daaromtrent
de aanteekeningen over Adriaan
Heereboort in mijn IJselkout (Deventer,
Ter Gunne, 1855).
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doeck: voor vrouwen in 't algemeen.
Over A.M. Schuerman en al haar
begaafdheden kan men thans vergelijken
het bekende boek van Dr. G.D.J. Schotel
(A.M. v. Sch.; 's Hertogenbosch bij Gebr.
Muller, 1853).
Bladz. 1.

partner: echtgenoot, wederpaar.
heusche: beleefde, eigenlijk hoofsch.
ongalick: onaangenaam, van 't oude
gaden, behagen, waarvan nog ons gading.
vernoegen: thans vergenoegen of
genoegen.
buytens lants: eig. be - uiten des lands,
gelijk omgekeerd: be - innen des lands.
Van de voorzetsels in en uit nam. maakte
men, door 't voorvoegsel be, dat den
verbuigingsuitgang - (verg. be - zijden,
be - halven) - meêbracht, de woorden
binnen en buiten, die naar hun
oorspronkelijken aard den tweeden
naamval achter zich vorderden, en eerst
allengs tot gewone voorzetsels werden.
onbesnoyt: thans onbesnoeit, waarin de
e oorspronkelijk alleen tot verlenging der
o strekte, maar allengs de uitspraak van
den tweeklank oe (eigenlijk van den
klinker u) aannam; even als dat in ons
bloeyen (voor 't oude bloyen), uitroeyen
(van roden, royen) enz. het geval was;
terwijl daarentegen bijv. rooyen (van
aardappels, enz. gezegd) en berooid hun
oorspronkelijken klinker behielden.
('t Land van) beloften: enkelv.; zie reeds
vroeger.
sonderlinge: in 't byzonder, in
zonderheid.
het futselboeck soeckt: uitvluchten zoekt.

b.

begint dan. Waar men zich tot één
persoon richt, bezigt men thans
gewoonlijk het enkelvoud begin; minder
juist echter, nu men het voornaamwoord
van den tweeden persoon enkelvoud (du)
heeft opgegeven; gy toch, dat daarvoor
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in de plaats trad, brengt van zelf het
meervoud meê, en onze oudere schrijvers
dus, die ook bij de toespraak dat
meervoud hielden, handelden daarin naar
recht en reden: al kunnen zij er hun groote
vergrijp - het veronachtzamen van du zelf
- niet meê goed maken.

Gronthouwelick:
Bladz. 2. a.

verscheyde: even als vroeger stale
verkeerdelijk voor - en.

b.

ondergronden: onderzoeken, door
onderzoek leeren kennen. - gejont:
gegund.
Door u, tot u, enz. uwe woorden, enz. en
geef: naar 't boven op begint gezegde, had
Cats hier beter gedaan het voorn. enkelv.
du, dijne, dat hij toch ook elders bezigt,
te houden; of anders ook geeft te
schrijven. Gelijk in zijne geheele spelling,
is hij echter ook daarin slordig en zich
zelven voortdurend ongelijk.

Bladz. 3. a.

dieptens - hoogtens: voor diepten,
hoogten.
overhand: beurtelings.
de peylen van den tijt. Nam. de sterren,
als middelen van tijdsbepaling.
gebocht: afgesloten (van bocht,
afschutting, omheining).
bescheiden: afgedeelde, afgescheiden.
Schou voor schuw.

b.

selsaem (vyer): hier vreemdsoortig. - op
de maet: voor in juiste mate.

Bladz. 4. a.

gerut: (vanwaar nog de benaming klein
grut) ongedierte, ontuig. ondergaen:
verstaan, begrijpen. - Kan tappen, lees:
kon tappen, gelijk de zin meêbrengt, en
de zetter verkeerdelijk verzuimd heeft.
achterhaelt: op onwaarheid betrapt.
leken (thans lekken) vloeyen.
kenne: beken. - deusig: beneveld (verg.
den verlengden vorm duizelen).
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spreyden. Het meerv. wegens de meerv.
zelfst. naamw., die voorafgaan en het
gewas nader omschrijven.
keestig: pittig, kern vol. - gewaey: takken,
verg. reeds vroeger.
b.

loeg - verjoeg: zie de vorige bladz. dezer
Aantt. op joeg.
veel gelooft: zie aldaar.
even dit: juist dit.
rechten: aanrechten.

Bladz. 6. b.

hertsen: voor herten (verg. het Hoogd.
Herzen).

Bladz. 7. a.

(in) als: saamgetrokken voor in alles.
Besette: wijze (eig. bezadigd).
stont - en keeck: oudere zegswijs voor:
stond te kijken.
overliep: doorliep, overzag.

Bladz. 8. a.

queelen: (lees quelen gelijk in de vroegere
uitgaven) kwijnen, verteren.

Bladz. 9. a.

rede: lees reden.
born: eig. straal (van water), hier voor
vloed, stroom.
overmerken: voor opmerken, gelijk
vervolgens overdragen voor opdragen. bescheyde(n): bepaalde, aangewezen,
gelijk in de zegswijs: mijn bescheiden
deel.

Bladz. 10. a.

ontslapen: ingeslapen (naar de eigenlijke
beteekenis van 't woord). - 'er schorre
voor haar schorre.
seck: een taaye en scherpe grassoort.
Met dat: zoodra.

b.

bleef hy daer gezet: hield hij daar stil,
stelde hij zich daar.
de lieven: voor de gelieven. - Soo men
houdt: naar men meent.
uitgetogen: getrokken, geschreven.

Bladz. 11. b.

reyt: danst. - overhand: bijbeurten, over
en weêr.
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Met vollen mond: met overtuiging
(volmondig).
Bladz. 12. a.

tanger: tenger, teder.
t'wijl: voor te wijl, ter wijl, ter wijlen.
fruyten: voor vruchten.
tros: voor legertros, verg. het voorgaande
heir.
gemael: thans gemalin, dat eerst van later
dagteekening is.

b.

in volle leden: ten volle (volledig).
eeren: enkelvoud.
onbegrepen: onbeperkte, onbegrensde.

Bladz. 13. a.

born: hier springbron (eig. de straal uit
de bron opspringende en vervolgens
water in 't algemeen); verg. hoven. Later
(b. beneden) volgt in denzelfden zin
sprinckader.
all's: voor alles.

b.

verquellen - verkwijnen, kwijnend
doorbrengen.

Bedenckingen.
Bladz. 13. a.

forneyse: 't fransche fournaise, thans
fornuis.

b.

onverscheyden: onverdeelde.

Bladz. 14. a.

zijn gansche leden: al zijn deelen.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

903

eigerhant: saamgetrokken uit eigener
hant, oude verbuigingsuitgang.
onverscheidelick: zonder onderscheid.
boven allen desen: voor boven dit alles.
b.

eerbiedinge: thans, voor het latere
eerbied, in onbruik geraakt, hoewel er
zich de afleiding en samenstelling van 't
woord veel kennelijker in uit.

Bladz. 15. a.

moedicheit: overmoed, hoogmoed.
haest: thans met den verlangden vorm
haastig.

b.

daeruit: voor waaruit; daar, zoowel als
die (verg. bijv. op 15 a. dat die gelooft,
alle dingen mogelick zijn) en dat werd
oudtijds betrekkelijk gebezigd.
ter loops: (gelijk vroeger reeds ter slaegs)
eigenlijk ter loop, in het voorbijgaan; de
s is er eerst later aan toegevoegd, toen de
uitdrukking algemeen in gebruik was
geraakt.
na: naar, af, van.

Bladz. 16. a.

ten sy sake. 't En zij 't gebeurde, het geval
ware. - tot haren beleyde. onder haar
beheer.

b.

bedingen: voorwaarden; onnoselheit
onschuld.

Bladz. 17. a.

ontleggen: (gelijk ontvouwen) verklaren,
uitleggen.
onschuld: verontschuldiging.
gemeen: algemeen, gewoonlijk.
plantende: drukfeil voor plantede.

Bladz. 18. a.

oorlof: afscheid.

Houwelick van Driën.
Bladz. 19. a.

De vrijsters enz. aangevallen, sedert den
tijd van 't eerste houwelijk nam.
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langht: geeft, reikt aan.
Bladz. 20. a.

gericht: gesteld, opgericht.
peyl: teeken.
werden: thans worden, verg. op I,
Voorreden.
vordert: vervordert, vervolgt.
geeft hem: thans begeeft zich. Gelijk men
reeds herhaaldelijk heeft kunnen
opmerken, komt ook bij Cats nog
dikmaals het oude en toen uitsluitende
gebruik van het persoonlijk, als
wederkeerig voornaamwoord van den 3en
persoon voor. Inderdaad is het gebruik
van ons zich als zoodanig, eerst van
betrekkelijk later dagteekening, en komt
vóór de 16e eeuw zelden voor.

b.

swavel-werck: vlas of hennepdraden in
zwavel gedoopt.
sijn besette gronden: Jacobs bezadigden
inborst.

Bladz. 21. a.

vernuft: verstand.

b.

quam, lees: quam.
qualen. lees: qualen,
daar de zetter de leesteekens averechts
gesteld heeft.
lempten: anders leemten, hier voor wend,
zeer.
beleyt: beheer, gelijk reeds vroeger.

Bladz. 22. a.

taalt naar: gewaagt, spreekt van.
omgekomen: afgeloopen, volbracht.
bescheydt: bepaalt, stelt vast.
ter eer: eerlijk.
edel kruid: nam. groen en bloemen.

b.

slecht: eenvoudig, onschuldig,
onbedorven.
gebed: te bed gebracht.
hem - ontdoen: zich - openbaren. - gaet,
voor omgaet, handelt.
geeft hem: voor gaat.
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murruw kieken vleesch: week kieken
vleesch, schertsend voor tegenval,
teleurstelling.
verdwelmt: eig. wordt bedwelmd,
bevangen (van toorn nam.), dus zoo veel
als ons razend. Gaet hy dapper af: vaart
hij wakker uit.
Bladz. 23. a.

uytgebeyt: verbeit, afgewacht.
ter smuik: ter sluik.

b.

overhant: over en weêr, om-(ruilen)
vertreck: uitstel.
versint: zich bezint, nadenkt.
doch: thans toch, gelijk doen, voor toen,
enz.
spreeckt breet: geeft hoog op.

Bladz. 24. a.

moeyt'en: moeite en (ontkennend).
wert: wordt.
rechten: uitvoeren, verrichten.
meeste: in zijn oorspronkelijke beteekenis
van grootste; gelijk men het bijv. ook in
I Cor. XIII: ‘de meeste van deze is de
liefde’ nog vindt.
aen der heyden: op de heide, in het veld.
ondertasten: onderzoeken.

b.

Naer ghy hebt: verbeter Maer ghy hebt.
nieuw en: afgekort voor nieuwe en, daar
men oudtijds niet, als thans, beide e's
inéénsmelten liet, maar ze afzonderlijk
uitsprak.
af - setten: voor afstellen, afschaffen.
Ontleggen, veranderen (verleggen).
steeckt - de vinger in het zandt: schikt u
naar den landaard.

Bladz. 25. a.

beset: in 't naauw gebracht.
om - gebracht: doorgebracht.

b.

ter naester week: (naar den ouden
verbuigingseisch der taal) in de naaste
week.
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Bedenckingen.
Bladz. 25. a.

vermag: mag (niet gelijk thans kan, gelijk
dat de zin reeds meêbrengt).

b.

kortheit: verbeter der kortheit.

Bladz. 26. a.

nutten: thans in den verlengden vorm
nuttigen.
merckelick: blijkbaar.
al vry: wel zeer.
in aller manieren: weder enkelvoud, naar
den zwakken (maar vollen en thans
verloren) verbuigingsvorm,
af (te weren): van (te weren).

b.

slechtelick: hier niet ons eenvoudig, maar
't Duitsche einfältig: onnozel.
nieu gehoude (n): nieuw gehuwden.
toestandigheyt: toestemmende handeling,
instemming.

Bladz. 27. a.

overdrongen: in de plaats gedrongen.
bekommerlick: zorgelijk, gevaarlijk.

b.

ick weet - gelooft te worden: Latinisme.
Even zoo later (29. b. aan 't slot): ick zie
- te wesen.
ten opsiene: voor ten opzichte.

Bladz. 28. a.

roffiaen: koppelaer.
by hem: (beslapen) door hem.
heeft vermogen: heeft mogen.

Bladz. 29. a.

Persen: de naam des lands, naar 't oude
gebruik, uit het meervoud van den naam
der inwoners gevormd; gelijk wij nog
heden van Zweden, Saxen, Franken,
Zwaben, enz. spreken, en men oudtijds
ook steeds van Grieken bijv. sprak.

b.

even: juist.
hesselick: het Duitsche hänlick, leelijk.
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Houwelick van State.
Bladz. 30. a.

besette: bedaarde, doordachte.
geduerigh: voortdurend, onafgebroken.
bekrijgde: beoorloogde.
deftigh: ontzagwekkend, stevig.
krijgsbaer: krijgshaftig, strijdbaar.

b.

woeg: overwoog.
dubt: weifelt, vandaar nog onze langere
vorm dobberen, en het naamw. dobber.
wiggelt: afwisselend met waggelen, gelijk
gribbelen met grabbelen, trippelen met
trappelen, enz.

Bladz. 31. a.

swager: schoonzoon.
leppig: vinnig, bits.

b.

sijn onschult doen: zijn onschuld
betoogen, zich verontschuldigen.
hartste (deel): moeilijkste.
derf of durf: reeds bij Cats even als bij
Huygens voor dar of der, van darren, dat
bij Hooft nog steeds onverbasterd in
gebruik is.
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moppen (eig. mophonden): voor lafaarts.
pas op: geef om.
Bladz. 32. a.

uyt den leger: uit nog met den verborgen
naamval, gelijk in uitermate, uit den
huize, enz.
slaen: voor slag leveren, vechten. Kluyen,
voor klieven. Voor rotsen zal men
waarschijnlijk rotten (benden) moeten
lezen.
eiger: gelijk reeds vroeger voor eigener,
van eigen.

b.

't En leed als geenen tijt: het duurde niet
lang, of -

Bladz. 33. a.

bedachten: welbedachten, wijzen.
bescheyt: oordeel, verstand.
God Hemels: verbeter God des Hemels.

b.

krijgen: krijgvoeren, vechten.
achterraad: voor naraad (na den
gewonen nam.).
verlaten: het meervoud wegens het
verzamelwoord volk.
slechte: eenvoudige.

Bladz. 34. a.

mart: voor marktplein, gelijk nog thans
in 't dagelijksche gesprek.
vorder toght: voortgang.
vordert weg: maakt, baant zich een weg,
dringt verder.
is er om begaan: denkt er aan.
fluckse: voor vlugge, flinke.

b.

Ridderstreeck: verbeter riddersteeck.

b.

alleen (voor slaven): slechts. Leyt - met:
leidt - mede.

Bladz. 35. a.

alsoo rijken: saamgetrokken voor zoo rijk
een, gelijk reeds vroeger.
over een: voor te zamen.
gestrekte: verstrekte, gegeven.
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al haar groote palen: al haar uitgestrekt
gebied, (wijde grenzen).
Bladz. 36. a.

halsspangen: halssnoeren met gespen.

Atalante naar Ovidius.
a.

dier: duur.

b.

rustig: kloek, stevig.

Bladz. 37. a.

dout: duwt.
keest: (eig. kern, hier) innigst, gloeyendst.
snar: snijdend, schel.

b.

peyl: merkpaal.

Bladz. 38. b.

voortocht: voorrang.

Bedenckingen.
Bladz. 38. a.

fruyten: voor vruchten.
grijnspens: zooveel als zuurmuil, (iemand
die zijn vel in onaardige plooyen trekt);
zie over grijnzen reeds vroeger.
der liefden: enkelvond der zwakke maar
volle verbuiging.

b.

dat weet ich - te zijn. Latinisme. Even zoo
vervolgens: belooven - te sullen
geworden; en op de volgende bladz.: een
prijs te willen zijn, enz.

Bladz. 39. c.

is gedaen uytroepen: thans verouderde
en in onbruik geraakte woordvoeging en
zegswijs voor is uitgeroepen geworden.
bespreck: overeenkomst, bepaalde
afspraak.
Immers: althans.

b.

in dusdaniger manieren: (enkelv.) op
zoodanige wijs.
eenigh gesegh: iets te zeggen.
tegenheyt: voor tegenzin.
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Bladz. 40. a.

bove-sang: verkeerdelijk voor bovenzang;
zie reeds vroeger.
Houwelick; Spiegel van den O. en N. tijd:
zie Deel I.

b.

deun: (eigenlijk hetzelfde als dun) schriel,
karig.
den anderen: elkanderen (d.i. elk den
anderen).
sinnelickheit: zin, lust, begeerte.

Maeghdenroof.
Bladz. 41. a.

geseten: bezadigd, bedaard. Even: zelfs.
ganschen: voor gansche, wegens den
volg. klinker; zie vroeger.

b.

reyden: dansten. Mey: mei-boom.
Roozekrans; 't nieuwere woord voor wat
elders roozehoet (d.i. rozekrans) genoemd
wordt.

Bladz. 42. a.

open doen: openen, openleggen.
tot een grabbel setten: in den blinde
dooreen tasten; verg. ook elders: een yder
grabbelt toe.
het wit: het doel.
overman: overste, hoofdman.

b.

gelaet: houding (in 't algemeen).

Bladz. 43. a.

vry (niet sonder): lang, gelijk wij in dien
zin zeggen.
alderhaest: thans alle haast.
doecken huyven: hoofdtooi van fijne stof.
dop: gouden sieraad.
open: opening, vrije uitgang.
verset: weêrstand. Af te leggen: van zich
te weeren.
onbesint: onverstandig, onzinnig; thans
verkeerdelijk onbezonnen, daar het
werkw. (als van zin afgeleid) zwak is.

b.

te lijdig: al te zeer.
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bouwen: vrouwenkleed, rok.
braam: doornstruik.
Bladz. 44. a.

wat ontschult: welke verontschuldiging.
t' avond: weldra (gelijk in t' avond of
morgen).

Bladz. 45. a.

verheistert: ontdaan, ontheisterd (gelijk
men thans veelal zegt).
muyl: muildier.

b.

onbelompen: plomp, onbehouwen.

Bladz. 46. a.

doecken: zinnebeeldig voor vrouwen. Aen
der heyden: op het veld.
hatig: hatelijk.

b.

over kant: onbesuisd, woest (als bij een
schip dat over zij gaat).
gesmeten: geslagen, naar de
oorspronkelijke beteekenis van 't woord.
stack: voor stiet, naar de oude beteekenis
van 't woord.

Bladz. 47. a.

falievouwen: plooyen, veinzen.
uit-royen: thans uit-roeyen; verg.
daarover reeds vroeger.
uyt te setten: voor uit te stellen.
vertreck: uitstel.
te sinne staet: naar den zin is.

b.

asschen: zwakke enkelv.
verbuigingsvorm van asch.
gekuylt: in een kuil begraven.
belgen: toornen, boos zijn (verg. ons
verbolgen).

Onderzoeck, enz.
Bladz. 48. a.

onschult: verontschuldiging.
echte bont: echt verbond.
ick sie daerin - te wesen. Latinisme,
waarin te wezen geheel overtollig is.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

b.

koppelersse: de oude vrouwelijke vorm
van 't woord; thans, met den fransche
uitgang, koppelares.
Uitgevet, uitgeslepen, verleerd,
bekommerlicke: zorgelijke.

Houwelick van Koningh David.
Bladz. 51. a.

beslag: bedrijf, drokke zaken.
palen: gelijk perken, tuinen, enz. van 't
geen er door ompaald, omperkt, omtuind
is; hier dus landstreek, gebied.
vijs: (spreek uit vies): grillig, lastig.

Bladz. 52. a.

gevoegde: vereende.
linckers (gelijk nog in de uitdrukking
slinksche wegen of derg.): bedriegers.
onguren: ruwen, onbeschoften (verg. 't
Hoogd. ungeheuer).
even; echter, toch.

b.

als niet: zoo goed als niets.
met bescheyt: met oordeel, verstandig,
gematigd, en dus reeds met overgang naar
de tegenwoordige beteekenis van 't
woord: bescheiden.
stellen: Zeeuwsche uitdrukking voor de
zoden-terpjens op de schorren; zie reeds
op deel I.
gelden: geld kosten, duur aankomen.
slecht: eenvoudig, onaanzienlijk.
kruimen: deeg (tegenover de harde korst).
beleggen: thans aanleggen, inrichten.

Bladz. 53. a.

rechten: terecht brengen. Gemoet:
ontmoet.

b.

sluit: past. Dal: lees dat. Vry: wel, zeker.
Omgeroerde: verwarde.

Bladz. 54. a.

wil: zal (gelijk nog in 't Eng. to will).
onderwint: volgens de oudste uitgave,
maar wellicht door een
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drukfeil, daar het geen zin geeft en ook
de rijm met fraai is; lees dus liever
ondervint d. is kent, doorgrondt.
b.

beleyders: bestuurders.
schincken: voor schencken, om don rijm.
afgerecht: weggezonden, afgescheept

Bladz. 55. a

opzet voornemen, doel (naar de
oorspronkelijke beteekenis).
kranck: zwak.
leden: wegens den rijm, juister ware toch
anders mond of hart.
dragen gedragen.

b.

leider helaas; eigenlijk de tweede
naamval van 't oude lede (nog in leed en
leelijk bewaard).
leger. toen nog van 't mannelijk geslacht,
eerst toen het woord, hij voorkeur van de
legertroepen gebruikt werd is het allengs,
als verzamelwoord, onzijdig geworden.

Bladz. 57. a.

rot. bende.
tijt. (van 't oude tyen, grondvorm van
tijgen) trekt.

Weduwen Houwelick.
Bladz 60. a.

krepelen later kreupelen (verg. zeuven en
zeven, enz.).

b.

fatsoen omslag, naar de Fransche
uitdrukking sans façons en derg.

Bladz. 61. a.

versellen verbinden (verg. het Flansche
associer).

b.

in achtinge in aanmerking, onder de
aandacht.
derhalven dienaangaande, op dat punt.

Bladz. 63. a.

stracx terstond Vermagh mag.
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Inleydingh.
Bladz. 67.

mot-regen stofregen, van 't oude monde
(stof), verwant met het Eng. mud en ons
modder.
noen middag, van 't Latijnsche nona.

Crates en Hipparcia.
Bladz. 68. a.

dodden: bloed, sukkel (verwant met dut
en datten).

Bladz. 69. a.

luck geluck. Vry zeker. Loegh thans verkeerdelijk tot lachte
verzwakt.

b.

slechte duyf simple, onnozele. Onaerdigh
wanstaltig, mismaakt. van langer hant
allengs. Strijckt - deur hekelt, misprijst.
indiender voor indien er, door de werking
der n.

Bladz. 70. a.

straetmaer, straatgerucht, praatjens.

b.

top draartol. Opgedaen geopend.
aengeleyt aangeweest, gevleid.

Bladz. 71. a.

geset gezeten, gevestigd.
slechte juffer eenvoudige, onbeduidende.
sy hen zij zich. Niet op en past niet om
geeft.
sinnigh oorspronkelijk verstandig, met
oordeel; vervolgens smaaktol, keurig, net
(verg. zinnelijk en zindelijk).

b.

vry zeer, in hooge mate
kamemeren in zijn oorspronkelijke
beteekeuis van kamerjuffer (cameriera)
gister noen: gister middag. Kluis suffer,
lompert.

Bladz. 72. a.

deusigh dommelig; zie reeds op I. maeckte Pluto zijne voor maakte Pluto
tot de zijne, tot zijne gade.

b.

Meysjen in de eerste uitgave stond hier
nog het thans geheel verouderde meisen.
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ralt om den rijm voor relt, klapt. Geuieght gesust, gepaaid.
in volle daet in al zijn bedrijf, geheel en
al.
winck. voor went, gelijk bringen voor
brengen, enz.
Bladz. 73. a.

trost vlecht (in trossen, vlechten leggen).
geschildert met de naalde: d.i.
geborduurd, gelijk Bilderdijk (in Graaf
Floris IV). De breede bandelieren,
Beschilderd met de naald.
opgenomen: bezig.
drilt voor het thans meer gebruikelijk
trill, even als in Hoofts Windeken, daar
het bos af drilt, beiden verwant met rillen.
wilt voor wil zie reeds vroeger.
besteden uithuwlijken.

b.

opent. openbaart, ontdekt mij, even zoo
wat later (bl. 91 b.) hy opent sijn verdriet,
en (bl. 95 a) opent uw gebreck.
opgevat. ingenomen.

Bladz. 74. b.

verfraeyen. (zie ook 27 a.) voor verfroyen
(vervrolijken); verg. het Hoogd. froh en
ons vro - lijk.
krevel: jeukte. Aengeritst: aangezet.

Bladz. 76. a.

wilder: voor wil er. Mael: zak, tas.
rauwen: voor rouwen, ruwen.
kranck: hier gebrekkig; even zoo swacke
leden voor gebrekkige leden.
jonnen: gunnen. Slecht: onaanzienlijk.

b.

legt - en maelt: ligt te malen.
killigh: koud, kil. Gronden: beginsel.

Bladz. 77. b.

plichten van de trou: huwelijksplichten.
gespan: anders stel. Leuren (anders
lorren): prullen.

Bladz. 78. a

des te trotsen: daarop trotsch te zijn.

b.

prangen: kwellingen, grieven.
Ingenomen: bezwaard, vol.
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opter zalen: op, in de zaal (naar den
oorspronkelijken verburgingsvorm).
Seyde met: zeide mets.
Bladz. 79. a.

stelt: voor haer, zich stelt.

b.

verwonderd van: tot verwondering van.

Bedenckingen.
Bladz. 80 a.

uytmuntende: sterk uitkomend, en hier
dus in slechten zin.
doeckman: vrouwen man

b.

uytneminge ofte bepalinghe: uitzondering
of beperking.

Bladz. 81. a.

lanterfant: leeglooper.
te venster uyt: uit het venster.
haer onderlinge saligheyt segghen:
zeggen wat ieder best is; zooveel als.
elkander de waarheid zeggen.

Bladz. 83. a.

datm'er: verkort voor dat men er.
uytmuntende gebreken; zie de Aantt. op
bl. 80.
of ghy noodelick: zoo gij volstrekt.

b.

verlamtheit: verlamming. Kleynigheyt:
verkleining.
hy hadder: voor hij had er. Ringh: kring,
streek.

Bladz. 83. a.

queesten: nachtelijk vrijstersbezoek.
waarover zie o.a. Scheltema in zijn Vrijen
en Trouwen.
niet en konnen: thans niets kunnen.
ter saken: tot de zaak (enkelvoud, naar
de oorspronkelijke verbuiging van 't
woord).
derhalven: daaromtrent, daarover.

b.

Houw. byeenkomste van Philetas en
Psyche; zie dezelfde geschiedenis in het
Huismiddeltjen van Griet en Hans;
Nederlandsch Liedeboek, II, bl. 8.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

verreyst: weggereisd, vertrokken.
ondergaen: aangeklampt, toegesproken.
even: thans evenzeer.
Bladz. 84. a.

viesen: teêr, kitteloorig.

Bladz. 85. a.

opgetogen: opgevoed, groot gebracht.

Bladz. 86. a.

bleynen: brandwonden, blaren.
draeystroom: anders maalstroom, dat
geheel dezelfde beteekenis heeft.

b.

soete: lieve, aauvallige.
muysenesten: van oudsher ingeslopen
wanzegging voor muzenis (mijmering),
van muzen, peinzen.
dat heeft soo fijn bescheydt: dat laat zich
zoo verklaren, verdedigen.

Bladz. 87 a.

ontdoen: ontdekken, opdoen.
bloemisten hedensdaegs Men herinnere
zich de tulpenwoede dier dagen, die bij
de eerste uitgave van Cats' Trouwring
juist aan 't blaken was.

Plotselicke Liefde.
Bladz. 88. a.

even de verw, enz d.i. met de kleuren van
Jolinde, naar de oude ridderwijs, uit de
tijden herkomstig, dat men de kleuren
droeg dergenen, van wien men zich
afhankelijk achtte.

b

uytgezet: toebereid, gereed gemaakt.
op een droet: naar de lijn. Winden nam.
hazewinden, windhonden.

Bladz. 89, a.

sen: voor zijn, naar de dagelijksche
uitspraak.
verweent (met met verwent te verwarren)
door weelde verwijfd.
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beroyde: moest eigenlijk beroyder (d.i.
van beroide) heeten, maar reeds toen was
de oorspronkelijke verbuigingsvorm
uitgesleten.
b.

slechts maer: slordig voor slechts of
maar, dat een van beiden volstaan hadde.
klein beslagh: van weinig aanbelang.
siecken: voor siecke door den volgenden
klinker.

Bladz. 90. a.

weligh: tierig, uitbondig.
gerust: voor gestorven, gelijk in vele
grafschriften.
de noen: het middaguur (eigenlijk het
Latijnsche nona).
toeft: onthaalt, vergast.

Bladz. 91. a.

slechte luyden: arme eenvoudige lieden.

Bladz. 92. a.

geloof: vertrouwen, crediet.
eerwaarde: voor edele; het woord had
toen een minder beperkte beteekenis dan
thans, nu het van een meisjen vreemd
klinken zou.

b.

zijn geweten: verweten worden.
Opgetogen: vervoerd.

b.

voor heilig ken: als heilig erken. 't Klim:
anders de klimop.

Liefdebrant uit Koude.
Bladz. 94. a.

rijke kust: die van Walcheren namelijk;
het stuk speelt, als men zien zal, te
Arnemuiden.
ringh: kring, omtrek. Hiet: voor heet.

b.

in haer begrijp: binnen haar omtrek.
wet: regeering; verg. nog ons wethouder.
dier: voor meisjen, gelijk meer.

Bladz. 95. a.

wijs: wijze, zede. Vint hem: begeeft zich.
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oir: (naar de verouderde klankverlenging
niet i, gelijk nog in hair en heir) voor oor.
vaet: vat. Wallen: voor de grachten langs
de wallen.
moffel: (verg. het Fransche moufle); thans
bij verkorting mof.
willen: voor zullen (gelijk in 't Engelsch);
zie reeds vroeger.
deerlijk zien: medelijdend staren.
hooght: streeft, gaat.
Bladz. 97. a.

leit hierop en maelt: ligt hierop te
peinzen.
over doot: voor dood. Haer - quelt: zich
kwelt.
light: gelijk thans; anders steeds leght (of
leit); daar het onderscheid tusschen
leggen en liggen eerst van later tijd is,
toen dit laatste (gelijk hier bij Cats) in
zwang begon te komen.
verscheyde: naar de Hollandsche
wanspraak voor verscheiden; zie reeds
vroeger herhaaldelijk.
as te lesen: door tooverspreuken te
bannen, te verdrijven (verg. het thans nog
gebruikelijke iemand belezen).
van wie: voor voor wien. Tijght - op
anders tijgt - aan 't.

b.

uyter tijt, uit den tijd, nam. sterven.
achter strate: thans geheel verouderde
uitdrukking voor over straat, langs den
weg. Kreeck: waterkom.

Bladz. 98. a.

geeft verlof. geeft zijn afscheid. b. in 't
gehoor: voor op 't hooren.
verkloecken: voor zich verkloeken, moed
krijgen.

Bladz. 99. b.

hieraf: hier van. Uytwracht. uitwerkte.
Afnemen: vatten, begrijpen.
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Gebreck Genesen.
Bladz. 100.

vorderen: voortgang te doen hebben,
bevorderen.

a.

meester: nam. heelmeester.
uyter scholen: uit, van de school. Slim
verkeerd, verdraaid.
haer vaders: naar de dagelijksche
spreektaal, waar wij de s van den tweeden
naamval ook steeds alleen na het zelsst.
n w. bezigen. des moeders gelijk vroeger
altijd, waar de tweede naamval voor den
vierden geplaatst werd, van welken hij
afhing. Eerst later is men daar bij
vrouwelijke woorden het wanklinkende
der moeder, enz. gaan stellen.

Bladz. 101. b.

hosen: broek (gelijk nog in 't
Hoogduitsch)
weepsche: weeke, verg. reeds vroeger
praem: gelijk priem (verg. straem en
striem, enz.), eigenlijk kwelling, stekende
pijn.

Bladz. 102. a.

schied: thans tot scheide verzwakt, van 't
oudtijds sterke scheiden.

b.

winckte: voor wenkte (gelijk elders
bringen voor brengen, en I. bl. 113 stilten
voor stelten).

Bladz. 103. a.

gepeis van: mijmeren, denken over.

Onlust in de Lust.
Bladz. 105. a.

vertogen: vertrokken.

Bladz. 107. a

ongure onkuische; hetzelfde op b.
onredelijke.

b.

hoorden oyt: voor hoorde ooit, met de n
van overgang om de samenvloeying der
klinkers te keeren.
gedweêge: voor gedwee - ige van gedwee.
Let: doet hinder.

Bladz. 108. a.

Haer rijt: haar beest, naar de oude
beteekenis van rijden, ook in den
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verouderden naam der koorts (reede)
kenbaar. Het herhalingswerkw, hiervan
was rillen (uit riddelen saamgetrokken),
dat allengs zijn stamwoord, in die
beteekenis, verdrongen heeft.

Schoonheit Bedorven.
Bladz. 109. a.

in tegendeel. van de andere zijde, en hier
dus niet ter tegenstelling.
mensch voor eenig mensch; in latere
uitgave heeft men, door er 't lidwoord de
voor te plaatsen (d' mensch), de
uitdrukking verlamd Aen te binden: ten
uitvoer te leggen.

b.

eyge naar de bedorven uitspraak voor
eigen; zie reeds vroeger.
oir: voor oor, naar de oude wijze der
klankverlenging.
civet: van 't Fransche civette (civet-kat),
naar welks aangename reuk deze poeder
zoo genoemd werd.
muize - nesten eigenlijk muzenissen van
't oude muzen.
peinzen: mijmeren.

Bladz. 110. b.

krielen: kregelen, dartelen.
stelt het al behaeid. rekent het al
verkeerd. Gelas thans glas.

Bladz. 111. a.

slim boos, kwaadaardig. Dracht, etter,
vuil.
begaet: toegesteld. Wrack: gebrek.
Vervolgh bejag.
even doen: op dat oogenblik (juist toen).
onaerdigh wesen leelijk aanzicht.
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t' Samensprake
Bladz. 112. b.

voorby geleden: voorbij gegaan (van 't
veronderde lijden (gaan), nog
overgebleven in overlijden, verleden,
enz.).

Twee Verkracht, Twee Getrout.
Bladz. 113. a.

gulde tijt: gouden eeuw.

b.

schende: oudere vorm voor het latere
schond, dat in Cats' tijd in zwang begon
te komen Hij gebruikt beide.
aen der heyden: naar den
oorspronkelijken, nog vollen
verbuigingsvorm; gelijkluidend met op
het veld, buiten.

Bladz 114. a

ponden. guldens, zoo 't een pond van
veertig grooten (halve stuivers) was, en
werd het dan gewoonlijk ‘een pond groot’
genoemd; anders was het van 20
schellingen en deed zes gulden.
Meyer gelijk 't Fransche maire en 't
Engelsche mayor, van 't Latijnsche major
afkomstig; zooveel als hoofd van 't
bestuur, burgemeester.

b.

even ook, mede. Aelwaerdigh hier dartel,
loszinnig; verg. overigens over dit woord
de belangrijke aanteekeningen van Prof.
M. de Vries, in De Jagers Archief voor
1855.

Bladz. 115. b.

wijzen uitspreken, vandaar gewijsde, nog
thans gebruikelijk voor vonnis, 't
werkwoord is echter allengs sterk
verbogen geworden, en spreekt men thans
dus veelal van gewezen, hoewel gewijsde
als zelfst. n.w. nog in zwang is.

Bladz. 116. a.

hertsen verouderde tweede naamval van
hart.
errefbancker: aartssmuller, van banken
(gelijkstaande met ons tafelen) d.i.
brassen.
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opsnapper doorbrenger; ook als
werkwoord in onze oude kluchtspelen
veel in gebruik:
De Oost-Indievaerders sellen haer huir
niet sparen,
Sy snappen 't al op, al soudens'er over
een half jaer weêr na toe moeten varen.
(Ligte Wigger).
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tureluer: doordraayer. Opperfun:
aartsbedrieger. Lanterfant: ijdeltuit. Gebuertstier: stier van de buurt.
b.

roffiaen: ruwe booswicht (verg. 't Eng.
ruffian).
schroef: lichtmis; zie reeds op 't eerste
deel over deze beteekenis 't van woord.

Bladz. 117. a.

aengeranst: verscherpt voor aangerand.
schuyfelbout: eigenlijk tafelschuimer, hier
meer in 't algemeen lichtmis.
soolen: plagen (verg. het Fransche
fouler).

b.

Dus met Tr.: dus zoodra Tr., gelijk met
nog steeds in de gewone spreektaal
gebezigd wordt.
rose-kroonen: om den rijm voor
rozekransen.
gejont: gelijk reeds meer voor gegund,
veroorloofd.
na: thans naar. Rechten: voor oprichten.

Bladz. 118. a.

eyscht hem nu - den hals. Onhollandsche
uitdrukking voor: eischt nu zijn hals.
Ick lieve: ik bemin. Hy magh: thans hij
kan.

b.

desen onverlet: des niet tegenstaande.

Bladz. 119. a.

verboste: gelijk reeds vroeger
herhaaldelijk, verwarde.

b.

hange man: man, die ophangt; verg. het
Hoogd. Henker.
Wet: gelijk van ouds voor regeering.
dal: hier, om den rijm, in 't algemeen
genomen voor: landstreek.
woegh: thans woog.

Bladz. 120. b.

vry: zeker, gewis. Voegen: vereenigen,
paren.
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t' Samensprake.
Bladz. 121. b.

des: daarvan, daaromtrent.

Bladz. 122. b.

loegen: thans tot lachten verzwakt.

Bladz. 123. b.

kleynigheit: minachting, hoon.

Bladz. 124. a.

verdienstigh: voor verdienstelijk,

b.

wijsdom: verg. het Hoogd. Weisthum.

Bladz. 125. b.

toeval: thans voorval.

Houlick door droomen.
Bladz. 126. a.

ondergaan (zie reeds vroeger):
onderzoeken, er indringen.

b.

har: hengsel (eigenlijk de duim daarvan).
wrocht: onvolm. verl. tijd van werken,
thans gewoonlijk - maar ten onrechte alleen in meer deftigen stijl gebruikt.
geheim: voor geheime plaats.

Bladz 127. a.

handelt: oudtijds in bedrijvenden zin
gebezigd; waarvoor thans behandelt.
nicker (ook wel icker; verg. narre - en
arresleê): booze geest.
slechte: geringe, gelijk reeds vroeger
herhaaldelijk.
klunten: plompert.

b.

begaad: toegetakeld; bekrosen: bemorst.
Mopsus: herders- of boeren-naam, even
als Alexis, aan 't Latijnsche Herdersdicht
ontleend, en in onze Liedeboekjens
gebruikelijk, die vandaar zelfs hun naam
van Mopsjens ontleenen.
den roeper: voor den strot, waardoor hij
roept.
met de neus: anders meestal bij den neus.
vleken: Vlaamsche naam voor
vlinder-vlerken.

b.

stellen: tot rust brengen.
ter eeren: in eere, gelijk reeds vroeger.
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Bladz. 129. a.

getimmert: voor gebouwd, gelijk oudtijds
algemeen.
happig: begeerig, ijverig.

b.

gaf hem: begaf zich. Geval: gebeurtenis,
omstandigheid.

Bladz. 130. a.

behout: instandhouding.

b.

diepgesinnet: om den voetmaat voor
diepgezind, verouderd voor ons
diepzinnig. Ontbint: ontvouwt. Niet: niets.

Bladz. 131. a.

snee: verouderd voor sneeuw; verg. het
Hoogd. Schnee.
prijs: lof.

b.

noen: middag; zie reeds vroeger.
schildery: geschilderd beeld. Prangen:
benaauwingen, angsten.

Bladz. 132. a.

oire: oor. Als dat: naar de steeds nog in
de dagelijksche spreektaal gebruikelijke
zegswijs.
streelt: koestert. Geschildert: hier
bedrijvend gebruikt; verg.
boven handelen voor behandelen.
Langen: geven, aanreiken.
doecken: voor vrouwen; verg. reeds
vroeger herhaaldelijk.

b.

rack: rek, uitgestrektheid.
in volle leden: gelijk reeds vroeger voor
ten volle.
daer: eigenlijk by wien, te wiens huize;
de plaats voor den persoon genomen.
Mot: stofregent.
gemant: aan den man gebracht, van een
man voorzien.
begrijp: meening. Snellen: versnellen.
met soeten inckt geschreven: van zoeten
inhoud. Bescheyt: oordeel.

Bladz. 133. a.

ontwint: windt den opgerolden brief open.
het paert: nam. den bekenden,
gevleugelden Pegasus.
niet in het hof en magh; wegens zijn groot
getal niet kan.
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om de kamer: door de kamer. Hiet: beval,
gelijk reeds vroeger.
b.

swager: schoonzoon. Verbleycken: voor
verbleeken, naar de oude
verlengingswijze der e met i.
ongure: booze, leelijk; verg. reeds
vroeger. Las: bijeen zocht.
gevat: minder juist, wegens het rijm, voor
genomen.

Bladz. 134. a.

drilt - wilt: over beide, zie reeds vroeger.
point: punt. Voltreckt: voleindt. Kost:
kostbaarheid, rijkdom.
toogen: de oorspronkelijke vorm voor het
thans gebruikelijke toonen, dat er de
saamgetrokken herhalingsvorm
(toogenen) van is.

b.

snar: scherp, bits.
snuyel: kleinood, voorwerp van
vrouwelijken opschik; verwant, naar 't
schijnt, met snuisterij. Gespangh: gespen
en derg.

Bladz. 135. a.

braem: eigenlijk doorn. Haer geven: zich
begeven, stappen.

b.

baggen: edele steenen; verg. het Fransche
bague, een ring met edelgesteente bezet.
Gesteken: gestikt.

Bladz. 136. a.

wedertuyt: wederklinkt.

Ondersoeck.
Bladz. 137. b.

versellen: paren.

Bladz. 138. a.

verheelt: tot een geheel gemaakt.
Swaerder: meer bezwaard.
gekrijgen: verouderd voor krijgen.
Gelijcknaminge: gelijknamigheid,
gelijkheid van naam. Met - eene: tevens,
te gelijker tijd.
des: daarvan, daarover. Der halven: in
dit opzicht, op dit punt.
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ons dinghs niet: onze zaak niet, wordt van
ons niet gevraagd.
of u: zoo u. Stont in pointen: er aan.
dacht. Wrochten: werkten, bezig waren.
b.

open: anders, en meer gewoonlijk: op.
bescheidenheit: oordeel. Sinnelijckheit:
zin, wensch.
groot bedencken: hoog gewicht.
Besetheit: bezadiging.
sterlinghs: bij uitsluiting (eig. starender
wijs).

Spoock Liefde.
Bladz. 140. a.

slechte: geringe, laaggeboren.
drillen: voor trillen, verg. reeds vroeger.
belent: komt (eig. belandt, verg. ellende).

b.

gewan: gewon, gewinnen (of winnen) zou.
gebreyt: voor gevlochten.
pitter; anders gewoonlijk putter.

Bladz. 141. a.

versinnen: bedenken, wijs worden.
Verdraeyde: verkeerde.
Eunjer: Hongaarsch, Heidensch; een
woord, dat allengs van een eigen naam
tot een gemeen bijvoegelijk naamwoord
is geworden, met de beteekenis van
schrander. Bij Cats komt het hier, gelijk
men ziet, nog in zijn oorspronkelijke
beteekenis voor.

b.

ter plaetsen: enkelv. gelijk reeds vroeger
is opgemerkt.
Roelant: de bekende onverschrokken
reuzenridder.
aller padden moêr: voor de grootste aller
padden.
raeckt: betreft.

Bladz. 142. a.

vernijnde: venijnige, vergiftige.
slecken: anders slakken.
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besigh aen - te stoken: beter ware bezig
met - te stoken.
aen te mercken: op te merken.
ouver: naar de Zeeuwsche spelling en
uitspraak, voor oever.
b.

kont: afgekort voor konde; dieft: evenzoo
voor diefte (diefstal).
achter lande: verouderde uitdrukking
voor: door het land.
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haest: thans haastig.
Bladz. 143. a.

berck: bark.
segh - hoort. Men ziet, hoe zich bij Cats
het vroeger gebruikelijke meervoud, dat
ook hij zelf meestal aanwendt, met het
enkelvoud begint te vereenigen; en dàt
gelijk hier zelfs in één zin.
rallen: anders rellen, kallen. Kont: kunt.
Min: minder nog.

b.

ghy sulles u: saamgetrokken voor gij zult
des u; latere uitgaven, dien deze
woordvoeging reeds te verouderd was,
hebben haar in ghy sult 'et u veranderd.
De beteekenis van geheel den halven
versregel is natuurlijk: gij zult het mij
dank weten.
gelijck: als het ware. Slechte: eenvoudige.
sterlinghs: strak, met verbaasde oogen,
zie reeds boven.

Bladz. 144. a.

was: van wasschen. Versoden: af-,
uit-gekookt.
sterf: stierf. Hierboven: daarenboven.
slecken-bloet en van - versta: bloed van
slakken en van - ravenshert: ravenhart,
hart van een raaf; raven (verg. het
Duitsche Raben) oudtijds voor raaf.
hutspot: mengsel van dooreen geschudde
en gehotste spijzen.
luy: saamgetrokken voor luide.

b.

gewiede: gewijde, naar de oorspronkelijke
kracht en uitspraak der dubbele i (ij), die
echter in zoover door de ie min juist
wordt teruggegeven, als deze eigenlijk
een, vooral in Friesland nog zeer
hoorbare, tweeklank is.
by jaren om: jaar aan jaar, jaarlijks.
borgers: burgers, ingezetenen. Belacht:
hier niet uitlacht, maar toelacht.

Bladz. 145. a.

daerom: voor dat, waarom.
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baert: tiert raast (verg. gebaar en
misbaar).
neemt - met: voor neemt mede, gelijk men
't laatste in 't spreken nog afkort; in 't
schrijven trekt men 't gewoonlijk tot mêe
samen.
is niet: thans is niets.
b.

bras: kost; van daar de naam braspenning
(van tien duiten, ruim zes centen), voor
welken men oudtijds een maal eten
krijgen kon. Treckt hem: trekt zich. Met
hy: zoodra hy.

Bladz. 146. a.

genan (van 't oude nannen (Hoogd.
nennen)): naamgenoot.
buyten schrick: zonder vrees. Bevangh
(in latere uitgaven in bedwangh
veranderd): bereik.

b.

tacketeylt: tikt met de hand; zie reeds op
't Eerste Dl.
loegen: oorspronkelijke sterke vorm voor
't thans verzwakte
lachten. Peyl: teeken, bewijs. Lecker: lage
losbol.

Bladz. 147. a.

En liet: naar den ouderen zinbouw,
waarbij het persoonlijke voorn.w. in deze
woordschikking werd weggelaten; thans
zou men schrijven: en liet hij.
voor het lest: ten leste, eindelijk. Hoeft:
heeft noodig.

Bladz. 148. a.

stellen: Zeeuwsche naam voor de
grasterpen op de schorren; zie reeds
vroeger, op Deel I. Rou: ruw.

b.

uyter heiden: van de heide (enkelv.).
ontlijkt: zich niet gelijkt, zich ongelijk
wordt.
stont hy slecht en sagh: stond hij versuft,
onnozel te kijken.

Bladz. 149. a.

hongerlijn: ruw pak (sr. hougreline).
gevorderd: bevorderd, verhoogd.
gulde: voor gulden, door onredelijke
afbijting der n; zie vr.
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oegst: verouderde spelling voor oogst.
raegh: anders rag; verg. raagbol.
tapijt: geweefd behangsel, dat, met het
gebruik tot dat einde, ook zijn naam
verloren heeft, en dezen daarom thans
nog slechts van onze vloertapijten ziet
bezigen.
biên: thans bijen. Klunten: plompert,
kinkel.
b.

schiet: thans verzwakt tot scheidde.
Dient: voegt, dienstig is.
hem: thans zich; uit dit hem, op hart
betrekkelijk, ziet men dat van ouds (gelijk
ook 't Gothisch dat leert) 't persoonlijk
voorn.w., ook in 't onzijdig, in den
verbogen naamval hem had; zie ook nog
op de volg. bladzijde a. Van daer: van dat
alles. listig streelen: latere uitgaven
hebben hier verkeerdelijk lustig, dat
minder juist is en met echte trouw geen
juiste tegenstelling vormt. Linckerny:
bedrog. - Als daer: thans daar waar.

Bladz. 150. a.

praem: bekneldheid, druk.
eender: voor eener; thans, met
verzwakking van den verbogen uitgang,
verkeerdelijk eene.
Voor groote K.: boven gr. K. - Past niet:
geeft niet.

b.

gesteken: gestoken, geraakt, gelijk men
thans pleegt te zeggen.
op een bot: eensklaps, dat letterlijk
hetzelfde is, daar bot een klap, gelijk
botten: slaan beteekent.

Bladz. 151. a.

overslaen: overwegen. Klunck: voor
klonk, verg. vand voor vond, enz.

b.

voren af: vooraf, te voren.
helle: voor heldere (dat er eigenlijk de
vergelijkende trap van is): luidklinkende.
slim beleyt: boos overleg. Achter raet:
geheime raad.
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Weygerige Vrijsters.
Bladz. 152. a.

klippel: anders kneppel, stok. Ter smuyck:
in 't geheim.
als kax: in schijn; zie over deze
uitdrukking de aanteekening van De Vries
op Hoofts Warenar, bl. 132.

b.

onthiel: onthield. Uytsinnigh: anders
onzinnig, zinneloos.

Bladz. 153. a.

ontrent het uytpuylen der jeught: in den
tijd der huwbaarwording.
hups: voor hupschen, welke uitgang er
uit het volgende frisschen wordt bij
verstaan.
ontsitten: het onzijdige van 't thans alleen
gebruikelijke bedrijvende ontzetten.

b.

Aix: Aken, gelijk er in de latere uitgaven
is bijgevoegd; Cats volgt in de
eigennamen de Fransche bron, waaruit
hij de legende put.
ontrock: naar de oude gewoonte, die den
medeklinker in deze en dergelijke
samenstellingen niet verdubbelde, en dat
zelfs tot op elkander volgende woorden
uitstrekte; thans: onttrok.
op dese gelegentheyt: naar dezelfde
aanleiding, op dit punt.
dat - loopt: dat - overeenstemt.

Bladz. 154. a.

voor deselve - gebracht: Gallicisme voor
voordat zij - had gebracht.

De Wijsheyt spreeckt.
Bladz. 157. a.

ten past: voor het en past, gelijk het thans
nog gebruikelijke ten zij, voor het en zij.

b.

onderwerck: grondslag. Haest beviel:
metter haast, oppervlakkig beviel.

Bladz. 158. a.

Blijft gerustigh: blijft rustig, houdt u stil.
vorder: voorts. Veel: dikwijls.

b.

Jan-treet-sacht: kind van weelde.
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Bladz. 159. a.

sinnelickheit: zin, lust.

Mandragende Maeght.
Bladz. 160. a.

pays: 't Fransche paix, vrede.

b.

wiert: zoudt worden.
mommeriên: verkleed-feesten;
saamgetrokken uit mommery-en, dat men
thans mommerijen zou schrijven en
uitspreken.

Bladz. 161. a.

reyers: dansers. Loegen: voor lachten,
zie boven.
stanck: in overdrachtigen zin.
vrouwelijn: het jonge vrouwtjen, de
jonkvrouw; vrouw in zijn oorspronkelijke
beteekenis van meesteres, aanzienlijke
vrouw.
weymansjongen: jagersjongen.

b.

vaders: voorvaders.

Bladz. 162. b.

schiep: voor schepte, even als reeds
vroeger, bladz. 160 b., v.o.
steken: thans stikken, verg. reeds vroeger.
Overhant: beurtelings.
geyl: in meer kieschen zin dan thans:
weelderig, wulpsch.

Bladz. 164. b.

gulle: weelige. Slechte duif: onnozele
duif.

Bladz. 165. a.

Een - gepepen: voor iemand - muziek
geblazen. Nood': ongaarne.

b.

her: eigenlijk hengselduim eener deur;
zie reeds vroeger.

Bladz. 166. a.

lucht: luchtig. Onderzieltjen:
onderrokjen.

Bladz. 168. a.

lijdigh. zeer.
Zwitsaert: Zwitser, 's Keizersdienaar, hier
wel wat vreemd gebezigd, daar toenmaals
die bekende gewoonte der Zwitsers, van
buiten 's lands te dienen, nog niet in
zwang was.
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Bladz. 169. a.

reyck: voor bereik. Jonnen: gunnen.
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Redenkavelinge, enz.
Bladz. 170. b.

hiet: hier juist voor 't zwakke heette, dat
zich anders allengs in de plaats gedrongen
heeft. Elders, gelijk reeds herhaaldelijk
bleek (zie bijv. nog de vorige bladz.),
komt het bij Cats, naar plaatselijke
uitspraak, ook in plaats van heet voor.
quasten: oorspronkelijk van hout
gebezigd, hier overdrachtelijk van harde
gemoederen.
gemeuckt: murw geslagen.

Bladz. 171. a.

hittig: voor verhit. Ondertast: onderzocht.

b.

ontfermen, hier, gelijk vroeger meer,
bedrijvend gebezigd: vergeven.
de voornoemde: dochter nam. Vast
gemaeckt: beter bevestigd.
kleinigheyt: verachten staat. Des:
daarvan.
eens wijfs naem: Hebreeuwsche
omschrijving voor 't enkele wijf.
bekout: bepraat. Vertrout: aangetrouwd.

Bladz. 172. a.

soo - was: maagd of geen maagd. Gunt:
gene, zie reeds vroeger.

Een Koningh trout een Harderinne.
Bladz. 173. a.

reken: rijen (verg. reeks).

Bladz. 174. b. en 175. a.

slechte: eenvoudige, eerlijke, onbedorven.
kleinder: kleine, waarvan het slechts de
verbogen naamval, en niet (gelijk men
thans al licht meenen zou) de
vergelijkende trap is.
klein beslagh: beuzeling. Lantsman: thans
landman.
onder hem: thans onder zich.

b.

stuypen: thans verouderd voor buigen.
Huisman: boer, landbouwer.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Bladz. 176. a.

klim: anders klimop. Houte: voor houten.
salder in versien: zal er voor zorgen.
machtigh: talrijk (verg. ook het z.n.w.
macht in dien zin, gelijk bijv. bij
Bilderdijk: ‘Daar werd een macht van
koek gevent’).

b.

geleken: pasten, voegden (gelijk nog
dagelijks lijken gebruikt wordt.)
wiet: onkruid; vanwaar het werkw.
wieden.
kuystse: zuivert, reinigt ze.

Bladz. 177. a.

ontrent: hier onder. Geenderwijs: op
geenerlei wijs.
vertreck: uitstel. Versetten: verstellen,
verbeteren.
de feest: naar het oorspronkelijke geslacht
van 't woord, dat dit allengs, door de
verscherpende werking der f op de
voorafgaande d (tfeest voor d'feest)
verloren heeft.

b.

door het volk: nam. door het volk heen.
by: door. Breet: weidsch. Hiet: thans
heette.
gaf haer op: richtte zich op.

Bladz. 178. b.

eer - te brengen: Latinisme voor eer - hij
bracht.

Bladz. 179. b.

zoo lagen trou: zoo onaanzienlijk een
verbintenis.
overeen - draeght: overeenstemt.
Bekaeyde; dwaze, verkeerde.
ringhelt: anders gewoonlijk ringeloort.

Bladz. 180. a.

slorie - jole: slet - ijdeltuit.
gewacht: wacht gehouden bij. Gestouwt:
gestuwd, gedreven.
gelas: voor glas, naar den
oorspronkelijken vorm van 't woord.
gebreken: thans veelal ontbreken; verg.
echter gebrek.
Blaes en Jopjen: soort bij soort, boeren
ondereen.
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Houwen: houden.
Bladz. 180. b.

metter aerden: oorspronkelijke vorm,
thans met de aarde.
onderhouden: zich bezig gehouden met.
Naerder: nader.
op zijn punten: gelijk die van een
pijnboom, bijv.
vaster: zekerder.

Bladz. 181.

te sinne staat: naar den zin is, behaagt.
En - oyt: nooit.
mocht: kon, zou kunnen. Verstellen: te
leur stellen.
staet gelijck en drilt: staat als te weifelen.
Praem: druk.

b.

van der zalen: thans van de zaal. Delluw:
vaal.

182. a.

kuyssen: schoonmaken. Dieder: die er.
gesteken: gestooten, naar de oude
beteekenis van 't woord.

Bladz. 183. a.

ontleken: ontschoten; eigenlijk ontvloeid,
van het vroeger sterke leken, lak, geleken,
thans tot lekken verzwakt.
vrouw: in zijn oorspronkelijke beteekenis
van meesteres.

Bladz. 184. a.

hoofdzweer: thans hoofdpijn. Flucksche:
vlugge, gezwinde.

b.

zijd' of goudenlaken: laken van zijde of
met goud doorweven; zijn was
oorspronkelijk een bijv. naamw.
gebocht: gekerkerd, opgesloten.

Bladz. 185. a.

teyl: pot. Regael: een scherp vergif.

b.

niet bestaan: thans niets bestaan,
ondernemen.

Toets op het Houwelick.
Bladz. 186. b.

gevoelender: gevoelen er.
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Bladz. 187. a.

sulcx sijns doens: Latinisme voor zulk
zijn doen. Even zoo 't volg.: opdat - antw.
hy.

b.

bejegenen: ontmoeten (Hoogd.
begegnen). Gilde: losse, lichtmis.
ick weet u geholpen: Lat. voor ik weet u
te helpen.

Bladz. 188. b.

besterf: erfenis (door overlijden); van
daar ook het bekende, steeds nog
gebruikelijke bestorven.
beleyden: opleiden. Die: Lat. voor als
die: daar zij.

b.

gemale: oorspronkelijk zoowel mannelijk
als vrouwelijk gebruikt; zie reeds vroeger.
verbelght: ten onrechte voor verbolgen.
Verstant: denkbeeld.

Bladz. 189. a.

versteken: verstooten. Ten lustede: ten zij
het lustte.

b.

kaesjager: lichtmis.

Bladz. 190. a.

hy antwoorde: beter en meer Hollandsch
ware het enkele antwoorde; ook de
woordvoeging der beide volgende zinnen
is meer Latijns dan Hollands.

Het Spaens Heydinnetjen.
Bladz. 191. a.

Madril: voor Madrid, gelijk oudtijds
meer.

Bladz. 192. a.

kraem (eigenlijk koopgoed, koopwaar):
goed, boel.
gulle: weelderige, wulpsche.

b.

schendigh rat: dat nam. waarop men
gebroken (geradbraakt) werd.

Bladz. 193. a.

groen: wegens den rijm, voor kruid.
bekaeyde: verkeerde, averechtsche.

b.

keren: voor kern, pit.

Bladz. 194. a.

began: begon, verg. vant, wan, enz.

b.

Ké: uitroep, verbasterd uit Kristus. Des
te min: zooveel minder.
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Bladz. 195. a.

krevel: kriewel, prikkeling (van den lust).
Beste-moeder: grootmoeder.
knopjens van ivoor: de zoogenoemde
kastanjetten.

b.

bocht: voor haag. Dut: mijmert.

Bladz. 196. a.

versien: voorzien. Éénen graet; één trap
(gradus).

Bladz. 197. b.

achter land: het land door.
Voortgebracht: thans voorgebracht.

Bladz. 198. a.

achter straten: langs den weg. Voorstel:
opzet.
gepast: gediend. Naeuwkeurig:
naauwlettend, kieskeurig.

Bladz. 199. a.

En scheen: naar de oude woordvoeging;
thans zij, die scheen.
wijzen: zeden, manieren. Langen:
aanreiken, geven.

b.

gewiet: gewijd, naar de oorspronkelijke
uitspraak.
hem alleen: thans zich alleen. Neem ick
uyt: zonder ik uit.
haveloose: behoeftige, armoedige.
Niet - te vreesen: niets - te vreezen.

Bladz. 200. a.

kost: onkosten. Hit: afgekort voor hitte.
geverght aen: thans van. Zet: gaat na.

b.

bucht: bocht, hier rond-gebogen
geldbeurs. Uytgestreken: bedrogen.

Bladz. 201. a.

schor: aangeslibd land, zie vroeger op
Dl. I.; hier met dichterlijke vrijheid van
Zeeland naar Spanje verplaatst.

Bladz. 202. a.

Gohanna: voor Johanna (naar de
Spaansche uitspraak der j).
wat hangt my uit: wat spreekt er uit mijne
trekken, hoe zie ik er uit.
oude queen: oude koe, vandaar oud wijf,
maar anders 't zelfde woord, dat in 't
Engelsch koningin beteekent.
ter stont: straks, daar aanstonds (van 't
verleden gebezigd).
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oversloegh: overwoog, naging, bekeek.
Ontset: ontsteld.
b.

mael: male, reiszak, valies (fr. malle).
racker: diender; eig. beulsknecht, rekker
(van 't rekken op de pijnbank).

Bladz. 203. a.

niet en let: niets gebreckt.
Roeyen: op de galeyen namelijk, voor
straf.
opgetogen: hier voor opgewonden.
Halsgerecht: anders lijfsgerecht, over
leven en dood.
gedragen: voor gebracht. Lust - nam:
vermaak schepte.

b.

landvooghdin: vrouw van den landvoogd,
en dus wel te onderscheiden van
landvoogdes (vrouw, die het land
bestiert).
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van der straten: van den weg, de straat
(enkelvoud, met den volledigen thans
afgesleten verbuigingsvorm; zie vroeger).
verdwelmt: bevangen, bekoord. Sit sagh: zit aan te kijken.
ondervinden: ervaren, bemerken.
Bladz. 204. a.

opgetogen: hier voor ingespannen, in zich
zelf verdiept (afgetrokken).
Eerwaerde: een titel, vroeger van min
deftigen aard dan thans, en zelfs op jonge
schoonen toegepast.

b.

praem: druk, benaauwing.
Schier oft morghen: anders t' avond of
morgen, vroeger of later.

Bladz. 205. a.

teen: meervoud van tee, oorspronkelijke
en verouderde vorm van 't latere teen
(verg. schoe en schoen).

b.

vertrout: verloofd. Kan, minder juist voor
kent.

Bladz. 206. b.

beschreven: schriftelijk opontboden.

b.

den vermaerden schrijver Dr. Pozzo. Zijne vertelling is echter voor die van
Cervantes (de eerste der Noveles
ejemplares) vergeten. Eenige jaren na
Cats (1643) bewerkte ook de
Amsterdammer M(attheus) G(ansneb)
T(engnagel) Het leven van Konstante;
waeraf volght het Tooneelspel de
Spaensche Heidin, dat hij aan den
bekenden Amsterdamschen Secretaris D.
Mostart opdroeg. ‘Juffer Katalina
Verwers’ was hem, naar zijn zeggen,
reeds voorgegaan in de poging, het ‘tot
een spel te brengen, en op het tooneel te
vertoonen.’ ‘De waerachtigheid,’ zoo
schreef hij verder ‘van dit wonderlijk
geval, daer ik de poëzy onder gemengt
heb, verzeker ik u uit de geloofwaerdige
monden eens Joods en Christens, welke
zijn: de gestorven Sacutus Lusitanus en
de levendige Adriaen van der Tocq.
Deeze waerachtigheid, beneffens de
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bekoorlijke aert, die ick daerby speurde,
hebben my dus verre gebragt.’

Aenmerckingen op het Houwelick.
Bladz. 207. a.

versoeck: verouderd voor bezoek.

Bladz. 208. a.

sieck - aert: ziekert (gelijk laffert, en
derg.), ziek met den uitgang er of ert (niet
te verwarren, gelijk zoo dikwijls gebeurt,
met het zelfst. n.z.w. aard).
voornamelicke: verkeerdelijk voor
voorname.

b.

medecijnen: anders medecijns, nam. de
practicijns van 't vak.

Liefde sonder sien verweckt.
Bladz. 210. a.

Handen wegh te werpen. Verkeerde
afleiding van den naam Antwerpen, dat
niets anders dan aanworp (aangeslibt
land) heteekent, en waarin de t slechts als
overgangsletter ingelascht is; verg. de
aant. des Hn.J.H. van Dale in zijne
Bijdragen voor de geschiedenis en
oudheidkunde, enz. I. gelas: voor glas, gelijk reeds vroeger.

b.

sucht: ziekte; verg. geel-, water-zucht,
enz. Heete sucht: koorts.
Prangen: angsten, benaauwdheden.
ervare, verscheyde: verkeerdelijk voor
ervaren, verscheiden.
meester: d.i. genees- of heelmeester,
gelijk men dezen nog ten platten lande
noemt.

Bladz. 211. a.

en is: is niet. Afgereden: gekweld, met
name door de koorts, die daar oudtijds
den naam reede (beving, verg. ons rillen,
saamgetrokken voor 't herhalende
riddelen) naar droeg.
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verschoont u: spaart u, draagt zorg voor
u, let op u zelf.
Bladz. 212. a.

hyder: voor hij er. Schel: vlies. Reken:
rijen, reeksen.

b.

treckt hem: trekt zich. In de vuist steken:
anders op den mouw spelden.

Bladz. 213. b.

buyte - vel: min juist voor buiten vel, zie
reeds op Dl. I.

Bladz. 214. a.

van de jeught: van haar jeugd af. Heeft
er by: haalt er by.

b.

lieftal, liefgetal, welgevallig. Kriele (d.i.
kregele): dartele.

Bladz. 215. a.

geset: bepaald. Dede geen belet: belette,
verhinderde het niet.

b.

ongalick (saamgetrokken uit ongadelijk):
ongevallig.

Bladz. 216. b.

dient hem van den tijt: maakt van den tijd
gebruik.
Wort er: zeer juist, voor het later in
zwang geraakte worden er, en derg.

Trou-geval sonder Exempel.
Bladz. 219. b.

den nestelknoop: door welken men in
Frankrijk oudtijds meende, dat men
iemand tot onmacht in den bijslaap kon
betooveren.
die nut zijn aengemerckt: die 't nuttig is
op te merken.

Bladz. 220. a.

Adelaer - Lely; het Duitsche rijkFrankrijk.
over doot: voor dood, daar over oudtijts
in plaats van voor gebruikt werd; verg.
het bekende zeggen bij Melis Stoke: ‘de
Grave hielt over spel’ 't welk men zoo
lang verkeerdelijk van 's Graven (Floris
V) overspel heeft verklaard.

b.

verciert: verdicht, verzonnen.
bucht, anders bocht (zie vroeger):
geldbuidel, beurs.
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Bladz. 221. a.

geluck - boot: geluk - wenschte; even zoo
sprak men oudtijds van eer bieden, van
waar nog ons zelfst.n.w. eerbied.
mommers: mom-dragers, verkleeden.
Gemoet: ontmoet.

b.

nagetaeld: nagevraagd; van 't oude talen:
vragen (nog gebruikelijk in de
spreekwijs: ergens naar talen).

Bladz. 222. a.

uytgesopen: den boel, opgemaakt.
Pijpjens: fluitjens.
langhs-om-meer: hoe langer zoo meer.
dubt: dobt, twijfelt; thans alleen in den
herhalingsvorm dobberen in gebruik.

b.

bedwelmt: als in den nevel verloren.
Besette: bezadigde.
schoen: hier in zijn ouden
meervoudsvorm (van schoe), thans
schoenen.
schoet: schoen draagt, schoeit. Slimme
lincker: loose bedrieger.
erf: erfgenaam; verg. nog ons meervoud
erven.

Bladz. 223. a.

kroos: eigenlijk uitspruitsel (gelijk het
groen op 't water, dat wij nog zoo
noemen); vandaar het uitpuilende,
uitkomende van 't gelaat. Thans zeggen
wij kroost, en kennen die andere
beteekenis niet meer, maar wel de
afgeleide van kinderen, nakomelingen. Verboste: verwarde.
spraken op: in ongunstigen zin, vanwaar
nog ons opspraak.
kael gehuchte: kale plek. Bras: boel.

Bladz. 224. a.

neer (eigenlijk draaikolk, waarin iets
neêrzinkt): verwarring, moeite. In latere
uitgaven is dit in zaak veranderd, dat
gemakkelijker te verstaan scheen.
Intusschen spreken wij nog heden van
menschen die in de neêr (d.i. laagte) zijn,
met gelijksoortig gebruik van 't woord.
lantser: lansknecht, krijgsman.

Bladz. 225. a.

schilt: scheelt, verschilt.
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Bladz. 226. b.

bast: strop (van den bast der hennep,
waaruit hij gevlochten is).

Bladz. 229. b.

gehouden: gehuwden.

Bladz. 230. b.

derhalven: van die zijde, daaromtrent.

Bladz. 231. b.

in trouwen: in waarheid; met afwerping
van 't voorzetsel (in) tot trouwen ingekort,
waarvan vervolgens trouwens (gelijk van
doorgaand, doorgaans, enz.) gemaakt is.

Antonius en Cleopatra.
Bladz. 233. a.

op - pasten: om - gaven.

Bladz. 234. a.

gekrold: gekruld, gedraaid. Reyen:
dansen. Nedergaen: in latere uitgaven:
ondergaan. b. bercq: bark.

Bladz. 235. a.

opgevat: opgetogen, vervuld. Hem
geseggen: zich gezeggen.

b.

boord' hem door den neus: leidde hem
(als een beer met een ring) bij den neus,
nam hem beet, sopte hem. Banck:
rechtbank.

Bladz. 236. a.

parruyck: hairen, lokken; eerst later is het
woord voor eene loose (d.i. valsche)
paruik in gebruik gekomen, en in zijn
eerste beteekenis te leur gegaan.

b.

bitsigh: bijtend. Gelijckewel, evenwel.
Mommery: mommenspel.
Achter straet: langs den weg. Uyt te
maken, op te loopen, te vinden.

Bladz. 237. a.

truit: forel. Al: wel. Haer gaven: zich
gaven. Gewelt: macht, naar de
oorspronkelijke en Hoogduitsche
beteekenis van 't woord.
Fulvia: zijne vrouw, die, naijverig op
Cleopatra, Rome in beroering gebracht
had.
Caesar: Octavianus, en later, als eerste
Romeinsche Keizer, onder den naam van
Augustus bekend. Kindert: kinderen
baert.
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b.

reyck: bereik. Gemael: voor gemalin, zie
vroeger.

Bladz. 238. a.

hen beyden: voor hun beiden; hen en hun
werden namelijk oorspronkelijk dooreen
gebezigd en verschilden alleen in
schrijfwijs.
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b.

Suyloort: pruilt, zit mismoedig te kijken;
eigenlijk: laat zijn ooren seulen, hangend
slepen.
speeltjen: spelletjen.

Bladz. 239. a.

In bare stont: op de lijkbaar lag, dood
was.

b.

meesten: grootsten. Wieder: wie er. Veel:
veelal.

Bladz. 240. a.

Snelt hem: spoedt zich.

b.

aldersachts: voor alderzachtst, dat hier
moeilijk ware uit te spreken.
aspick: adder (verg. het Fr. aspic).
Roomschen: Romeinschen.

Bladz. 241. a.

gecksmaer: relletjen, narreklap. b.
Straelt: steekt.

Bladz. 242. a.

verruckt: vertrokken. Omgeswiert:
omgedraaid.

b.

ongelaet: wangedrag.

Massanissa en Sophonisba.
Bladz. 243. a.

woel: voor gewoel, b. Achter straet: by
den weg.
Vaders: wel te weten de Romeinsche
Senatoren, die den titel van beschreven
vaders (patres conscripti) droegen.

Hollandsch Troubedrogh.
Bladz. 246. a.

Haer ouders: Hun ouders, beider ouders.
Eyge: voor eigen.

Bladz. 247. a.

schotigh: scheutig. Ommeslagh: das.
Quisquas: geplas.
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Rozenkrijgh.
Bladz. 248. a.

oylijck: ondeugend. b. Ten toone: te kijk.

Bladz. 249. a.

vergeleken: bij verdrag bepaald.
Bescheyde: weloverlegde.
Luypt: gluipt (d.i. eigenlijk ge - luipt).

b.

zieltjen: lijfjen. Bouwen: thans verouderde
naam voor den vrouwenrok. Men scheide,
in zijn gedachten, dezen regel geheel van
den voorgaanden, op welken hij niet ziet,
maar den nu volgenden ommekeer inleidt.

Bladz. 250. b.

doppen: versierselen. Onderziel:
onderkleed.

Bladz. 251. a.

Ranst: randt. Potter: guit, spotboef.
Guygjens stellen: uitjouwen, bespotten.
b. gequeelt: gekwijnd, geleden.

Bladz. 252. a.

luyder kelen: luidkeels. b. Ontleken: hare
gelijkenis aan hem ontgaan. Vergeleken:
gelijkbaar, komen overeen.

Verhael vol Jammers en Bedrogh.
Bladz. 254. a.

hen: zich. b. vermeende: trotsche.

Bladz. 255. a.

gewracht: gewrocht, getrokken. b. Geest
hem: begeest zich.

Bladz. 256. b.

ruw gestel: ongehavend verblijf. Geset:
bedaard.
Generen: eig. voeden (verg. het Hoogd.
ernähren en ons neering), maar allengs
in de afgeleide beteekenis van gedragen
gebruikt.

Bladz. 257. b.

flenters: flarden, brokken.

Bladz. 259. b.

meer er moet: drukfeil voor meer en moet.
onvernuftigh: onverstandigh, redeloos
(naar de oorspronkelijke beteekenis van
vernust).

Bladz. 260. a.

verscheyden: gescheiden. Van gevoelen:
uit eigen gewaarwording.

b.

even: juist.

Jacob Cats, Alle de werken. Deel 2

Bladz. 263. b.

toegeloken: toegesloten; thans slechts in
dichterlijken stijl (geloken oog, enz.)
gebruikelijk, maar vroeger meer
algemeen; van daar ook de naam van
luiken voor onze vensterblinden.
Verschiet: scheidde, zie reeds vroeger.

Liefdes Vossevel. Blijkens de aanteekening van den drukker, uit de vroegere uitgave
van den Trouring weggebleven, en hier ter plaatse en naar den text der uitgave van
1658 opgenomen.
Bladz. 265. a.

vinck: naar den aard namelijk der kale,
geplukte vinken.

b.

leppigh: bits, vinnig. Meuckt: verweekt,
vermurwt.
wert een haestigh lijck: stierf een
spoedigen dood.

Bladz. 266. a.

Meyen: dus genoemde meiboomen. Te
slecht: te eenvoudig, onnozel.

Bladz. 267. b.

queest: naar de bekende
Noord-Hollandsche vrijersmanier.
het suypen: den feestdrank.
af te leggen: te weêrspreken. Gevaren:
nadere kennissen (verg. het Fransche
compère), en oudtijds voor beide
geslachten in gebruik. Zie de plaats in
Het Nederl. Kluchtspel, bl. 18, en
aanteekening 3 aldaar. Breucke: boete.

Bladz. 270. b.

bidt; in zijn oorspronkelijke beteekenis
van vraagt.

Bladz. 271. a,

school gewoont: te, op school gelegen.
b. De moet: het gemoed.

Bladz. 272. a.

Schroef: losbol, Teureleur: ydelhoofd.
Dein: gierigaard.

Bladz. 273. b.

maar even: evenwel.

Bladz. 274. a.

vliem: thans vlijm, een
wondheelers-mesjen.

Bladz. 275. a.

effen is te maken: vereffend moet worden.
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T'samensprake, enz.
Bladz. 277. a.

quetterigh: vies, teêr. Smisse: voor
smidse. b. dieren: meisjens.

Opkomste van Rhodopis.
Bladz. 278. a.

Slip: naar de uitspraak, voor slik, slijk.

b.

Bescheyde reken: bepaalde rijen.

Bladz. 279. a.

onschult: verontschuldiging. Lis:
waterplant.

b.

schrap: stipt.

Bladz. 280. a.

Titsigh: zwierig. b. Dieren: als boven,
meisjens.
Snuyels: sieraden, snuisterijen. En kan
hem: kan zich.

Korte T'samensprake.
Bladz. 308. a.

hoedekramer: kransen-koopman.

b.

Sinnelickheit: genegenheid, zin. Tintentig:
kieschkeurigh, vies.

Geestelick Houwelick.
Bladz, 342. a.

op der straten, van der straten:
Enkelvoud, met den ouden en vollen
verbuigingsvorm, in de latere uitgaven
reeds verwaarloosd.

b.

In der nacht: even zoo.
Niet en kan: thans niets kan.

Bladz. 343. a.

gehucht: hoogte, heuvel. b. vroegde:
wroegde, berouwde.

Bladz. 349. a.

slecht gesel: onaanzienlijk, arm gezel;
naar de oorspronkelijke beteekenis van 't
woord.
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gingh-groot: was zwanger.
b.

vult, enz. Naar een soort van
Gods-oordeel, bij de Joden in gebruik.
gesteken: mij verzet, opgestaan.
Nagepeys: achterdenken.

Bladz. 350. a.

haerder: hunner. Zijn geleden: geduld
worden.

b.

moedigh: overmoedig, trotsch.
Onvermoeyde: onvermoeibre,
onverdroten.

Bladz. 351. a.

pijn: moeite ('t Fransche peine). Slechte
vrou: onnozele vrouw.
kl. dieren: nam. zijne kinderen.
Gestreckte: strakke.

Bladz. 352. a.

keest: kern, kracht. Dingh: voor dingen.

Bladz. 353. b.

rauwen: ruwen. Maget: hier meer als
dienstmaagd.

Baaldz. 354. a.

let: schaadt. b. Gejont: gegund, gelijk 't
in de latere uitgaven zelfs veranderd is.
Licht: oogen.

Bladz. 356. b.

vlagen van de maen: aanvallen van
krankzinnigheid (bij 't wisselen der
maan).

Bladz. 357. a.

steden: plaatsen (gelijk in stad- of
stede-houder).
draeght hem: gedraagt zich. Van der
slangen, van de slang.

Bladz. 358. a.

bescheiden: berekende.

Bladz. 359. a.

sterf - verwerf: stierf - verwierf.

Bladz. 361. a.

slechte lieden: onaanzienlijke lieden.
hoe veel der: hoe veel er, daar.

Bladz. 362, a.

oir: verouderde spelling voor oor.

b.

voor ouders: tot ouders; in latere uitgaven
verkeerdelijk voorvaders.

Bladz. 363. a.

bet: beter. Int: ent. Schoot: scheut.
verheelt: tot een geheel gemaakt.

b.

noyt br. - oyt: minder juist voor geen br.
ooit of nooit br. meer.

Bladz. 364. a.

bevang: begrip, omvang. b. Hen - beyden:
thans hun - beiden.
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Bladz. 365. a.

born: bron.

Bladz. 366. b.

bouwer: bouwman, boer.

Bladz. 367. b.

in voller maten: enkelv. in volle maat.

Onderdom en Buytenleven op Sorgh-vliet. Het eerst in de eerste folio-uitgave van
't jaar 1655 en de bijna gelijktijdige 4o. Een gezicht van 't huis op Zorgvliet, Cats'
woning in zijn ouderdom, en bij deze gelegenheid (zie bladz. 375) door den dichter
Van Vliet bezongen, versiert den titel.
Bladz. 372.

Afgesanter: verkeerdelijk voor afgezant.

Bladz. 376.

Geducht gesant, die my, enz. Namelijk in
Engeland, waar Van Vliet Cats bij zijn
gezantschap als Secretaris begeleid had.

Bladz. 377. a.

wraggel: versterkte vorm voor waggel,
gelijk wrikken voor wikken, enz.
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b.

Mee: voor honig. c. volkonden: ten nolle
verkonden, gelijk volmaken: ten volle
malen.

Bladz. 379. b.

tijdig: tijdelijk.

Bladz. 380. a.

schoot: die van 't zeil nam.

Bladz. 382. b.

loos: leus.

Bladz. 383. a.

Oostende: 1601-1604. Beset: hier
naauwgezet.

b.

gewis: geweten. Inck: voor inkt (eigenlijk
tinkt, van 't Lat. tinctum; verg. het Hoogd.
Tinte).

Bladz. 385. b.

Beset: hier (gelijk gewoonlijk) bezadigd.

Bladz. 387. b.

mont-raveel: zotte klap.

Bladz. 388. b.

poley. zeker kruid.

Bladz. 389. a.

u hebben: Latinisme voor houden,
gedragen.

Bladz. 390. a.

liever: die lief heeft. b. medicijn: arts.
Marsepeyn: van 't Ital. marzapane.

Bladz. 391. a.

moes: groente. Schoer: schoor (eig.
schar).

Bladz. 393. a.

onbekommerd: onbezwaard.

Bladz. 394. b.

Hem: zich.

Bladz. 395. a.

kortwijlig, anders kortstondig. b. rommen:
voor roemen.

Bladz. 396. a.

Brootbidden: bedelen. Muysen: lees
vooral, naar de oude verouderde
uitspraak, Muzen.

b.

Mis: thans mest. Besteken: thans bestoken,
beplant.

Bladz. 397. a.

moeren: natte streken, moerassen.
Bouwers: verg. nog het Hoogd. Bauer,
en zie boven.
meulepeerd: paard uit den rosmolen.
Klingen: hoogten (hier duinen).

Bladz. 398. a.

van der sonnen: thans verouderde, volle
verbuigingsvorm.
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Huys-bezorgh van L.- hooge school: als
Curator nam.
Mantuaen: de Lat. dichter Virgilius.
b.

Jambolijn: Indische myrth. Akant:
beerenklaauw. Jangomaas: Malabaarsche
boom. Tamerind eig. tamr hind d.i. Ind.
dadelboom.

Bladz. 399. b.

Neckar: zoo zal men wel voor Nectar
moeten lezen, dat anders (hoe wel 't geen
zin geeft) in alle uitgaven voor komt.
Bevang: ('t zelfde als vroeger landbegrijp)
omtrek.
Lijckewel: des niet-te-min.

Bladz. 400. a.

ingebonden: anders ingetoomden,
ingetogen.
Pers: thans verouderd voor perzik.

b.

verswymen: thans verouderd voor
verzuimen.
Koquet: kokerij, kooksel.

Bladz. 401. a.

Meesters: genees-meesters nam. Rack:
afgepaald deel.
Aenraken: aanstippen, vermelden.

Bladz. 402. a.

Mede: honingdrank. Canary-wijn: anders
Madeira-wijn.
Dierbaar: kostbaar.

Bladz. 403. a.

stijf: vast, krachtig. b. bondigh: gesloten.
Ongalick: wanhebbelijk.
Armelijn: hermelijn. Gevlochte:
verkeerdelijk (hier wegens 't rijm) voor
gevlochten. Bundigh: bondig, afdoende.

Bladz. 404. a.

oilijck: eig. oodelijk, hier in zijn
oorspronkelijke beteekenis van vnig,
slecht.
puren: zuiveren. b. Gauste: schranderste.
Den honingh: thans de h. Pyloot: loods
(Fr. pilote).

Bladz. 405. a.

tam: voor tamme. Schuymen:
tafelschuimen, klaploopen.

Bladz. 406. a.

voet: wijze.

Bladz. 407. a.

nader: naar er. Vorder: verder.
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b.

sinckt, voor zingt. Beslagh: soort. Bejagh:
bemoeyingen.

Bladz. 408. a.

onvernuft: redeloos.

Bladz. 413. a.

zinnelijk: zorgvuldig, naauwlettend.

Bladz. 414. a.

lazuur: gewoonlijk, met wegwerping der
l, azuur; van 't Pers. ladschuward, de
blaauwsteen.

Bladz. 415. a.

verwackert: wakker maakt, opwekt.
Leeghte: laagte.

Bladz. 417. a.

Pers, perssenboom: perzik. b. aerde: voor
aarden.
Geway: takken. Gulle: weelderige.

Bladz. 418. b.

Aerdigh: voor aardsch.

Bladz. 419. a.

muyl: muildier. b. Vrouw: meesteres.

Bladz. 420. a.

vouten: gewelven (Fr. voûtes).

b.

Soo schoon, waarvan: versta zoo schoon
als iets, waarvan.
Hondi - Moffeschans: de bekende
Moufeschans, het buiten van den
velddichter Hondius bij Ter Neuzen.

Bladz. 422. b.

Queelt: kwijnt. Aelwaerdigh: dartel, zie
reeds vroeger.

Bladz. 423. a.

driftigh: drijvend, beweeglijk. Oolijk:
ongeacht.

Bladz. 424. a.

Bevalligh: welgevallig. Meesten:
grootsten.

Bladz. 425. b.

verschiedt: thans tot verscheidde
verzwakt. Lange: verouderde, vorm voor
lang. Queelt: kwijnt. Geurigh: fijn,
geestig.

Bladz. 426. a.

de kinders spel: verouderde
woordvoeging voor het spel der kinders.

Bladz. 427. a.

Heglon: anders Eglon.

Bladz. 429. b.

kibben: tandvleesch. Sterlincx: nam.
ponden sterlings van f 12.
Metser: metselaar, van 't verouderde
metsen, thans slechts in den verlengden
vorm van metselen gebezigd.

Bladz. 431. a.

oesters reyn gewas: paarlen nam. b.
Bekaeyde: verdwaasde.
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Bladz. 434. a.

vercken: voor verkens. Schuyfel-bont:
pluymstrijker; zie reeds vroeger. Gedocht:
verkort, gelijk soms in 't spreken, voor
gedeugd.

b.

gerey: dans.

Bladz. 436. a.

quastigh: hier waarschijnlijk voor
knobbelig (bij vergelijking met de
kwasten of knobbels in 't hout).

b.

wederspraak: weêrklank, antwoord.

Bladz. 442. a.

wilt gij - verhoogen: gelijk ook
Kamphuizen zoo juist zegt: Wat is toch
ongedult in pijn? enz. Zie het dichtjen,
opgenomen in 't Nederlandsch Liedeboek,
I. bl. 108.
geset: bedaard. Bieck: thans tot bakte
verzwakt. Beyers: ballen.

Bladz. 444. a.

Een prinsse: enz. verg. den Ring van
Polycrates in Tollens' Balladen
Romancen, en Legenden.

Bladz. 445. a.

verbelch: vertoorn. b. ontweyt: van 't
ingewand ontdaan. Rop: maag.

Bladz. 446. a.

wangesien: ongaarne of niet gezien.

Bladz. 447. a.

backery - kelders: in de woestijn nam.

Bladz. 452. a.

de straten veel betreden: het veel
betreden der straten.

b.

rackers: beulsknechts.

Bladz. 453. a.

peylen: kenteekens. Hiet: beval.

Bladz. 455. b.

ongelaet: norschheid.

Bladz. 457. b.

oilijck: leelijk, naar de oorspr. slechte
beteekenis van 't woord.

Bladz. 460. a.

daer - vergeten: dat daar niets vergeten
was. Blies': voor blies ze.
Gesopen: opgeslorpt. Nobels, enz.:
rozenobels, oude Engelsche munt. Past
op: gaf om.

b.

Machtigh: veel. Vilsig: vrekkig. Borght:
voor borgtocht.

Bladz. 462. a.

huisgesin: in zijn oorspronkelijken zin,
bedienden. Ros: blond, goud.

b.

hoostel: (eig. hoofdstel) tuig.
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Bladz. 463. b.

of, eer: versta als stond er: of men, eer.

b.

Die zijnder qualijck aen: verg. mede
Beets' aandoenlijk schoon gedicht Jan
Jansen. Gesin: als voren huisgesin,
bedienden.

Bladz. 464. b.

naer: na.

Bladz. 465. a.

rappe geest: in andere uitgaven menschen
geest. Getroeft, verkeert: met kaarten of
op 't verkeerbord gespeeld. b. stuycken:
schudden.

Bladz. 466. a.

Belaten: beërfd. b. Gestel: stelling.

Bladz. 468. b.

Stolckt: stolt. b. Delen: planken.

Bladz. 470. a.

vijzen: schroeven (Fr. vis).

Bladz. 471. a.

hiet: voor heet.

Bladz. 472. a.

bast: blaft. b. niet dat: niets dat.

Hofgedachten, enz. te Amsterdam, by Jan Jacobus Schipper. 1655.
Bladz. 474.

Preces: Eigenlijk ten besluite van
Ouderdom en Buytenleven.

Bladz. 476. a.

hoeft: behoeft, mist.

Bladz. 478. a.

keest: pit, kern. b. Keestigh: pittigh.

Bladz. 480. b.

op - past: om - geest.

Bladz. 481. a.

schoede: schoeide. Leyde af: schoof (van
mij) af.

b.

overkant: overzij, omver.

Bladz. 482. b.

seker jonghgesel: Men herinnere zich de
bekende geschiedenis van Pyramus en
Thisbe.

Bladz. 483. b.

bescheyde: verstandige.

Bladz. 484. b.

groe: groei. Broei-netel: anders
brandnetel.

Bladz. 485. b.

mits: wijl, omdat.

Bladz. 486. a.

Bewascht: bewast, vindt zich begroeid.
Overgaet: nagaat.
Elsch: elzenboom.

b.

derry-grond: veen-grond. Loos: long.
Deusigh: suizend.
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Bladz. 497. a.

werrem: voor warm.

Op de Hosgedachten. Uit de latere uitgave.
Aen Jacob Westerbaen. De bekende dichter van Ockenhurg, dat hij bewoonde
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en, naar 't voorbeeld van Huygens' in zijn
Hofwijek, bezong (1654). By die uitgave,
door den dichter met een Latijnschen
brief aan Cats begeleid, wijdde hem deze
dit vers. Arctoa Tempe (het Noorder
Tempe) was de Latijnsche naam door den
dichter aan zijn lusthof gegeven, en
waarby hy aan dien van 't oude Grieken
(het eigenlijke Tempe) dacht. Wij volgen
hier de oorspronkelijke uitgave van 't
vers, in 't welk, in de verschillende
drukken der Hofgedachten, velerlei
blijkbare misstellingen geslopen zijn.
Bladz. 500. a.

swaren: zwaarmoedigen. Boomgewas,
later bloemgewas.
Gebracht: later gewracht. angekochte:
later ongekoockte.

b.

De leeuwerck, enz. zoo luidt het
oorspronkelijke; in latere uitgaven: Maer
prijzen boven al de soeten nachtegael.
Lusten: later diensten.

Lofgedicht. Nieujaersgesanghen. Stichtelijcke Gedichten. Medic. Aforismen. Wij
plaatsen al deze gedichten achter de Hofgedachten en dat aan Westerbaen, waar zy
voor een goed deel oorspronkelijk (in de 4o uitgave van 1656) eene plaats vonden;
voor den Avond- en Morgenzang, het Reis- en Danklied, zie I. bl. 625.
Bladz. 501. a.

Seltsaem nieus uyt Engeland. Men denke
aan de gebeurtenissen van 1649 en volgg.

Bladz. 502 b.

gevoeghde: saamgevoegden, vereenigde.

Zededichten. Deze reeks van grootendeels uit oudere en nieuwere dichters vertaalde
verzen, die oorspronkelijk (1652) in Van Beverwijcks Schat der Gesontheyt prijkten,
vonden, zoo naar tijd als strekking, hier de geschiktste plaats. Die van bladz. 529
en 530 namen wij, met Simeons Lofsangh-liedt, uit de verzameling overgeslagen
gedichten; het laatste verscheen echter het eerst aan 't slot van Liefdes Granaetappel,
achter de oorspronkelijke uitgave der Klagende Maechden, over welke zie de aant.
op I. bl. 600.
Bladz. 509. b.

talen: vragen.

Bladz. 522. a.

egger: scherp, bijtend.

Bladz. 524. b.

onvermeuge: voor onvermogende.
Schapperae: kast.
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Pas ick op: gees ik om.
Bladz. 525. a.

t En - lijt: Het duurt niet lang, of. b.
mortel: gruis, moes.

Bladz. 526. b.

verfraeyt: anders verfroyt, d.i. vervrolijkt.
Om verteren: naar de oorspronkelijke
woordvoeging voor het latere om te
verteren.

b.

gelieft: belieft.

Bladz. 527. a.

een krachtigh: lees onkrachtig.

Bladz. 528. b.

alwaerdigh: dartel, zie vroeger. Gelas:
glas.
Sweert: in andere uitgaven staat
verkeerdelijk sweet.

Bladz. 530. a.

borde: anders berde (eig. plank, tafel).

Invallende Gedachten, enz. Inleidinge.
Bladz. 534.

Naukeurige: naauwlettende.

Bladz. 538. a.

dicht: voor dicht op een.

Bladz. 540. b.

graept: (saamgetrokken uit ge-raapt)
grijpt.

Bladz. 547. a.

ruck: om 't rijm voor rug. 't Leet: het
duurde, er verliep.

Bladz. 551. b.

sagelkaf: zaagsel.

Bladz. 552. a.

Noch wort: nochtans wordt.

Bladz. 554. a.

getei: getij.

Bladz. 556. b.

Schaliën: leyen.

Bladz. 566. b.

In 't Opschrift: By - maken: naar den
verouderden zinbouw, thans: die de heer
Hooft heeft laten maken.

Bladz. 570. a.

Kinderdijck: tusschen Ridderkerk en
Yselmonde.

b.

Hiet: beval. Leurewerck: anders
lorrewerk, prullewerk.

Bladz. 571. b.

rocht: (van 't oude roeken, versterkte
vorm van raken) raakte, tros.

Bladz. 572. a.

neêr: verval.

Bladz. 573.

Slag: manier, handeluys. Plegen: bezigen.
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Aspasia. Eigenlijk niet anders dan eene bewerking voor het Tooneel der in den
Trouwring voorkomende Spoockliefde, enz. (zie boven bladz. 140) Men vindt
daardoor hier herhaaldelijk dezelfde bewoordingen terug, gelijk dat bijv. reeds
dadelijk met de versregels Aen d'Aenschouwers het geval is. In de beide laatste
Bedrijven zijn, na de eerste uitgaven van het Spel, veel verzen gewijzigd en
veranderd; zie beneden in de aantt. daarop.
Bladz. 577. a.

Spoockster: Geesten bezweerster.

Bladz. 579. a.

Moesel: doedelzak. Kan: (naar 't
gewestelijk Hollandsche taalzwak)
verkeerdelijk voor ken.

Bladz. 580. b.

kroos: trekken, gelaat (verg. vroeger).
Getogen: afgetrokken.

Bladz. 581. a.

ontsliep: ontwaakte.

Bladz. 582. a.

versinnen: bedenken, wijs worden.
Gebreit: gevlochten.

Bladz. 587. a.

graegh: begeerig. Spouwse: spuwtze.

b.

Wanght: wankelt, beeft.

Bladz. 590. a.

larykoeck: praatkoek. b. kan: voor ken.
Wat dien ick nu te doen? enz. In de 4o
uitgave:
Elck baerd' en loegh met my, en noch sal
ick 't eens wagen, Om daer na dese
maeght, my toegeseyt, te vragen.
Of hier of elders, enz. eerst: daer ick na
vraghe, wijsen,
Ick meen, enz.
Met wil niet, maer geweldt, gevoert is
van het landt.
Daer komt de Keyzer aen, eerst: daer
komt de Hoffstoet aen. Ja, is haer, enz.
eerst: Ja, is haer anders niet dan als een
rechte man.
Dit is maer, enz eerst:
O, dit is maer 't begin, ick sal wat anders
toonen,
Als ick u Koningin sal van mijn rijcken
kroonen.

Bladz. 597. b.

boeten: vergoeden.

Bladz. 601. a.

Uw hutten zijn gemaeckt, enz. - van
vrouwen zijn gedient. Zoo in de latere
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uitgaven; in de eerste 4o uitgave
daarentegen:
Hier slaept g' op swanendons, en gints op
stroo of hout,
Daer blinckt uw huys van klay, en hier
van edel gout;
Hier muren van tapijt, en gints van
spinnewebben,
Daer drinckt ghy schrale way, hier kunt
ghy wijnen hebben;
Daer eet ghy slechte kost, hier alderley
ghebraet,
't Gebiedt daer over vee, hier over
volcken gaet,
Eu daer ghy met uw staf niet kunt dan
schapen dwingen,
Kont ghy, met sulck een tuygh, in landt
en steden dringen;
Ghy soeckt een Koningh uyt uw byën in
het groen,
Wat voordeel kan aen u toch sulck een
Koningh doen,
Die in een enge korf en van de groent'
moet leven?
Maer ick en mijns gelijck kan u wat
anders geven:
Wy nemen menigh lant met kracht van
wapens in,
Dies, soo ghy zijt te raên, set landtwerck
uyt uw sin,
En leert hier geestigh sijn, met andre
gauwe treken,
En hoe men met beleyt, op tijt en plaets,
moet spreken;
Hebt ghy de vrijster niet waertoe ghy
waert gesint,
Denckt, dat ghy weêr van my, een
Koningh, wort bemint.
b.

praem: knelling. - De Grieck die voeghd'
er by: enz. eerst:
De Grieck die voeghd' er by: hier dient
wel op ghepast,
Want 't is, al wat ick segh, aen haer
geboorte vast.
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Bladz. 602. a.

wel, zijt ghy, enz. Eerst:
Ick sie u soo verknocht, mijn vrient, aen
't Heidens leven,
Dat ghy uw lustigh veldt noch schapen
wilt begeven,
Prent Godt of mensch 't u in, ick soeck
niet dat ick 't keer,
Noch oock door eenigh dwangh uw
sinnen overheer.
Leeft ghy in 't stille wout, laet hier de
jonckers draven,
Maer dat g' aen my ghedenckt, ick moet
u eerst begaven;
Het sal, enz.
Hier is hy, enz. b. mijn gunste toonen:
Eerst:
Siet hier uw trouwe knecht, die op uw
wencken wacht
En daer 't u dienste, doet geen ure sal
verslapen.

CYRUS.

Wel, gheeft aen dese man vijf hondert
vette schapen,
En soo veel geyten met noch hondert
koeyen toe,
En nogh een lustigh velt van neghen
duysent roê.

THE.

Des Keysers wil geschiê.

DAMON.

Dat sijn te groote saken,
En sullen, machtigh vorst, mijn geest
onrustigh maken;
Een kleynen ban is soet, waertoe soo
groot beslach?
Ick danck u evenwel soo veel ick dancken
mach,
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En sal na desen tijdt noyt dwalen op de
velden,
Of sal uw hooge naem en groote daden
melden, En meer en kan ick niet.
ASPASIA.

Neemt, Damon, boven dat,
Dees penningh aen voor die de spookster
van u hadt,
Nadat ick heb gehoort, op datse mijne
sinnen
Na d' uwe neygen sou; 't geschiet uyt
goeder minnen,
En datje my gedenckt.

DAM.

Hoe, twijfelt ghy daer aen,
Princes? dat waer mijn liefd' groot
ongelijck gedaen:
Uw beeldt is, als een stael, gedruckt in
mijn gedachten,
Die u, als een Godin die ick moet eeren,
achten.
'k Leef uur noch oogenblick of ick
herdenck den dagh,
Hoe ick u eerstmael sprack en waer ick
u eerst sagh.
Dies sal de gulde son haer loop noch
peerden weten,
Eer dat mijn danckbaer hert sou sulck een
gunst vergeten.
Een dingh versoeck ick noch, dat toch
geen leger sla,
En noyt geen ruytertocht door onse
velden ga;
Verbidt dat van den Vorst.

CYR.

Opdat het soo geschiede,
Sal ick 't terstont aen 't heir, om uwentwil,
gebieden.
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b.

Sy is uyt lagen stant, enz. - Neem dit voor
uw troost. Eerst:
Sy hoort een ander toe, die met 'er lieve
stralen
Niet my alleen verlicht, maer bosschen,
velden, dalen,
Of wat er ontrent was daer sy haer oogen
sloegh.
Nu heb ick machtigh vee en daertoe landt
genoegh;
Ick sal naer Daphne gaen of naer Lerinde
tijen,
Of Galatea self, Dametas dochter vrijen,
De schoone Sylvia, Clarinde, of Amaril;
Ick heb van keur genoegh, niet een die
nu niet wil,
Maer elck sal blijde sijn als ick begin te
vragen;
Wat kan een mensch niet al ontmoeten in
sijn daghen!
Ick was weleer geschat een geestigh
jongelingh,
Maer midts ick weynich had, was, dat ick
niet en vingh;
Siet, dus verkeert de kans! leert pracht en
hooghmoet wijden,
Leert trotscheyt, met gedult, en blauwe
schenen lijden,
En stelt dit tot uw troost, enz.

Bladz. 603. a.

genoeghte: (anders geneuchte) genoegen.

b.

En treckt: enz. Eerst:
En treckt'er voort na toe; en, dat'et lant
weêr rust',
Soo straft waer straffe dient; maer maeckt
ons staêgh bewust
Al wat ghy daer verricht.
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Bladz. 604. b.

En van haer jonckheyt, enz. Eerst:
En die van jonghs op af daervoor zijn
opgevoedt?
Ghy leght uw keur te slecht, sit by haer
heele dagen,
Niet anders of ghy haer de kroon op 't
hooft won dragen
Dies sal m' in 't openbaer versoeyen uwen
aert,
Of ghy van achtbaerheydt en eer
verbastert waert.
d'Een komt, enz. Eerst:
d'Een wordt een edelman, die veele
menschen doodt,
So een die landt verwoest en steden wint,
wordt groot.
Die klinkt, enz. Eerst:
Ach! dat inen Adel noemt, zijn niet so
gvoote saken,
't En wave, dat het volck, dat eerst tot
Adel quam,
Sijn denghden achterliet aen sijn vereêlde
stam.
De juffers, enz. Eerst:
Van Hoofsche jofferen, die dese vrijster
haten,
En dat niet sonder gront, sy zijn van my
verlaten.
Mijn liefde, enz. Eerst:
Die knoop der liefd' t'ontbinden,
Maer sy bedriegen sich en sullen 't
ondervinden;
Maer 't schijnt ghy acht 'et niet, wel,
daer's dan klaer bescheyt,
Dat een van de aenslagh zelf my 't
grondich heeft geseyt.
De maeght is, dien sy 't doen, begaeft met
groote deughden
Waerdoor sy mijn gemoedt, ja hert en ziel
verheughden,
En schoon een ander mensch dit niet aen
haer bemerckt,
Ick voel haer soet gelaet, dat stadigh in
my werckt.
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Bladz. 605. a.

En daerom, enz. Eerst:
S' Is waerdigh, datse van een koningh
word' verkooren,
Niet somtijts voor gebruyck, maer soo
gelijck men paert.
Al wat haer, enz. Eerst:
Al wat het schoonste schoon, in
schoonheidt, baten mach.
'k Meen d'antwoordt soude sijn: 't komt
niet dan van de Goden,
Die 't onbegrijpelijck in sijn gemoedt
geboden,
En zoo versta ick 't oock, dat my soo
slechten maeght
Tot vollen herten-wensch, tot koningin
behaeght.
molck: thans veelal tot melkte verzwakt.
Groote reden, enz. Eerst: dubbelt reden,
Op hem en die klappey, die d' aenslagh
hem ontleden;
'k Moet sien, dat ick door list van vragen
haer ontdeek,
Op dat se straf ontsangh voor dese quade
treck.
Om d'uytslagh, enz. Eerst:
Hoe d' uytslagh is vergaen, van u naer
eysch te hooren.

PAR.

Wel, voeght u aen mijn zy: ick heb de
boere-meyt,
Soo veel ick kon, veracht, en, met een
goet beleyt,
De Keyser hart berispt en heftigh
doorgestreken;
Hy hoord'et statigh aen, oock sonder yet
te spreken,
Maer, als ick mijn verhael ten lesten had
gedaen,
Soo vingh hy, op sijn beurt, tot my sijn
reden aen:

b.

Gantsch: Eerst slim. Een grooten Vorst:
eerst een Keyser dan.
Vrijsters konnen: eerst Hoofsche
vrouwen.
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Ghy houdt'et, enz. Eerst:
Ghy wordt het haest gewaer, als ick'er,
tot een loon,
Ter schandelijcker straf voor ieder stel
ten toon;
Och, hoe ick stond en keeck, enz.
Ontstelt tot aen de ziel, enz. - Streeck:
eerst flux.
Maer seght ghy: enz. Eerst:
En ghy, Chariclea, ick heb u oock sien
spreken
Met 's Keysers heymenraed, het sal in u
noch steken;
Dies segget vrylijck op, enz.
Ick treck'et, enz. Eerst: ick tiller my niet
aen,
Hy die onschuldigh is, sal op
beschuld'gen passen
Noch laegh, om 't reyn gemoedt door
boosheyt te verrassen.
Bladz. 606. a.

valt gemeenlijck in: eerst viel weleer in
het. Uw geest: eerst u als.
En daer uyt, enz. Eerst:
Dat van een misdaet zijn soo veel als
klare blijcken;
Ontkent uw schult toch niet, dewijl ghy
schuldigh zijt.

PAN.

't Is hem die suyver is, onnoodigh dat hy
lijdt.
De Hemel weet waer 't schuylt.
Dus maeckt, enz. Eerst:
Voort, segh het daetlijck uyt.

PAN.

'k Weet nergens minder van.

PAR.

Ick krijgh al geen besluyt;
Dan ick heb 't schendigh stuck al hooger
opgenomen;
Ick sal, op staende voet, een spoockster
laten komen, enz.

b.

Wat hier uyt, enz. Eerst:
Wat nu hier uyt sal broên, sal sich haest
openbaren,
T'sa vrou, enz.
Het waer terstont gedaen als ick maer
wist uw sin.
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Stracks: eerst hier. Klein beslach: eerst
eene maer.
Hier toe dient wondertuygh; brenght maer
een spiegelglas
Of brenght hier, enz.
Teems: zeef. Een van ouds bekende
tooverproef, reeds bij den Griekschen
dichter Theocritus vermeld.
Geen Duyvels vreest, eerst: niet zijt
bevreest.
Bladz. 607. a.

ouwe queen: oud wijf, verg. over queen
vroeger.

Bladz. 609. b.

vermelden: eerst verkonden. Offerhanden:
wanspell. voor offeranden.

Huwelijcx Fuick. Te Amsterdam by Jan Jacobs Schipper, met privilegie
voor zestien jaren, 4o. (1656), volgende op de Aspasia.
Bladz. 613. a.

wanckt: onzeker is. Aen den brij: van het
spoor.

b.

Naer den oirboor: gelijk 't behoort.
Vieren: toegeven.
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Bladz. 615 a.

'k En weet: ik weet niet.

b.

Kan. gelijk meer, verkeerdelijk voor kent.

Bladz. 616. a.

uw witte doecken-huyf: uw maagdelijk
toorsel.
Chaloepen: sloepen. Als doen: als toen.

b.

Calis-bende, Calis hoeck: schooyers
buurt (van kaal. berooid.

Bladz. 619. a.

ongequetster eer: met ongekwetste eer,
in later uitgaven verminkt tot ongequetste
eer.

b.

lichte-koy: eigenlijk licht-aars. (Verg.
Buser, in den Taalgids, I. bl. 43.)

Bladz. 621. a.

zieltjens: jakjens (zie reeds vroeger); hier
natuurljk met woordspeling op de ziel.

b

bastel. peulschil. Slaen: slachten (verg.
het z. naamw. slager.)
Spaansche wesp: Venusziekte.

Bladz. 622. a.

speecken: anders spikken, verg. speeksel.

Cupido Brilleman enz. Dit stukjen, zonder naamteekening in de Zeeuwsche
Nachtegael voorkomende, maar ontegenzeggelijk Cats stempel dragend, plaatsen
wij hier nog ter bladvulling.
Bladz. 625. a.

nieuwe brillen: nam. verrekijkers. Praam:
knelling.

Dootkiste voor de levendigen. In 4o. als voren, volgende op de, Huwelijcxsuyck.
Bladz. 627. b.

dijcker: dijkwerker.

Bladz. 628 b.

gepleckte steenen: Namelijk marmer en
derg.

Bladz. 632. a.

raegh-hooft. anders raagbol. Kaegh.
schuit.

Bladz. 633. a.

reyser: reiziger. Glinten. planken schutsel

b.

Lemten: leemten, gebreken. Prins, enz.
namelijk Hippocrates.

Bladz. 610. b.

loos. long.

Bladz. 649. a.

ongemoet: bang te moede.

Bladz. 650. a.

koppetassen: drinkschalen. b. Balgh: buit,
schort.
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T'samenspraeck, enz.
Bladz 666. a.

Schrap: kort, overijld. Quellig: lastig.

Bladz 667. a.

man-hoir: mannelijke erven. b. Mommen
gemaskerd gaan.

Bladz 669. a.

mennen: (in de schuur) voeren. b.
Verzierde. verdichte.

Bladz 670. a.

genan: eigenlijk naamgenoot: makker.
Quol: thans kwelde. Speeltje: spel,
speelbal.

Bladz 671 a.

brillen verk.: misleiden. Af: van Blaest
taback: rookt.

Bladz 672. b.

Camerits: Cambridge in Engeland.
Gelesen: onderwezen.

Bladz 673. a.

raes razernij, dolheid. Quak: leugen. b.
Tot dat. tot hetgeen.

Bladz 676. b.

stout: stuwt, duwt (zoo men niet welligt
stort moet lezen).

Bladz 681. a.

het vale paert: uit Openb, VI. 8. b. Fits:
sel, hevig.

Bladz 688. a.

gilden: lustige drinkebroêrs.

Bladz 689. b.

ondergaen: den voet dwars zetten.

Bladz 692. a.

reden: billijk. Onguur: onzuiver.
Ongalick: onvoeglijk.
Schiep: verkeerdelijck voor schepte.

Bladz 697 a.

hellen, oorspronkelijke, volle
verbuigingsvorm. Heeft'er: juist, voor het
thans verkeerdelijk veeltijds gebezigde
hebben'er, en derg.

Bladz 698. b.

Vernuyght: (spreek uit vernuught) voor
vernoegd.

Bladz 700. b.

Bedocht: voor bedacht. Gemetst. thans
gemetseld.

Bladz 702. b.

terruw oeghst: tarwen-oogst.

Bladz 703. a.

bescheert. beschikt. b. Muyl. muildier.
Verschiet. thans verscheidde.
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Doodelijcke uytgangh, enz. kwam oorspronkelijk in de Doodkiste voor de levenden
XLV, maar zonder het voorafgaande ondicht, voor.
Bladz 710. a.

horenwerck. vestingwerk met hoeken
(van horn, hoorn, d. i hoek)

Gedachten op slapeloose nachten, enz. Het eerst, na Cats dood, in 1669 te Dordrecht
in 4o. uitgegeven; vervolgens in de fol. uitgave van 1700, enz.

Voorreden:
Bladz. 712. a.

hier. op Sorgh-Vliet nam. b. Aelmis.
anders aalmoes. (eigenlijk een
samentrekking van 't oude almosene, 't
Grieksche eleomosune)

Inleydinge.
Bladz. 613. a.

Leven. Tachtigjarige Bedenckingen.
Volgen hier na de Slapelooze Nachten.

Bladz. 714. a.

wreckers. anders vrekkerts (gierigaarts).

Bladz 726 a.

achtertocht achterhoede, toevlucht.

Bladz 729. b.

menckt voor mengt.

Bladz 730. b.

begraeyen. anders begrommen,
beknorren,

Bladz 731. b.

naerder praem: nader dwang, naauwer
beteugeling.

Bladz 732. b.

dient: voor hij dient.

Bladz 733. a.

geslist: gebluscht, weggenomen.

Bladz 735. a.

asser. saamgetrokken voor als er, gelijk
nog onder 't spreken.

b.

Ongeredde, onberedderde, havelooze.
Uitgereedt toegetakeld.

Bladz 736. b.

aelwaerdigh: dartel. Aelemis: aalmoes.

Bladz 737. b.

een en wilder. verkeerdelijk in alle
uitgaven: eene wilder

Bladz 738. a.

bijster: hier voor berooid.
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b.

Dat gewis. verkeerdelijk in alle uitgaven:
dat 't gewis.

Bladz 740. b.

bast: de strop, als uit de hennep-bast
gemaakt.

Bladz 741. a.

kost voor kosten, onkosten.

Bladz 743. b.

onbegrepen: onbeperkt, onmetelijk.

Bladz 745.

Geboorte groet. Wij nemen hier deze
rijmelarij van Schipper minder nog
volledigheidshalven, dan wel om de
namen van Cats' kleinkinderen die zij ons
opsomt, over.

Tachtighjarige Bedenckingen, enz. Men zal daaronder enkele oude kennissen, van
boven bladz. 512-528, ontmoeten, hier door Cats op nieuw bewerkt en bij de overige
ingelascht.
Badz. 746. a

daeraen daarop b bezette reden, rijp
overleg.

Badz. 757 b

muysenesten voor musenissen, zie
vroeger.

Badz. 758. a.

daermet: waarmede. b. Versieren.
verzinnen.

Badz. 759 a

nuder nu er.

Badz. 761. b.

drift is gejaagd.

Badz. 763. b

abel. schrander, hier in klankspeling met
den naam van Abelard.

Badz. 766. b.

gefoold: gesold.

Badz. 778. b.

laurieretelgen: lauriertakken.

Badz. 761. b.

geboerte: boeren (gelijk gebergte voor
bergen, enz.)

Badz. 782. a.

roggesoppen: roggepappen. b. Eyst staet.
verlangt verantwoording.

Badz. 783. a.

genut: voor nut. Schoen hier meervoud
van schoe.
Luchten verdragen (gelijk in de
spreekwijs luchten noch zien).

Badz. 784 a.

Cordeliers. Franciscanen. Slaen slachten.
b. Reden onbekent. zoo lees ik voor 't mij
anders onverklaarbare. redenen bekent.

Badz. 785. a

hieck gedroogde schol. Waerdigh van
waarde.
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Badz. 786. b.

gaf hem. stortte zich.

Badz. 791. b.

Rooms Romeinsch wel te weten.

Badz. 793. a.

haegeverck. dit verplaatst ons in den tijd,
toen men de heggen op allerlei wijs begon
te fatsoeneeren.

Badz. 794. a.

ten onderganck. by den ondergang.

Middelen enz. Naar het oorspronkelijk Latijn van Joh. van Milaan, uit naam der
beroemde geneeskundige School te Salerno (in Zuid-Italie), voor meer dan 700
jaren beschreven.
Bladz. 796. a.

kuyst reinigt.

Bladz. 799 a.

de dorre pieterman, enz. Verg. hierbij
boven, I, in de Sinne- en Minnebeelden,
bladz. 43.

Bladz. 802. a.

onwaert onlief. b Balt: met de bal speelt.

Bladz. 809 a.

op - gepast: om - gedacht. b. Moet
behoeft.

Bladz. 810. a.

besette hier met de afgeleide beteekenis
van kieskeurig, naauwgezet.

Bladz. 811. a.

onvermenge voor onvermogen, thans
onvermogend, onmachtig.
Schapperae: voorraadkas.

Bladz. 813. b

gauwe vlugge, schrandere (naar de
oorspronkelijke beteekenis van 't woord)

Bladz. 814. b.

ontluycken. ontsluiten. b. Naer. thans na.

Bladz. 817. a.

Gedoght. voor gedeugd. Met. met dat,
terwijl. b. Haltik hiet-tik.

Bladz. 818. b.

Raetslaet. thans beraadslaagt.

Bladz. 819. a.

bast: blast, zich aanmeldt.

Bladz. 820. a.

schoven: anders schaften. Verfraeyt.
vervrolijkt.

Tachtigh-jarigh Leven en Huyshoudingh.
Bladz. 829. a.

Veneets geback. Venetiaansch glas.

Bladz. 830. b.

bemerck. aanmerk, beschouw.

Bladz. 831. a.

klingen: duinheuvels.

Bladz. 832. b.

Barlaeus: de vermaarde Amsterdamsche
hoogleeraar en dichter.
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Bladz. 833. b.

soo veel - kon: Veel, naar zijn
oorspronkelijk karakter, nog als
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zelfstandig naamwoord gebruikt.
Overbeeck: het buitengoed zijner dochter,
met den heer van Carnis gehuwd.
Bladz. 836. a.

Vaders: nam. de oud- of kerk-vaders.

Bladz. 837. a.

meulenaer: soort van zeevisch. b. Genan:
ook hier voor makker.

Bladz. 839. a.

onderscheyt: zou men niet eerder
onbescheyt moeten lezen?

Bladz. 840. a.

docht: voor dacht.

Eerdichten. Ten vervolge op die in 't Eerste deel, bladz. 631 en verv.
Bladz. 845. a.

Op hei boeck van Willem Teelingh.
Behoorde eigenlijk in de eerste afdeeling,
daar Teeling reeds in 1629 overleed; men
stelle het in gedachten dus daar, nevens
de andere aan zijn Balsem Giliads
gewijde verzen, I, bl. 633.

Bladz. 847. b.

muysen - verhuysen: spreek uit muzen,
verhuzen.

Aen Anna Schilders. Met een exemplaar der eerste uitgave van het Houwelijck;
gelieve het dus, even als 't vers aan Teelingh, in de eerste afdeeling te stellen.
Bladz. 848. b.

Aen Elisabeth. Aen welke de uitgave van
de Faces Augustae J. Catsii, zijn, door
Barlaeus en Boei, in 't Latijn (de
Roomsche taal) vertaalde gedichten
waren opgedragen.

Bladz. 849 en 850.

Opdracht, enz. Der eerste folio-uitgave
van Cats' werken in 1655.

Bladz. 851.

Twee en Tachtigh-jarigh leven. Het eerst
uitgegeven achter de latere folio uitgaven.

Bladz. 652.

Plantijn: de vermaarde Antwerpsche
boekdrukker. Douay: de hoogeschool te
Douay, door koning Filips II ingesteld,
ten einde de gevreesde kettersche
beginselen der Leuvensche te ontgaan.

Bladz. 659. a.

looper: landlooper.

Bladz. 860. b.

berck: brik. Kraeck: Spaansch vaartuig.

Bladz. 865. a.

te mael: geheel en al.

Bladz. 866. a.

veersjen. Het eerst voorkomende in de
Zeeusche Nachtegael.
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Verliest: zich verliest, verloren raakt.
Bladz. 868. a

krockigh: kreukig, brekerig.

Bladz. 872. a.

perck: het Engelsche park.
Tour: de bekende staatsgevangenis de
Tower.

Bladz. 880. a.

blick: anders blank. b. Beên: B's.

Bladz. 881. a.

Sucrioen: zoogenaamde naakte gerst.

Bladz. 882. b.

helden tot verderf: zoo lees ik voor het in
alle uitgaven voorkomende, maar
onverstaanbare selden t.v.

Bladz. 888. a.

Voorbericht, enz. van den voorgaanden
drukker, wel te weten die der
folio-uitgave van 1658, sedert in alle
volgende opgenomen.

Bladz. 889. a.

vertiering: tierige aftrek.
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