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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

[1661]
In auspicatum natalem principis Delphini, qui incidit in Kal. novemb.
CI I CLXI1)+.
Nascitur ad claros Fontes clarissimus Infans,
Mas de Marte, die Martis, cum Phoebus in ipso
Culmine non vidit quo celsior orbita lucem
Proveheret, cum Diua Soror, fax altera Coeli,
5 Crescendo properaret ubi totum impleat orbem.
Absit ab Augusti cunis infamis Aruspex,
Augurij furor et veteris deliria Romae;
Si sapimus, Ciues, satis est quod sidera dicunt.
Fontainebleau 3. Nou. cum ipsis Kalendis natus esset
Delphinus.

Version de mon Latin Nascitur ad claros fontes2).
La Cour aux belles eaux a veu naistre à la fin
Son Illustre Dauphin,
L'Enfant masle d'un Mars, le jour de ce Dieu mesme,
Lors que celuij des Iours, dans son degré supreme,
5 Ne trouua plus de routte à monter dans les Cieux,
Lors que sa belle soeur, autre flambeau des Dieux,

1) Ook in klad, dat den datum heeft.
Den 1sten Nov. 1661 werd Lodewijk, zoon van Lodewijk XIV en Maria Theresia geboren.
Hij is gehuwd geweest met Maria Anna Victoria van Beieren en in 1711 gestorven.
Den 7den Oct. was H. naar Frankrijk vertrokken (Dagb., 68) met eene politieke opdracht.
Lodewijk XIV had nl., gebruik makende van de oneenigheden over de voogdij van Willem
III, in 1660 het vorstendom Orange door een leger doen bezetten. Den 20sten Maart van dat
jaar was een verdrag geteekend, waarbij bepaald werd, dat Orange bij de meerderjarigheid
van Willem III aan dezen zou worden teruggegeven. De gouverneur van het vorstendom, de
graaf van Dohna, trok zich terug op zijn landgoed in Zwitserland en Lodewijk hield zich niet
aan het verdrag, daar hij de vestingwerken van de stad, indertijd door Maurits aangelegd,
liet sloopen en het den protestanten in alle opzichten moeilijk maakte. H. werd nu afgezonden,
om den Koning te bewegen Orange aan Willem III terug te geven; het heeft hem heel veel
moeite en tijd gekost, want eerst in 1665 slaagde hij in zijne pogingen. Zie over zijn verblijf
te Parijs het Haagsche Jaarboekje voor 1896, blz. 104-120.
Den 26sten Oct. 1660 was H. te Fontainebleau aangekomen en den 4den Nov. had hij zijne
eerste audientie bij den Koning (Dagb., 68).
+ [krit] vs. 8 sapimus, Ciues klad eerst: sapiunt Galli
2) Zie het vorige vers.
Onder het vers staat: Miserable Copie d'un mauuais original.
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Au fort de son croissant acheuoit sa carriere
Pour s'aller couronner de toute sa lumiere.
Arriere le Deuin, l'infame Prestereau,
10
De l'auguste Berceau,
Arriere les presages,
La folie et les rages
Des augures passez;
Si nos Peuples sont sages,
15
Le Ciel en dit assez.
Fontainebleau 11. Nou.

Aux s.rs de Beaubrun, peintres, pour le portraict de mad.le la Barre1).
Parmi tant de beautez il n'en manque plus qu'une,
Que sans nommer, Messieurs, vous pourez retenir:
Que vos noms seulement vous fassent souuenir,
Qu'il faut que les Beaux bruns peignent la belle Brune.
Fontainebleau. 16. Nou.

Sur le portraict de mad.e de la Barre2)+.
Ce Peintre trop heureux, à qui tu fis la grace
De te considerer, et de nombrer de près
Le destail infini de tes nobles attraits,
Pensa les enfermer dedans ce peu d'espace.
5 Mais, comme, en luij monstrant l'ijvoire des beaux rangs
Que cachent les rubis de tes leures vermeilles,
Tu luij fis entreouïr un traict de ces merueilles
Que nous idolatrons; Ha! dit il, je me rends;
Et sache qui voudra pretendre à la louange
10 De finir ce que j'aij sottement entrepris,
Qu'il fault, pour acheuer l'immortelle Cijpris,
Le pinceau d'un Appelle dans la main d'un Ange.

Ad illustrissimum d. de Lionne3).
1) Henri en Charles Beanbrun, geb. in het begin der 17de eeuw, waren bekende schilders. Zij
werkten samen aan portretten. Zie over Mad.le de la Barre, dl. V, 35.
2) Alleen in afschrift van andere hand. H. zelf heeft echter eene verandering in het gedicht
aangebracht; het vers is niet gedateerd, niet onderteekend en doelt misschien op een vroeger
portret.
+ [krit] vs. 12 dans het HS. heeft: et dans
3) Ook in klad met den datum en een klein Fransch briefje aan De Lionne.
Hugues de Lionne, marquis de Berny (1611-1671), werd in 1659 minister, nadat hij zich als
staatsman en vooral als gezant aan Italiaansche hoven, te Madrid en te Frankfort had
onderscheiden. Na den dood van Mazarin (1661), wiens gunsteling hij was, stond Lionne
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Si verus est qui me tibi et meas nugas
Non displicere nunciat leuis rumor,

als secretaris van staat aan het hoofd der buitenlandsche zaken. Door zijne groote talenten
en verbazende werkkracht was hij één der eerste Fransche staatslieden van zijn tijd. H. stond
spoedig op zeer vertrouwelijken voet met hem; in zijn Dagboek (76) noemt hij hem ‘summus
amicus meus’.
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Illustre sidus Patriae, vir antiquâ
Virtute; verte, verte paginam, quaeso,
5 Nimis benignam: non rogo nisi quod justum est:
Nolo placere, si meam accipis legem:
Quin immerenti deprecor quod offertur.
O pectus omni humanitate conditum,
Odisse te patiar negotiatorem,
10 Si vis negotio fauere, et hoc blando
Mutare, quod sinistrâ et improbâ sorte,
Vah! de Leaena nactus es ferum nomen.
Fontainebl. 23. Nou.

Aelmoes ontlegt1).
Ian sagh een arm mann naeckt, maer socht geen Geld te derven.
Ick sterf van kou, sey d'arme mann.
Soo doen wij allegaer, sprack Ian,
Want wierd een mensch niet koud, een mensch en sou niet sterven.
Fontainebleau. subito. 23. Nou.

In villam amoenissimam d. Hesselini, Essonae, cujus portae insculptum
est Parva qvidem, sed2).
Parua quidem, sed magna tamen, sed maxima quaeque,
Siue domum videas, siue domus dominum.
Quam bene consilio digestus et ordine luxus,
Quantus ubique et opum splendor et ingenij,
5 Quanta viri virtus, quantum est in mente modesti
Magnifica, quae tot maxima parva vocat!
Essonae in Campis Elijsijs V. Kal. Dec. (= 27 Nov.)

La mode du roy3).
Parce tuos Regnis obtrudere, Roma, Catones;
Charior est Patriae non peregrina salus:

1) K.b., II, 379.
2) In 3 HSS., 2 daarvan met den datum. Een HS. heeft in den titel inscriptum in plaats van
insculptum; een ander heeft tot titel: In villam Hesselini.
Hesselin, ‘maistre des deniers du Roy’, had eene villa en een prachtigen tuin te Essone,
halfweg tusschen Parijs en Fontainebleau. (Zie het Journaal der uitstapjes van Christiaan H.
gedurende zijn verblijf te Parijs in 1655; No LV der HSS., blz. 44.) Chr. H. kon tot zijn spijt
in 1655 het park niet zien, omdat de eigenaar, dien hij Insling noemt, afwezig was.
3) Ook in klad met den datum en den bovenstaanden titel: het net heeft geen titel.
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Ipse sui rerum domitor moderatur habenas
Imperij; socio nec regitur, nec eget:
Secum habitat Ludouicus: in illo quanta supellex
Consilij lateat pectore, gesta probant:
Quod geritur, gerit ipse, suo sibi Marte gerendo
Sufficiens, legum norma, caput, columen.
Iamque age, ni Batauo duce dedignaris amico
Erigi et ad laudes, quâ monet, ire tuas,
Regis ad exemplum, Ciuis, componitor, unus
Quisque suae seruus desinat esse domi.
Nemo duos Soles sub eodem surgere tecto,
Nemo duos unâ occumbere nocte ferat.
Ecce, viri fortes, illustria nomina, Galli,
Ecce datur R e g i regibus esse pares.
Si sapere audetis, faxo non ille sequatur
Unicus, at longe clarior alter honos.
Nostis ut a nutu Terrae pars maxima vestro
Pendeat, ut Gallis quidquid ametur amet,
Ut vix una suos agnoscat Patria mores,
Nempe quod in vestra mobilitate latent:
Hactenus insanae furor hic, sine fraude, juuentae
Creditur, et, si fas dicere sit, furor est.
Ast ubi vos Ratio et magni prudentia Regis
Rexerit, atque ipsus quâ nouitate placet
Induerit populos, jam vos Gens omnis et Aetas,
Omnis pone volet aemulus Ordo sequi;
Nec jam ridiculi Gallos imitabimur; omnis
Qui sapiet, contra, Gallicus Orbis erit.
Lutetiae postrid. Kal. (2) Dec. nocte,
sub-aeger.

[Qui super Aerarj vires cum intenderet arcum]
Qui super Aerarj vires cum intenderet arcum1)
Iam super intendens jure vocandus erat,
Cum Regem super intendit ditescere furto,
Hunc super intendens nil nisi furca manet.
Lutet. 7. Dec.

+ [krit] vs. 12 suae - domi klad: domi - suae - vs. 20 ametur klad: amatur - vs. 22 Nempe quod
klad eerst: Scilicet - mobilitate klad eerst: qui nouitate
1) Het versje doelt op Nicolas Fouquet, vicomte de Melun et de Vaux, marquis de Belle-Isle
(1615-1680). In 1650 werd hij procureur-generaal bij het Parlement van Parijs, in 1653
surintendant der financiën. In 1661 verkocht hij zijn ambt, maar werd kort daarna (den 5den
Sept.) gevangen genomen, omdat hij zich ten koste van den staat had verrijkt. Zijn proces
duurde verscheidene jaren. Hij was een zeer eerzuchtig en gevaarlijk man.
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Ad regem.
Ambigis, o Mundi stupor, o dignissime vindex
Foeda diu passae vulnera Iustitiae,
Ambigis, Auriaco, quem si tibi copula Regj
Sanguinis et Patrum jungit auitus amor,
5 Ambigis an faueas, an, quae sibi jure Paterno
Propria pupillus poscit, habere sinas?
Non rogat hoc supplex; monet ut persuadeat, et Fas
Et Ratio et Lex hoc, et jubet ipsus Honor.
Sufficiat miserae, quae nil peccauerat, Arci
10
Virgineam foede diripuisse comam:
Sufficiat, quod non metuas, metuisse videri,
Et male quaesitus qui tegat ista color.
Redde libens quae non tua sunt; tua vertitur istic
(Da veniam vero) gloria, siue pudor.
15 Omnibus, et magis huic Puero, ter Maxime, debes,
Quod minus huic Puero quam, Ludouice, tibi.
Lutet. 24. Dec.

In effigiem regis Christianissimi Ludovici XIV1).
Mitte tot Heroum, quibus es quod es, optima rerum
Gallia, vel vultus vel monumenta sequi:
Quotquot adorarunt magnos bona saecula Reges,
Omnium in hoc uno Rege synopsin habes;
5 Omnium in hoc uno ut possis confundere laudes,
Unica, dic, omnes implicat; Hic Avus est.
Paris. 25. Dec.

In eandem2)+.
Hic sibi norma sui est, hic Atlas, hic mille Catones,
Hic sibi consilij cardo, Senatus hic est.
Quisquis amat Regni et Regum Rex posse vocari,
Hic docet a Regum Regibus ut caueat.
Ibid. 27. Dec.

(A Chapelain)3).
1) In 3 HSS., het klad met den titel: In effigiem stupendi Regis, caet., en den datum, 1 HS. met
den titel: In eandem.
2) Ook in klad met den datum.
+ [krit] vs. 1 norma sui est, hic Atlas andere lez. in het klad: lex ipsi est, hic Lux,
3) Het versje komt voor in een briefje aan Chapelain van dien datum (Lettres françaises). Zie
over hem op blz. 8.
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Fions vostre pacquet à celuij qui gouuerne
Dans la Batauia nos Indes aujourdhuij:

François Bernier († 1688), was medicus. Hij heeft vele wetenschappelijke reizen gedaan,
een jaar lang in Caïro gewoond, Syrië bezocht en is 12 jaren lang in Engelsch Indie geweest.
Bernier was te Parijs zeer gezien; hij heeft wijsgeerige en geschiedkundige werken geschreven,
o.a. over het rijk van den Grooten Mogol, wiens lijfarts hij is geweest.
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Fust ce à deux mille lieuës et plus de chez luij,
S'il ne trouue Bernier, je veux bien qu'on me berne.
27. Dec.

[1662]
In ill.mi Lomenij, comitis de Brienne f. regi ab actis et epistolis, rei
antiquariae thesaurum saeculo posterisque d.d.1)++.
τι ν πονηρ κε ται Orbis quâ patet
Autore sacro ni satis verum foret,
Per te, Brienne, jam foret verissimum.
Nemo repente diues et bonus fuit.
5 At tu, Vir erudite, Vir longe tuâ
Virtute major maximis natalibus,
Maior Paterni muneris, quam possides,
Maiore nunc, te possidente, gloriâ,
Profuse rerum prome, quas tuae tibi
10 Corrasit ipsi industriae doctus labor;
Quando, quod uni iure vindices tibi,
Uni recondas, publici juris facis,
Et capita Regum, et Caesarum res missiles,
Quem non repente diuitem dando facis?
15
Quid ergo, dites gloriemur, an malis
Repente factis erubescendum est magis?
Quos illa cunque cura tangit, viderint:
Ego erubesco tanta de tanta manu
Donariorum pondera indigno dari.

1) In 3 HSS., het klad met den datum en den titel: In Illustrissimi C.H. Lomenij Briennae Comitis
Rei antiquariae thesaurum nobili munificentiâ saeculo posterisque d.d.
Henri Louis de Loménie, comte de Brienne (1635-1698), was een zoon van Henri Auguste,
secretaris van staat en bekend om zijne bekwaamheid en onkreukbare eerlijkheid. De jonge
graaf de Brienne had groote reizen gedaan en hielp later zijn vader, dien hij zou opvolgen,
in zijn ambt, maar is in 1663 in ongenade gevallen. Hij is toen geestelijke geworden, maar
heeft daarna het geestelijke kleed weder afgelegd en in Duitschland een avontuurlijk leven
geleid. Toen hij naar Frankrijk was teruggekeerd, heeft men hem jaren lang als een
krankzinnige opgesloten. De Brienne heeft vele gedichten en ook theologische en metrische
werken geschreven. H. werd zeer met hem bevriend; de weinige Latijnsche brieven uit deze
jaren, die wij van hem bezitten, zijn bijna alle aan hem en aan zijn vader gericht.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg. in het klad: Quod in maligno mundus omnis est situs. 1. Ioann. 5.
19. - vs. 4: Sen.
+ [krit] vs. 9 tuae 1 HS.: tui - vs. 14 dando klad eerst: si vult - vs. 17 cunque klad eerst: forte
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20 Tu, foeta Mater, quae diu tantas sinu
Opes anili foueras, et saeculo
Quasi peperisti, et aere plurimo facis
Ut sese in aere Mundus agnoscat tuo,
Laetare, Roma; maximo charissimâ
25 Manu Monarchae denuo res publica es.
Paris. Cal. (1) Ian.

In eiusdem magni itineris elegantissimum breviarium1).
His ego delitijs animum dum pasco, sitimque
Sedari poto Nectare posse nego,
Praecipiti calamo plaudo et succenseo, lector,
Qui mihi tam longum tam breue fecit iter.
Lutet. eod.

In effigiem regis2)+.

5

10

15

20

Serenitas augusta, blanda Majestas,
Suaue torvum, nemini grauis Regum
Ferox character, nemini bene contemptus,
Audacibus frons laeua, laeta perculsis,
Iuuenile senium, canâ mente, non cano
Iuuenta mento, masculae venustates,
Neglecta pulchre verba, Regius sermo,
Et sic disertus, lenis aura, vel fulmen,
Ut poena praui poscit, aut boni merces,
Utrique aperta semper et vacans auris,
Nec aequitati ipsi fauens inauditae,
Externa fuci nesciens, ut interne
Secura Pietas in Deo redemptore,
Cordata fortitudo, nobiles irae,
Nunquam impotentes, hostium et sui victor,
Pari triumpho, cordis ardor excelsi
Et adhuc modesti, et omnium, omnium Heroum,
Quot extitere, Gratia, omnium Virtus,
Huic Tabellae si docentur intextae,
Hic Diuus ipse Ludouicus est, lector;

1) In 3 HSS.; het klad heeft den datum en den titel: In Illustriss.i Lomenij Briennae Com.
Itinerarium. - Zie blz. 12.
2) In 3 HSS., waarvan 1 klad, en nog een afschrift, door H. zelf veranderd. Het klad heeft den
datum. Eén HS. heeft den titel: In effigiem Stupendi Regis Christian.mi Ludouici XIV.
+ [krit] vs. 1 augusta klad: seuera - vs. 7-13 niet in het klad. - vs. 19 klad: Hac si tabella
continentur inclusae - vs. 20 lector klad: Sculptor
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Si desit una, Ludouicus hic non est,
Totoque Coelo, crede, caelo aberratum est.
Ibid. 4. Ian.

(Vertalingh)1)+.
Vertaelt een werck soo wel als doenlick, en soo naer
Den oorsprongh als 'tbehoort, om goet te zijn en waer,
'T sal 't eigen druxel zyn van die munt: maer, Vertaeler,
Bewijst ghij mij daerop, ghy zijt een slecht betaeler,
5 Lydt dat ick u den aert van uwen arbeit leer';
Kiest schoon Tapijte-werck, en keert het gins en weer,
Eerst opde rechte zij, tzij dat gh' op dier of kruijt siet:
En dan op 'taverechts, en lett eens hoe 't er uijt siet.
Paris. 4. Ian.

Ad illustr.mum d. de Lionne2)+.
Ecce iterum obtundo, nec erit, Vir maxime, finis
Nugandi, finem ni facis ut faciam.
Expetis ut sileam? reddes uno ungue silentem,
Esto semel schedulis torva Leaena meis.
Ibid. 5. Ian.

Ad ill. Capellanum3)+.
Facilis Batauae est sectio, ut vides, venae,
Sarcire sectam, difficillimum longe
Opus laborque. Quidquid aut sit, aut non sit,
Hoc te tibi, non me, mehercule, intrîsse
5 Memento, si quid poenitet, Capellane,
Et exedendum est. Crede me tamen Mortis
Instar futurum Galliae et tuis Musis:
[krit] vs. 21 una klad: unica - vs. 22 aberratum est klad: aberrasti
K.b., II, 380. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 7 tzij dat gh' op dier of kruijt siet eerst: en als ghij die voor uyt siet
In 3 HSS.; het klad heeft den datum en den titel: A M. de Lionne, een and. HS.: Ad eundem.
[krit] vs. 3 Expetis klad: Vis semel
Ook in klad met den datum.
Jean Chapelain (1595-1674) was een beroemd geleerde en criticus; als episch dichter heeft
hij minder naam gemaakt. H. leerde hem kennen (vgl. Lettres du Seigneur de Zuylichem à
Pierre Corneille, 1891, blz. 21, 22), waarschijnlijk doordat zijn zoon Christiaan met Chapelain
had omgegaan en sedert 1656 met hem in briefwisseling stond.
+ [krit] Bij vs. 9 in het klad in marg.: Sen.

+
1)
+
2)
+
3)
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Hanc, si valetis ferre, non grauem duco,
Si non valetis ferre, dico non longam.
eod.
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[Hic Ludouicus est, ais, decimus quartus]
Hic Ludouicus est, ais, decimus quartus1)?
Quin solus est quatuordecim Ludouici.
Ib. 7. Ian.

Ad ill.m de Lionne2).
Nil mihi cum ferula, nihil est cum Fascibus olim
Terribilis, plus quam Regia sceptra, scholae;
Laudo soloecismum, modo tu patiare vocari,
Summe Vir, et studeas esse, Leaena meus.
Paris. 8. Ian.

Ad ill.m Briennaeum. De regis audientia3).
Audior, illustris Lomeni, an non audior? Unum
Hoc te significes obsecro, quando et ubi?
Ibid. 14. Ian.

Allusiunculae4).
Tout ce vain embrasser
Ne faict que m'embraser,
Et s'il n'a point de suitte,
Ce n'est rien, Amelite,
5 Que pour m'embarasser.
Paris 14. Ian.

Ad d. de Lionne5).
Aut me stupendo Principi exosum dabis,
Aut gratiosum; utrumque nimirum potes,
Aut ungue duro saevus, aut contra manu
Blandus benignâ. Pro Deum atque hominum fidem,
5 Quantum est in una syllaba discriminis,
Quantum illa mellis, ista fellis afferat,
1) Ook in klad met den datum.
2) Ook in klad met den datum en den bovenstaanden titel; het net heeft als titel: Ad eundem.
3) Ook in klad met den datum en den titel: Au Comte de Brienne pour une Audience.
4) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
5) Ook in klad met den datum en bovenstaanden titel; het net heeft: Ad eundem.
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Quantum interest, Leaena sis meus, an mea!
Lutet. 15. Ian.

Ad Lutetiam6)+.
Parisium infinita, vel compendium
Mundi uniuersi, vel, quod asseram fere,

6) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Urbem.
+ [krit] vs. 2 fere klad eerst: libens
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Ipsa uniuersus, quando quidquid uspiam
Dispertijt Fortuna non parcâ manu
5 In te profudit unicam largissimâ;
O Urbs, quid Urbs? o omnium Orbis Urbium;
Pateris Batauum, qui scapham quod est scapha
Vocare gaudet, non pudenter eloqui,
Cur non Batauis, Gentium nec ultimae,
10 Nec impolitae, tota, tota quae places,
Placeas ubique? nempe quod Lutetia es.
Eheu, stupenda, quanta sub Coelo tuo
Pates, pudenda sub tuo coeno lates.
Paris: 24. Ian.

Ad regem1).
Parisium plene tua est. quis ambigit,
Ludouice victor? pace quod tuâ tamen
Dicatur, ego reuerenter, an sit, ambigo,
Quousque te expugnante debellata sit
5 Quae adhuc moleste regnat in nondum tua,
Sed mox futura, si voles, Parisio,
Stijgis et Cocijti digna Regnis, non tuo,
Infanda triga, Rapina, Caedes et Lutum.
Paris: 25. Ian.

Ad Lutetiam2)+.
Si sim vel Canis immundus, vel amica luto Sus,
Forte tuas sordes vel patiar, vel amem.
Nunc te, pulchra Palus, fugio et contagia, venae
Noxia, queis mirum ni lutulenta fluat.
5 Nil mihi cum coeno est: finxit praecordia Titan
Vatibus, at finxit de meliore luto.
Par: 27. Ian.

Ad ill.m Marollium abbatem Villeloini. Inscriptum momentis meis3).
+
1)
2)
+
3)

[krit] vs. 7 Batauum heeft het klad, het HS.: Batauo
Ook in klad, dat den datum heeft.
Ook in klad met den datum en bovenstaanden titel; het net heeft: Ad eandem.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Horat. - vs. 4: Id. - vs. 6: Iuuen.
Ook in klad met den datum en den titel: A M. de Marolles, Abbé de Villeloin. Michel de
Marolles (1600-1681) heeft een groot aantal werken geschreven, o.a. gaf hij eenige vertalingen
naar het Latijn.
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En ego stillanti Romano melle Marollo
Oggero barbariae putida verba meae:
Magne Vir, audendi quidvis cuicumque Poetae
Iura Poetastris hinc quoque disce dari.
30. Ian.
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All' ill.mo sig. de Lionne, con 1 miei salmi1).
Agnello mi sarai, come già fosti
Manso Leone à versi mal composti,
Se d'una Orecchia honori questi Canti,
De' più soaui nò, ma de' più santi.
Parig. 14. Feb. l'Autore.

Mis-hijlick2)+.
Een rijck wijf soud' u wel gelycken,
En dat is Maey met al haer land.
Maer s' is wat leelick aen te kijcken,
Sij slacht u, lieve Ioncker Brant.
5 En s' is wat hoerachtigh gevallen
En daer in slachts' u boven allen.
En s' is, als ghij, een korsel vell:
Magh ick het rechte vonniss strijcken,
Maey soud u, seker, niet gelijcken,
10 Want sij gelyckt u all te wel.
Paris. 1. Mart.

Sur une lunette d'approche que j'avoij donnée au roij3).
Ceste lunette porte loin,
Et semble d'assez bon usage:
Mais, pour seruir à mon besoin,
Il en faudroit bien dauantage.
5 Dix lieuës ne sont rien pour moij;
Ie voudroij qu'il parust un Ange
Qui m'en fist une pour le Roij
Qui portast jusqu'au pauure Orange:
Et je sçaij bien qu'en sa Raison,
10 En sa Douceur, en sa Iustice,
Il verroit que d'une Maison
Tousiours vouée à son seruice,
(Dont Ciel et Terre sont tesmoins)
Apres tant d'hoijaux et de mines
15 Il est temps que pour tout le moins
On rende au Maistre les ruines.
1) Het versje is bij No. XXXIXa der HSS.
2) K.b., II, 408.
+ [krit] vs. 5 hoerachtigh K.b.: hoerichjes
3) H. had, toen hij naar Parijs ging, een grooten verrekijker meegenomen, zeker gemaakt volgens
de aanwijzingen van Christiaan. Deze schrijft daarover den 23sten Nov. 1661 aan zijn broer
Lodewijk (vgl. Oeuvres complètes, III, 389): La Lunette a ce qui me semble court grand
risque, s'il faut que Sire Louis la voie; car il sera tenu de dire qu'elle est fort bonne et mon
Pere qu'elle est a Sa Majesté si elle l'agree. en cas de quoy je pretens que ce sera pour le
service de nostre Prince.
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Paris: 8. Mars.
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Ad ill.m Leaenam1).
Hugenius, vel amice Leo, vel amica Leaena,
Est cur te videat: quando patieris adiri?
Paris. Mart.

In comitis de Briennae itinerarium2)+.
Non est Libellus iste, lector, est Liber;
Qui paginis quot constat, has per me licet
Totidem Libellos, siue Libros, censeas:
Tot vasta Terrae spatia, tot vagos viae
5 Tractus inhospitales, ipso nomine
Tractus tremendos, absque mellitissimo
Latinitatis rore perfusi forent,
Inexplicabili explicat compendio.
Lege et obstupesce, et solue nodum nec tibi,
10 Nec haesitanter vel mihi solubilem;
An praestet hoc iter exarasse, an hunc Librum.
Vidisse passim nempe quae scribas domi,
Non illa laudum, dico, laudatissima est;
Sed ista; quae sic videris, sic scribere.
Par. 21. Mart.

Censura ejusdem libri, pro Batavis3).
Ubi est, Batauos uni et unico Deum
Nepoti Atlantis supplicare, dictio est
Mendosa: scribe, supplicant uni Deo.

Au C. de Brienne fils4).
1) Ook in klad met den datum en den titel: A M. de Lionne. De dag is niet ingevuld, maar het
versje gaat in het klad aan twee gedichtjes van 27 Maart vooraf.
2) Ook in klad met den datum en den titel: In Illustrissimi Briennae Comitis Itinerarium.
Het lofdicht is gedrukt in Lvdovici Henrici Lomenii, Briennae Comitis, Regi a consiliis, actis
et epistolis, Itinerarium. Editio altera auctior et emendatior. Curante Car. Patin, D.M.P.
Parisiis, Apud Clavdivm Cramoisy.... Et Ioannem dv Bray... M.DC.LXII. Cum Priuilegio
Regis. De eerste uitgave is van 1660.
+ [krit] vs. 2 Itin.: Cui quot insunt paginae, per me licet - vs. 7 perfusi heeft het klad, het HS.:
perfusae
3) Ook in klad, zonder datum, met den titel: Errata, en de onderteekening: Batavus. Het versje
staat in het klad op hetzelfde blad als het vorige. Het is gedrukt in het Itinerarium met den
titel: Errata Pag. 20. De Brienne had daar nl. van de Nederlanders geschreven: Vnde nulli
deorum nisi Mercurio supplicant.
4) Zie op 25 October.
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En ego literulis non cesso obtundere; si vis
Ut sileam, vir amice, mei memor esto et Erasmi.
27. Mart.
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Ad amicum πανο ργον1).
Officiosus homo es, sed inutilis atque molestus:
Quae nihil efficiunt officia, officiunt.
Par. 27. Mart.

In summi Franciae Cancellarij splendidissimas aedes2).
Aspicis hanc dignam Ioue, si descenderit, Aulam?
Aduena, vicino sidera Sole vides.
Scilicet haec alibi, non hic mirare: Seguero,
Collatum quidquid grande sit, exiguum est.
Paris: 21. Apr.

Ad ill.mum Leaenam3)+.
Cui labra vobis Fonte de Caballino
Licuit subinde proluisse guttatim,
En imbre mox et Flumine, et Mari toto
Ineptiarum Gallias inundabo,
5 Nisi prouidetur ocyus tibi et Regno.
Averte cladem Patriae et tuam cladem,
Leaena, prudens rector et tui et Regni
Sub ter quaterque maximo Ludouico.
Haeretis? in vestra est manu, quod avertat:
10 Ne me relegatis nempe, sed relegetis.
Paris: 5. May.

In ill.mi comitis Briennaei Pinacothecam ipsius calamo illustratam4).
1) Ook in klad met den datum en den titel: Ad amicum.
2) Ook in klad met den datum en den titel: In Magni Franciae Cancellarij Palatium longe
splendidissimum. Aan het klad is een Fransch briefje ‘A M. du Burg’ toegevoegd. (Zie blz.
14.)
Pierre Séguier (1588-1672) was, na verschillende ambten te hebben bekleed, eenige jaren
Fransch gezant te Venetië. In 1635 werd hij kanselier van Frankrijk. Hij heeft groote
verdiensten voor het oprichten der Académie; op het gebied der rechtspraak was hij minder
te prijzen. Séguier bezat één der mooiste huizen van Parijs. (Vgl. Journal d'un voyage à
Paris en 1657-1658, publié par A.P. Faugère, 1862, blz. 409. vlgg.)
3) Ook in klad, met den datum en den titel: Ad Dom. de Lionne.
+ [krit] vs. 9 Haeretis? klad: Si nescis,
4) Ook in klad met den datum en den titel: In Ill.mi Comitis Briennae mirabilem Pinacothecam
elegantius nunc ipsius Calamo quam olim nobilissimis Pictorum penicillis illustratam. Aan
het klad is eene Ad eundem Inscriptio Momentorum in proza toegevoegd.
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Mirabar, Lomeni, tot in arcto sidera Coelo
Fulgida, Musaeo sidera fixa tuo;

In 1662 droeg De Brienne aan H. het werk De Pinacotheca sua op, eene beschrijving, deels
in proza, deels in poëzie, van zijn schilderijencabinet. Het werkje, waarin waarschijnlijk H.'s
vers is opgenomen, kwam mij niet ter hand.
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Hic ubi suspensos oculos quo vertere possim
Ambiguo dubie consulit ipse stupor.
5 Ecce tamen jam destupui, dum tute stupendas,
Tute tuas nimius destruis autor opes.
Da veniam vero. poteram Raphaelis amare
Peniculum, poteram vel, Titiane, tuum,
Guido, tuum, Polijdore, tuum, et vos relliqua turba
10
Heroum, fas sit dicere, semideûm,
Ni mage demirer, quae, quot miracula multae
Praestiterant, melius praestitit una, manum.
8. May.

Ad ill.m marchionem de Montausier cum ijsdem (momentis)1).
Palladis armatae rarum decus idem, et inermis
Gloria, nate Sago, maxime, nate Togae;
Ne fuge desultor, si quae fortasse supersint
Otia, Momentis perdere pauca meis.
5 Aut ego me fallo, aut quanto propensior in res
Exiguas, tanto te quoque maior eris.
Paris: 14. Maij.

Ad praesidem du Burg2).
Non hunc tibi, vir omnium humanissime,
Dono libellum, qui tuus pridem fuit:
Quin commodati fida restitutio est.
Restaret ut totum tibi se Autor daret:
5
At, hercules, nec hoc quidem in dantis manu est,
Cum sit libens, merito, diu
Totus tuus
C.H.
Paris: 17. May.

1) Ook in klad, met den datum en het onderschrift: Missum 22. May.
Charles de Sainte-Maure, marquis de Montausier (1610-1690) had in 1645 de bekende Julie
d'Angennes, die den scepter zwaaide in het Hôtel de Rambouillet, gehuwd. Hij werd in 1663
gouverneur van Normandië, in 1664 hertog en in 1668 gouverneur van den Dauphin.
Onder het klad van het vers staan de versregels: - Superbum Conuiuam fugio, qui me sibi
comparat et res Despicit exiguas. Iuuen.
2) Ook in klad, dat den datum heeft.
M. du Burg is misschien de vroegere ‘Advocat au Parlement’, met wien Balzac in
briefwisseling stond (vgl. zijne Lettres choisies. A Leiden, Chez les Elseviers, 1652, blz.
171).
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Sur ma cheute du 24.e avril au Louvre.1).
Amis, ne souffrez pas que le Roij me descouure
En me voijant reduit du Trot au petit pas,
Suffise le danger où j'aij mis col et bras,
(Secret que mon amour et ma douleur vous ouure)
5 Lors que pensant venger un Chasteau, teste en bas
Ie voulus demolir le grand Degré du Louure:
Car la jambe d'un sot
En a paijé l'escot.
Paris: 20. Maij.

Ad doct.mum Menarderium. Cum momentis desultorijs.
Ex saucio crure aeger2).
Ferte Menarderio, Musae, quam ferre salutem
Ipse ego non claudus posse Poeta velim.
Si tactus nouitate rei miratur id ipsum,
Si, quod ei videor mittere, non habeo;
5 Hoc mage miretur, quod, quo me crura retentum
Vulneribus nequeunt ducere, mitto Pedes.
Paris: 20. Maij.

Floors draegsaemheit3).
Floor laet sich laden als een Muijl,
En draeght meer als drij stercke venten:
En, maecktmen 't hem te bont, den uijl
Troost sich niet als met sacramenten.
5 Men vindt in Floor aen Tong en Hert,
Daer goe doctoren meest na vragen,
Wanneer een' wond genesen werdt,
Wel sweeren eerst, en dan wel dragen.
Paris 20. Maij.

1) H. had bij den val zijn been bezeerd, wat hem nog een maand later ‘empeschoit mesme de
se mettre en carosse’. (Zie den brief van Christiaan aan Lodewijk H. van 25 Mei 1662 in de
Oeuvres complètes, III, 137.)
2) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Menarderium, cum Momentis.
Hippolyte Jules Pilet de la Mesnardière (1610-1663) studeerde in de medicijnen, maar werd
later letterkundige en trad als dichter op.
3) K.b., II, 380.
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Ad doct.m Menagium cum ijsdem4).
Menagium rogo, magnificas, quas offero nugas
Ne loculum in Loculis nolit habere suis.

4) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Illustrem virum Aegidium Menagium, cum
Momentis. Een derde HS. is in de Utrechtsche Bibliotheek, waar zich het exemplaar bevindt,
dat H. aan Ménage zond; het versje heeft daar den datum: XXII Maii.
Gilles Ménage (1613-1692) was een zeer gevierd letterkundige. Hij schreef een groot aantal
werken over allerlei onderwerpen.
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Omnia dat qui quidquid habet dat amicus amico,
Nec potis es, cum des omnia, pauca dare.
5 Menagius certe, si quantum possidet uni
Det mihi, non unquam, spondeo, plura petam.
Paris: 21. Maij.

Ad doct.m Capellanum cum ysdem1).
Momentis si pauca meis momentula dones,
Quâ mercede mihi, quaeris, Amice, vaces?
Scilicet, ut distractus amans tantisper amatâ,
Si potis est, rem cum virgine non habeas.
5 Unde nihil dubita quin interrupta libido
Turgeat et melius vena retenta micet,
Iamque adeo, fieri stupeas quod posse, juuante
Hugenio potior se Capelanus erit.
Paris. 24. Maij.

In effigiem com. Briennaei2).
Cuius in hac micat omnigenae virtutis imago,
Lomeniae est, quantae quanta, propago domus.
Caetera si nôris, fallit sculptoria, non hic
Filius, exclames, hic Pater est, hic Avus.
5 Nil ultra conemur. idem est includere totum
Heroem senis versibus, et furere.
Paris: 29. Maij.

+ [krit] vs. 4 es klad: est - des 1 HS.: das
1) Ook in klad, met den datum en den titel: Ill.tri Capelano Autor S. Cum Momentis.
Bij virgine in vs. 4 in marg.: Aurelianensi. - In 1656 had Chapelain de maagd van Orléans
bezongen in een heldendicht, dat La Pucelle heette.
2) In 3 HSS., 2 met den datum, 1 met den titel: In effigiem Ill.mi Comitis Briennaei F. Het versje
is gedrukt in het Itinerarium (zie blz. 12). In het HS. zijn er de volgende woorden aan
toegevoegd:
Ad ipsum. Excidit his diebus venae peregrinae, et paulo minus quam hactenus infelici,
Tetrastichon in effigiem Comitis cujusdam Briennaei. Id qui redemptum volet, negotium
Auriacum omni ex parte confectum dato: hoc operae pretium, hanc referet officij mercedem.
Sin secus faxit
- ibit in ignes
Magnaque nugiloqui morietur Musa Bataui.
Sufficiat monuisse.
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Rondeau3).
Laissez moij faire le badin
Sur cette gorge de satin,
On ne vous fera point d'outrage,
Et vous verrez que je suis sage.

3) Zie dl. V, 192. Het HS. heeft alleen het jaartal, dat later onder het versje is geschreven.
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5 He quoij! la petite Catin,
Vous me craignez comme un Lutin,
Et vous criez pour un Tetin,
Comme si je n'estoij qu' un Page,
Laissez moij.
10 Peut estre ce que ce coquin
De Gilot vous fit un matin
Vous plairoit un peu dauantage?
En aijmez vous l'apprentissage?
Vous en verrez bien tost la fin,
Laissez moij faire.
A Paris.

A une criarde.
C'est pour philosopher, sotte, que l'on vous souffre,
C'est pour s'appriuoiser au grand bruict et aux coups.
Car sachez qu' apres vous
On ne peut redouter ni salpetre ni souffre.
Ibid.

[Quaero Briennaeum: respondet Ianitor, Exjt]
Quaero Briennaeum: respondet Ianitor, Exjt.
Cerbere, mentiris, replico. Si mentior, inquit,
Intus erit, nec diffiteor, sed mille negotjs
Obrutus et quas non licet interrumpere curis.
5 Sic, inquam, mage mentiris. quod saepius ut ne
Accidat, hac datur effugium; die mane roganti
Sitne domi dominus, peregre est; sed enim, nisi fallor,
Hac decimâ matutinâ rediturus Athenis.
Par. 15. Iun.

Ad comitem Briennae studio Graecae linguae incumbentem1).
Si decimâ matutinâ rediturus Athenis
Grata Zulichemio potis es narrare gerendae
Acta rei, aut gestae, sciat hic tribus, obsecro, verbis.
Par. 17. Iun.

1) Ook in klad met den datum en bovenstaanden titel; het net heeft: Ad eundem Graecis literis
incumbentem.
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Eidem, ad poeticos lusus imtempestive provocanti2).
Regj fulminis impetu tremendo
Percellis pugilem pugil Batavum,
Perculsumque vocas et obstupenti,
Infirmo, titubanti et impedito
5 Offers Hendecasijllabos agonas?
Culpandum facinus, Brienne, nec te,

2) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Lomenium Briennae Comitem.
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Vel te judice, digna fortitudo.
Poscunt otia Virgines canorae,
Soles limpidulos, diem serenum,
Et mentem sine faece: turbulentum
Scriptorem fugiunt ut Agnus Anguem.
Ergo vel mihi redde Ludouicum
Acris propositi minus tenacem,
Impubi Auriaco minus molestum,
Et Zulichemio magis fauentem,
Vel missum fac ineptulum Poetam,
Donec sidera rideant et Aether,
Donec nubila dissipent Fauonj,
Donec se sibi redditum bonoque
Regi debeat et bono Briennae.
Dum prostratus humi, dolens et excors
Haurit non liquidas anhelus auras,
Ne te gloriolae parum decorae
Pruritus male pungat: impotentis
Barbam vellere mortuo Leoni est.
Paris: die natali meo (4 Sept.).

[Le S.t Pere t'affronte en ton Ambassadeur]
Le S.t Pere t'affronte en ton Ambassadeur1)!
Fils aisné de l'Eglise, est il pas vraij qu'un souffle
Te peut faire tirer raison de l'affronteur?
Foudroije le Prelat, et changeons de pantouffle.
Par un secretaire de Philippe le Bel, auteur
de l'Epistre au Pape Boniface VIII.e
Paris: 8. Sept.

[Si Cardinalis nuper est factus Pater]
Si Cardinalis nuper est factus Pater:
Unius illud literae negotium est.
Hinc Purpura, hinc Puerpera est.
Par. 13. Sept.

+ [krit] vs. 24 impotentis klad: impotenti
1) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
Den 30sten Aug. kwam te Parijs bericht, dat de Fransche gezant te Rome, de hertog de Créqui,
in zijn paleis door Corsicanen, die tot de lijfwacht van den Paus behoorden, letterlijk werd
belegerd; men had zelfs op hem geschoten. De Koning eischte voldoening, riep den gezant
terug en beval den pauselijken nuntius Parijs te verlaten (vgl. Aitzema, X, 339-341).

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Ad Lomenium Briennae com. Nuper poetam2).
Ad primogenitum Patris Briennae,
Dignum Lomeniâ domo nepotem,
Nuper de melioribus Poetam.

2) Ook in klad met den datum en bovenstaanden titel; het net heeft als titel: Eidem nuper Poetae.
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Cum te nescires, primus docui esse Poetam,
Debitaque autori est pene negata fides.
Ecce tamen vici. Statuam de marmore Sculptor
Elicit, et mirâ scilicet arte tumet.
5 Maius opus prodo, partu meliore tumesco
Causa mouens: de se, me Patre, natus homo est;
De Gallo Cicerone Maro, de Rhetore Vates.
O metamorphosin vel tibi, Naso, novam!
Quâ vero, Lomeni, mercede τ γν
ι σεαυτ ν
10
Aureolum tibi me suppeditasse putas?
Multa licet meritus, non extorquebo molestus
Creditor obstricto multa: modestus ero.
Hoc peto, et hoc unum; ne dedignere, meo nunc
Iure meus Vates, esse Brienna meus.
Paris: 20. Sept.

In ill.mi Leaenae magnificam villam Berniam1).
Cum bene perspectam volui te, Gallica Tempe,
Collatam Domino, Regia Villa, tuo;
Euge, semel, dixi, seruat Fortuna decorum;
Talis erat tali digna Leaena specu.
Sept.

Ad ill.m Briennaeum2).
Cum nec te deceat recentiorum,
Nec cuiquam veterum, Brienne, Vatum
Conferre, o veterum et recentiorum,
Vix tiro, simul atque summe Vatum;
5 Certe Lomenium licet Briennae,
Virtutemque sibi suam cuique.
Si non displicet haec statera, scito,
Quo tu Carmine virginem Sibyllam
Ornasti, fateor, pererudito,
10 Illi cedere, quo magis stupendum
Christinae celebras, diserte, nomen,
Quantum vimina funebri Cupresso,
Virgultis violae, nigella Luci
Noctis larua, Deo Diana fratri.
15 Vis clare loquar, et loquar Bataue?
Dignum illud Zulichemio, hoc Briennâ est.
Par. 7. Octo.

1) Ook in klad, met den titel: In magnificam D. de Lionne villam Berni.
Berny licht dicht bij Parijs in het dal van de Bièvre. Lionne was marquis de Berny.
2) Ook in klad met den datum en den titel: Censura.
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Eidem

αρρε ν κα

μονομ χεσ αι1).

Desine suppetias accersere; solus, Amice,
Si libeat, soli sufficis Hugenio.
Denique, ne fallaris, in hanc ingressus arenam
Unicum ego Comitem prouoco, non comites.
Par. 9. Octob.

In eiusdem Pinacothecam ab ipso mihi inscriptam2).
Aspicis haec artis vere monumenta stupendae?
Perspice, nec censu singula pende leui.
Postremo, nisi me vel amor, vel opinio fallunt,
Dicturus mecum, candide Lector, eris;
5 Tot Tabulas inter summe mirabilis haec est,
Quam dedit ingenij Scriptor ubique sui.
Ibid. eod.

In eandem3).
Quisquis Apellaeae prius hinc miracula spectans
Inde Brienneae perlegis artis opus,
Ne dubita, lector, quod Oliuae nobilis humor
Multiplicique grauis creta colore dedit,
5 Doctum, molle, bonum est; quod amaro sepia succo,
Doctius est, dices, mollius et melius.
Par. 14. Octob.

[Euge, viri grandes, animae, pars enthea Coeli]
Euge, viri grandes, animae, pars enthea Coeli4),
Admiranda tuo cum Raphaele cohors,
Praestistit Ars isthic quod ei dare si qua laboret
Lingua satis docte se dubitare probet.
5 Doctius ille tamen ....

1) Ook in klad met den datum en den titel: Ill.o Comiti de Brienne Const: Hugenius αρρε ν
κα μονομ χεσ αι
2) Ook in klad met den datum; uit den titel zijn daar de woorden ab ipso weggelaten. - Zie blz.
13.
3) Ook in klad met den datum en den titel: In Pinacothecam Com. Briennae ab ipso descriptam.
4) Het fragment is niet gedateerd, maar staat op hetzelfde blad als het vorige versje.
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Ad ipsum, gratiarum actio pro elegantissimo bibliorum dono5).
Quas tibi, chare Comes, grandi pro munere grates
Debeo, si aggrediar, videor persoluere posse;
Si videar, quantus furor ac insania mentem

5) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Briennae Com.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

21
Exagitent! nec reddo igitur, nec reddere tento.
5 Debeo, debebo; fateor, sine fine fatebor,
Praesto quod aeternum est, ut sit tua, Maxime, constans
Gloria, reddendi debendo victa potestas.
Par. 22. Oct.

Quasi ad regem1)+.
En me Lomenius pronunciat Oratorem:
Tantum non meritae pondus amicitiae est.
Hei quod literulis per te, Ludouice, duabus
Exoratori non licet esse mihi!
5 Attamen esse licet, si vis, diademate posto,
Tantillum non Rex, esse Brienna meus.
Exue personam, nihil est aditura pericli
Gallia, parva mora est; cras Ludouicus eris.
Eod.

Ad Constantinum Hugenium Zulichemium effigiei Erasmi dedicatio jambis
puris2).

5

10

15

20

Erasmus ille pictus Holbeni manu,
Amor meus, tuusque, cui tot oscula
Dedisse clam fateris, et mihi, licet
Amicus, inuidere: totus, Hugeni,
Nec inuidente sit tuus Lomenio.
Diu vagatus ille Belgico solo,
Et Italo vagatus atque Gallico,
Ubique vixit hospes; et suâ fuit
Ubique carus Holbenique gratiâ.
At ecce post tot exilj vices, graui
Redemptus aere, venit in meas manus;
Et ire fessus ac redire tot vias,
Frui quiete poscit: at frui negat
Quiete velle, ni fauentis Hugeni
Sinu receptus. Heic et elegantiae,
Et eruditionis omnis arbiter,
Meris fruetur eruditionibus,
Merasque deget inter elegantias.
Vale ergo, quando noster esse jam negas,
Erasme, te Batavus obtinens tuus

1) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Regem.
+ [krit] vs. 5 Attamen esse licet klad eerst: Exorator ero dan At licet esse tamen dan als boven.
2) Het HS. is bij de Lat. gedichten. Het vers is afgedrukt in Petri Hofmanni Peerlkamp Annotatio
in Vitam Constantini Hugenii. Harlemi apud Viduam Adriani Loosjes P.F. 1821, pag. 169.
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Solo reducat exulem Batauico.
Satis viarum, et inquietis exilj:
Perenne nunc quiesce, amoris et mei
Perenne pignus esto Zulichemio.
Lomenius Briennae Comes.
Lut: Paris. VIII. Kal: Nouembr. (= 25 Oct.).

Ad ill.mum comitem de Brienne χ ρις α τοσχ διος1)+.

5

10

15

20

25

30

E r a s m u s ille, quo nihil Batauia
Nec Orbis ipse vidit eruditius,
Politius, disertius, venustius,
Erasmus ille, Patriae decus meae,
Decus perenne, Erasmus ille, Lomeni
Amice, te volente factus est meus?
Dij Deaeque, quanta me repente sors
Opinione major atque spe meâ
Beatum inaurat et Dijs facit parem!
Erasme noster, ergo te frui datur,
Et illud oris aurei entheum Caput
Et illa dia lumina intuerier,
Quibus quod omne saeclum et eruditio
Amat, colit, coletque, saeculo dabas;
Et illa se Tabella, quâ tui Holbenj
Stupenda dextra doctius nihil dedit,
Negata Regibus Tabella, non mihi,
Meo sinu recondier libens videt?
O inclytus Lomeniae manus fauor,
O immerentis Hugenj beatitas,
O aestimanda dum superstes hic erit
Et usque ubique publicanda gratia!
Iambe pure, pes seuere, dura lex
Et abroganda, si liceret eloqui
Quod eloqui vetamur hactenus tuis
Miserrimi scholasticis ineptijs,
Ut ille cordis intimus calor mei,
Ut ille candor emicaret, ut meo
Decora verba diceret Lomenio!
Sed, ecce, mutus opprimor, tyrannice
Coactus haesitat stijlus, nec est satis
Licentiae ut vel hoc stijlo redhostiam,
Stijlo senili et usque quaque languido.

1) In 3 HSS., één daarvan is het klad.
Afgedrukt bij Peerlkamp, t.a. p., blz. 170.
+ [krit] vs. 3 venustius 2 HSS.: facetius - vs. 4 decus meae 2 HSS.: meae decus - vs. 6 volente
klad eerst: iubente
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+

Iambe pure, Iambe dure, Iambe pes
35 Pedum, pedestrium pedum, improbissime
Renunciasse scito me diu tibi,
Renunciare nunc item penissime.
Abeste compedes, abeste vincula,
Quibus Bataua comitas sat exteris
40 Nequit probari, et ista verba vix datur
Sonare, Mi Brienne, reddo gratiam:
Erasmus ut futurus est comes meus,
Perennis esto tu, precor, meus Comes.
Lutet. V. Kal. Nou. (= 28 Oct.)1).

Ad Constantinum Hugenium indignatio in puros jambos2).

5

10

15

20

25

Iambe pure, Iambe dure caeteris,
At O nimis benigne Zulichemio:
Vale, Seuere Jambe: Nam quis haec pati
Iniqua jura possit? En tibi improbo
Diu labore, non pigendus Assecla
Studere sum professus, atque Sedulus
Tuis vacare cultor elegantys.
Mihi vicissim, Iambe dure, nil refers
Nisi molesta vincula, et malas cruces:
Nec unguis ullus est mihi, nec est super
Capillus unus: Unguis omnis est tuo,
Tyranne, dente rosus; omnis et tuâ
Manu capillus insolente vulsus est.
Tibique dum laboro, teque mulceo,
Mihi rependis hanc inique gratiam.
At ecce spretor ille nominis tui
Tuaeque legis, ille Zulichemius
Tibi negans studere (carminum licet
Vetustus auctor) et tibi vel unicam
Stilo elegante consecrare paginam:
Tuis repente coepit ire gratys
Superbus. Huic, adhaesit ut semel tibi,
Faues amicus, atque cedis obsequens:
Modisque flexus et reflexus omnibus,
Ut in patente lenis Amnis alueo,
Fluis: Nec ulla pertinaxve Vocula
Resistit, ulla contumaxue Syllaba.
Catulliana non tuis leporibus

+ [krit] vs. 39 comitas sat exteris 1 HS.: gratitudo Galliae
1) Het andere HS. heeft den datum IV. Kal. Novemb. (29 Oct.), het klad het onder schrift: 28.
Octob. uno spiritu et impetu breuissimo.
2) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
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Camoena, non Horatiana cultior,
30 Beatiore nec fuisse copiâ
Fatetur. At quod esse turpius reor,
Dabas tot ampla Dona Zulichemio,
Dabasque temet usque quaque commodum,
Tibi allatrare dum furente carmine
35 Amaret, atque mille probra dicere.
Jambe, jure vapulas; tuis amas,
Jambe, quippe vapulare viribus.
Vale ergo iners Jambe, quando vatibus
Iniquiore dona diuidis manu,
40 Fauore regnet osor hic tuus tuo.
Ego interim tuo lepore, si quis est,
Tuisque cedo jam libens facetys.
Suas dabit benignus alter, et minus
Mihi seuerus: En reuertor ad tua,
45 Phaleuce, regna: tu mihi usque commodus,
Opumque largus, atque gloriae dator.
Nec inuidere Sapphicus suum mihi
Decus solebat, inclitiue caeteri,
Nec ipse liber, atque lege tetricâ
50 Carens Jambus: Hos colam. Unus omnium,
Jambe pure, Jambe dure, iam vale.
Lomenius.
Lut: Paris. IV. Kal: Novembr. (= 29 Oct.),
ante meridiem.

Receptus a certamine poetico, in quo se Briennaeus a doct.mo cossartio
Soc. Ies. adjuvari passus erat1).
Lomenio-Cossartiana majestas,
Doctrina, vis unita, duplices pugni
Et claua duplex Herculi timescenda,
Et, si resistat, Herculem peremptura,
5 Valete, do victas manus, duos Gallos
Uni Batauo contudisse maxillas
Et os protervum, et ipsa crura, testabor
Ubique, semper, candide atque C o n s t a n t e r :
Testabor, inquam, si negetur, hunc ipsum,
10 Quem de duello rettuli, pedem claudum.
Par. 30. Oct.

1) Ook in klad met den datum en den titel: Receptus, en in afschrift van andere hand, met den
titel: Zulichemij Receptus.
Gabriel Cossart (1615-1674) behoorde tot de orde der Jezuïeten en was professor in de
rhetorica. Behalve werken over kerkgeschiedenis heeft hij Latijnsche redevoeringen en
gedichten uitgegeven.
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Ad Constantinum Hugenium antiscazon1).
Iniquus esse plurimis solet Scazon,
Ferox, acerbus, utque dente mordaci
Nil non lacessens. At mihi Hugenj scazon
Fuit benignus, obsequens, adulator,
5
Mea inficeta Carmina, illaborata,
Cossartianis digna qui putet Musis.
At hae vicissim se queruntur offensas,
Amice Scazon, carmina illaborata
Suis videri digna quod velis curis.
10
Mulces simul, mordesque: siccine es blandus?
Lomenius.
Lut. Par. VII. Eid. (7) Nou.

Ad (Lomenium) cum horaria machinâ pendulo agitata2)+.
Ille tuus, Lomeni, Zulichemius, ille (fatemur)
Nobilis inuenti non Genitor, sed Avus,
Nobilis inuenti cum te rogat esse facitque
Custodem, Batauo munere scin' quid agat?
5 Hoc; ut ab his rotulis discas et ab aere loquaci
Hugenij nunquam non meminisse tui.
Scilicet, ut mutis aliqua est facundia rebus,
Et sua pro linguis actio, sermo suus,
Machina, si attendas, quoties haec pulsa sonabit,
10
Hugenij, dicet, pendula Neptis eram.
Paris: 10. Nou.

In duplicem et anniversarium luctum viduae Sommeldiciae3)+.
Funestos miseranda duos experta Nouembres
Hinc Genitrix Nato, hinc orba Marita Viro est.
Ille Mari, hic Terrâ submersus; fluctibus ambo,
Acribus hic, salsis obrutus ille fuit.

1) In afschrift van H.'s hand.
2) In 2 HSS., het eene met den datum en den titel: Ad Ill.m Lomenium Briennae Comitem, cum
Pendulo, het andere: Ad eundem cum caet. als boven.
Christiaan H.'s werk Horologium was reeds in 1658 verschenen; de uitvinding dateerde van
1656.
+ [krit] vs. 1 fatemur 1 HS.: fatetur - vs. 4 scin' 1 HS.: scis
3) In 2 HSS., het eene met den datum.
Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijck, Spyck, Bommel en Plaat (1600-1662), was
den 9den Nov. gestorven. Vier jaren vroeger, den 14den Nov. 1658, was zijn oudste zoon,
François van A., Heer van Plaat (zie dl. IV, 153), na groote reizen te hebben gedaan, bij
Zierikzee gestrand en omgekomen. Lucia Walta was de echtgenoote van Cornelis van A.
+ [krit] Bij vs. 3 in marg.: Hydrope.
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5 Quid Viduae aut Orbae lachrimas inhibetis, Amici?
Ambobus flendo propria Iusta facit:
Scilicet huic et huic non uno flumine turgens
Acribus et salsis una parentat aquis.
Lutet. VII. Id. (7) Dec.

Vivendo morimur1).
Singula cottidie per decrementa perimus.
Ergo quid est multum viuere? saepe mori.
Ibid. V. Id. (9) Dec.

In Dunkerkae victoriam incruentam2).
Inclusae Danaes memoret fabella triumphum;
Tu reuerere tuum, Gallia laeta, Iovem.
Ille per impluuium Dominae subrepsit; eâdem
Alter hic in dominas utitur arte manus.
5 Dunkerkae sine caede virûm, sine sanguine fuso,
Ludouicus Amans moenia amata capit.
Cede Chalijbs, et cede trucis violentia Ferri,
Vnicus has vires aureus ensis habet.
Lutet. 11. Dec.

Ad ill.m d. de Lionne3).
Solue Geoffredum, si vis meus esse Leaena,
Ne fac, si fugias esse Leaena meus.
Quod si non fugias, modo sit tibi coenula curae,
Caetera qui praestet praesto Niellus erit.
Lutet. 12. Dec.

1) In 2 HSS., het eene met den titel, het andere met den datum. Boven het versje staan in 1 HS.
de woorden: Nous mourons, à le bien prendre, tous les jours, viuere est saepe mori. ou du
moins l'on peut dire qu'à proportion de ce que nous croissons en aage, la vie decroist. La
Mothe vaijer, Promenade.
2) Ook in klad met den datum en den titel: In munitiss.ae Dunkerkae victoriam incruentam.
Den 27sten Oct. was het tractaat geteekend, waarbij Frankrijk voor 5 millioen livres
Duinkerken van Engeland kocht.
3) Onder het versje staan de woorden: Id est. Quand il plaira à Monsieur de Lionne de nous
donner à disner, Mons.r de Nielle a promis d'y mener Geoffroij.
Actum in casa della virtuosiss.a Sig.ita Anna.
De Nielle wordt ook genoemd op blz. 31; zie over Anna Bergerotti op 9 April 1664. Geoffroy
is mij niet bekend.
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In eandem Dunkerkae victoriam.
Mollius est Aurum Ferro: quo judice, quaero,
Durius hoc tamen et mollius esse potest?
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Cedat Aristoteles; satis hoc sine sanguine captrix
Gallia, Dunkerkae moenia capta probant.
Lutet. 16. Dec.

Averechts bescheid1).
Dirck had syn' vingeren wat hertelick gebrandt:
En men berichte mij, als ick naer hem liet vragen,
't Was aen de beter hand, het zeer begost te dragen,
Daer ick niet beter wist of 'twas aen d'arger hand.
Paris: 26. Dec.

Misdracht2).
Ick dede naer een' Ruijter vragen
Die om mijn gunste was begaen;
Men seij, daer was geen twijffel aen,
Hij had sich doorgaens wel gedragen:
5 Maer 'twas aendachtigh te verstaen,
Hij schroomde niet als voorde slagen
En was soo doorgaens door-gegaen.
Ibid. eod.

In mortem infantis annae Isabellae Franciscae, ad reginam3).
Deposito illustri qui te, Regina, beauit,
Ecce diu totum noluit esse tuum.
Pone modum lachrimis: sors est haec maxima, magnae,
Magna Parens, socium sortis habere Deum.
5 Deinde Creatori vide quâ tu fronte negâris
Reddere quantundem credidit ille tibi.
Paris: 1. Ian.

1) K.b., II, 384.
2) K.b., II, 384.
3) Ook in klad met den datum.
Den 18den Nov. 1662 was de Koningin Maria Theresia van eene dochter bevallen, die Anna
Elizabeth werd gedoopt, maar den 30sten Dec. stierf.
Onder het vers: Da Altissimo secundum datum ejus. Ecclesiast. 35. 12.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Vrouwen troost4)+.
Mans quaet doen is min quaed als 'tgoet doen van een Wijf,
Doch, vrouwtjens, weest te vreden.
Het is een Bijbel-reden,
Maer 't Boeck is Apocrijph.
Ibid. 5. Ian.

4) K.b., II, 384.
+ [krit] Bij vs. 4 in marg.: Melior est iniquitas viri, quam mulier bene faciens. Ecclesiast. 42.
14.
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[Circulus est Anni voluens rota, cur magis isthic]
Circulus est Anni voluens rota, cur magis isthic1)
Hoc illo puncto dixeris esse novum?
Numquid heri, ratione pari, nec dispare vultu,
Qui novus annus erat, cras novus annus erit?
5 Desipitur, quoties nouitas in temporis orbe
Quaeritur, atque impar creditur esse sibi.
Si sapimus, nouus Annus erit, si quando vetustis
Exuimus stulti sordibus, et sapimus.
Par. 6. Ian.

Vierslagh2).
Ian geck, en Anne mall, en 'thuijs voll kloecke kindren!
'Kwill Annens goeden naem met argewaen niet hindren:
Veel liever segg ick, naer de Liefde, siet eens hier,
Hoe komen Steen en Stael, twee viereloos', aen vier?
Ib. 7. Ian.

Noch3).
Werdt d'Olie uijt het saet geslagen,
Sy wasser in, dat hoeft geen vragen:
Maer hoe komt vier uijt Stael en Steen?
Sy geven 'tbeid', en hebben's geen.
Ibid. eod.

De Chalybe et Silice4)+.
Neuter habet, quod uterque parit: mirabile dictu:
Nec tamen hoc certe constat, uter pariat.
Extundis quod inest oleum de semine: sed qui
De Silice et Chalybe est Ignis, ubi latuit?
Ibid. 7. Ian.

vs. 2 dixeris het HS. heeft: dixerit
K.b., II, 384.
K.b., II, 384.
Ook in klad met den datum en den titel: Chalijbs et silex. H. schreef eerst de twee eerste
regels met het onderschrift: Ibid. momento quo ignis exarsit. 6. Ian., en voegde er den
volgenden dag twee regels aan toe.
+ [krit] vs. 4 ubi latuit klad eerst: utro latuit dan als boven, daarna: utrius erat

1)
2)
3)
4)
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(Ill.mo Lomenio)5).
Exul es et viuo, Lomeni, charissime rerum,
Hic ubi non sine te viuere vita fuit.
VI. Id. (8) Ian.

5) Het versje komt voor in een briefje van dien datum aan De Brienne (Epist. Lat.).
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Ad Lomenium venatorem1).
Quid superest, Musae, Musae, mea cura, Batauae,
Quid modo consilij das, peregrina cohors?
Vester amor, Patriae primo pertaesus et Aulae,
Mox et amicorum, praetulit, ecce, Canes.
Paris: 13. Ian.

In P.R.2).
Conticuere tubae, cessant inimica tonantûm
Fulmina, pacatis mentibus, arma jacent:
Agnoscit se Roma ream: miramur, Amici,
Cum cecinit Gallus poenituisse Petrum?
Ibid. 29. Ian.

[Disce nihil nocti, Latro, debere: diurno]
Disce nihil nocti, Latro, debere: diurno
Marte latrocinium est Imperiale nefas.
Ibid. eod.

De rege3).
Haec Ludouici maxime decimi quarti
Virtus et exemplaris et sine exemplo est,
Quod ipse Rex sit, nemo Galliae Prorex.
Par. Cal. (1) Febr.

Eristica dispar4).
Romanus hinc cucullus, illinc Haeresis,
Ut ganniunt, Bataua certant inuicem
Acri duello, ille asperâ, haec placabili
Et Christianâ mente. quid causae est, putas?
1) Onder het versje staat: Hoc suspirium ingenti spe deturbatus et Lutetiam moeste rediens ex
itinere suspirabat Zulichemius Id. Ian.
2) Ook in klad met den datum, maar zonder titel. De beide laatste regels komen ook afzonderlijk
voor, zonder titel, maar met denzelfden datum.
Zie blz. 18.
3) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
4) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
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5 Defendit Aras haec suas, item suas
Defendit alter: at alter ille etiam suis,
Ne frigeat Culina, pugnat pro Focis.
Ibid. eod.

Ad ill.m Briennaeum, poesin abdicantem5).
Ergo procul Musas abigis, qui totus, Amice,
Unis addictus pene deabus eras?

5) Ook in klad met den datum.
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++

Credimus hoc vere, an falsos insomnia ludunt?
Credo equidem et facinus quod facis ipse probo.
5 Scilicet, ut, si te moneant, patiare moneri,
Si, quod agas jubeant, tute libenter agas.
Si, pedibus te quando suis modulisque parumper
Compositis moneant ire, libenter eas.
Non accersitis fas est parere: quod ργον
10
Saepe fuit, melius nempe π ρεργον erit.
Crede mihi, in vitio est vitij fuga, ni modus adsit,
Quo velut ardentis fraena regantur equi.
Labimur hinc illinc, si non assuescimus illud
Aureolum nobis dicere, Μηδ ν γαν.
Par. 6. Feb.

I vo piangendo 1 miei. Petrarch.1).
Ick gae vast en beklaegh mijn' afgeleefde dagen,
Die 'ck leelick heb verquist aen menschelicke minn,
Niet eens ter vlucht getilt, daer ick nu wel bevinn
Dat mij mijn' wiecken vrij veel hooger konden dragen.
5 Onsienbaer, eewich God, ghij die daer hebt verdragen
Mijn' boosheden gepleeght soo tegens uwen sinn,
Helpt mijn' verdoolde ziel, staet voor haer' schulden in,
En heelt met uw genad' haer sondige misdragen.
Op dat ick, die in storm en onweer hebb gesweeft,
10
In Vré mogh' havenen, en hebb ick niet beleeft
Als ydelheit, altoos met eeren mogh' vertrecken,
Dat m' in de korte wijl die mijnen tyd kan strecken,
En in mijn' stervens uer uw' heil'ge hand behouw':
Ghij weet dat ick op u, en u alleen, betrouw.
Paris: 9. Feb.

Version du beau sonnet de Petrarque, I vò piangendo i miei passati tempi2).
Ie plains incessamment ce que j'aij mis de temps
A l'amour insensé d'une chose mortelle,
Sans auoir pris l'essor, bien que j'eusse assez d'aisle
A signaler mon nom d'exemples importants.
5
Toij qui connois mes maux indignes et meschants,

+ [krit] Bij vs. 14 in marg.: Ne quid nimis.
+ [krit] Na vs. 4 volgen in het klad de regels: Ecce tamen quâ lege probem, quâ compede porro
Numinibus vinctum te juuet esse meis. - vs. 6 quod klad: quid
1) K.b., II, 568. Het vers is eene vertaling van Sonnet 313.
2) Zie het vorige gedicht en ook blz. 31.
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Roij du Ciel inuisible et de vie immortelle,
Vien secourrir mon ame infirme et criminelle,
Et couurant ses defauts tes graces ij repans.
Afin que las de vivre en guerre et en tempeste
10 Ie meure en paix au port, et si tout fut en moij
Vanité, pour le moins mon depart soit honeste;
Si qu'à ce peu de jours que rester je me voij,
Et qu'au point de ma mort ta main daigne estre preste,
Tu sçais que je n'ay point d'esperance qu'en toij.
Paris 11. Feb.

A monsieur de Nielle, avec mes Pseaumes pour le theorbe1).
Illustre Amij, cher de Nielle,
Quoy que vous blasmiez la vielle
De ce pauure Compositeur,
Quoij que vous aijez mal au coeur
5 De son peu de bonne ceruelle;
Ne craignez pas qu'il vous querelle:
Ce n'est pas là son point d'honneur,
D'estre bon ou mauuais Auteur:
Il jouïra d'assez de gloire,
10 Pourveu que vous le vueillez croire
Vostre tres-humble seruiteur.
Paris.

Versio praestantissimi epigrammatis Petrarchae, cuius initium est I vo
piangendo i miei passati tempi2).
Praeteritos, male praeteritos mihi conqueror annos
Mortalis misere captus amore rei,
Dum proprijs ab humo pennis non evolo quo me
Ingenij poterat vis rapuisse mei.
5 Magne deus, quem nemo videt, cui cuncta videntur,
Visaque sunt quorum me pudet esse reum,
Erranti succurre animae, succurre labanti,
Gratia defectus impleat ista meos.
Ut male jactato Bellique Marisque procellis
10
In portu liceat perpete pace frui,
Et, si vana fuit vitae statioque tenorque,
Ex illa quali cunque decenter eam.

1) Het versje heeft alleen het jaartal, maar staat op hetzelfde blad als het vorige.
Van dezen musicus, die door H. zeer hoog geschat werd, is niets bekend. H. had hem leeren
kennen door tusschenkomst van De Beringhen. (Vgl. Jonckbloet et Land, t.a. p., blz. CCXL.)
2) Ook in klad met den datum en den titel: I vo piangendo i miei. Petr.
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Sis mihi perpetuus comes ac tutela, per istos
Quos super haut longos suspicor esse dies;
15 Denique sis praesto morienti, Maxime; nosti
Nempe meae solum te caput esse spei.
Par. 13. Feb.

Distichon cuius pentameter exciderat somnianti amicum dono obtulisse
librum a se emptum duobus amicis, utri sorte obtigisset1).
Amplior emptori quam sorti gratia danda est:
Ille, quod hoc uni donat, utrique dedit.
Par. 15. Feb.

Christiano filio definiendae longitudinis inventum gratulatur pater2)++.
Ergo quod errarunt tot saecula, corriget ista
Machina, quae aeternum spondet tibi Pendula nomen?
Macte, meus sanguis, tanti te laude coronas,
Quanti erit hoc, digito monstrari et dicier, Heic es.
Ib. 15. Feb.

Reden onreden3)+.
Men sagh Dirck selden op gebrilde Bill-gemacken:
De reden was bekent; de goede knecht, och arm,
Had weinigh droogh of nats te steken in syn' darm.
Want eten gaet voor kacken.
5 Eens vondm' hem by gevall in 't heimelick geseten,
En riep hem metter haest, hij most ter Tafel gaen:
Neen, zeid' hij, met verlof, 'k en kan hier niet van daen,
Want kacken gaet voor eten.
Paris: 16. Feb.
+ [krit] vs. 14 suspicor klad: auguror
1) Ook in klad met den datum.
2) Ook in klad met den datum en den titel: Christiano Hugenio definiendae caet.
Het slingeruurwerk strekte vooral ‘tot dienste der navigatie in de langh gesoghte seeckere
affmeetinge der Graden Longitudinis ofte van oost ende west.’ Aldus het Octroy voor
Christiaan Huygens ‘tot het maecken ende vercoopen van seecker horologie genaemt
Pendulum offte slingerwerck’, van den 5den Dec. 1664.
+ [krit] Bij vs. 4 in marg.: nauiganti.
+ [krit] vs. 1 ista beide HSS. hebben: iste
3) K.b., II, 383.
+ [krit] vs. 4 en 8 kacken K.b.: ......
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Quisten of sparen4).
Ick weet niet of 't de jonckheit weett;
Maer 'tis een machtigh scheel,

4) K.b., II, 384.
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Of ijemand veel van weinigh eett,
Of weinigh eett van veel.
Ibid. 17. Feb.

Superflua nihili1).
Quid supra quantum satis est corradere coner?
Non dat, non facit hoc viuere, quod superest.
Ibid. 17. Feb.

In horologium pendulo agitatum2)+.
Hoc opus, hic hominum labor est, ultroque citroque
Iactari, tritas ire, redire vias.
Quâ mercede putas? dum findimus aethera et ipsis
Momentis horam trudimus, hora perit.
Ibid. 22. Feb.

(In eandem machinam)3).
Dum redit aerij sua per vestigia sulci
Pendula Daedaleis concita massa rotis,
Aequa ferunt volucres discrimina temporis horae,
Metanturque tuas te sine, Phoebe, vias.

Aen een' slaper4).
Die sonder droomen slaept, is dood en sonder wesen:
Die droomt, speelt puer de geck, en is het soo veel bett
Als hij 'tself min gelooft: wat raest ghij naer uw Bedt,
Hoe hebt ghij sulcken haest om dood of geck te wesen?
Paris: 26. Feb.
1) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
Onder het vers: Ο κ ν τ περισε ειν τιν
ζω α το
στιν κ τ ν παρχ ντων
α το . Luc. 12.15.
2) In 3 HSS.; het klad heeft den datum en den bovenstaanden titel, een and. HS.: In eandem
Machinam.
+ [krit] vs. 3 aethera et ipsis 2 HSS.: aethra suisque
3) Het versje, dat niet gedateerd is en denzelfden titel heeft als het vorige versje, staat op hetzelfde
blad als één der HSS. daarvan.
4) K.b., II, 380.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

[Qui ne songe en dormant est mort comme une souche]
Qui ne songe en dormant est mort comme une souche5)
Qui songe, est fou; et moins sa folie le touche,
Plus il en est touché: pourquoij nous hastons nous
Vers ce lict importun? pour estre morts ou fous?

5) Dit en het volgende versje staan op één blad bij de Lat. gedichten. Zij zijn ongedateerd, maar
onder beide staat: Ibid. eod.
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[Mortuus est cui nulla mouent insomnia mentem]
Mortuus est cui nulla mouent insomnia mentem1)+;
Cernere per somnum somnia, desipere est.
Hac se stultitiâ quanto quis credit abesse
Longius, hac tanto se propiore jacet.
5 Quid, piger, ingrati properas ad commoda lecti?
Festinas fieri mortuus, aut fatuus?

Onbedachtheit2).
Waer 't eewigh werck, een mensch te wesen,
En goed noch quaed hier naer te vreesen,
Men waer wat onbekommert boos:
Maer, arme menschen, boos en broos?
Ibid. 27. Feb.

[Le petit Escureuil sera longtemps en cage]
Le petit Escureuil sera longtemps en cage3)+,
Le Lezard plus ansé fait mieux son personnage,
Mais le plus fin de tous est un certain Serpent
Qui s'abaissant s'eleue et s'auance en repant.

Sonnet4).
Ie voudroij bien Phillis. ha! facheuse contrainte
Qui m'oblige à celer tous les voeux que je faijs:
Esloignez vous de moij, respect pudeur et crainte,
Laissez moij librement exprimer mes souhaits.
5
Ie voudroij, je voudroij, que sensible à ma plainte
Vous. mais que vaij-je dire, o dieux, je vous desplais.
Non, non, de quelqu' ardeur que je souffre l'atteinte,
Ie te jure ma foy de n'en parler jamais.
1) Zie de vorige noot.
+ [krit] vs. 4 se? Het woord is niet duidelijk.
2) K.b., II, 380, met den titel: Onachtsaemheit.
3) Het HS. is bij No. XLII der HSS. Het versje is niet gedateerd.
De eekhoorn was het wapen van Fouquet, de hagedis van Le Tellier, de adder van Colbert.
Het versje heeft iets van een spotdicht, dat is opgenomen in Bussy Rabutin, Histoire
amoureuse des Gaules .... par Paul Boiteau .... Paris ...., 1858, III, 47.
+ [krit] vs. 2 fait eerst: jouë
4) Het HS. van dit en van het volgende versje is bij No. XLIIa der HSS. De versjes zijn niet
gedateerd.
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Mais pourquoy refuser ce secours à ma flame?
10 Mais pourquoij retenir ce secret en mon ame?
Disons le, quoy qu'apres j'en souffre le trespas.
Ie voudroij. ha! je meurs, je ne l'oseroij dire.
Il fault pourtant finir l'exces de mon martire.
Ie voudroij. ha! Phillis ne m'entendez vous pas.
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Chanson1).
Le respect et l'amour plein de glace et de flame
Se font la guerre dans mon ame,
Et ne se veulent point ceder.
Mais, o Beauté charmante et rare,
5
Si je ne puis les accorder,
Permettez que je les separe.

In ill.m Leaenam novo munere auctum2).
Esto bonis auibus quod es, Illustrissime; Fatis
Multa sit et meritis gratia multa tuis,
Gratia sit, quo te posuerunt culmine rerum,
Si modo non cessas esse Leaena meus.
5 Non cessaturum certe genuina futuri
Notio, quae vatum creditur esse, monet.
Adde quod et pueros veterum docuere Sophorum
Scita, Leoninâ nil prius esse fide.
Paris: ult. (31) Mart.

Mis-schepsel3).
Ghy schijnt het wel te hooren, Ian,
Wat u mijn' Luyt doet hooren:
Maer vatt' er grond noch reden van.
Ghij zijt een Monster, lieve Mann,
5 Een Ezel sonder ooren.
Par. 21. Apr.

De autorum a scriptis discrepantia. Ex tempore4).
Quid mihi cum vita vatum? de Versibus angor
Unice, et hos mihi trade bonos; bonus an malus autor
Condiderit, non curo magis quam grata palato
Vina quis infundat, dextrâ Puer, anne sinistrâ.
5 Scribite quae placeant, lepidi, mea turba, Poetae:
Viuite vel cum laude probi, vel laude carentes,
Improbi; in his umbris ego vos, in imagine vestri,
Vel simili, vel non simili, securus honoro.
Nescio vos, nec scire quidem nisi parte laboro
1)
2)
3)
4)

Zie de vorige noot.
Ook in klad met den datum en den titel: A M. de Lionne.
K.b., II, 380.
Ook in klad met den datum.
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10 Quâ sciri dignos operum praestantia clamat.
Si quâ parte laboratis, si pagina vitae
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Dissonat, esto quidem; modo se bona pagina nobis
Approbet ignaris vitae morumque Poetae.
Lutet. raptim 17. Dec.

In effigiem Annae Austriacae reginae matris Ludovici XIV1).
Splendet in hoc vultu quae te prudentia rexit,
Quae te semideae mascula mens et amor:
Hac poteras felix, etiam non Matre, vocari;
Quanto nunc melius, Gallia, quod peperit!
Par. 17. Dec.

Ad ill.mum G. de Lamoignon, supremi in Gallia parlamenti primum
praesidem, cum Momentis desultorijs2)+.
Magne Vir, his fauit mea pridem Patria nugis,
Docta magis docto Patria nota tibi.
Fauerunt vario Populi sub sole remoti,
Nec videor Gallis displicuisse tuis.
5 Pluris erit si tu faueas, primumque putabo
Postremum in Primo Praeside praesidium.
Ib. 19. Dec.

Ad d. de Lionne3).
Soluo Gothofredum, soluo quotcumque puteris
Verborum obstrictus legibus esse mihi.
Soluo, vir excellens, nec te, si soluere velles,
Ipse sub hoc rerum pondere velle velim.
5 Sufficiet posthac, si portae Cerberus uni
Hugenio clausas non velit esse fores.
Ne treme. momenti res est, quo dicere possim,
Sum tuus, esto precor, magne Leaena, meus.
Ib. 22. Dec.

[Audiat et soluat, quae soluit cuncta, Mathesis]
1) Ook in klad met den datum. Aan den titel is daar nog toegevoegd: Ad Galliam.
2) Ook in klad met den datum en den titel: Ad primum Praesidem, cum Momentis.
Guillaume de Lamoignon (1617-1677) werd in 1658 eerste president van het Parlement van
Parijs. Hij was een zeer kundig en zeer rechtvaardig magistraatspersoon.
+ [krit] vs. 5 klad eerst als boven, dan: Tu modo si accedas, primum princepsque putabo
3) Zie ook blz. 43, Noot.
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Audiat et soluat, quae soluit cuncta, Mathesis4),
Hic tantâ dignus vindice nodus erit.
Pene duos in te vixi, non amplius, annos;
Et quo in te viuo, Gallia, quartus hic est.
Par. 29. Dec

4) vs. 4 in te viuo eerst: te video
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[1664]
[Annis duobus Galliae ciuis fui]
Annis duobus Galliae ciuis fui,
Et bis duobus, et hic tamen, quis crederet?
Non auspicor nisi tertium hunc Annum novum.
1. Anni (1 Jan.) Parisijs, ubi sub finem
1661. appuli.

[Quam mihi non vana" Mundi nouitate placeret]
Quam mihi non vanâ Mundi nouitate placeret,
Quâ novus est Annus, si novus esset Homo!
Ib. eod.

Rad van onrust1)+.
Mijn leven is gespeckt met witt' en swarte laghen:
Veel hebb ick willen doen, meer heb ick moeten dragen.
Mijn Doen is trouw geweest en vlijtigh, daer het most,
Veeltyds was 'twerck gedaen als 't even scheen begost.
5 De Vrught is Vreugd geweest van Wel-doen, en wat gaerens
Van nooddrufts middelen, wat opdoens en wat spaerens.
Mijn Dragen is, voor Goed, Haet, Nyd en Spijt geweest
En alle daghe schier een niew ondanckbaer beest.
Misduyd' onnooselheit, krackeelen valsch geweven,
10 Veeltyds mijn goed gedreight, somtyds eens lid of leven,
Voor oude vriendschap niew bedrogh, en swarte kunst
Van averechts beleid voor toegeseghde gunst.
Rust hebb ick niet gekent; als alle oogen toe zijn,
En alle menschen dood, om datse satt of moe zijn,
15 Haer halve leven dood, en sommighe wat meer,
Diens sinnen geen gebreck en prickelt, noch geen' eer,
Dan ben ick oock 'tkleed uijt en 't rust-bedd in gekropen,
Om wat lang niet te zijn, en als mijn selfs t' ontloopen:
Maer qualick quam 't soo verr: 'tscheen dat mijn dagh aenquam,
20 Als ick mij neder leid' en 'tslapen ondernam.
't Hiet rusten dat ick deed, maer 'twaeren besigheden,
Die mijn' versuften geest meer als 's daeghs wercken deden.
Mijn' oogen sloten niet, of 'theete werck ging aen;
'T was droomen inder daed, en schijn en yd'le waen;
25 Maer nacht-werck eigentlick, en qualick t'onderscheiden
Bij 'twoelen van den dagh, welck waerheit was van beiden.
(En wat is waerheit, heeft die Richter licht gedocht,
Of wat hij sagh, of wat syn' huijsvrouw droomen moght.
Elendigh Richter, sooder een elendigh oyt te noemen
30 En te verdoemen was!) Nu heeft de dagh sijn' Bloemen,
En heeft sijn distelen; vermaeck en ongenucht,
1) K.b., I, 530.
+ [krit] vs. 10 eens K.b.: of
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Gaen veeltijts over handt, en houden beurt met poosen;
Doen een de doornen zeer, hij lydt het om de Roosen.
De Sonn schijnt naer 'tvuijl weer, en inden Storm wel oock:
Het soete Vier betaelt het suere van den roock:
Maer droomen houdt geen beurt, 'tis altyd stof van klagen:
Een grouwelicke droom is droevigh om verdragen,
Een lieffelicke geeft meer onlusts ongelijck
Dan sijn verheugen was: Besitt een Coninckrijck,
En werdt een Bedelaer in meer niet als twee uren,
't Scheel is onmenschelick, wie kan daer tegen duren?
Vlieght over Bergh en Dal de valck uijt haer gesicht,
En vindt u in uw Bed voll plaesters en voll Gicht;
Wat een hard averechts van sulcken lochten hoogmoet!
'T is seker datter wel een traentjen uijt het oog moet,
In 't heugen waer men was, in 'tvoelen wat men is,
[En wat een' Modder-goot scheelt van eens Koninghs Dis.]
En dat is 'tlieve loon van ingebeelde Welvaerd,
Datm' in den Hemel schickt te zijn en inde Hell vaert,
En smaeckt het ongemack van lyden soo veel bet
Als vrolick vliegen scheelt van karmen in syn bedd.
Dus heeft het mij gegaen, van dat ick wist wat leven
En doen en lijden was: en 't waer noijt uijt geschreven,
Verhaelden ick all 'tleed dat mij gedroomde vreughd
En swaericheit gedroomt gekost heeft vander jeughd.
En 't gaet mij noch alsoo ten einde mijner dagen,
Iae tot dicht op mijn Graf sal ick die onrust dragen,
Soo 'ck niet verkeert en giss; jae hoe de kracht meer slijtt,
Gevoel ick dat men meer en meer van lyden lydt.
Is 'twonder dat ick wensch met alle mijn' gedachten
Uijt all' die dagen, uijt all' die versufte nachten
Een saligh eind te sien, en eens uijt waere pijn,
En eens uijt valsche vreughd, eens uijt den droom te zijn?
Paris 8. Ian.

Droomen niet1).
Soo droomen dencken is, en dencken niet als droomen;
Waer 's d'onbescheidenheit des Menschen toe gekomen,
Dat m' op sijn droomen lett, en op sijn dencken niet;

+ [krit] Bij vs. 37 in marg.: - Cum requies medicinaque publica curae Somnus adest - Somnia
me terrent veros imitantia casus, Et vigilant sensus in mea damna mei - Aut ubi decipior
melioris imagine somni - ubi percepta est breuis et non vera voluptas, Peior ab admonitu fit
status iste boni. Ouid. 1. de Ponto 2.
+ [krit] vs. 39 geeft K.b.: geest - vs. 48 niet in het HS. - vs. 54 't waer het HS. heeft: waer - vs.
58 die K.b.: de - vs. 62 versufte K.b.: verrafte
1) K.b., I, 546, met den titel: Droomen.
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Dat m' uijt syn' droomen pluijst wat des' of die bediedt,
5 En laet gedachten gaen, gelijck sy gaen en vliegen?
Zijn droomen sulcken ding; en konnen se niet liegen,
En liegt ons dencken soo? en dolen wij bij daegh
En gaenw' in doncker vast? Geleerde lie'n, een' vraegh
Soeck ick voldaen te sien; waerom zijn uw' gedachten
10 Min als uw' droomen waerd, uw' dagen als uw' nachten?
Bekent het ruijterlyck, daer is geen' reden in:
Maer, houdt het mij te goed', ick hebb een' bet'ren sinn,
En segg Standvastelick, dat droomen zijn Gepeinsen
Bij doncker. en wat meer? ick wilder niet om veinsen,
15 Gepeinsen van een hoofd dat uijt syn' sinnen is,
En dat soo mallen draed, als 'teens aen 'tspinnen is,
Soo wilde webben weeft, dat 't schand is na te sporen.
Hoe komt dat hoofd soo woest? het luydt wat vreemd in d'ooren;
Maer 'tis niet min als waer: 'tis droncken sonder Wijn,
20 (Naer 't met den ontucht gaet, kan 'toock wijn-droncken zijn)
't Is droncken en bedwelmt van dampen die het vollen,
En door sijn herssen-huijs soo slingeren en rollen
(Als Geesten uijt de Kolf tot inden Helm gevoert)
Dat alles, gins en weer geschommelt en geroert,
25 Geen minder snaeckerij en baert als simpel' oogen
In Vier en Wolcken sien; die, smaeckelick bedrogen,
Heel' Almanacken sme'en in d' Asch of in de Lucht.
Gaet nu, en luijstert eens na droomen met genucht,
Met schrick, met achterdocht, gaet en onstelt uw leven
30 Met bullebackerij, daer kinderen voor beven;
In een woord segg ick 't all: gaet soeckt een goet bescheit
Uijt wat een droncken mensch gedocht heeft, of geseit.
Paris: 9. Ian. uno spir(itu).

(Willigh sterven)1).
Op blijven noemden wij 't in onse kindsche dagen
Niet vroegh te bedd te gaen, en 'twas hard om verdragen
Te moeten rusten als de Sonn pas onder ging.
Die kindsheit komt weerom; is 't niet een wonder ding!
5 Hoe datmen ouder werdt, hoe m' ouder soeckt te wesen,
Op blijven is de vreughd, te bedde gaen, het vreesen
Van alle menschlickheit? 't Schijnt dat de tyd hier naer
Yet sonderlings belooft, dat levens waerdigh waer,
En daerm' om wenschen moght noch heel lang op te blijven

+ [krit] vs. 24 geschommelt K.b.: gerommelt
1) K.b., II, 438. Het HS. heeft titel noch datum; het vers staat op hetzelfde blad als het vorige.
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10 [Om 's Werelds end, misschien, en Graf-schrift te beschrijven.]
In 'teinde komt de vaeck, 'tis hier Graveel, daer Gicht,
Hier monden sonder tandt, daer oogen sonder licht,
En ooghen die haer self, gelyck die vande kind'ren,
Op houden met geweld, en van selfs voelen mindren.
15 [Wel hem, die, sonder dat, Godvruchtelick bedacht,
Heel geern', en heel gerust kan seggen, Goeden nacht.]

In obitum, ut credebatur, duarum Sabaudiae principum1)+.
Plorat adhuc diuam perculsa Sabaudia Socrum,
Et rapitur casu praepete Diua Nurus.
Scilicet ut leuius laedat prae funere funus,
Raptaque prae tenera Conjuge Mater anus.
5 Alter in alterius venit solatia luctus,
Ut pereat clades clade, dolore dolor.
O miseri sors dura simul Natique Virique,
Quem plus flendo minus Fata dolere docent!
Paris 20. Ian.

Eiusdem argumenti ad regem2).
Borbonias mors ecce duas simul una peremit,
Binaque vix gemini funeris instar habent.
Frustra sunt lachrimae, vani lamenta labores,
Nec reparat longus damna ferenda dolor.
5 At tua res agitur; propera, Ludouice, Paterque
Borbonio sarci sanguine quod perijt.
Paris. 20. Ian.

+ [krit] vs. 10 niet in het HS.; er staan daar stippeltjes. - vs. 11 In 'teinde K.b.: Ten lesten - vs.
14 van selfs K.b.: doorgaens - vs. 15 en 16 niet in het HS., maar onder vs. 14 staan de kruisjes
* * *, die aanduiden, dat het vers niet af is.
1) Ook in klad met den datum.
Christina van Frankrijk, dochter van Hendrik IV en Maria van Toscane, werd in 1606 geboren,
huwde in 1619 Victor Amadeus I, Hertog van Savoye, en trad na den dood van haren
echtgenoot (1637) als voogdes van hare kinderen op. Zij stierf den 27sten Dec. 1663 te Turijn.
En den 14den Jan. 1664 stierf Françoise Magdelaine van Orléans (geb. 1648), dochter van
Gaston van Orléans, den broeder van Lodewijk XIII, en van zijne tweede vrouw Marguérite
van Lorraine. De jonge prinses was den 4den Maart 1663 in het huwelijk getreden met Karel
Emanuel II (1634-1672), Hertog van Savoye.
+ [krit] vs. 4 Raptaque prae tenera and. lezingen in het klad: Et prae florenti en Praeque
adolescenti
2) Ook in klad, met den datum en den titel: Ad Regem.
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De eadem re vero jam nuncio acgepto3).
Iuerat ad Superos vitae satur et languorum
Non immaturo funere Diua socrus;

3) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
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Cum Populus multis obtundens Astra querelis
Allobrogum impleuit planctibus omne solum.
5 Mox quoque Diua Nurus, morbo, non morte, sepulta
Quo Socrus e terris ire minata fuit.
Displicuit Coelo nimius, pro clade, dolendi
Feruor inexhaustae fonte rigatus aquae.
Da fraenum lachrimis; posses, Mors altera dixit,
10
Unius impatiens promeruisse duas.
Par. 23. Ian.

Momentis desultorijs cels.mo principi Condaeo datis inscriptum1).
Quos oculos non ullae Acies, quas, vindice ferro
Terribiles, nullae sustinuere, manus,
His oculis, his tu manibus tractande, memento
Quâ sublimis eas sorte, miselle Liber.
5 Condaeo Lectore nihil tibi prospera saecli
Gratia, nil Coeli tradere maius habet.
Si pudor est quo forte rubes, omitte pudorem,
Si metus est, causam non habet iste metus.
Ille ferox bello procul hinc est vultus, et unguem,
10
Si nihil irritet, non habet iste Leo:
Se regit, et legem dicit sibi, temperat arte
Naturam et vires viribus ipse suis:
Debellare feros amat, atque obstantia victor
Perdere, sed pauidis parcere pluris habet.
15 Te quoque, si causa est, ut erit, quâ spernere possit,
Quam sibi sis nihili, dissimulare volet.
Denique ne, moneo, timeas accedere quem, post
Omnia, victorem nouimus esse sui.
Paris: 26. Ian.

Ad ill.m Abbatem Bentivoglio de rerum vanitate disserentem ode mihi
inscriptâ2).
Tu mihi, tanta tuae, tantae tu gloria Gentis,
Tantillo tantum colligis autor opus?

+ [krit] vs. 9 Da fraenum klad: Pone modum
1) Ook in klad met den datum en den titel: Inscriptum Momentis Principi Condaeo per Pereirium
tradendis. Ad Librum Autor.
Louis de Bourbon, Prince de Condé (1621-1686) is de beroemde veldheer.
2) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Abb. Bentivoglio de rerum vanitate disserentem
Ode pulcherrimâ mihi inscriptâ.
Hippolito Bentivoglio, markies van Magliano († 1685), een Italiaan, was eerst officier, daarna
abt. Hij deed veel aan muziek en architectuur en bedacht eenige tooneelmachines.
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Vana sit, ut vana est, Mundi pereuntis imago,
Omnis, ut est, omnis vana sit umbra rei,
5 Astipulor; ne vana modo mea gaudia dicas,
Bentiuolum immerito tam bene velle mihi.
Lutet. 29. Ian.

Ad eundem1)+.
De Vanitatum vanitate, Vir grauis,
Vir erudite, vir tuae Stirpis decor,
Te digna faris, digna te indignum mones:
Sed, pace quod liceat tuâ, vide ut mihi
5 De Vanitate vanus est isthic labor:
Quod adstruere conaris, ipse destruis,
Quod me docere doctus Autor, dedoces:
Ego vanitatum vanitatem abominer,
Quas tu canendo, tu suauibus modis,
10 Tu melle Hymetti melle mellito magis
De abominandis reddidisti amabiles?
Ibid. eod.

Vitrum2).
Quam prope literulâ fit idem de nomine nomen,
Tam prope facta simul fractaque vitra vides.
Ib. ult. (31) Ian.

In effigiem Mariae Teresae reginae3)+.
Quae Regem de Rege dedit, quae, Gallia, plures
Et qui succedant pluribus apta dare est,
Quaeris in hac animi quis sit vigor? accipe testem
Omni diuinam parte superficiem.
Ib. 1. Feb.

1)
+
2)
3)

Ook in klad met den datum.
[krit] vs. 8 vanitatum vanitatem klad: vanitates vanitatum
Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
Ook in klad met den datum. Aan den titel is daar nog het woord Galliae toegevoegd.
In Juni 1660 was Lodewijk XIV gehuwd met Maria Theresia, dochter van Philips IV van
Spanje. Zij was in 1638 geboren en stierf den 30sten Juli 1683.
+ [krit] vs. 3 animi quis sit vigor klad: animi quid splendeat and. lezingen in het klad, als boven,
pulchri quid luceat en fulgeat
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In nimis quam frequentes Rhedas Hagienses4).
Dum Bataui sapuere, pedes habuere, rotisque
Una satis parce vecta senecta fuit.

4) Ook in klad met den datum en den titel: In frequentiam Rhedarum.
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Mox vehitur Senio passim permixta Iuuentus;
Tandem rara pedum functio, multa rotae.
5 Porro quid? Amphibij sensim pedibusque rotisque
Utimur; en Apodas nunc et Hamaxobios.
Par. 3. Feb.

Ad ill.mum d. de Lionne1)+.

5

10

15

20

Si vacat; ut certe de mille clientibus uni,
Uni te memini saepe vacasse mihi;
Magne vir, est quod te cupiam patiare moneri;
Excipe tu blandâ, quod dat amica, manu.
Diceris in grandes totum te impendere curas,
Nocteque non unâ perpetuare diem:
Diceris adscitis quae sint mandanda ministris
Singula tute tuâ velle peracta manu.
Quo ruis imprudens? (veniam peto vera loquenti;
Qui non est fictus fingere nescit amor.)
Quo ruis immenso non suffecture labori?
Quis te adeo modici nescius ardor agit?
Quo rapit immemorem vitae ratione tuendae?
Ipse quietis opus Taurus arator habet.
Quod si non stolidi bene rem pensamus, ad istos
Quantula sunt, eheu, robora nostra toros!
Tendit Apollo suum, quo nil neruosius, arcum,
At sua, ne dubites, otia nervus habet.
Vatibus impressum est, quod ament alterna Camoenae,
Adque intermissum Musa resurgat opus.

1) Ook in klad, dat den datum heeft, maar geen titel, en dat begint met Mentior (zie beneden,
vs. 9), terwijl boven het gedicht het teeken staat, dat iets is weggelaten. De volgorde der
versregels is in het klad niet duidelijk door de vele latere toevoegsels. In plaats van de 4
eerste verzen stonden er eerst de volgende:

5

10

Soluo Gothofredum, soluo quotcumque videris
Verborum vinctus legibus esse mihi.
Soluo, vir excellens, nec te, si soluere velles,
Ipse, sub hoc rerum pondere velle, velim.
Sufficiet porro, si Portae Cerberus uni
Hugenio clausas non velit esse fores.
Ne treme. momenti res est; quo dicere possim,
Sum tuus, esto, precor, magne Leaena, meus.
Mentior; est quod te monitum, Vir amice, volebam;
Accipe tu blandâ, quod dat amica, manu.

H. schrapte de verzen door en schreef aan den kant: Haec ad ipsum solum. Zie blz. 36.
+ [krit] vs. 5 grandes klad: Regni - vs. 6 perpetuare klad: continuare - vs. 12 Quis te adeo
klad: Quisnam te - vs. 14 Ipse klad: Nonne - vs. 20 intermissum klad: interruptum
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Crede mihi, in magnis eadem ratioque modusque
Regnat, et alternas postulat illa vices.
Crede mihi, repeto: quia, si te turba laborum
Opprimit, oppressus non minus ipse fui:
Et longus fuit ille labor, et viximus illo in
Turbine te quantum viuere posse velim.
Nil temere obtrudo: sudas? sudauimus. alges?
Alsimus. Obserua quid veteranus agam:
Indico quos didici scopulos vitare sinistros,
Indico quo cursus tramite dexter eat,
Indico ut in vegetos dures reparabilis annos,
Indico qui pergas id quod es esse diu.
Scilicet hoc alterna quies, moderata laboris
Interualla, vel hoc nulla medela dabit.
Perge diem multâ protendere nocte, labasces,
Diuide cum curis otia, sospes eris.
Urgeone exemplis quae tu venerere necesse est?
En Mazarinos Richeliosque dabo.
Iste manu fessa Citharam tractauit, et illi
Archiater mentis saepe fritillus erat.
Disce tui custos Heroibus esse magistris,
Quorum nunc quoque cum passibus aequa facis,
Quid juuat ante diem tabulis pallere molestis,
Quo moriare tuum scilicet ante diem?
Sume dapes, consume inter tot amicus amicos
Non misere quas non es male nactus opes.
Adde Gothofredos, Annamque Hilaramque puellas,
Et Cambonerias Floeliacasque manus;
Vocibus hinc, illinc fidibus, moderante Niello,
Pulchra, face, ad Fontes Bernia castra sonent.
Postera lux Aulae dabitur, mox altera Caulae,
Officio rursum tertia, quarta tibi.
Scilicet hac vixisse sibi dominoque fidelem
Saepe Briennaeus praedicat arte senex.
Vis tam longa breui claudatur Epistola verbo,

+ [krit] vs. 47 Anna Bergerotti, zie op 9 April. Ook Mad.le Hilaire was eene zangeres, die wel
aan het hof optrad. (Vgl. Oeuvres de Christiaan Huygens, V, 25.) Zij was eene schoonzuster
van den bekenden componist Michel Lambert (1610-1696), den schoonvader van Lulli (t.a.
p., I, 367). - vs. 48 André Champion de Chambonières († 1670) was ‘premier claveciniste
de la chambre du Roy’ (vgl. Jonckbloet et Land, t.a. p., blz. CLXV). - De andere musicus is
mij onbekend.
+ [krit] vs. 23 quia klad eerst: nam - vs. 25 ille klad: iste - vs. 27 obtrudo klad: obtundo - vs.
30 quo cursus tramite klad: quae cursus per freta - vs. 31 vegetos klad: longos - vs. 32 qui
klad: quâ - vs. 33 moderata and. lez. in het klad: alterna - vs. 50 face klad: fac - vs. 55 breui
- verbo klad: tribus - verbis
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Quod memori tecum postulo mente geras?
Viue Tibi, Regno et Regi: si viuere Regno,
Nec Regi curas, nec Tibi, viue tuis:
Quos inter veteris si nondum taedet amici,
60
Fas sit et Hugenio dicere, Viue mihi.
Par. 4. Feb.

In Palatij regij fabricam longe splendidissimam1).
Qui, Luparae extendens fines sine fine Monarcha,
Marmoris immensam tollit in Astra struem,
Scire jubet non obscure sua saecula, quanto
Major Avo et Proauis Regibus esse paret.
5 Iamque adeo hos tantos quisquis videt aduena muros,
Quanta Domus! clamat, quantula! qui Dominum.
Par. 5. Feb.

In κενοσκ πιον2).
Aere subducto quae quanta angustia quamque
Terribilis rebus res sit, Inane docet.
Si bene conjicio, dicit noua Machina, tandem
Longa super vacuo lucta supervacua est.
Eod.

In effigiem regis3)+.
Si decus hoc oris video perculsus, et addo
Vis animi tanto quanta sub ore micet,
Qui talem fecere Dij, si forte retentent,
Non inuenturos ajo quod adjiciant.
Ib. 7. Feb.

+ [krit] vs. 56 Quod klad: Quae - vs. 57 si klad: sin
1) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
In 1660 was Lodewijk XIV begonnen met het aanbouwen van de Louvre; de galérie d'Apollon,
die verbrand was, werd weder opgebouwd en aan een paar der gevels gewerkt.
2) In marg.: Vide infra ad 26. Mart. Het versje, dat doorgeschrapt is, doelt op een werk van
Pascal.
3) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem R. Ludovici XIV.
+ [krit] vs. 4 quod klad: quid
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Quousque eadem? Sen.4).
De klocken op een' Kerck haer stadighe gebell
En doet mij niet soo seer, als ghij mij kont vervelen

4) K.b., II, 372, met den titel: Aen Dirck.
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Met altoos weer en weer ouw' liedjens t'overspelen.
Foeij, Dirck, maeckt ghij geen sond van soo veel Overspel.
Ib. 7. Feb.

Ad comitem Briennaeum ordini oratorio se dicantem1)+.
Quando, chare Comes, vitam votumque capessis
Quod simul et doctos et jubet esse pios,
Iamque opus est, ne quod bene vis bene posse recuset,
Ipsum quo potis es tam bene velle roges;
5 Voti summa mei est, ut, qui facit Oratorem,
Exoratorem te velit esse Deus.
Ib. 9. Feb.

In effigiem ducis Aurelianensis regis unius fratris2).
Borbonio si non primum de stemmate germen,
Proximus a primo germine ramus hic est.
Ni Ludouicorum Fraterque et Filius esse,
Henrici certe sufficit esse Nepos.
Par 10. Feb.

Ad d. de Lionne3)+.
Cerberus ad Portam si non fauet, obsecro dicas
Momentum Hugenio quando vacare velis.
Scilicet haec inter didici tua tecta, Leaenas
Non exhorrendas esse, sed esse Canes.
Ib. eod.

+ [krit] vs. 3 ouw' K.b.: uw'
1) Ook in klad met den datum.
In het najaar van 1663 trok De Brienne het geestelijk kleed aan. Verschillende redenen werden
daarvoor genoemd, de dood zijner vrouw en ook de ongenade van den Koning. In 1670 heeft
hij de congregatie, die geene geloften eischte, weer verlaten.
+ [krit] vs. 2 jubet and. lez. in het klad: monet
2) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem Ducis Aurelian. Fratris Regis.
Philips van Orléans was den 21sten Sept. 1640 geboren en stierf den 9den Juni 1701. Hij
heeft deelgenomen aan verschillende veldtochten.
3) Ook in klad met den datum en den bovenstaanden titel; het net heeft den titel: Ad ipsum.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Janitor.
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In eius effigiem.
Dixerit haec aliquis lector tam blanda Leaenae
Lumina? ad hunc vatem, crede, Leaena gerit.
Ne treme, si bonus esse velis, vel mitior agnâ;
Si non esse, Leo dentibus, ungue Lea est.
Ib. 11. Feb.
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In effigiem ill.mi Leaenae1)+.
Qui novus hunc vultum perfudit pallor, imago est
Assidui nimium viua ministerij.
Scilicet hic ille est, Regi seruire Ministrum
Qui negat et toti parcere posse sibi.
Eod.

In effigiem .... Britannicae ducissae Aurelianensis2).
Regia progenies, cui, si cui nubere posset,
Inuenienda fuit Regia progenies,
Inuenit Regesque Atauos, Fratresque Patresque
Antiquo numerant stemmate utrimque pares.
5 Aspice, quis quanto cruor est in lacte, Britannas,
Non dubie dices, unijt ista Rosas.
Ibid. 12. Feb.

In effigiem principis Delphini3).
Flosculus hic de Borbonio pulcherrimus horto est,
Austriaco tinctum sanguine Liliolum.
Quantum conspicient olim sua saecula Florem,
Frustra quaero; Parens indicat et Pariens.
Ib. 15. Feb.

Ad comitem Briennaeum4).
Quam promisisti venae mirabilis Oden,
Ut tua sit, quodam nunc quoque jure mea est.
Nec tamen illa venit. Quid agis, Vir amice, potesne
Hugenij simul et non memor esse tui?
Ib. 24. Feb.

1) Ook in klad met den datum en den titel: In eandem.
+ [krit] vs. 1 perfudit klad: perfundit
2) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem .... Angliae Ducissae Aurelianensis. In
beide titels is eene plaats opengelaten.
Henriette Anna van Engeland was eene dochter van Karel I. Zij was in 1644 geboren, huwde
den 31sten Maart 1661 Philips van Orléans en stierf in 1670.
3) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem Delphini.
Zie over den Dauphin blz. 1.
4) Ook in klad met den datum.
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De controversis epithetis inter Gallos et Brandenburgicos.
ad illos5).
Si magnitudo Principis magni, boni
Bonitas, potentis propria est potentia,

5) Ook in klad met den datum en den titel: De Controversia inter Gallas et Brandenburgicos.
Bij de onderhandelingen over het defensief verbond tusschen Frankrijk en Brandenburg, dat
den 5den Maart 1664 gesloten is, ontstond er quaestie over den titel van den Keurvorst. (Vgl.
Hollantze Mercurius van 1664, blz. 53.)
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Si Celsitudo Principi celso datur,
Quem sponte vestrâ, ut est, Serenum dicitis,
5 Serenitatem non habere qui potest?
Ib. 26. Feb.

Ad Posthumum exophthalmum1).
Ut procul extantes oculos e fronte propellis,
Adjice tantillum, Posthume, Ianus eris.
Ib. 29. Feb.

Ad ill.mum d. de Lionne2)

5
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25

Da commeatum; quando supplicem diu,
Quem non peractis rebus amolimini,
Male supplicasse judicastis hospitem.
Ab his metallis auspicor, dum caeteras
Conuaso paullo viliores sarcinas.
Eo Batauis nunciatum, in Gallia
Fuisse Zulichemium bene et male:
Bene, si suam rem spectet, et quantâ undique
Etiam a Leaenis, hercle, non ferocibus,
Humanitate exceptus immerito fuit:
Male, si pusillum Arausium Nepotulum,
Et innocenti patrium ereptum decus,
Auita jura, dirutos nulli graues
Muros, et Arcis structa propugnacula
Unis regendis ac tegendis subditis.
Addam, ruinas dirutae (vestram fidem,
Dij Deaeque!) dirutae, aequatae solo
Tristes ruinas obstinate supplici
Domino negari, Regiumque sanguinem
Non pluris esse Regio, quam si foret
De faece vulgi, nec Parentum illustrium
Ingentia merita pluris esse quam forent
Commenta plebis aut aniles fabulae.
Da commeatum; taedet impudentium
Injuriarum, taedet imprudentium.
Reuiso lassus Patriam justi et boni

1) Ook in klad met den datum.
2) Onder het gedicht staan de woorden: C'est à dire, Le Deputé de S.A. le Prince d'Orange, se
disposant au retour, supplie tres-humblement M. de Lionne le vouloir gratifier d'un Passeport
du Roij pour la sortie de quelque vaisselle qu'il desire enuoijer deuant pour n'en estre
embarassé au voijage.
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Semper tenacem, ubi tantum iniquus laeditur,
Ubi (pace vestrâ) Galliae quod incipit
Parum placere, cuique redditur suum.
Par. 2. Mart.

Libellus supplex Galli1).
Ne tibi sim sermone grauis, ter maxime Regum,
Ecce meum Placet; huic, si placet, adde Tuum.
Ib. 5. Mart.

Ad iuvenem ecclesiasten2)+.
Serue Dei, si te coram quocumque profari
Iudice contingat, quam tueare fidem;
Nil dubitans accede: dabit, qui fecit utrumque,
Κα στ μα κα σο
αν, κα στ μα κα σο
Par. 15. Mart. momento.

αν.

[Cur nihil impetrat Auriacus? latet Anguis in herba]
Cur nihil impetrat Auriacus? latet Anguis in herba3):
Si Coluber dicam, verior autor ero.
Ib. 16. Mart.

Ad pium concionatorem4).
Non fero censores quorum Sapientia labris
Insidet, et vitijs interiora scatent.
Tu verbis vitâque mones, tu quam mihi legem
Scribis, eam rigide praecipis ipse tibi,
5 More, quod ore, doces: video te, Vir pie, cum te
Audio, quod plus est, audio cum video.
Ib. 20. Mart.

1)
2)
+
3)

Ook in klad met den datum.
Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Math. 21.15.

Bij vs. 2 in marg.: Colb.r (Colbert). Zie blz. 34, Noot 3.
4) Ook in klad met den datum.
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In libellum doct.mi Pascalij de Vacuo5).
Hactenus horrorem Vacui Naturae Matri
Incutimus, quasi vel Bestia sit, vel Homo.
Ecce modo ut falsi: dispungens nubila parvus
Horrorem errorem comprobat esse Liber.

5) Ook in klad met den datum en den titel: In Librum Pascalij de vacuo. Zie ook blz. 45.
Blaise Pascal (1628-1662) had in 1647 uitgegeven: Nouvelles Expériences touchant le vuide
faites dans des tuyaux avec diverses liqueurs.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

50
+

5 Desine nugari, noua post veterem Schola; tandem
Longa super Vacuo lucta supervacua est.
Ib. 26. Mart.

Ordo epistolarum Novi Testamenti.
Roma, Corinthus bis, Galatique, Ephesi atque Philippi.
Adde Kolossenses, bis Thessala, bisque Timotheum.
Post Titon adde Philemona, Hebraeos atque Iacobum.
Bis Petrus accedit, Ter Ianus, ad ultima Iuda.
Par. 3. Apr.

In epigrammata Lutetiam percurrenti nata1).
Desultoria sunt quae quondam Carmina fudi:
Subsultoria nunc haec Parisina voco.
Dum rotor assidue, mirum est Epigrammata nasci?
Exiliunt ultro, subsiliente rotâ.
Ibid. 7. Apr.

Ad regem2)+.
Hactenus Auriaco fieri satis omnia jura,
Temporis id ratio nunc, Ludouice, monet.
Hebdomas haec sancta est; sanctum decet esse Monarcham:
Si quid amas sancti, redde cuique suum.
Ib. 7. Apr.

In effigiem ill. Annae Bergerottae, musicae peritiâ celeberrimae3).
+ [krit] vs. 6 lucta and. lez. in het klad: pugna.
1) Ook in klad met den datum, maar zonder titel, en in een Franschen brief van dien datum aan
De Lionne. De brief is bij de Lat. gedichten.
2) Ook in klad met den datum, en in den brief aan De Lionne (zie de vorige noot).
+ [krit] vs. 1 jura brief: poscunt - vs. 2 monet brief: jubet
3) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem Annae Bergerottae.
Anna Bergerotti was eene Italiaansche zangeres, die met hare moeder te Parijs woonde. Zij
zong wel aan het hof, o.a. in Febr. 1664, toen daar Molière's Mariage forcé werd opgevoerd
en de Koning zelf meedanste (Oeuvres de Christiaan Huygens, V, 25). H. kwam dikwijls
bij haar aan huis (zie blz. 26), waar muziek werd gemaakt en een uitgezochte kring, waartoe
o.a. de maarschalk De Grammont behoorde, bijeen kwam. Ook Christiaan H. bewonderde
haar zingen (Oeuvres, III, 346), maar niet haar karakter, en Lodewijk H. vond, dat zij
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Donec erunt Annae, simul haec viuentibus Annis,
Quotque dabunt Annas saecula, major erit.
Adde suas alijs laudes, haec laudibus Anna
Non eget, Haec est, si dixeris, Anna, sat est.
Ib. 9. Apr.

‘ressemble à un garçon habillé en fille’ (t.a. p., 326). Zij is later naar Italië teruggekeerd en
daar gehuwd (Jonckbloet et Land, blz. CLI).
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In eandem1).
Quidquid in hac arti visum est imitabile, finxit,
Hic ubi spes ultra non fuit ire, stetit.
Inde vides unam diuam depingere vocem
Non valuisse, duas non voluisse manus.
Ib. eod.

[Ite nouem Diuae, nugantur somnia vatum]
Ite nouem Diuae, nugantur somnia vatum,
Si quis Apollineus sit, facit Anna chorum.
Ib. 10 (Apr.)

[Donec erunt Annae aut Anni, mortalibus Annis]
Donec erunt Annae aut Anni, mortalibus Annis
Haec erit et Musis doctior una Nouem.
Ib. eod.

In effigiem principis Condaei2).
Quis sit hic Heroum dubitas? Victoria dicet,
Huius, et a puero, semper, ubique comes.
Omnia falluntur, si quem sibi saecula quondam
Siue dedisse putant, siue datura parem.
Par. 13. Apr.

In effigiem ducis Anguiani3).
Incidit in Pacis virtus Condaea profundae
Tempora, nec qua se hic exerat aestus habet.
Si facies rerum turbetur, Gallia, quantum
Expectas tanto de Duce Patre Ducem!
Ib. eod.
1) Ook in klad met den datum.
2) Ook in klad met den datum.
Zie blz. 41.
3) Ook in klad met den datum.
Henri Jules de Bourbon, hertog van Enghien (1643-1709) was de oudste zoon van den Prins
van Condé en van Claire Clémence de Maillé, hertogin van Fronsac, enz. Hij heeft eenige
veldtochten meegemaakt.
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Ad segnes famulos4).
Socordes Pueri, quid vestimenta librique,
Omnia vos foede puluerulenta juuant?
Quis furor est, mea cum vestris accersere fata?
En cinis et puluis jam sumus ante diem.
Ib. 17. Apr.

4) Ook in klad met den datum.
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Ad ill.m Leaenam, ut exemplar tradi curet epistolae in gratiam principis
scriptae1)+.
Scripsisti; nec eo inficias; quia dicere nempe
Te decet, et coecam nos adhibere fidem.
Perge fauere tamen, nec me quid scripseris, oro,
Celetur: Bataui Natio dura sumus:
5 Credimus Haeretici quae non nisi mente videntur,
At, quae oculis, multo fortius et melius.
Si meritum merito cumulaueris, accipe tanti
Quantus honor, merces quanta fauoris erit:
Candida, clamabo, quod non parit Africa monstri,
10
Candida apud Gallos visa Leaena mihi est.
Paris: 18. Apr.

In effigiem meam2).
Quod Natura nequit, facit Artis dia potestas;
Scilicet haec, sine me, corporis umbra mei est.
Quod mirere magis, cum non ero, viuere perget,
Et mihi non moriens Umbra superstes erit.
5 Quam nihili est homo! quae patiuntur funere Nerui,
Quae Caro, non patitur Tela, nec Umbra quidem.
Ib. 19. Apr.

In eandem, ad liberos3)+.
Corpore non adsum vobis, sed corporis umbrâ:
Si quasi praesentem vultis, habete Patrem.
Si minus absentem petitis, quam fingere Pictor
Non potuit, totâ, credite, mente domi est.
Ib. 20. Apr.

In angustam januam, quâ ad patibulum iter est D(elphis)4).
1) Ook in klad met den datum en den titel: Exemplar literarum ad Bezontium ab ill.mi Leaenae
sui benevolentia et candore obnixe petit C.H.Z.
+ [krit] vs. 9 non klad: nec
2) Ook in klad met den datum.
3) Ook in klad met den datum.
In marg. in het klad: Ε γ ρ τ σαρκ
πειμι, λλ τ πνε ματι σ ν μ ν ε μι. Coloss.
2.5. πορ ανισ ε ς
μ ν πρ ς καιρ ν ρας, προσ π , ο καρδ
. 1. Thess.
2.17.
+ [krit] vs. 4 mente and. lez. in het klad: corde
4) Ook in klad met den datum en den titel: In januam patibulariam Delfensem.
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Nil metuant magni; solis angustula parvis
Porta dat ad meritam Furibus ire crucem.
Eod.
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Ad nobiliss.am doctiss.amque (quod dissimulat) d. de la Faijette, cum
Momentis desultorijs1)+.
Ille ego, qui demens haec ipsa crepundia summis
Non metui toties exhibuisse viris,
Te coram, Faijetta, tremo, pulcherrima rerum,
Quam probo, quam colo, quam diligo, plus timeo.
5 Vis causam ingenue dicam? sit iniqua, sit aequa,
Ecce, Viros novi; tu male tecta lates.
Nil te ajunt nescire, studes nil scire videri:
O personatâ Iudice me ambiguum!
Exi de latebris, prodi de nube modesta,
10
Quae sis, non qualem te juuat esse, sciam.
Hei mihi, quam nihil est tutum, nec nube remotâ!
Quidquid es, Hugenio doctior esse potes.
Par. 24. Apr.

Ad eandem2).
Cum volet illa dies, quae nil nisi corporis hujus
Ius habet, incerti spatium tibi finiat aeui;
Aeternam moriens famam, Faijeta, relinques.
Eod.

In viam sceverinam3).
Autoribus pulchrae, novae, utilis viae
Bene dicat ipsa veritas, vita et via.
Ibid. 25. Apr.

In eandem.
Ecce via inuenta est, Mare si quaesiueris, Hospes,
1) Ook in klad met den datum en den titel: Ad D.am de la Faijette cum Momentis.
Marie Madeleine Pioche de la Vergne (1634-1693) huwde in 1655 den graaf de la Fayette.
Zij was eene vertrouwde vriendin van Mad.e de Sévigné en heeft verscheidene romans
geschreven. Haar salon was een beroemd vereenigingspunt.
+ [krit] vs. 11 tutum klad: tuti
2) Ook in klad met den datum.
Bij vs. 2 in marg.: Ouid. - vs. 3: Virg.
3) In 2 HSS., het ééne zonder titel.
In het najaar van 1663 was men begonnen den Scheveningschen weg aan te leggen; den 5den
Dec. 1665 was het werk voltooid. (Zie Mr. D. Veegens in Mededeelingen van de Vereeniging
ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage, II, 1876, blz. 160, 161.)
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Non opus Amne quidem qui comitetur habes.
Eod.
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In eandem1)+.
Soeckt ghij 'tSlagh na de zee? 'ten kan geen Mis-slagh zijn,
Van 'tSoete tot het Sout' is maer een' rechte Lijn.
Ib. 26. Apr.

[Illustris Haga, patrium decus meum]
Illustris Haga, patrium decus meum2),
Nil ambigendum est an cui mortalium
Satis novae probabitur stratum viae.
Quicumque sanae mentis aut pedis, pedes
5 Hic saepe lassi taedium pedis tulit,
In hanc pedibus iturus est sententiam.
Eod.

In eandem viam3).
Qui teris hos lateres Pedibusve Rotisve, viator,
Rem, quam vix capies, experiere novam:
Mollitie quae dura fuit Pedibusque Rotisque,
Ipsa duritie nunc via mollis erit.
Ib. 29. Apr.

Ad doctiss. Cassanium, bibliothecae regiae subpraefectum cum momentis4)+.
Cassanium rogat Autorum vilissimus Autor
Heic velit esse sui, non memor esse Sui.
Quippe sui nisi dediscat meminisse, quis est qui
Se ferat ut tanto comparet ipse sibi?
5 Restat ut Autoris memor, Illustrissime, viuas,
Quam tibi Constanter vouit amicitiae.
Si facis, o quam laeta dies, quam foedere grato
Cassanio laetum vinxerit Hugenium!
1) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: de Beeck.
2) In 2 HSS.; het eene is bij de Korenbloemen, heeft den datum 25 Apr. en het opschrift: En
quos conseruimus agros. Virg. Ecl. 1.
3) In 2 HSS., het ééne zonder titel.
4) Ook in klad met den datum.
Jacques Cassagne of Cassaigne (geb. in 1636) studeerde in de theologie, schreef verzen en
werd nog zeer jong zijnde lid der Académie. Colbert benoemde hem tot ‘garde de la
Bibliothèque du Roi’. Hij heeft behalve gedichten, die door Boileau bespottelijk zijn gemaakt,
een paar wetenschappelijke werken geschreven.
+ [krit] vs. 7 grato klad: laeto
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Ib. 1. May.

[Auriaco sua qui perstas, Ludouice, negare]
Auriaco sua qui perstas, Ludouice, negare,
Si tua te veniat poscere, quid facias?
Ib. eod.
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In latrones cum domino crucifixos1).
Ille Crucem sceleris pretium tulit, huic diadema
Obtigit et socia de Cruce sponsa salus.
Inter prima Dei nonne est miracula, cum vult,
Quod Cruce suspendi prosit et esse Latro?
Ib. 3. Maij.

In eorum alterum2).
Quid poenitens non speret; in mala Cruce
Si repperit Latro poenitens Crucem bonam?
Ib. eod.

Op Soetenburg, tot Schevening gebouwt door Corn. Mich. Soetens,
bedienende het penningmeesterampt van Delfland. 16643)+.
Doe 's Lands behoudeniss aen zijden draetjens hong,
En scheen schier hope-loos in 't oogh van oud en jong:
Doe zei de wijse Wilm; 'twas vrouwelijck geoordeelt,
En stichte 'tswacke volck met stichten, met een Voorbeeld
5 Van 'tonbedwelmt gemoed, daer in hij noch den dagh
Van onse Vrijheit door die dicke Wolcken sagh.
Hij loegh Castilien uijt, op 'tuijterst van twee Landen,
Die, na den eersten stoot, Castilie noijt vermanden.
Noch heugt het Vlissingen, en Geertruijds braven Bergh,
10 Wel eer ons uijterste, nu van ons inner mergh:
In elck spreeckt een Paleis hoe 't in dat hert gestelt was;
Hoe still het inden Storm, hoe stout het in het Veld was,
En hoe het op het spits van Vriend en Vyands grond
Op geen gedreigh en past' alsoo 't sijn werck verstond.
15
Daer is in Soetens yet met dat beleidt te paeren:
Hy kent de vijanden van 'tVaderland, de Baeren,

1) Ook in klad met den datum.
2) Ook in klad met den datum.
3) K.b., I, 537, met den titel: Op Soetenburgh, tot Scheveningh, aen Zee gebouwt, Door Cor.
Mich. Soetens.
Boven het vers staat naast den titel: Voor 't Huijs en voorden Stichter Door een uijtlandigh
dichter. De versregels werden echter doorgeschrapt.
Cornelis Michielsz Soetens, een zoon van den schilder, woonde in den Haag en was
penningmeester van Delfland. Hij had eene kleine villa in Scheveningen gebouwd en vroeg
den 11den Juli 1662 bij de Staten van Holland octrooi aan voor het aanleggen van eene vaart
en straatweg van den Haag naar Scheveningen. Dat werd geweigerd, maar de aanvraag bracht
het tot stand komen van den weg een heel eind verder. (Zie Mr. D. Veegens, t.a. p., 157-159.)
Soetens werd den 2den Oct. 1669 in de Kloosterkerk begraven (vgl. J.G. van der Meulen,
De registers der graven in de Kloosterkerk te 's Gravenhage, 1887, blz. 53).
+ [krit] Bij vs. 12 in marg.: Mediis tranquillus in undis.
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De silt' onstuijmicheit van 'twoeste Noorder natt,
En all sijn schadelick gespartel en gespatt,
Sijn dag'lix op en neer, sijn maen en maendlick hollen,
Hoe verr 't gemeenlick moet, hoe hoogh 't somtijds kan rollen;
En, daer d'onkundighe verschricken op den Duijn,
Staet hij der soo gerust als midden in sijn Thuijn.
Getuijgh Nieu Soetenburgh op 'tsteilste van die Bergen,
Spijt Wind en Watersnood, en schier om bei te terghen,
Voorsichtigh, moedigh en vermaeckelick geplantt.
Wat heeft de mann verdient, wat dunckt u, Vaderland?
Ten minsten Eer en Danck: maer, magh ick oock wat seggen,
Ick hebber voor 'tgemeen een loodje bij te leggen:
Hij heeft een' wensch verdient, elck gev' hem die 't hem lust;
Ick wensch hem, voor 'tCieraet van Schevelinger Cust,
De gunst van yeder een, den algemeinen zegen
Van all wie met gemack, en buyten wind en regen,
Te zeewaert in wil sien, en voelen de genucht
Van heel na bij te zijn en heel verr van 'tgerucht.
Is 'tniet genoegh gewenscht; ick hebb noch eenen Item,
Die 'tloffelick gebouw sal eigen zijn, en niet Hem;
U wensch ick, Soetenburgh, uw' Stichter en uw' Heer
En alle sijn' kinds kinds kinds kinderen en meer,
Dack, muer en vensterdicht stantvastigh t'overleven.
Is 'tnoch niet ruijm genoegh; God bidd ick u te geven,
Als op een werelds end getimmert, overend
Te duren soo ghij staet tot op de Werelds end:
Of emmers soo veel tyds, als wij te wachten hebben,
Tot dat de zee, schoon uijt, tot Eng'land toe sal ebben,
Soo dat wij in dat Diep door een geplantte Laen
Van Schevening drooghvoets tot Londen mogen gaen.
Beauuais 8. Maij.

(Geen overspoed)1)+.
De Wereld wart altyt; maer 'twarr is wel t'ontwarren,
Mits dat geen' schielickheit het werck en overloop'.
Het scheelt veel, of m' een kleed van een scheur' of ontarren'.
Werckt saght, 'twarr valt uijt een, ruckt hard, het wordt 'een knoop.
Entre Champuij et Ereine en Picardie. 9. Iun.

(Roert niet)2).
Goed' en sachtsinnige, geruste, stille lieden
Sien al 'tgoet en al 'tquaet, en laeten 't al geschieden,
+
1)
+
2)

[krit] vs. 42 de K. b: des - vs. 45 in K.b.: door
K.b., II, 331. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 1 De Wereld wart altyt K.b.: De dingen werren veel
K.b., II, 311. Zonder titel in het HS.
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En moeyen sich met niet: maer, soom' haer' stilte tergt
En op het onvoorsiens ijet buijten reden verght,
5 Sij stuijven schielick op, en al haer soet wordt bitter,
En al haer water vier, vier als een Blixem-schitter,
Niet lammer, niet min scherp, niet min afgrysselick.
Die dit begrijpen wil, lett' koel en wijsselick
Op 'tspoor dat hij berijdt, (want stomme dingen spreken,
10 En, hoorden wij maer toe, de sprakelooste preken)
Op tacken van 'tgeboomt langs heen dat spoor geplant.
Sij staen te wederzijd en slapen opden kant,
Maer roertse met den snorr van een' gedreven wagen,
S'ontwaecken vinnighlijck, en siet eens met wat slagen
15 Haer leed gewroken werdt, en leert, als Medicijn,
Dat quaed dat stil light niet en dient geroert te zyn.
Ibid. eod.

Grafschrift van C. Strezo1).
Gebroeders, hier light Strezo,
Die niet en sprack of dé soo,
En doe sijn draetje brack,
Stierf soo hij dé en sprack:
5 Gaet henen, en doet mé soo.
Ibid. eod.

Grafschrift van ioff.w Lucretia van Trello2).
Lucretia, oudste Maeghd van Delf light in dit gat.
Sy had al wat men menschen
Voor 'taerdigste kan wenschen:
Foeij, vrijers, schaemt u wat.
Abbeuille eod.

Noch3).
Ick weet niet ofs' hier light, Lucretia, die waerde.
De geest gaet niet ter aerde:
En sij is niet als geest
Van kinds been af geweest.
Ibid. eod.
1) K.b., II, 311.
Zie over Streso, dl. IV, 257. Hij was den 27sten Mei gestorven.
2) Den 17den April 1663 was Lucretia in de Oude Kerk te Delft begraven. Zie over haar, dl. I,
166.
3) K.b., II, 328.
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Noch4).
Die hier gekeldert light was rijckelick bedaeght,
Noch stierfs' een' jonge Maeght

4) K.b., II, 328.
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En wierd te vroegh begraven.
Soo segh ick om de gaven,
5
Die met haer zijn vergaen.
Wie sal haer nu bestaen
Een Grafgedicht te schrijven?
Al wat ick magh bedrijven
Is lamme rijmerij.
10 Of ick en kan 't heel niet, of geen en kond't als sij.
Ib. eod.

Dens1).
Si Labium est quasi cuncta λαβ ν quae mandere prosit,
Non minus est proprie dens quasi dictus edens.
Abbeuillae. 10. Iun.

Nugax.
Qui veterum primi nomen posuere Papillis,
Sugere debere infantes docuere Pap illis.
Ib. eod.

Noch (grafschrift)2).
Haer leven was soo hoogh in 'tjaeren-tal geresen,
Sij scheen onsterffelick en was 'twel dobbel waerd,
Lucretia noijt volpresen:
Maer 'twas te dieren pand voor des' ondanckbaer aerd;
5
Soo gings' het elders wesen.
Entre Abbeuille en Monstrueil. 10. Iun.

Noch3).
Sij bracht haer selven om, wat vroegh en wat te laet,
De Roomsche, na de daet.
De doot dee 't die van Delf voor seker laet genoegh,
Maer evenwel te vroegh.
+
1)
2)
3)

[krit] vs. 10 kond 't K.b.: kant
Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
K.b., II, 329.
K.b., II, 329.
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Ibid. eod.

Noch.
Die na de jaeren taelt van die hier onder light,
Mits hij de mijne tell', berekentse wel licht.
Does' al een' vrijster was, Lucretia van Trello,
Doe speelden ick noch Ello.
Ib. eod.
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Noch1).
Hier light Lucretia van Trello, 'khoef niet meer
Te seggen tot haer eer.
Die niet en weet wie 't was, die lang soo heeft geheeten,
En is 'tniet waerd te weten.
Ib. eod.

Noch2).
Hier light Lucretia,
Die, soo welsprekende, geen raed en wist tot Iae;
Die, soo verstandigh, geen verstand en had van trouwen.
O Iammer, en o Scha,
5
Voor nu en lang hier na!
'T stuck was te goet om geen' Copijen af te houwen.
Monstrueil 11. Iun.

Noch3)+.
Dicht, Dichters, en schrijft Schrijvers,
Ghij hebt niet als wat ijvers
Te brengen op dit Graf;
Als haer den Hemel gaf,
5
Die hier heeft willen leggen,
Noch eens een woord te seggen,
Sij dicht' en schreef u stom van schaemten en van spijt,
Soo menigh als ghij zijt.
Ibid. eod.

Noch4)+.
Hier light Lucretia, de schoone moeten 'thooren
En hooren met verstand,
Soo schoon, soo wel geboren
Als een' in Nederlandt,
5 En 'twas van 'tschoonste schoon, men sagh het door sijn' ooren.
Ibid.
1)
2)
3)
+
4)
+

K.b., II, 329.
K.b., II, 329.
K.b., II, 329.
[krit] vs. 2 hebt het HS. heeft: heb
K.b., II, 329.
[krit] vs. 3 soo K.b.: en
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Noch5).
Hier light Lucretia, daervan wij seggen dorven,
Haer deught was vrolickheit, haer vrolickheit was deught,

5) K.b., II, 330.
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Haer Ieught was vol verstand, haer ouderdom vol jeughd:
Wat dunckt u, jong en oud, iss' oud of jong gestorven?
Entre Monstrueil et Boulogne 11. Iun.

Noch1).
Lucretia light hier die 'ck om een Ooghe troosten,
Met Leeringen gesooght uijt al het mergh van Oosten.
Nu laetse mij alleen,
Als mijne met haer tween
5 Om haerent wil onstelt haer troosten soo van noo waer.
Maer wist sy dat het soo waer,
Sij waer wel soo beleeft,
Naer ickse heb beleeft,
Indien 'thaer ijemant melden,
10 Sij quam wel weer, om noch mijn' vriendschap te vergelden.
Ib. eod.

Op den Schevelingschen Steenwegh2)+.
Visch-vrouwtjens, na de Mart:
Uw pad was wat te sacht, en daerom viel 't u hardt.
Is 'tqualick overdacht?
Nu is 'twel eens soo hardt, en 'tvalt wel eens soo sacht.
Ibid. eod.

Noch3)+.
Dit pad wordt aengesien met goed' en ongoed' oogen,
De meeste niettemin, vertrouw ick, hebben 'tlief:
Een steentjen inde weegh is quaed voor exteroogen;
Maer steentjens inden wegh is ijeder eens gerief.
Ib. eod.

Noch4)+.
1)
2)
+
3)
+
4)
+

K.b., II, 330. - Zie dl. IV, 83.
K.b., II, 330. In 2 HSS.
[krit] vs. 1 na de 1 HS.: tydt te K.b.: nu de - vs. 4 tvalt wel eens soo 1 HS: daerom valt het
K.b., II, 330. In 2 HSS.
[krit] vs. 1 ongoed' 1 HS.: met quaed' - vs. 4 ijeder eens 1 HS.: allemans
K.b., II, 330. In 2 HSS.
[krit] vs. 4 'tis K.b.: dat's
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Veracht den Backsteen niet, Gemannen, 't zijn ons' keijen:
Men raeckter even schoon, en gladder over heen.
Wat scheelt het of s' in 'tvier gehardt is of in Heijen?
'T is klinckert op sijn' kant en 'tis Beschuijt van steen.
Ibid. eod.
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Ad Christianum filium1)+.
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Ergo senis non te tangit, dulcissime rerum,
Cura Patris, nec te viduo maris aequor arandum,
Nec toties repetenda viae fastidia soli,
Fesso et anhelanti; quid agis, mea magna voluptas,
Et mihi tam vegetae non ultima causa senectae?
Tantane te nostri ceperunt taedia, tanti
Propria prae patrijs censentur commoda? Dure,
Dure puer: nec dure tamen; quia nempe volente
Memet agis quod agis. Quid enim tibi posse placere
Suspicer et renuam? scio quam te justa vocârit
Caussa domum, noui quam te Respublica poscat
Praesentem, quanta ingratae mysteria pandas,
Impendasque tuos, nullâ mercede, labores.
Macte quidem virtute tuâ, nec praemia specta
Vilibus ingenijs facilem facientia fucum.
Quas sero (si sero tamen) tibi patria grates
Offeret, expecta; sin segnius offerat, aude
Spernere: nil tanti est; et erit quo spernere possis,
Contentus patrio, modice splendente, salino.
Si nihil expectas, nullâ frustrabere spe, si
Non expectanti succedet gratia, gaudij
Plus erit; ut prouisa minus mage spicula tangunt.
Interea, quaecumque bonum quocumque Parentem
Fata ferent, vestri memorem lectaeque sororis
Viuere ne dubita. Citius quae patria luci
Me dederit, quae Patris erat, quae Matris origo,
Exciderit, quam vos procul a me sitis, ocelli.
Ecce procul vobis Gallos iterumque Britannos
Transvehor atque iterum, si mandat Amalia, Gallos.
Forte vel Auriacam spectabo comminus arcem,
Et mare non nostrum, cuius facit Adria partem,
Et Libyae et procul Eoae sacra littora Terrae.
Sed prope semper ero, et, toto si corpore desim,
Totâ mente meos inter versabor amores.
Si redeo (Superos redeam rogo) quanta, putatis,
Gaudia, qui amplexus, quae basia, quantus utrimque
Ardor, et ex oculis prodibit defluus humor,
Laetitiae comes et potior quam caetera testis!

1) In 2 HSS.; het eene bevindt zich in het Britsch Museum, Add. Ms. 22953, fol. 113 (vgl.
J.P.N. Land, t.a. p., blz. 55). Het gedicht is uitgegeven door Dr. J.C.G. Boot in de Versl. en
Mededeel. der Kon. Ak. van Wetensch., Afd. Letterk., 3de Reeks, dl. II, 1884, blz. 106, en
ook in de Oeuvres complètes, V, 71.
+ [krit] vs. 37 prodibit eerst: fundetur
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Luce: festa dies, propera qui, Diue, dierum
40 Regula es et ratio, tardas impellere noctes.
Non me pressa procis Uxor suspirat, Amici et
Patria Penelope est: facies rem Numine dignam,
Huic cito Penelopae Batavum si reddis Ulyssem.
En courrant la poste de Douure à Grauesend.
2/12. et 3/13. Iuin. dimidiatis diebus.

Rabelais overwenscht1).
Begeerlickheit der Menschen,
Ick weet u t'overwenschen;
En wensch maer soo veel Geld,
In schoon Goud, wel getelt,
5 Als handen konden packen
In even soo veel sacken
Als naeybaer souden zijn
Met Naelden, spits en fijn,
Soo veel als wyd'er souwen
10 In soo veel kercken stouwen
Als onder Sonn en Maen
Getimmert moghen staen,
Ick meen tot dat die Naelden,
Van naeijen stomp, ontstaelden.
15 Dat 's wenschen als een mann:
Laet sien wie 'tbeter kan.
Lond. 2. Iul.2).

Op een Engelsch spinnewieltje. Aen mijn' dochter3).
Eer is aen 'tspinnen vast, dat kan geen mensch ontkennen.
't Is eer syn selven aen wat huijs-wercks te gewennen.
De grootste Keiser droegh gheen' kleeren om sijn lijf
Als uijt het spinssel van syn' Maegen en syn Wijf.
5
Dit werck is voll genuchts: wat kan een' meer vermaken
Als allom wandelen en doen all om syn' saken,
En klappen in een' Coets (hoort, Vrouwtiens, dat 's een' vreughd!)
En doen syn selven dienst of doen een ander deugd?
In 'twinnen is profijt, en meest in tyd te winnen.
10 Dien wint hij, die maer spint als niemand en kan spinnen,

1) K.b., II, 378.
2) Den 7den Juni was H. naar Londen vertrokken; den 11den Oct. keerde hij naar Parijs terug
(Dagb., 69) Ook in 1663 had hij van 2 Juni tot 1 Oct. Parijs verlaten met hetzelfde doel
(t.a.p.), nl. om voor den Prins van Oranje het geld terug te vragen, dat Karel I en Karel II
aan Willem II schuldig waren.
3) K.b., II, 379.
Zie over Susanna Huygens, dl. III, 288.
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En diens verloren tyd met vruchten werdt begaeft
Daer lange besicheit haer selven aen verslaeft.
Soo schencktm' u niet alleen een Rad van avont-uren,
Maer van dagh-uren toe. lang moet het Wieltje duren,
15 En lang de spinnens lust, die drijmael soete saeck,
Die aen de Spinster geeft Profijt, Eer en Vermaeck.
Lond. 4. Aug.

Ad Wallis professorem matheseos, Oxonium adveniens1)++.
Wallisium saluere jubet de Gente Bataua,
Addicta studijs Gente, Zulichemius.
Ipse Zulichemius, quondam quem magna Poetam
Vestra Poetarum credidit esse manus,
5 Cum puer Oxonij Musas tentauit, et uni
Oxonium gratas reddidit omne vices.
Ipse iterum vada vestra Senex et sanus adire
Gaudet, et, ut spes est, non grauis hospes erit.
Si grauis, et proprio est ingratus nomine, saltem
10
Hugenij Patrem ferte Mathematici.
Oxonij 7/17 Sept.

In Grotij de veritate religionis2).
Quam bene de sacris meriturus maximus Autor,
Post haec de sacris si siluisset, erat.
Ibid. 18. Sept.

Inscribendum momentis bibliothecae Oxoniensi offerendis.
Si quid ad ingentes granum conducit aceruos,
Si quid in immenso est addita gutta mari,
Hactenus in magnis quae maxima diceris, uno
Iam te major eris Bibliotheca libro.
Ibid. eod.

1) Ook in klad met den datum, maar zonder titel. Het versje is gedrukt in de Oeuvres complètes,
VI, 252, Noot.
John Wallis (1616-1703), de beroemde wiskundige, was sedert 1649 professor te Oxford.
Hij heeft een groot aantal werken geschreven. Reeds in 1655 stond Wallis met Christiaan
H. in briefwisseling.
+ [krit] vs. 3-6. Vgl. het gedicht Academiae Oxoniensi perpetuum florere (1622), dl. I, 262-267.
+ [krit] vs. 9 Si klad: Sin - vs. 10 klad: Ut Patrem Hugenij
2) Zie dl. II, 229, en tevens dl. IV, 178, 183, 188.
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[Hac Tumulos sub Planitie tumulauimus; omne]
Hac Tumulos sub Planitie tumulauimus; omne3)
Quod Later est, quasi bis coctus, Arena fuit.
Dura prius, quia mollis, erat, quae nunc vice versâ

3) Het HS. is bij de Korenbloemen.
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Ipsâ duritie mollis et apta Via est.
5 Viuite, Magnifici Proceres; hoc est in arena
Grande bono Patriae sumere consilium.
Inter Duynkerckam et Caletum. 3. Octob.

Ad doct. Wallisium professorem Oxoniensem1)++.
Wallisium saluere iterum jubeo atque valere;
Gratia pro multis multa sit officijs.
Nil nisi verba fero, male verba cadentia, sed quae
Ex imo credi pectore nata velim.
5 Si poscit meliora, rogo meliora ministret,
Qui docet et mutos congrua verba loqui.
In via a Bolonia Monstrolium versus. 6. Octob.

Dunkerkâ caletes profectus2)+.
Fumum de Patria vidi: miserere coacti
Vicinis Patriae vertere terga focis.
Ille mihi fumus formosa pulchrior .....
Virgine et hac si quid pulchrius extat, erat.
5 Ille mihi nidor nares impleuit amomo,
Ille mihi melior thure Sabaeus odor.

Gvlielmvs Henricvs princeps Avriacvs ad Lvdovicvm XIV. regem
christianissimum3).
Si quid ab hac hodie non est ingratius, olim
Quam fuit Auriacâ litera scripta manu,
Perlege non durus quod Auis et honore Parentum
Non indigna tibi dextra Nepotis arat.
5 Possit huic parci calamo, si forte, quod optem,
Conuentum jubeas te puer hospes eam.
Sed vaga prolatae pereunt vestigia vocis,
Quo vix momento nascitur illa, perit.
Verba meâ refert constantibus illita chartis
1) Ook in klad met den datum en bovenstaanden titel. Het net heeft tot titel: Ad eundem, in
discessu. Het versje is gedrukt in de Oeuvres complètes, t.a.p.
+ [krit] Bij vs. 6 in marg.: Mirabili artificio et industria.
+ [krit] vs. 4 klad: Credier ex imo
2) Het fragment is niet gedateerd, maar staat op hetzelfde blad als het klad van het vorige versje.
+ [krit] vs. 3 De stippeltjes staan in het HS.
3) Ook in afschrift van andere hand.
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Edere quae ter tu lecta quaterque legas.
Verba, nec inficior, quae, ni tu viuere nolis,
A sera cupiam posteritate legi.
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Illius arbitrio meme et mea jura resigno,
Illâ non dubie judice victor ero.
Illius arbitrio, per me licet, utere, si post
Fata, quod et voueo, nostra superstes eris.
Decidet populi litem vox publica: dicent
Saecula, quod patior, non meruisse pati.
Quid meruisse? nec agnoscent potuisse mereri,
Qui quod non potui nec potuisse velim.
Consule te sensusque tuos, et pondera causae,
Pende cui causam sors inopina dedit.
Pende quid in nostros aditum tibi fecerit agros,
Inque meos tulerit Gallica signa lares.
Inuenies in te quae te sententia damnet.
Iudice te faciet te tua culpa reum.
Accipe rem; breuis historia est, ambage molestâ
Non eget, ut pridem jam tibi nota nimis.
Posthumus hoc vitae lumenque et limen adiui,
Heu miser, et nondum natus et orbus eram:
Abstulerat mors cruda mihi Patriaeque Parentem,
Inque pari causa par fuit ille dolor:
Tertius in cunis, si quidquam infantia sentit,
Vagitus potuit exacuisse meos..
Ecce duas Matres lis laeua exercuit, utri
Prima mei infantis debita cura foret.
Hinc fauit maternus amor, maturior aetas
Asseruit partes justius esse suas.
Hinc Atauos longe Reges et utrimque Coronas
Postpositas male non-Regibus esse piget.
Illinc Auriacas et opes et auita negatur
Iura peregrinam posse subire manum.
Plus male diuisas diuisit Arausio mentes,
Ipsa quoque in partes non bene secta duas.
Noluit esse quod Auriacam voluisse decebat,
Quodque minus decuit velle, Britanna fuit.
A verbis armata prope est ad verbera ventum,
Telaque in affines induit ira manus.
Pace tamen partâ qualem prudentia suasit,
Et pudor et Matrum conciliatus amor.
Te pacem nescire juuat, libet arma fouere,
Ferreque quam neutri ferre rogaris opem.
Dissimulas artem, vis arbiter esse videri,
Pacatae poteras arbiter esse rei?
Scilicet Arce meâ ardebas, Ludouice, potiri,
Et color intentis inueniendus erat.

+ [krit] vs. 45 en 46 in het afschrift doorgeschrapt.
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Inuenit, qualem potuit, pro Rege Minister:
De Mazarinis artibus illa fuit.
De re nil meriti, mirum quo jure, subacta,
Quae soli possim dicere, parco loqui.
Hostibus exutis digni sunt Rege triumphi,
Hi simul et pretium Martis et artis habent.
Sola bene armatis Ars est ingloria: quid, quod
Arte tuâ infanti imbellia bella moues?
Quid quod Avi pronepos, Henrici (dicere fas sit)
Progenies haec non inficianda queror,
Quid quod et Aeneas Pater est et Avunculos Hector.
Quid quod ad haec Patruis glorior Hectoribus.
Ne viuos numeres quorum me Cura tuetur;
Non piget Heroum Manibus esse grauem?
Quid tibi Mauritium rediuiuum opponere posse,
Quid Fratrem, belli fulmen utrumque, putas?
Gallus uterque fuit, quoties res Gallica forte
Auriaco-Batauam pressa poposcit opem.
Iunximus arma armis, socij pugnauimus, idem
Gallicus et noster saepe triumphus erat.
Si procul abfuimus, procul accersiuimus hostem,
Diuisumque minus fecimus esse grauem.
Classibus adfuimus, quoties, ne vincere posses,
Conatum ingestis classibus iret Iber;
Portubus obstitimus, ne, si tuus oppida miles
Cingeret, auxilijs impeterere nouis.
Hac Gulielmus erat, modo si vixisset, iturus,
Hac ego, si Parcae parcitis, ire paro.
Inspice cui noceas. certe quem perdere nolis
Deuinci teneris praestat ab unguiculis.
Supplex posco, rogo, obtestor; sed supplice demum
Voce quid obtestor, quid rogo? remne tuam?
Non dubitas, Ludouice; mea est; et si quis in illam
Inuidus hostili stringeret arma manu,
Primus amicorum es qui te patiaris adiri,
Primus es innocuum qui tueare caput.
Huiccine tu capiti potes et vis esse molestus,
Hunccine tu puerum laedere paene Pater?
Quid finges meruisse? Velim de crimine constet,
Crimine tu absolui quo mereare tuo.
Da veniam vero; non est sine crimine, rerum,
Quas male possideas, insatiatus amor.
Si licet hoc addam, minus est sine crimine, amici
Principis aequa suo reddere Tecta solo,

+ [krit] vs. 69 numeres eerst: numerem - vs. 80 iret afschr.: iuit - vs. 81 si afschr.: cum
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Principis innocui, cognati Principis Arces
Velle sui cinerum corporis esse struem.
Te tamen hoc juuit: squallet, pulcherrima nuper,
Nunc quasi de Coelo fulmine tacta domus:
Si quid adhuc solidi est, lapsum de rupe minatur:
Miror an et rupem non abolesse velis.
Disjice Naturae molimina: saeuius hoc est,
Rumpere Naturae fas et amicitiae.
Saeuius est spreuisse fidem, subuertere jura
Depositi, Augustâ non temeranda manu.
Hactenus expecto quo sese injuria fuco
Cauta, quibus latebris ingeniosa tegat.
Scilicet inuentum est quo personatus honeste
Id quod agis, quin et paene coactus, agas.
Te tua sacra mouent, haec tu tueare necesse est;
Occupat Auriacas Haeresis atra domos:
Huic ego ni pesti opponam quem Roma probârit
Vestra virum, tu me, nempe, meosque reges.
His te consilijs aures praebere paratum!
His circumueniat improba turba dolis!
Nouimus hoc pueri, quamcumque potentior extes,
Nil in vicino juris habere foro.
Arbiter unusquisque sui est, sua quisque gubernat
Regie, et in quâuis sunt sua sceptra domo.
Tu rege quam Proauis Coeli clementia Gentem
Subdidit; ingenti dignus es Imperio.
Dignus es et par es majoribus, exsere fines
Qua licet, est quae te laus peregrina vocat:
Ultorem, Ludoïce, vocant infamia Lunae
Cornua, et offensi causa tuenda Dei.
Huc vires, huc arma moue: quacumque mouebis
Offeret Eoas ultimus orbis opes.
Quin pretium virtutis erit suppressa Tyrannis,
Et sua tot populis sub Cruce parta salus.
Si potes his grandes animos adhibere triumphis,
Cedet praedioli sponte cupido mei.
Scilicet indigni tantâ, Ludoice, vel irâ,
Vel, si quae comes est, ambitione sumus.
Despice nos et ama: paruis sic utere Amicis,
Infestum magnis hostibus esse decet.
Quod si forte leuis rerum tibi cura mearum est,
Nominis attendas quae sit habenda tui.
Magnus es et longe (si quid vox publica veri
Ipsaque portendunt sidera) major eris;
Fortior Alcide es, Phoebo formosior, omnis
Nascenti Charitum risit amica Trias,
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Nullâ labe domum Deus aut Fortuna notarunt:
Unus ego in pulchro corpore naeuus ero?
Absit, Amor meus et Populi, ter maxime Regum;
150
Longior hoc pretio sit mihi vita grauis.
Auriacas ipsas rupes et quidquid in illis
Forte mei reliquum foeda ruina facit,
Vel flammas abolere velim, vel gurgite mergi
Proximo ut et sese nesciat ipse locus,
155 Ante tuo quam quid decori decedat, et isto
Sol videat quidquam nomine splendidius.
Denique nil tanti est; bene cedat Epistola, cedat
Non bene, da, non da quod rogo, quicquid erit,
Tot tua te incolumem quot tute cupiueris annos,
160
Delphinumque precor Regna videre tuum.
Finiui intra Boloniam, pagum Franciae, vectus
et Monstrolium 6. Octob. 26. postremis versibus.

Vruchteloose groet1).
'k Bedanck u, soete Menschen,
Zeij Ian-buer daer hij lagh,
Voor all uw vriendlick wenschen
Van Goeden Mergen, Ian, Goe'n Avond en Goe'n Dagh:
5
Maer kondt gh' uw wenschen goed doen,
't Sou mij ontwijffelick wat meer deugds aen mijn bloed doen
Dan ick wel hopen magh.
Ian had een' taeije Coorts, en 'twas sijn quade dagh.
Beauuais 10. Octo.

Sur un brasselet de cheveux; present d'une dame qui n'en avoit guere de
reste2).
Si le riche me donne,
I'aij bien l'ame assez bonne
Pour luij sçauoir bon gré
De sa surabondance:
5 Mais ma reconnoissance
Monte au plus haut degré
Quand c'est que l'impuissance
Tout son vaillant m'auance:
Car tousiours l'indigent
10 Faict le plus grand present.
Voijez, Philis, comme ce gage
Me doibt plaire et vous estonner;

1) K.b., II, 379
2) Het versje is niet gedateerd, maar staat op hetzelfde blad als het volgende.
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Si vous en auiez dauantage
Vous ne m'en sçauriez tant donner.

Temps perdu, paresse forcée.
Sept heures sont mon somne; apres cela j'enrage
Que pour me bien porter il m'en faut dauantage.
Par. 30. Oct.

Ad ill.m Leaenam, ut versiculos aliquot restituat1)+.
Quando, ut Aristotelem fertur docuisse magistrum,
Naturâ versus nulla leaena facit;
Quando qui faciat versus pro Rege Minister
Deficit et mutis Musa Bataua canit,
5 Redde suos Batauo cantus, vir amice, Leaena,
Cum bona non veniant, non bona verba peto.
Par. 12. Nou.

Receptus ex Africae litore2)+.
Ut voluit Fortuna vices inuertere, non sunt
Armigeri miseri qui redeunt Gigeri.
Par. 17. Nou.

1) Ook in klad met den datum en den titel, Ad D. de Lionne. Onder het klad staan de woorden:
Id est juxta Calepinum, Ie vous supplie tres-humblement de me renuoijer mon Epistre rimée.
+ [krit] Bij vs. 1 in het klad in marg.: Phijs. lib. 3. et ibi Bartolus.
2) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
Op raad van Colbert had Lodewijk XIV 6000 man gezonden onder bevel van den hertog van
Beaufort, om zich van eene haven aan de kust van Algiers meester te maken en daardoor
den zeeroof te beteugelen. De Fransche troepen landden te Gigeri en versterkten zich daar,
maar werden eenigen tijd later, in den nacht tusschen 29 en 30 October, uit hunne stellingen
verdreven met achterlating van 70 kanonnen, ammunitie en hunne gewonden (vgl. Lettres
de Mad.e de Sévigné, I, 437, Noot).
+ [krit] vs. 2 komt ook afzonderlijk voor als: Heu miseri armigeri qui, caet., met den datum
21. Nov.
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In doctissimi Rapini horticulturam3)+.
Cuius in hoc fundo Flores vel sidera, lector,
Sidera quot Tellus edidit ulla, micant,
Causa, quod indignor, quod cum tot Floribus unos
Hic flores hominum non dedit, una fuit;

3) Ook in klad met den datum en den titel: In P. Rapini Ies. Horticulturam.
René Rapin (1621-1687), een geleerd Jezuïet, heeft een groot aantal werken geschreven. H.'s
lofdicht is niet opgenomen in Renati Rapini Societatis Iesv, Hortorvm libri IV. cvm
dispvtatione de cvltvra hortensi. Parisiis. E Typographia Regia. M.DC.LXV.
+ [krit] vs. 3 quod het HS. heeft: quot - quod cum tot klad: cum tot cum
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5 Summa viri summi, non justa, modestia: primo
Commemorandus erat scilicet ipse loco.
Nunc aliquis Florem, quantus micat, omnibus aude
Addere, Rapino grandior autor eris.
Paris. 18. Nou.

In eandem1)+.
Florigeros si quis lector laudaueris hortos,
Ingredere; hi lectis, spondeo, pluris erunt.
Quod verbis alij vix confecere Latinis,
Exponit Flores floribus ista manus.
Postridie.

In obitum Nob. Iuvenis de Lionne ad Gigerim, ut ferebatur, caesi2).
O duras inter nimium sors dura! Leonum
Fortibus in patria non parcere Fata Leaenis.
Ibid. 21. Nou.

In primi praesidis summam eloquentiam3)+.
Cuicumque Lamognonij χρυσο ν στ μα
Et obstupendae flumen eloquentiae
Audisse mecum contigit; factum bonum
Agnosce, quod tantae parem facundiae
5 Integritatem, robur et constantiam
Iustique amorem infuderit summo Virûm
Natura: nullam nempe, si secus foret,
Non illa suada redderet causam bonam,
Et hoc agenti nulla non succumberet.
Ib. 24. Nou.

1) Ook in klad met den datum.
+ [krit] vs. 1 si quis lector klad: alibi si quis
2) Ook in klad met den datum en den titel: In mortem Nob. Iuvenis de Lionne ad Gigerij caesi.
Zie over dien krijgstocht blz. 69; de jonge Lionne is er ongedeerd afgekomen. Louis, marquis
de Lionne († 1708), was later Maître de la garderobe du Roi.
3) Ook in klad met den datum en den titel: In Ill.mi primi Praesidis summam facundiam. - Zie
blz. 36.
+ [krit] vs. 9 agenti klad eerst: volenti
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Ad ill.m Leaenam4).
Memento Zulichemij, meum decus,
Tres exulantis Patriâ annos integros;
Miserere vincti, et in hac Triremi languide

4) Ook in klad met den datum en den titel: Ad D. de Lionne.
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Se commouentis; quippe cui longus labor
5 Durusque lassas remus attriuit manus.
Faue petenti, si probe consideras,
Quod hostis hosti supplicanti non neget:
Seruare nempe, quod tuo in Prouerbio est,
Tuam Capram conatur et Caules tuos.
Par. 29. Nou.

Ad eundem1)+.
Vis verbum, Amice, soli in aurem suggeram?
Audite et exaudite me, ut ratio jubet;
Bene audietis hinc ad omnes posteros.
Exite per Pontem aureum, bonum, probum
5 Fidumque Pontem: gratias grandes, scio,
Si non daturi, debituri estis tamen,
Et Pontificijs atque Romanis licet
Batavus vocabor non ineptus Pontifex.
Par. 3. Dec.

In naufragium.
Quod septingentos Gigerj de clade reuersos
Heroas patrio sorpserit unda Mari,
Neptuni fauor est, ne possit credere Gallos
Quis non victores posse redire domum.
Ib. eod.

Ad r(egem).
Diues es et non es, Ludouice: Auidissime Regum,
Rex populi diues pauperis esse potes?
Ib. eod.

Ad d. de Lionne cum iambis ultimis2).
+
1)
+
2)

[krit] vs. 9 tuos klad: suos
Ook in klad met den datum.
[krit] vs. 2 klad: Audite me, atque audite, si sapitis, mihi - vs. 8 vocabor klad eerst: videbor
Ook in klad met den datum 4. Nou. (sic! Het versje staat onder versjes van 3 Dec.) en den
boven afgedrukten titel. Het net heeft als titel: Ad eundem de ijsdem Iambis.
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Rideo, summe Virûm; sed nugae seria dicunt,
Appellantque tuam, qui capis ista, fidem.
Si nimis obtundo, procul hinc expelle Poetam,
Ipse rogat mittas exulem in exilium.
Ibid. 4. (Dec.)
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Ad d. de Lionne1).
Cum reus accedet, quo se sub Arausio Gauto,
Quin sub inhumano perdolet esse Gotho,
Increpa et objurga, et misce conuicia: quidquid
Exciderit, dices non Equiti, sed Equo.
Par. 13. Dec.

In effigiem ipsius quam in tabula uxor manu tenet2).
Ecce suo fide Conjux deuincta Marito,
Ecce aeterna boni vincula conjugij.
Felices animae, si sic post fata superstes
Altera in alterius viua sit Umbra sinu.
Ib. 14. Dec.

Ad ministros regios valedictio3)+.
Tellerij, Colubrique et, nomina torva, Leaenae,
(Nomina, non semper Numina torva mihi)
En abeo, et laetum vobis, per sidera, laetum,
Per quot habent Coeli sidera, dico Vale.
5 Porta negata fuit, quaerenti inuenta fenestra est;
Omnis ab ingrato est Carcere grata via.
Rima sit, an valvae, parui est, an janua stridens;
Liberor (hoc magni est) Carcere et Exilio.
Vos quoque, quod grator, nimio sermone molesti
10
Compellatoris libero, magna Trias:
Dicite Io Paean; per me dormire licebit,
Per me securis, si libet, esse domi,
Per me qui pauidos ad limina vestra clientes
Cerberus allatrat, cui volet esto ferox.
1) vs. 1 Ridder Pierre de Bonc, S.r de Gaoust, was gouverneur van Orange en mishandelde de
bewoners.
2) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem eins, quam uxor manu tenet.
Lionne was in 1645 getrouwd met de 15jarige Paule Payen, die in 1704 is gestorven. H. prees
hare echtelijke trouw zeer ten onrechte; in 1671 werd zij om een schandelijk avontuur van
het hof verwijderd en haar echtgenoot stierf een paar maanden later van verdriet (vgl. Lettres
de Mad.e de Sévigné, I, 305, Noot). Men vindt het avontuur verhaald in Bussy Rabutin,
Histoire amoureuse des Gaules.... par Paul Boiteau... Paris... 1858, III 209-275.
3) Ook in klad met den datum, maar zonder titel. Het net heeft den datum XIII. Kal. Ian. (20
Dec.), maar dat zal eene vergissing zijn.
vs. 1 Michel le Tellier (1603-1685) was van 1643-1666 secretaris van staat en later kanselier
en groot zegelbewaarder van Frankrijk. Hij was de vader van den beroemden Louvois. - Jean
Baptiste Colbert (1619-1683), was controleur-generaal der financien, later minister van
marine en van het huis des Konings. Hij is vele jaren achtereen de eerste staatsman van
Frankrijk geweest.
+ [krit] vs. 7 parui klad eerst eveneens, dan: par
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15 Sufficit experto gustasse haec taedia; per me,
Qui volet, hanc Batauus tentet agatque rotam:
Si quot ego saxum Menses immane voluto
Constanter, totidem voluerit ille dies,
Vanus ero vates, nisi laetâ voce Leaenis
20
Tellerijsque vale dixerit et Colubris.
Par. 15 Dec.

In effigiem viri excelsi1).
Principis hic Galli est vultus: si Regius esset,
Majestas et Amor quam bene congruerent!
Ib. eod.

[1665]
Ad regem Kal. ian. CI I CLXV2).
Si quot habes annos totidem bis, terque quaterque
Perpetuâ Gallos prosperitate regas,
Si quot habes Populos, et quot, Ludouice, mereris,
Tot victor Christi nescia Regna domes;
5 Incipe felices pulchro signare Kalendas
Auspicio; Diuos omina diua decent:
Solue domum obsessam, et Porcis immitte molestos
Daemonas; hoc ipsum quod Deus egit ages.
Paris. Kal. (1) Ian.

Ad Beuningium3).
De Té te moneo, et de me te credere posco,
Me te, vel sine Té, plus quam Té diligere et me.
Ib. 4. Ian.

+ [krit] vs. 19 ero klad: ego
1) Ook in klad met den datum en den titel: In effigiem Ducis Grammontij.
Antoine hertog de Gramont (1604-1678) was sedert 1641 maarschalk van Frankrijk. H. had
hem misschien leeren kennen, doordat beiden veel van muziek hielden. (Vgl. Jonckbloet et
Land, t.a. p., blz. 40.)
2) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Regem ineunte a0. CI I CLXV. ut Arcem
Auriacam praesidio liberet.
3) Coenraad van Beuningen (1622-1693), de bekende staatsman, was in 1665 als extraordinaris
minister te Parijs.
Het gebruik van thee was in dezen tijd nog niet algemeen, vooral niet in Frankrijk. (Zie
Fruin's Aanteekeningen op Droste, blz. 438.)
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[Instruxisse Domum Auriacam Gothus asserit, et, si]
Instruxisse Domum Auriacam Gothus asserit, et, si
Dijs placet, inuiti est Creditor Auriaci.
Destruxisse Domum Auriacam se Rex ait, et sic
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Destructae sumptus imputat Auriaco.
5 Dicite Iuridici, instructor quid jure reposcat,
Quid destructori debeat Auriacus.
Ib. 5. Ian.

Ad Leaenam.
Elige, vir patiens, quâ sim minus arte molestus.
Si Prosae languor displicet, ecce Metrum.
Eod. 5. (Ian.)

[Tres totos Themidis Mystas exercuit Annos]
Tres totos Themidis Mystas exercuit Annos1),
Quaenam Fuquetio debita poena foret.
Quid montes peperere? Crucem? Lex obstitit et Fas:
Exijt e longo carcere in Exilium.
5 Euge. sed o ubi Lex, ubi Fas? e Carcere longo
Mittitur in longum Carcerem et Exilium.
Discite Iustitiam moniti non temnere, Reges;
Bis non-jure licet plectere, jure semel.
Par. 11. Ian.

[Si malus Anglus aquae est Princeps, quid in Aere? forsan]
Si malus Anglus aquae est Princeps, quid in Aere? forsan
Esset et hic Princeps, nisi jam malus Angelus esset.
Ib. eod.

[Liber et exul eras, Ouidi; captiuus et exul]
Liber et exul eras, Ouidi; captiuus et exul2)
Fouquetius: prior hac Iustior ira fuit.
1) Ook in klad met den datum.
Den 20sten Dec. 1664 was Fouquet (zie blz. 4) veroordeeld tot verbanning en
verbeurdverklaring zijner goederen. Maar de Koning, die verwacht had, dat de doodstraf zou
zijn uitgesproken, veranderde de ballingschap in levenslange gevangenisstraf, omdat ‘il
pouvoit y avoir grand péril à laisser sortir ledit Fouquet hors du royaume, vu la connoissance
particulière qu'il avoit des affaires les plus importantes de l'État’.
2) H. schreef eerst: Liber et exul eras, Ouidi; captiuus et exul Fuquetius: tanto Caesaris ira
minor!
en voegde er in marg. bij: Regis grauior quam Caesaris ira, tanto Caesare Rex minor est.
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Exilio quidam plectuntur, Carcere quidam.
Quis malus inuenit Carcerem in Exilio.
Par. 14. Ian.

Ad amicum3).
Dum sumus hic, bene simus, et impendamus honeste
Quas modice Coeli gratia donat opes.
Ib. 15. Ian.

3) In 3 HSS., 2 zonder titel; het klad heeft den datum.
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In effigiem fuquetij1).
Fuquetij quod in hac Tabula est, dum tertia Messis
Conditur, obscuro Carcere delituit.
Fuquetij quod in hac Tabula non extat, ubique
Visitur, excelsi spiritus ingenij.
5 Sors aduersa virum ingentem produxit, et illud
E tenebris fulmen clarius emicuit.
Emicuit linguae flumen, calamique venustas
Enthea, et in vinclis libera dextra tamen.
Falleris, offensi nimium grauis ira Monarchae,
10
Si quod in hac Tabula est bis patiare pati:
Quidquid ad Exilium funesti adjeceris, illo
Laus et fama Viri crescit et Orbis amor.
Dum properas saeuire, faues; quem simplice poenâ
Fecisti magnum, duplice maior erit.
Par. 19. Ian2).

In eius bina supplicia3).
Quidquid apex apicum Iuris potuisse putatur,
Fuquetius magno robore sustinuit;
Iamque neci votum, si quid vindicta valeret,
Vidimus exilio plectere Vota caput.
5 Lenior infestis animis sententia visa est,
Et nimium, quam pro crimine, Poena leuis.
Codicis augusti leges, legesque Nouellae
Et Pandectarum pondere crescat opus;
Hactenus ignotum Poenis memorabile Poenae
10
Nomen adinuentum est, Carcer in Exilio.
Unum de gemino Proaui sumpsere, Nepotes
Uno de geminum Crimine supplicium.
Qua raperis, Ludouice? potes, justissime Regum,
Velle nouae morti tradere qui perijt?
Par. 19. Ian.4)

1) Ook in klad met den datum en den titel; het net heeft: In effigiem.
vs. 2 klad eerst: Conditur, obstantes occuluere serae - vs. 6 fulmen klad eerst eveneens, dan
lumen - vs. 8 Enthea klad eerst: Mascula - tamen klad eerst eveneens, dan tuis
2) Voor de 4 laatste verzen stonden eerst 4 andere en het gedicht was gedateerd 14. Ian. Den
19den bracht H. de verandering aan.
3) Ook in klad met den datum en den bovenstaanden titel; het net heeft geen titel.
4) Het vers werd den 14den Jan. geschreven. Maar later schrapte H. 2 regels en voegde er 4
aan toe.
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Ad petitum1).
Dum patriâ parvum designas voce Petitum,
Illud non νομα est, Galli, sed ντ νομα.
Nomine fac magnus, maior vel maximus esto,
Supremo semper nomine maior erit.
Par. 21. Ian.

Ad ipsum.
Magne, tuo Regi nimium neglecte, Petite,
Richelij quondam clare cliens et amor;
Si qua fides vati, venient prudentia sero
Saecula, cum votis mille Petitus eris.
Ib. 22. Ian.

Parisium populosa2).
Lutetiae tres et quatuor visurus Amicos,
Inuenio tres et quattuor isse foras.
Desino mirari, quod magnam plena per Urbem
Exundent Populo compita; nemo domi est.
Ib. 26. Ian.

Ad regem, quod ill.i Leaenae filium divite Abbatia donasset3).
Quod fidei studijque memor, Ludouice, Paterni
Ornasti censu diuite Progeniem,
Quae tibi pro dono debetur gratia, Gallo,
Crede mihi, longe latius orbe, patet.
5 Omnibus hoc Populis donas, ubi nota cuiquam est
Dura Leonini gloria seruitij;
Si dubitas, memet fateor venisse Batauus
In partem magni muneris, hac Apochâ.
Ib. 27. Ian.
1) Pierre Petit (1598-1677), was wis- en natuurkundige. Hij was ingenieur en geograaf van den
Koning, later intendant van alle vestingwerken in Frankrijk. Hij heeft eene menigte
wetenschappelijke werken geschreven en verschillende werktuigen uitgevonden. Petit was
zeer bevriend met Christiaan H. en met zijn vader.
2) In 3 HSS., 2 zonder titel. Het klad heeft den datum.
3) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Regem, cum openlent.ma Marmonsterij Abbatia
filium D. de Lionne donasset. Aan het versje is eene felicitatie in Fransch proza toegevoegd,
gedateerd: 28. Ian.
Van de vier zoons van Lionne is één abbé, een ander bisschop in partibus geweest. (Vgl.
Saint-Simon, Mémoires, uitg. van Chéruel, 1856, III, 54.)
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(Droomen of dencken)1).
Droomen is dencken sonder verstand,
Dencken is droomen met open' oogen:
Beide zijn vodden uyt eener hand,
Waerm' op vertrouwt, men is bedrogen.
Par. 4. Feb.

Ad ill.m leaenam2)+.
Cras et Leaenam et Cerberum Alcides novus,
Pugil Batavus aggredi linguâ et manu,
Feroci utrâque, athletice inflatus paro;
Nisi me Leaena et Cerberus linguâ et manu
5 Iubeant abire in maximam malam crucem;
Dicant uterque quid eligant, quid audeant.
Ib. 11. Feb.

In effigiem eius quam in tabula uxor tenet3)+.
In Tabula pictam, meliorem in pectore gesto.

[La peinte dans ma main]
La peinte dans ma main4),
La viue dans mon sein.
Ib. 13. Feb.

1) K.b., II, 375. - In 2 HSS., beide zonder titel; een daarvan is bij de Lat. gedichten.
2) Ook in klad met den datum en het onderschrift: Id est secundum vulgatam, De grace, un
moment d'audience.
+ [krit] vs. 5 Iubeant klad: Iubeat
3) Ook in klad met bovenstaanden titel: het net heeft: In eadem uxor loquitur. - Zie blz. 72.
+ [krit] vs. 1 Tabula klad: gremio
4) Het versje staat onder het klad van het vorige, dus bij de Lat. gedichten.
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In ill.mi Monmorij Tuberosae descriptionem poeticam5)+.
Ut de Montmorij Charitum pulcherrimus horto
Omne solum recreans flosculus emicuit,
Erubuit Natura, et, pro tot Floribus ipsa
Hunc, ait, hunc unum me peperisse velim.
Ib. 16. Feb.

5) Ook in klad met den datum en den titel: In Ill.mi Monmorij Tuberosae descriptionem longe
venustissimam.
Henri Louis Habert seigneur de Montmort († 1679) had zitting in het parlement en in de
Académie. Hij heeft o.a. de werken van Gassendi uitgegeven.
De Montmort had een Lat. vers geschreven op de Hyacinthum Indicum tuberosa radice, en
gaf den 21sten Febr. 1665 (nieuwe stijl) een afschrift daarvan aan H. ten geschenke. Het HS.
bevindt zich op het Rijks-Archief (Papieren van Huygens).
+ [krit] vs. 1 Charitum klad eerst eveneens, dan: nuper
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In summi poetae Cornelij praestantissimos versus latinos, quos monmorio
et mihi recitaverat1)+.
Hactenus e Gallis animam Cornelius hausit,
Hactenus his ortum debet et ingenium:
Heic sibi personam detraxit; Gallia Mater,
Da veniam, Patriâ nobiliore tumet.
5 Roma suum Ciuem sibi vendicat; ipse Latinum
Spiritus, ipsa probat Musa Latina suum.
O Latias inter splendens Cornelia gentes,
Hic tuus aut est, aut debuit esse Nepos.
Ib. eod.

Ad Monmorium2)+.
O bone, qui totus fauor et clementia totus,
Totus amicorum viuis amans et amor;
Quid compellari toties et inutile Carmen
Mittere me et vanas tot juuat ire preces?
5 Non peto quod pretio redimas; vernacula posco
Munera; da solum Tuber et adde Rosam.
Ibid. 17. Feb.

Ad Cornelium, ne gravetur dictorum versuum exemplar tradere3)+.
Hamus hic est, caue Corneli, quâ delitet, escam,
Pisciculo pisces venor, Amice, tuos.
Da piscatori danti tibi verba Batauo
Quae attonito nuper verba Latina dabas;
5 Da, rogo, da dignam Româ florente Poesin,
Quâ Maro, cum velles, et Iuuenalis eras.
Ardeo Romanum populis ostendere Celtam,
Et procul hinc famae nuncius esse novae.
Trade peregrinis quo non, si forte Poeta,
10
Credar adulator Praeco, sed Historicus.
Ib. 18. Feb.

1)
+
2)
+
3)
+

Ook in klad met den datum en den titel: In Cornelij elegantissimam Poesin Latinam.
[krit] Bij vs. 8 in marg.: Cornel. Gallus.
Ook in klad met den datum en bovenstaanden titel; het net heeft tot titel: Ad eundem.
[krit] vs 3 et klad: quid
Ook in klad met den datum en den titel: Ad Cornelium cum superiore Epigrammate.
[krit] Bij vs. 9 in marg.: C. Hugenij Αν ργαστα peregrina.
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Veronae Laus1).
Quid VEnetos, ROmam et NApolim visure laboras?
Unica tres visas visa VERONA dabit.
Ib. 23. Feb.

Ad ill.m Leaenam2)++.
Quando vale dicam? quando, quas reddere grates
Non queo, dicentem ferre, Leaena, voles?
Da breue momentum post quae tam longa dedisti;
Ut breuis est, leuis est, quem patiere, labor.
5 Nempe quod efferri verbis non posse fatebor,
Ut meritis aliqua par sit, Amice, tuis,
Ore (quod est Batavûm) minus aptus, corde profabor,
Unius implebit altera lingua vicem.
Unde, quod agnoscam rerum me pondere vinci,
10
Officiosa magis verba silentis erunt.
Ne fuge congressus taciti fastidia; solum
Post Vale mutus ero Rhetor, et ibo foras.
Ib. 8. Mart.

Misslagh3).
Ick weet niet hoe mijn uerwerck gaet;
't Wijst negen en 'tis Tien op straet.
Uerwerckers, weet de konst geen raed?
Het wijst te vroegh en 'tslaet te laet.
Par. 10. Mart.

Schade van ongebruijck4).
Mijn uerwerck is in vreemden staet,
'T slaet uijt, om dat 't niet uijt en slaet.
't Valt door verroesten van den graet.
't Kan niet bestaen om dat het staet,
5 'T vergaet, om dat het niet vergaet.
Ibid. eod.
1)
2)
+
+
3)
4)

Ook in klad met den datum en den titel: Verona.
Ook in klad met den datum en den titel: Ad D. de Lionne.
[krit] In marg.: Ne sim, quâ soleo, garrulitate grauis.
[krit] vs. 5 fatebor klad: fatemur - vs. 7 aptus klad: apti - profabor klad: loquemur
K.b., II, 373.
K.b., II, 367.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

80

Ad Abbatem Brunaeum, bibliothecae et supellectilis antiquariae in aulae
περ
custodem regium1)+.
Hic, hominum supra turbas et inania rerum
Inferiora, bonae mentis in Arce sedet,
Hic veteres inter Diuos et Caesaras inter
Ipse suo regnat Caesar in imperio.
5 O sortem, Brunaee, tuam, qui celsior omni
Turbine ab antiquo despicis Orbe novum.
Ib. 19. Mart.

[Saluus ero, si vis, quod de Latrone beato]
Saluus ero, si vis, quod de Latrone beato2)
Sumebas, de me sumere supplicium.

Ad ill.m d. de Lionne3)+.
Historia est quod, Amice, petis; non Fabula. Cum se
Libertas Venetûm vinciret foedere nostrae,
Cuius ego pars dicta fui quotacumque negotj,
Obuius Arssenio factus Seruita Batauo,
5 O, exclamauit, fauor et clementia Coeli,
Quod mihi mortalis produxit tempora vitae,
Donec ad hunc Oratorem Respublica misit,
Quae mecum sapiens et veri conscia, Romae
Pontificem verum vocat et putat AntiChristum.
Par. 23. Mart.

1) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Abb. Brunaeum Bibliothecae et Supellectilis
Antiquariae custodem Regium.
De abt Bruneau, die het opzicht had over de penningverzameling van Gaston hertog van
Orléans, stond later aan het hoofd van het Cabinet des Antiques van den Koning. In Nov.
1666 werd hij in de Louvre bestolen en vermoord. (Zie I.A. Dulaure, Histoire de Paris, VII,
1825, blz. 68.)
+ [krit] vs. 2 sedet klad: sedes - vs. 4 suo klad: tuo - regnat klad: regnas
2) Deze regels staan aan den kant van een blad, waarop verzen van 10 Feb. tot 19 Maart zijn
geschreven.
3) Een Lat. briefje is aan het vers toegevoegd.
Zie over H.'s reis naar Venetië in 1620, dl. I, 185, en Bijdragen en Meded. v.h. Hist. Gen,
1894, blz. 62-152.
+ [krit] vs. 4 Pietro Sarpi (Paolo Servita) was rechtsgeleerd raadsman van Venetië en had zeer
grooten invloed. Hij leefde van 1552-1623.
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In navem classis Anglicanae Londinium in suo portu igne consumptam
CI I CLXV4).
Londinium per se perijt, procul hoste Batauo,
Ipsa suo puluis Puluere facta ratis.

4) Ook in klad met den datum en den titel: In navem Classis Anglicanae igne consumptam.
Het oorlogsschip Londen, dat 70 stukken voerde, vloog in Maart door eene onbekende
oorzaak op de Theems in de lucht. Van de 400 man, die er op waren, brachten slechts 4 er
het leven af. (Vgl. Hollandtze Mercvrivs van 1665, blz. 45.)
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Si sapiunt, caueant Fati portenta Britanni;
Incipit a Coelo quod meruere mali.
Essonae 26. Mart.

In eandem1)+.
Innumeras inter stipatas Aere carinas,
Haec quoque non justae machina vota rei,
Londinium nec Aquâ, nec Tempestate, nec Annis,
Nec proprio perijt igne, sed igne Dei.
Fontibellay. 27. Mart.

Amantis infortunati2).
O miserum me Grammaticum, per Phijllida duram
Qui scio quid sit Amor, nescio quid sit amor!
Ib. eod.

[Chezius Orator nostra dicturus in Urbe est]
Chezius Orator nostra dicturus in Urbe est3)+:
Exoratorem, Musa, fac esse tui.
De re nil refert; Collegis quae dare possit,
Sola sibi poscit verba Latina dari.
5 Garrula gens Galli est: Romane hic garrulus ut sit,
Si facis in Patria, Quintilianus erit.
Inter Montargis et Nogent. 28 Mart.

Patientiae laesae emblema4).
Quae distinguit agros sepes, et amoena viarum
1)
+
2)
3)

Ook in klad met den datum.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: majoris incendij omen.
Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
Sebastien Chieze behoorde waarschijnlijk te huis in het prinsdom Orange. Toen H. in 1661
naar Parijs ging, was Chieze in zijn gevolg (Dagb., 68); in 1665 werd hij lid van het parlement
te Orange (vgl. Chambrun, Relation, 101). In 1669 werd hij door den Prins met eene zending
naar Madrid belast, waar hij vele jaren gewoond heeft en in 1679 is gestorven. H. was met
Chieze zeer bevriend en stond met hem in correspondentie (vgl. Jonckbloet et Land, blz.
CLXVIII-CLXX). Ook in de brieven van Christiaan wordt zijn naam dikwijls genoemd.
+ [krit] vs. 6 in? Het woord is onduidelijk.
4) Ook in klad met den datum en den titel: Patientia laesa.
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Vestit multa suis et obumbrat frondibus Arbor,
Si modo non tactas praetergrediare, viator,
Innocuas adstare vides, placidas, immotas.
5 Sin pedes, aut eques, aut curru concusseris, ipso
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Impulsu frendere putes, et vindice ramo
Ulcisci male turbatam properare quietem.
Mitibus ingenijs idem furor emicat, idem
Ignis amat, si vexentur, prorumpere; si non
10 Vexentur quidvis tacite perferre paratis.
Discite quam paruo constent discrimine Pacis
Consilia, et semper nocui molimina Belli.
Inter Varennam et Palissam 3. Apr.

In transitu Tararae montis pridie paschatis1).
Ingrati Tararae montes et inutile saxum,
Improba Telluris tubera, pondus iners;
Cui Natura bono, quem vos produxit in usum?
Vexandos homines hic voluisse puto.
5 Nec vitio solis hoc vobis verto; jugorum
Quidquid ubique tumet, nescio cur tumeat.
Unius certe Montis memor unius usum
Amplector sacro, quo loquor ista, die;
Nempe cui projecta dedit Caluaria nomen;
10
Unicus in terris utilis ille fuit.
Tararam montem equo transiens 5. Apr.
die primo Paschatis.

In coronam circa solem apparentem, quâ horâ s.p.q. Arausionensis
sacramentum principi dixerunt2).
Dum stat Arausiacae confirmatura Coronae
Antiquam Populi laeta Corona fidem;

1) Ook in klad met den datum. Het woord montis is daar uit den titel weggelaten.
Den 26sten Maart was H. van Parijs vertrokken naar Orange; hij kwam daar den 12den April
aan (Dagb., 69).
2) Ook in klad met den datum, maar zonder titel. Het versje is gedrukt in de Relation De ce qui
s'est passé au Restablissement d' Orange: Ensemble les Discours et Harangues qui ont esté
faictes pour le mesme subject. Par Monsieur de Chambrun, Ministre de la Parole de Dien
à Orange. A Orange: Par Eduard Raban, Imprimeur Ordinaire de Son Altesse, et de la Ville
et Université. MDCLXVI, blz. 149.
Den 12den April was H. te Orange aangekomen en schitterend ontvangen. Hij werd er
beschouwd als een ‘Moïse libérateur’, die een einde zou maken aan de onduldbare Fransche
onderdrukking. Den 7den Mei had in het oude Romeinsche circus van Orange de afkondiging
der amnestie plaats en het afleggen van den eed in tegenwoordigheid van H., die op een zetel
voor den opgerichten troon had plaats genomen. Plotseling ‘une voix d'estonnement s'eleva
parmy la foule, et chascun estant curieux de sçavoir la cause de ce tumulte, on en fut assés
informé, quand on vid en l'air une Couronne, qui s'estoit justement arrestée sur le Throsne
qu'on avoit dressé pour le Prince (Chambrun, Relation, blz. 148).
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Non dubie Coelo placuit, quod utrique Coronae
Tertia de Coelo missa coronat opus.
Araus. 8. Maij.

In stupendam provinciae vallem clausam Fr. Petrarchae olim secessum1)+.

5

10

15

20

25

30

Aonij Colles, et tu Permessidos undae
Fabula, tu bifidi Montis inane sacrum;
Nescio vos, et scîsse nego: non hausimus illic
Quam Vates potam reddere fertur aquam.
Hac latices de Rupe simul geniumque Poetae
Traximus, haec venam prodiga vena dedit.
Scilicet hac olim plenus totum imbuit Orbem
Qui meus hoc latuit verus Apollo specu.
Heic nostras habitasse Deas, hoc Numina Pindo
Sola sacri cantus nescia turba neget,
Nescia Petrarchae, diuinae nescia Laurae,
Nescia, quam nemo nescit, amicitiae.
Heic Helicon, heic Cirrha mea est, hic Vatibus esse
Fons dedit, hic vati cuilibet esse dabit.
Ite per haec tanti vestigia Vatis, Amantes,
Ite quibus docti ridet Amoris amor,
Ite quibus casti: cecinit quae Virgo relecta
Poscat et a casta prole seuera Parens:
Nec leget haec quisquam qui non velit esse Petrarcha,
Nec quae Petrarcham non velit esse suum.
O Genij, o puri Manes, o omnibus Umbris
Utraque sub Terris sanctior Umbra mihi,
Vos ego, si fas sit, vel humi prostratus adorem,
Vobis liba libens intemerata feram.
O latices vitrei, o stipatae floribus herbae,
Quas roseo pressit candida Laura pede,
O latebrae, o saxa, o ludentis nobilis horror
Naturae, o vasti Fontis amoene furor,
O, qui inspirastis vestro monumenta Poetae
Non nisi cum vobis interitura, loci;

1) Ook in klad met den datum en den titel: In Vallem clausam, en in 2 afschr. van andere hand.
Het gedicht is gedrukt bij Chambrun, Relation, blz. 153.
Den 14den Mei bezocht H. Vaucluse, waar Petrarcha gewoond had, en den 14den Juni nog
eens. (Dagb., 70). - II.'s oudste zoon, Constantyn, had in Sept. 1649 Vaucluse bezocht en er
eene beschrijving van gegeven. (Vgl. Journalen van Const. Huygens, den zoon, in de Werken
v.h. Hist. Gen., No. 46, blz. 132.)
+ [krit] In het klad en in de afschriften zijn achter vs. 18 nog de beide volgende regels ingevoegd:
Candor ubique, fides, ardor coelestis ubique, Quoque deos fas sit, fas sit amare deas. - vs.
28 furor afschriften en Chambrun: rigor

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

84
Vos adij praesens, vos vestri plenus adibo
Mente procul, quo me sors mea cumque vehet,
Omnibus Umbra locis Laurae comes, Umbra Petrarchae
Omnibus Hugenio, dum superabit, erunt.
Arausione 9. May.

Arausioni sapere et laetari1)+.

5

10

15

20

25

Ilicet, absolui pensum, mandata peregit
Praestita constanti longa labore fides.
Tertius Annus abijt, en quartus, Arausio, rebus
Me videt affixum, me stupet esse tuis.
Si quaeras, quis tanta labor dispendia lapsi
Temporis in lentum traxerit exilium;
Exoranda fuit Ludouici gratia; dicam
Simplicius? rupes viua mouenda fuit.
Mouimus, en mota est; et, quae tibi propria Rupes
Hactenus est, porro desinet esse grauis.
Unius es Domini; quid sit seruire duobus
Gnara, vide quo sis libera facta jugo.
Ut sapiant Reges, juuat insanire Ministros,
Non duri capitis ferrea saepe manus.
Desierat Ludouicus, et, ut cecidere Nepotis
Moenia, saeuitum credidit esse satis.
Non eadem Dys est ratio famulisque Deorum,
Foeda fere pulchri corporis umbra venit.
Tum procul a Dominis Dominorum rebus adesse
Et proba nunc et mox improba velle docet.
Testibus hoc, nisi res clamet manifesta, probetur
Siue Redonnetis, siue Bedaridibus.
Nempe sub his Dominis, si Dijs placet, hisce Monarchis,
Hoc suspirasti muta sub imperio;
Dum poenae, gemitus, irritamenta, querelae,
Proditio; lachrimae guttula crimen erat.

1) Ook in klad met den datum en den titel: Constantinus Hugenius de Zuijlichem Arausioni
Sapere en Laetari.
Den 24sten Jan. ontving men in het stadje Orange de officieele mededeeling van H., dat het
vorstendom door Lodewijk XIV teruggegeven was aan den Prins. Er werd luidruchtig feest
gevierd, maar nog veel meer, toen H. den 12den April in de stad was aangekomen. Gedurende
zijn verblijf, dat tot 18 Juli duurde, hadden er vele feestelijkheden plaats, waaraan de bevolking
met groote opgewondenheid deel nam (vgl. Chambrun).
+ [krit] vs. 22 Over Redonnet vond ik in de mij ten dienste staande bronnen niets opgeteekend.
- De Bédarrides was bevelhebber geweest van het kasteel te Orange gedurende de Fransche
overheersching. Hij is later in dienst der Staten overgegaan.
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Dum leue colloquium, dum pene silentia Miles
Vindicat, et faciunt vincula sola reos.
Dum simul insontes Pueros, Iuuenesque Senesque
Terribili insanum Fulmen ab Arce ferit,
Dum furor Infantes idem innuptasque Puellas
Pro libitu flagris multat et exilio.
His erepta malis, his extricata nefandis
Artibus, hanc ultra non subitura crucem,
Aspice quam laetus radiet post nubila splendor,
Quam puros Oriens nunciet iste dies.
Rege cares. cecidit pacati Principis ira,
Nec superest vel pro crimine culpa quidem.
Promo novas Tabulas: veterum dispungitur ipsa
Mentio: quid sorti credis abesse tuae.
Quid censes vel obesse, sedes tranquilla gementes
Inter et haud ullo pondere pressa sedes;
Suspiratur apud confines undique gentes
Quos vanâ miseros messe tributa vorant.
Te quis scripturas, quis vectigalia lictor
Poscit, ubi exactor Miles, ubi flagra sunt?
Tota tua es, tibi tota vacas, tibi tota laboras
Res tua, quâ sudas, non dominantis heri est.
Pasce tuos Vermes, Oleas depasce, Morosque,
Vinaque purpureo collige pressa cado:
Messis ubique tua est: domino vectigal adimples,
Si modo grata Fidem pendis et Obsequium.
Hoc Libertatem pretio, hac mercede, quod Auro
Charius est, Pacem perpetuare potes.
Has tibi discedens Diuas, haec Numina trado,
Hisce potes cultis id quod es esse diu;
His male neglectis et ferrea saecla redibunt,
Et grauior primis ultima plaga malis.
Felicem Populum, qui felicissimus esse
Tunc modo cessabit, cum volet esse miser!
Arausione 23. Maij.

In laurae ut fertur sepulchrum, epigrammate regis francisci I, quod
Avenione ostentatur, decoratum1).
Laura sub hoc Tumulo est, quae, post mille aurea, tandem
Digna coronato Carmine visa fuit.

+ [krit] vs. 27 Miles klad eerst: lictor - vs. 32 flagris klad: flagro
1) Ook in klad met den datum en den titel: In sepulchrum Laurae Regio epigrammate, quod
Avenione ostentatur, Francisci I. decoratum. Het versje is gedrukt bij Chambrun, Relation,
blz. 158, met den titel: In Sepulchrum Laurae, Regio Epigrammate Francisci I. decoratum.
Den 15den Mei had H. Cabrieres bezocht en het huis gezien, waar Laura gestorven heette te
zijn.
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Miramur victis viuam placuisse Poetis?
Inuictis placuit Regibus ipse cinis.
Monspelij. 1. Iun.

Ad praestantiss.m virum Neuraeum1)+.
Macte tuâ virtute, virûm, Neuraee, bonorum
Optime, et Heroi fidus adesto tuo.
Macte. recordandi succedet tanta voluptas,
Ut nolles aliquid non subijsse mali.
5 Nempe dies veniet quâ, te comitatus Achate,
Ille volet Batauos liber adire meos.
Laeta dies propera, quâ se Neuraeus Amico,
Cultori sistat Vardius Hugenio.
Arelate 5. Iun.

A valle clausa Petrarchae iterum adita ultimus discessus2)+.
Valete, Manes optimorum Amantium
Feliciumque, quos sibi constans tenor
Puri pudoris a pudore vendicat,
Qui quidquid est Amantium atque amentium
5 Amare caste, amare constanter docet:
Vale vorago Fontis augustissimi,
Solo Petrarchae fonte nec profundior
(Genij ingenjque fonte) nec perennior.
Valete clausae Vallis illustres aquae,
10 Solâque Laura Sorga non formosior:
Valete Colles herbidi, innocentium
Testes amorum, dum, fauentibus Dijs,
Arsere flammis laeti Amantes mutuis,
Et se Petrarchae Laura composuit suo,
15 Ut huic Petrarcha, gaudijs insontibus
Et quae Diana vel suo in coetu probet:
1) Ook in klad met den datum en den titel: Ad Neuraeum.
Mathurin de Neuré († 1677) was wiskundige en astronoom. Hij was een zeer geleerd man,
die ook Latijnsche verzen heeft geschreven. Christiaan H. kende hem en stond sedert 1661
met hem in briefwisseling. H. heeft De Neuré betrokken in zijn dispuut met Corneille (vgl.
Lettres du Seigneur de Zuylichem à Pierre Corneille, blz. 23-34).
+ [krit] vs. 8 Waarschijnlijk François René du Bec-Crespin, markies de Vardes (1622-1688),
een officier en hoveling, die in 1664 wegens hofintrigues in de citadel te Montpellier gevangen
was gezet.
2) Ook in klad met den datum en den titel: Constantini Hugenij a Zuylichem a Valle clausa
ultimus discessus. Het vers is gedrukt bij Chambrun, Relation, blz. 159.
+ [krit] vs. 5 docet klad en Chambrun: docent - vs. 15: insontibus Chambr.: insolentibus - vs.
16 vel suo in coetu Chambr.: Virgines inter
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Valete Rupes horridae, suspirijs
Vidui Poetae, lachrimis et questibus
Tactae et rigatae, cum, inuidentibus Dijs
Orbi maligno debitam Coelo facem,
Fecere sidus Fata quod laurus fuit,
Et Virgini adscripsere Virginem nouam:
Valete, quotquot aut fero, aut blando situ
Ridetis, aut terretis hospitem, loci:
En ultimum reuiso vos, nostrum decus,
Amorque noster, ultimum vos alloquor,
Septentrioni nunciaturus meo
Quam digna merces sitis ingentis viae;
Quam, quae Batauos ducit ad Gangem fames
Insana lucri, vilis et pudenda sit
Prae vestri amore, qui bonae Mentis viam
Et semitam virtutis ignauos docet.
Vos, Zulichemum si illubentes hospitem
Non pertulistis, este blandi posteris
Hugenianis, quos auitus forsitan
In hasce plagas mentis ardor aduehet.
Subscribet his Iambulis volens libens
Quisquis meorum est; plurimi adscribent suos
Meliore venâ, quo sciatis quam pari
Studio atque amore vos colamus, o boni
Sanctique Manes optimorum amantium.
Merindolij 14. Iun.

In praetorium d. De Amat toparchae Gravezonij1).
Si forte quaeras qualis hanc Herus villam,
Quâ sorte quâ virtute clarus, exornet,
Et oppidi docebit et viri nomen:
A m a t v s omnibus, Hospes, et G r a v i Z o n â est.
Araus. 29. Iun.

Ad Posthumum commode viventem2).
Commoda parta tibi est Conjux, et commoda Proles,
Commodus et mirae fertilitatis ager,
Commoda, si cuiquam, vicinia, commodi Amici,
Et caput immensae commoditatis Opes.
+ [krit] vs. 30 vilis klad: et vilis - vs. 33 illubentes Chambr.: illubenter - vs. 37 his Chambr.:
hisce - volens libens klad en Chambr.: libens volens
1) Den 22sten April 1666 dankte H. Amat voor ‘les ciuilitez dont il vous a pleu m'obliger’ en
voor ‘les bontez dont vous auez daigné honorer chez vous un pelerin importun’ (Lettres
françaises) Gravezon is eene kleine plaats ten noorden van Avignon.
2) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
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5 Una modo lautam turbant incommoda sortem,
Unâ nube nigrâ laeditur ille dies:
Quod placeat paucis tali discedere vitâ,
Nemo satur velit has perdere delitias.
Sit mihi quod sat sit, quo possim velle carere:
10
Posthume, non est res commoda, nolle mori.
Gratianopoli. 22. Iul.

(Van Dirck)1).
Dirck loopt te Leiden leegh, en schrijft aen moer en vaer,
Hij volght sijn' studien. dat spel is uijt geborsten;
Hij loopt de meisjes nae, en soo is 'tvalsch en waer.
Hij is niet besigh als met hupsche jonge Borsten.
Gratianopoli. 22. Iul.

Carthusianus2).
Si quis rite mori, si sancte viuere nôrit,
In medio rerum turbine Carthusia est.

[Indicium hic veri facit ipsum nomen; ubique est]
Indicium hic veri facit ipsum nomen; ubique est3)
Peccati labes et GENUS, EVA, tuum.
Geneuae 28. Iul.

Ad comitem d. de Dona4).
+ [krit] vs. 8 perdere klad: linquere
1) K.b., II, 372. Zonder titel in het HS.
2) Ook in klad, zonder datum en titel. Het versje komt echter voor in II.'s HS. der Parerga
peregrina en behoort dus in deze jaren te huis.
Onder het klad schreef H.: Nescio ubi.
3) Van Orange afgereisd bezocht H. Genève, waar hij door eene eerewacht werd afgehaald (Zie
Oeuvres de Christiaan Huygens, V, 435.)
Onder het versje staat: Sat a sat.
4) Frederik graaf van Dohna († 1688) was een zoon van Christoffel, opperkamerheer van den
Koning van Boheme en later gouverneur van het prinsdom Orange, en van Ursula van Solms.
Dohna nam in 1650 deel aan den aanslag van Willem II op Amsterdam en volgde later zijn
vader op als gouverneur van Orange, waar hij tot 1660 bleef. Toen vestigde hij zich op zijn
landgoed Coppet bij Genève.
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Est ubi stillantis pluuiae se gratia spargit,
Est ubi felices imber inundat agros:
Ceperit hinc illinc aliquid quis ab aethere doni;
Tu, quantus quantus, maxime, Dona Dei es.
Salinis Sequanorum 25. Aug.

H. bezocht op zijne terugreis met Dohna Franche-Comté, daar hem was opgedragen ‘de venir
faire en ceste Bourgongne une reueuë des Terres de la Maison de Chalons que S.A.
Monseigneur y possede’. (Brief van 29 Aug. 1665 aan de Prinses van Lislebonne; Lettres
françaises.)
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Basilea Friburgum Brisgoiae equitans natali meo1).
Hactenus a Patria aversos discurrimus Amnes,
Et mare non nostrum visere cura fuit.
Post iter emensum tandem, post Gallica saepe
Littora, post Britones interim et Auriacos,
5 Post exantlatos Terrâque Marique labores,
Et plenam Domino praestitam ubique fidem,
Inueni te, Rhene pater, sit gratia Fatis,
Inueni quae me deferat unda domum.
Quâ dum Fortuna recreor quâ luce creabar,
10
Bis Constantinum me puto, bis genitum.
Quod si tum Superos indulgent Fata fauentes,
Ut liceat reduci dicere, π ντα καλ ς,
Per te, nostra Domus, per te Respublica nostras,
Ter mihi natalis fulserit iste dies.
Natali meo (4 Sept.) LXIXo. equitans Basilea
Friburgum Brisgoiae.

Eodem itinere2).
Cum, turbata, tuas fugeret, Basilea, procellas,
Hac meus elabens fecit Erasmus iter.
O iter, o dilecta Viri vestigia, si, qui
Vos, eques, ingenij viribus assequerer,
5 Quem nemo assequitur veterum virtute sophorum,
Nemo nec eloquio nec Pietate, virum;
Quanta ego de ingenti Batauo miracula, quantam
Belgarum referam luminis historiam!
Sed vanus foret iste labor et inutile Carmen,
10
Ipse sui Autorem semet Erasmus habet.
Quis fuerit, quae relliquit monumenta loquuntur.
Singula diuini nominis instar habent.
Abstineant, narro Pictoribus atque Poetis,
Virgilios manus haec vincit et Holbenios.
Friburgi Brisgoiae 5. Sept.

Op mijnen geboort-dagh3).
Noch eens September, en noch eens die vierde dagh
Die mij verschijnen sagh!
Hoe veel Septembers, Heer, en hoe veel' vierde dagen
Wilt ghij mij noch verdragen?

1) Ook in klad met den datum, maar zonder titel.
2) Ook in klad met den datum.
3) K.b., I, 532.
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5 Ick bidd om geen verlang: 'tkan redelyck bestaen,
Het ghen' ick heb gegaen:
En van mijn' wiegh tot hier zijn soo veel dusend schreden
Die ick heb doorgetreden,
(Met vallen, lieve God, en opstaen, soo ghij weett,)
10
Dat die all 't selve leed
En all' de selve vreughd naer mij hadd door te reisen,
Sich drijmael sou bepeisen
Wat besten oorber waer, gelaten of gedaen.
Mij, Heere, laet vrij gaen;
15 Mijn' roll is afgespeelt, en all wat kan gebeuren
Van lacchen en van treuren
Is mij te beurt geweest, en all wat beuren sal
Sal 'tselve niet met all,
En d'oude schaduw zijn van dingen die wat schijnen
20
En komende verdwijnen.
Wat wacht ick meer op aerd, waerom en scheid' ick niet?
'K wacht, Heer, dat ghij 'tgebiedt.
Maer, magh ick noch een' gunst by d'andere begeeren,
Laet mij soo scheiden leeren,
25 Dat yeder een die 't siet mijn scheiden en het sijn
Wensch' eenerhand te zijn.
Inter Friburgum et Brisacum 5. Sept.

[. . . . . . . . . . . Brisaco]
. . . . . . . . . . . Brisaco1)+
Solvimus, et pronâ vi Fluminis Argentinam
Appulsi, magnâ laeti consedimus Urbe,
Urbe, diem totum cui nos insumere, blande
5 Persuasit peregrinantem comitata Iuuentus.
Denuo et hanc monui summae non visere Turris
Horrorem, abstinuitque meo sibi cauta periclo.

Wanschapen menschen2).
De meeste Menschen schier zijn blocken, doof geboren:
Sy hooren de Musijck gelyckse beesten hooren,
En 'tscheelt haer min als niet, in reden van geluijd,
Een' goe' snaer, of een' valsch', een' Trommel, of een' Luijt.
5 Doet wat ghij kont, en houdt de moeijte voor verloren;
Daer 't Peerd begrijpen kan waerom de Voermann fluijtt.
Is 'tniet wat wonderlicks? 'tzijn Ezels sonder Ooren.
+ [krit] vs. 8 ick heb K.b.: 'ck hebbe
1) Het fragment heeft alleen het jaartal; het is later met een paar veranderingen opgenomen in
de Sermones de vita propria, II, vs. 996-1003.
+ [krit] vs. 6 non visere Turris eerst: ne Turris adiret
2) K.b., II, 396.
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(In nasonem a Nicolao Heinsio recognitum)1)+.
Ingenij flammam, cui non vidisse Parentum,
Non visura liquet saecula sera parem,
Quam male praesumpsit qui tum tua sceptra tenebat,
Roma, Tomitanas perdere posse niues,
5 Quam tenebris funesta suis Inscitia, quam se
Sperarant anni jam sepelisse suis,
Heinsiades magni rediuiua Parentis imago,
Ille tibi, Naso, proximus Heinsiades,
Sic ardere facit, ut, cum purissima luxit,
10
Tum quoque non, dicas, purior illa fuit.
O facinus forte, o veteri res digna Triumpho,
O ingens aeuo gloria parta nouo,
Heinsiadae cedunt iratus Caesar, et ipso
Saeuior irato Caesare longa dies.
Hag. 4. Nou.

Niewe jaers wensch2).
Het oude jaer is om: wat vleijen sich de Menschen
Met mallen overvloed van onverstandigh wenschen?
Wenscht boven allen wensch te leven in 't niew Iaer,
Of elcke dagh uw eerst' en elck uw laeste waer.
27. Dec.

Aen een te langen prediker3).
't Is konstigh, Domine, 'tis meesterlick gepreeckt,
'T is waer, en jammer, dat daer gansch niet aen gebreeckt.
't Is all te goed en veel, voor Leecken en voor Vrouwen:
Spreeckt min wel en min lang, sy sullen 's meer onthouwen.
eod.

1) Het HS. heeft geen titel. Het versje is met bovenstaanden titel gedrukt in Nicolai Heinsii
Dan. Fil. Poematum nova editio ...... Amstelodami, Apud Danielem Elzevirium, 1666, blz.
52 der Carmina Adoptiva. Er zijn uitgaven van Ovidius door Heinsius uit de jaren 1652,
1658 en 1661.
Heinsius, die in 1661 voor de tweede maal als resident der Staten naar Zweden was gegaan,
verloor gedurende zijne afwezigheid in hooger instantie zijn proces tegen Margaretha Wullen,
de moeder zijner kinderen. In 1667 moest hij verlof vragen, om terug te mogen keeren, en
ook toen mislukten zijne pogingen, om het vonnis te doen herroepen.
+ [krit] vs 2 visura Poem.: vidisse - vs. 3 tum Poem.: tunc - vs. 5 funesta Poem.: obscura
2) K.b., II, 375.
3) K.b., II, 375.
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Dirckje4).
Ian seght, syn wijf heet Dirckje; en wat 's dat? Theodore:
Ick magh dien naem wel hoore':

4) K.b., II, 375.
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Maer wat is Theodoor? een' gave Gods: voor 'tlest,
Wat 's gave Gods? de Pest.
eod.

In gratiam autoris (Romphij)1).
Romphius aeternâ censendus laude Galenos
Germano-Batauos inter et Hippocrates,
Celsior inuidiâ Fati, rediuiuus et idem,
Est et in hac semper Prole superstes erit.
5 Utri nostra, putas, debent plus saecula? Natum
Ille dedit, magnum reddidit iste Patrem.
28. Dec.

[1666]
In compendium medicinae practicae C. Romphij2).
Ars longa vitam fecit hactenus breuem;
Nunc Ars non longa non breuem vitam facit
Festiue Tyro, cui placent breuissimi
Viae labores, ecce quo breuius nihil
5 Compendiorum Romphij compendium;
Hoc, si Alpha Beta noueris, Galenus es.
23. Ian.

[Seruorum minimum se scribit Iberus amico]
Seruorum minimum se scribit Iberus amico.
Is lepor ingenij cuidam de Gente marito
Sic arrisit, ut uxori quoque scripserit, Heic me
Signo maritorum minimum, mea vita, tuorum.
Hag. Feb.

1) Christiaan Constantyn Rumpf (1628-1706) was een zoon van Christiaan R., lijfarts van
Maurits en Frederik Hendrik (vgl. dl. III, 315), en een peetekind van H. (vgl. Dagb., 13). Hij
studeerde te Leiden, waar hij den 30sten Mei 1643 als student in de letteren en in de
medicijnen werd ingeschreven, maar koos later de diplomatieke loopbaan. In 1660 ging hij
met Van Beuningen naar Parijs, werd particulier secretaris van den gezant Boreel en in 1668
secretaris van legatie. In 1674 werd hij resident in Zweden, waar hij tot zijn dood bleef. (Zie
Fruin in de Aanteekeningen op Droste's Overblyfsels van geheugchenis, blz. 317, 318)
2) Dit versje is waarschijnlijk, evenals het vorige, gedrukt in het werk van Rumpf, dat mij niet
ter hand is gekomen. Ook N. Heinsius schreef een lofdicht In Compendium Medicinae
Constantini Rvmpfii (vgl. Santenius' Deliciae Poeticae, 1796, blz. 91).
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Op de beschrijvinghe van oud en niew Dordrecht door Iacob van
Oudenhoven3).
Wat isser Ints verquist met Maeghden ydel schoon
Voor wat onsterfelicks te stellen op den throon;

3) K.b., II, 371. Het versje is voor het eerst gedrukt in Jacob van Oudenhovens Oudt en Nieuw
Dordrecht. Behelsende des selfs opkomste, voort-gangh ende regeringe. Loop ende verloop
van den Rhijn, Wael, Maes, enz. Tot Haerlem, By Ambrosius Vermerck, Boeck-drucker, enz.,
1666. Met Privilegie voor 10. Iaren.
Zie over Van Oudenhoven, dl. V, 127.
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En hoeveel wijser kiest den ouden Oudenhoven
Een' onvergaende Maeghd van uijt haer' wiegh te loven!
5 Siet, Minnaers, hoe veel bet syn' uren zyn besteedt
Dan daer ghij in uw' Ieugd uw' pennen in versleett.
't Geen ghij gepresen hebt en is niet meer in wesen,
Oft scheelt als rott en rijp van 'teer-beroemde wesen;
Uw' Maeghden zijn in 'tGraf, of leelick: die van Dort
10 Hoe datse langer leeft hoe datse schooner wordt.
17. Feb.

Aeger a Catarrho.
Si capitis nostros, Medicorum turba, dolores,
Quâ capitis cur non tollitis arte malum?
Respondent, non respondent, pro more: quid, ajunt,
Si leporem hic capias esse, statim capias?
18. Feb.

Ad Rhingravium de caede filij1).
Orbe Pater, cuius funesto fulmine tacti
Tangimur ut proprio vulnere quisque Pater;
Desine inutilibus Coelo grauis esse querelis,
Indignâque Tui te cruciare nece.
5 Quis scit an hac Coelo seruandum fata vocarint
Qui, ne confoderet, confodiendus erat.
22. Feb.

In effigiem principis Gulielmi Henrici a Triglandio principi Christiano
suo praefixam2).
Si quaeritur, quo forte Triglandj patris
+ [krit] vs. 5 Minnaers bij Oudenhoven: Minnaer - vs. 8 Oft Oudenhoven: Of
1) Frits van Nassau, zoon van den Rhijngraaf (vgl. dl. III, 188), was ritmeester. Den 12den Oct.
1665 kreeg hij te Dieren twist met den baron van Langerack. Men ging terstond naar buiten
en duelleerde. Toen de ritmeester eenig voordeel behaalde op zijn tegenstander, schoot een
trompetter van Langerack hem dood. (Vgl. Hollandtze Mercvrivs van 1665, blz. 136.)
2) Dit en de volgende 3 versjes zijn opgenomen in het werkje Idea sive imago Principis
Christiani ex Davidis Psalmo Centesimo expressa, et adumbrata. A Cornelio Triglandio,
S.S. Theol. Doct. Ecclesiae Hagiensis Pastore, et Celsissimi Principis Guiljelmi Tertii Ephoro.
Hagae-Comitis, Ex Officinâ Petri Tougerloo,.... Anno reparatae salutis 1666.
Het eerste versje staat ook onder het portret van den Prins, dat het werkje versiert.
Cornelis Trigland (1609-1672) was sedert 1638 predikant in den Haag. In 1656 werd hem
de opvoeding van Willem III toevertrouwd.
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Succo et medullâ constet aureolus liber;
Oculis fauete: en instar, en compendium.
3. Mart.
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In eandem.
Triglandus calamo, quod caelo sculptor; uterque
Hic dat Arausiaci Principis effigiem.
eod.

In eandem1).
Principis exemplar terris, Triglande, daturus,
Quo melius nec tu poscere Fata velis,
Cur operam ludis? digito monstrarier Istum,
Et verbo dici sufficiebat, Hic est.
eod.

In eandem2).
Si quae, Christicola quod ames in Principe laudum,
Triglandj exposuit sedula dextra mei
Parcius exposuisse putas; Hunc perspice, Lector,
(Totus in hoc liber est Principe) plura leges.
eod.

Sur le dernier portraict de la reine mere faict par Nantueil3).
Ce Portraict admirable
Faict qu'on a de la peine à juger à Paris,
S'il est bien veritable
Que Celle qu'il faict viure est morte à S.t Denis.
4. Mart.

In tumulo b4).
1) Het versje komt ook voor in een brief aan De Montmort van 4 Maart (Lettres françaises).
2) Aan de 4 versjes is een Latijnsch briefje van denzelfden datum Ad Triglandium toegevoegd,
dat aldus begint: ‘Ecce aegri somnia; quando sic voluisti. Elige si quid horum sapit’, caet.
3) Robert Nanteuil (1623-1678) was één der eerste Fransche schilders van zijn tijd en aan het
hof zeer gezien.
Anna van Oostenrijk, dochter van Philips III van Spanje en echtgenoote van Lodewijk XIII,
was den 20sten Jan. op 64jarigen leeftijd gestorven. Den 12den Febr. was zij begraven te St.
Denis.
4) Lodewijk van Nassau, heer van Beverweert, was een zoon van Maurits en Margaretha van
Mechelen. Hij was sergeant-majoor in het leger en gouverneur van 's Hertogenbosch. Den
1sten Maart 1665 was hij overleden.
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Nassouius jacet hic sanguis: quid fas, et honestas,
Conjugijque juuent jura seuera, vide:
Legitimos inter Batauos non dignior Heros
Legitimâ hocce Notho laude Batauus erat.
Ib. 14. Mart.
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Ad Posthumum.
Desine nobilium titulos jactare Parentum;
Posthume, nil prosunt: notus es et Nothus es.
eod.

In effigiem reginae matris Galliae a Nantolio expressam.
Parce oculis, afflicta diu Lutetia; Mater
Regia, Nantolio vindice, non obijt:
Viuit in hac Tabula et semper sibi posthuma, semper
Mortali major sorte superstes erit.
eod.

In .... Sluterum theologum et poetam1).
Quod Praeco liber hactenus laudum Dei,
Idem Sluterus praestat inclusus metro;
Applaude, lector; scilicet vincto pede
Dei canendi exemplar a Paulo et Petro est.
20. Mart.

In effigiem Casp. Strezonis defuncti2).
Strezo heic loqui videtur: o felicitas
Ecclesiae, si non videretur loqui.
25. Mart.

Op het contrefeitsel van Triglandus3).
Triglandus leeft en swijght; meer kan de Print niet geven.
Neemt het op desen tydt, of opden tydt hier naer,
Ten wederzyd' is 'twaer,
1) In het HS. is achter In ruimte opengelaten.
Willem Sluiter (1627-1673) studeerde te Utrecht in de theologie en werd in 1654 predikant
te Eibergen. Ten gevolge van den oorlog moest hij zijne standplaats nog al eens verlaten.
Hij heeft vele stichtelijke gedichten geschreven.
2) Zie over Strezo, dl. IV, 257, en boven, blz. 57.
3) K.b., II, 373.
In K.b. staat in den titel: J. Triglandus.
Jacobus Trigland is te Haarlem en sedert 1661 te Amsterdam predikant geweest en in 1665
gestorven.
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Als hij heel swijgen sal, sal hij heel blijven leven.
eod. 25. Mart.

Ex Latino meo in effigiem Strezonis4).
'T schijnt hier dat Strezo spreeckt: O zegen voor 'tgemeen,
Soo 't maer alleen en scheen.
25. Mart.

4) K.b., II, 372, met den titel: Op Strezos Afbeeldingh.
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Op de vertaelde sermoenen van d. Turetin door d. Landman1).
Die Landmans, Christenen, die kloecke Landmans hand,
Die soo veel heiligh kruijts in uwe herten plantt,
En kon sich niet voldoen met eigen queeckerijen,
Sij socht de herten met wat uytheemsch te verblijen,
5 En heeft het opgedaen: siet hoe het jeugdigh staet
In Hollandsch' Aerd en bloeyt gesproten uijt Roomsch saet.
Verschrickt niet voorden naem; hij sal u niet vergeven,
De schorsch en was maer Roomsch, het mergh is van Geneven.
Versaedt u van dat mergh, daer 's heiligh bitter in,
10 Scherp suijcker, liefflick sout, geweld van diepen sinn,
In heldre Moeder-tael. Siet, Christenen, wat schatten;
En weeght haer' waerde wel; ghij sult het qualick vatten,
Wien datmen meest verplicht, meest danck te seggen heeft,
Of Ghenen diese gaf, of desen diese geeft.
Hag. 19. Maij.

Doodelicke konst2).
Hier ligt een Ruyn wat oud van daghen,
Lang moe getrocken en gedragen,
Lang moe geloopen, moe gedraeft,
En tot syn uyterste geslaeft.
5 Hij leerd' een' Konst van syn besitter,
Die nobel was, al scheen sij bitter,
Vier dagen sonder eten staen
En soo gerust te bedde gaen,
Als waer hy satt van Hoy en Haver,
10 Dat kost hij meesterlick, en braver
Als eenigh Hengst van sijn geslacht;
Ia van vier dagen tot op acht
Wist hij den honger te verdouwen.
Waer sal men langer op vertrouwen?
15 Met hij de konst ter deghe kost,
Die soo veel studies had gekost,
Van dienst doen en van voetsel derven,
Gingh de Caroigne liggen sterven.
22. Maij.

1) K.b., II, 372.
Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op een boek van François Turretini (1623-1687), sedert
1649 predikant en later ook professor te Genève. Hij heeft verschillende werken geschreven
en heeft in 1661 Nederland bezocht. Turretini was een broeder van de eerste vrouw van Jean
Louis Calandrini (vgl. dl. I, 49).
Thaddeus de Landman († 1682) was sedert 1663 predikant in den Haag, waar hij nog al
ergernis gaf door zijne Prinsgezindheid.
2) K.b., II, 373, met den titel: Paerds Graf-schrift.
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[Hannibalem vinci Romanus posse docebat]
Hannibalem vinci Romanus posse docebat1),
Monkiadem docuit posse Batauus Eques.
18. Iun.

[Quam Batauo Belli cedat virtute Britannus]
Quam Batauo Belli cedat virtute Britannus2),
Sic distingue, semel vicit hic, ille quater.
Goudae 21. Iun.

[Una tibi, Britto, nuper victoria risit]
Una tibi, Britto, nuper victoria risit3);
Illustri nos quatriduo constanter amauit:
O te, Britto, semel, nos terque quaterque beatos!
Ibid. eod.

[Quae bona, quae mala non prosit Fortuna Britannis]
Quae bona, quae mala non prosit Fortuna Britannis4),
Si laeti fugiunt, si afflictâ Classe, virûmque
Millibus aut undis, aut ferro, aut igne peremptis,
Aut rate captiuâ comitante in vincula ductis,
5 Exultant miserandi, et agunt de clade triumphum?
Saepe Dij faueant Genti, ut fauere, superbae,
Saepe meis noceant, ut adhuc nocuere, Batauis,
Eueniet Superis, quod non euenit ab aeuo,
Non male de victo simul et victore mereri.
Steenbergae 9. Iul.

[Frustra spem simulas, afflicta Britannia, frustra]
1) Ook in klad met den datum.
Monk, hertog van Albemarle, was in den vierdaagschen zeeslag (11-14 Juni) door De Ruyter
geslagen.
2) Ook in klad met den datum.
Den 13den Juni 1665 was de Nederlandsche vloot onder Wassenaer van Obdam bij Lowesthoff
door de Engelschen geslagen; een jaar later had de vierdaagsche zeeslag plaats.
3) Ook in klad met den datum.
4) Ook in klad met den datum. Zie blz. 98.
vs. 8 klad eerst: Eueniet Fatis quod saecula non viderunt - simul et klad: et bene de
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Frustra spem simulas, afflicta Britannia, frustra5)
Conaris quod passa gemis non passa videri:
Quod celas, orbi Patres Viduaeque reuelant,
Et reduci quas non numeras in Classe carinae.
5 Scilicet, ut quo se vertit Victoria constet,
Si viui taceant, qui et quae periere loquentur.
Ibid. eod.

[Unde, putas, fractus manifestâ clade Britannus]
Unde, putas, fractus manifestâ clade Britannus6)
Plaudit, et ut Victor pene Batauus ovat?
Nimirum, totâ tantum non Classe peremptâ,
Qui totam gaudet non perijsse, sapit.
20. Iul. nauigans Claeswaliam.

5) Ook in klad met den datum.
6) Ook in klad met den datum.
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[Ergo, quod optabam, fauit Fortuna superbis]
Ergo, quod optabam, fauit Fortuna superbis1),
In fundo regnant, ut meruere, suo.
Euge, Maris Domini cum piscibus este, Britanni,
Dum modo sit Batavûm tota superficies.
Claeswalia Dordracum curru vectus. eod.

Op het voorspoedigh slaen tegens d'Engelschen. 16662).
Twee vochten lijf om lijf, en die 'tkrackeel begon
Geraeckt' in 't onderspit, en roemde dat hij 't won,
Door dien hij 't Veld behiel. En hiel hij 't? ja hij trouwen,
En met den neus in 't Sand, hoe kost hij 't beter houwen?
5 Den and're nam sijn' Pluym, sijn' Degen en sijn Geld,
En liet hem liggen bloe'n, den houder van het Veld:
Noch zeid' hij dat hij 't won: En soo doen ons' Geburen:
Soo haer die Winst bevalt, lang moet dat winnen duren.
Currente rotâ inter Dordracum et
IJsselsteinium 20. Iul.

Pleiters wensch3).
In 'teinde is mijn Proces gebrocht in staet van wijsen:
God gave dat het nu in handen waer' van Wijsen.
5. Aug.

(Op Jan de speelman)4).
De Musicale Ian,
Die alle deuntjens kan
Op Veelen en op Fluijten,
Voelt vast sijn' darmen muijten
5 En sijn verdrooghde Borst
Van honger en van dorst.
Het eten soud hem smaecken,
1) Ook in klad met den datum.
2) K.b., II, 374. In 2 HSS.; 1 daarvan is bij de Lat. gedichten, het heeft den datum en den titel:
Op de ydele victorie vande Engelschen.
De Engelschen, die na den zeeslag geweken waren en 23 schepen hadden verloren, van welke
er 6 waren buit gemaakt, terwijl één hunner admiraals, Askue, met 3000 man gevangen was
genomen, brandden te Londen vreugdevuren en hielden een dankdag!
3) K.b., II, 374.
4) K.b., II, 374. Zonder titel en datum in het HS.; het versje heeft alleen het jaartal, maar staat
onder het vorige.
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Het vocht soud hem vermaken
In sijn gesonde pensch:
10 Maer 'tschort den goeden Mensch
Aen penningen die wegen,
Voer, dack en altemael.
'T komt machtich ongelegen,
Gesond en Muijse-cael.
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Quae me, saepe rogas, seruarit regula sanum?
Haec; homini Modico non opus est Medico.
16. Aug.

[Quem nec Iber strauit, nec multâ Classe Britannus]
Quem nec Iber strauit, nec multâ Classe Britannus1),
Sub victrice jacet Trompius inuidia:
Ergo parum damni est quod ab hoste, Batauia, passa es?
Heroas tandem destruis ipsa tuos?
25. Aug.

[D'onoverwonnen Tromp bij Britt en bij Maraen]
D'onoverwonnen Tromp bij Britt en bij Maraen
Light endtlick door den nijdt verwonnen en ontdaen.
Was 't niet verlies genoegh dats' u de Vijand velden,
Elendigh Vaderland, verslaet ghij selfs uw' Helden?
27.o Aug.

[Sunt bella, quae quis paene bella nuncupet]
Sunt bella, quae quis paene bella nuncupet,
Ubi bella Bellum causa quod non est facit.
O saeculi futurus aeternus pudor!
Inter Britannos et Batauos quaestio est,
5 Quis Fratricidae fortior palmam ferat.
Quam foedi Belli causa, quam bellâ procul!
5. Sept. Harlemum permeans.

Met een stichtelick boeck voor gesonden appelen.
Aen ioff. Casembroot2)+.
Ghy sendt het schoonste, jae, maer ick het nutst geschenck;
Het uwe spruijt uyt d'Aerd, het mijn uyt Hemelsch' ad'ren.
Soo win ick 't; en nochtans, als ick 'twel overdenck,
1) Den 24sten Aug. was Tromp om zijne vreemde handelwijze in den zeeslag van 4 en 5 Aug.
door de Staten van Holland ‘verlaaten van zijn ambt’ als luitenant-admiraal. H. teekende in
zijn Dagboek (blz. 71) op dien datum aan: Trompius abdicatur.
2) K.b., II, 373. In 2 HSS.; 1 daarvan is bij de Lat. gedichten. In 1 HS. zijn de woorden, aen
Ioff. Casembroot, uit den titel weggelaten, evenals in K.b.
+ [krit] vs. 2 d'Aerd 1 HS.: aerdsch'
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Ghij sendt mij vruchten toe, en ick en send maer blad'ren.
23. Sept.

In effigiem Ludov. XIV3).
Cui similem Regi dare se Natura negauit
Posse, dedit similem Nantoliana manus.
Quod superest, non posse eadem fateatur oportet
Nantolio similem reddere Nantolium.
29. Sept.

3) Nanteuil (zie blz. 94) had aan H. een portret van den Koning geschonken. (Brief aan Romph
van 15 Sept. 1666; Lettres françaises.)
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In eandem1).
Majestas et Honos et Amor si forte jugantur,
Hic est Majestas, hic Honor est et Amor.
eod.

In eandem2).
Nature a confessé ne pouuoir rien produire
De semblable à ce Roij:
Admirable Nantueil, nous pourrons donc bien dire
Qu'elle en sçait moins que toij.
eod.

Bibliothecae meae inscribendum3).
Bene viuere, et, quod proximum est, mori bene
In hoc Lyceo mortui viuos docent.

In incendium Londinense4).
In Batauis arsere casae, periere Britannis
Arsae bis decies mille repente domus.
Dissimiles flammas facit hoc discrimen, iniquae
Illa fuit Gentis, vindicis ista Dei.
30. Sept.

[Hic situs imprudens reus est, quem dicere possis]
Hic situs imprudens reus est, quem dicere possis5),
Quo plecti meruit non habuisse caput.
1) vs. 1 and. lezingen: Si qua majestas et honor sociantur Amori, en Quam bene Majestas
blando societur Amori - vs. 2 and. lez.: Hic vide; Majestas totus hic est et Amor.
2) Het versje is bij de Lat. gedichten.
3) Het versje heeft alleen het jaartal, maar staat tusschen versjes van 29 en 30 Sept.
4) Den 12den Sept. brak te Londen bij een bakker in de buurt van den Tower een brand uit, die
vreeselijke gevolgen had. Het vuur woedde 5 dagen achtereen en vernielde 12000 huizen en
meer dan 80 kerken; het grootste gedeelte van de stad was een puinhoop.
5) Dit en de 3 volgende versjes staan op hetzelfde blad; zij hebben betrekking op den dood van
Henri de Fleury de Coulan, heer van Buat, ritmeester in dienst der Staten en vriend van
Willem II. Hij werd wegens landverraad ter dood veroordeeld en den 11den Oct. onthoofd.
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Quand du pauure Buat j'aij veu la teste à bas,
I'aij dit qu'on l'a trenchée à qui n'en auoit pas.

Morienti.
Heu miserande, Deus, qui sanam in crimine mentem
Ignaro rerum non dedit, hic triBVAT.
Hic cecidit de quo superest hoc dicere tantum,
Sic siuisse Deum, sic voluisse Deos.
11. Oct. funesto die.
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Op Buat, onthooft 11. oct. 1666. Ex Latino meo1).
Hier light een schuldigh man, van Hooft en Hals berooft,
Die, doen hij schuldigh wierd, een' hals had, maer geen hooft.

In mortem Th. Graswinckelij2)+.
Graswinckelius hoc tumulo jacet: improba fata,
Quae fuit hunc tantum tollere digna febris?
Hei mihi, de Terra ad Superos apoplecticus iuit,
Qui Superum stupor et Terrae π πληξις erat.
17. Oct.

In eandem.
Mortuus est Graswinckelius; quâ febre? sub ipso
Doctrinae fessus pondere succubuit.
O grauis, o ingens animi, me judice, semper
Posse recordari ac omnia scire, labor!
5 O bona multorum multis obliuio, si se
Ante diem multi multa sciendo necant.
eod.

Incendium Londinense.
In cinere et sacco ut sedeas, Britannia, inanes
Flamma tibi saccos, flamma dedit cineres.
eod.

In effigiem Christiani Constantini Rompfij3).
Rompfius hoc vultu est, et non est: vera fuisset,
Effigies magni si Patris ista foret.
Nec tamen errasti, Chalcographe, Rompfius idem
Filius hoc vultu est, interiore Pater.
19. Oct.

1)
2)
+
3)

K. b, II, 372, met den titel: Graf-schrift van een Bloed.
Dirck Graswinckel (zie dl. III, 153) was den 12den Oct. te Mechelen overleden.
[krit] vs. 2 febris eerst: lues
Zie blz. 92.
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A mademoiselle du Moulin avec la relation d'Orange4).
Voijez de bout en bout
La veritable Histoire
De cest honest' auteur.
Mais ne croyez pas tout
5 Ce qu'il veut faire croire
De vostre Seruiteur.
27. Oct.

4) Zie over Mad.le Moulin, dl. IV, 253, en den titel van het werkje boven, blz. 82.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

102

Aen sommighe predikers1)++.

5

10

15

20

25

30

35

Gesanten van om hoogh, Basuijnen van Gods woordt,
Hebb ick uw soet bericht soo menigh jaer gehoort,
En voor soo langen gunst noijt danckbaerheit bewesen,
Weest u en mij soo goed, en laet het nu eens wesen:
Ghij siet u selven niet, en Spiegels inde Kerck
Zijn buijten eigenschapp, 'tis Vrouwen-Camer-werck.
Nochtans ghij moett u sien: is 'tniet met eigen' oogen,
Het kan met oogen zijn, dien gh' een oprecht medoogen
En, soo niet groot vernuft, veel trouws vertrouwen mooght.
Daer staet'er u veeltyds bij duysend en beooght,
En roepen, wat een Mann, en wat een Hemelsch preken!
Ick stae die waerheit toe: maer heeft het geen' gebreken?
Twee kleine, soo mij dunckt: ick noemse klein en licht,
Om datse heelbaer zijn: weeght selver haer gewicht.
Wat meent ghij met uw stemm? wat doet ghij met uw' handen?
Woudt ghij niet dat die stemm mijn' feilen overmanden?
Hoe breeckt ghij dan haer' kracht, hoe staet ghij dan en singt,
En singt een valsch geluijt, dat mijn hert niet en dwingt?
Die t'huijs sijn' kind'ren tucht met straffen of verthoonen,
Met ernst of soeticheit, soeckt hij naer and're toonen
Als die de tucht vereischt in ernst of soeticheit?
En soeckt ghij in uw' spraeck een krachtiger beleid,
Dan dat het Hert u geeft, of zijn 'tgeleerde Boecken
Daer ghij de konst uijt suijght? waer mogen 't vrouwen soecken,
(Want spreken is haer lot) jae vrouwen opde Merckt,
In heet en in koel bloed, daer niemand op en merckt?
Is 'tkonstigh, haer gebaer, zijn 't cierlijcke geluyden?
O jae de cierlyxte: wants' aller sterckst beduijden.
Beduyden is de saeck, en all die daerna tracht
(Ghij hebt geen ander Witt) en hoeft geen' ander kracht,
Als die Natuer van selfs kan, will, sal en moet geven.
Laet Kinderen begaen (hier hebt ghij 'tnaeckte leven,
En schaemt u geen' Copij te nemen van die hand:
'T is Gods hand die all 'tlicht heeft in die jeughd geplant
Dat door de kindsheit blickt) en lett eens op het spreken
Van die onnooselheit: sy weten van geen preken;

1) K.b., I, 524. Ook in afschr. van andere hand, met den titel: Aen sommighe predicanten.
+ [krit] De citaten in marg. staan niet in het HS. of afschr.
+ [krit] Bij vs. 5 in marg.: Frequenter fallunt hominem, quamvis alioqui doctum, quae caeteris
indecora videntur, et sunt. Interdum et placemus nobis ipsis, ob ea quae merito displicent
auditoribus. In quibus non mediocre praestabit officium amicus admonitor. Sibi quisque
pulcher est; neque quisquam sibi satis notus esse potest, nisi se contempletur oculis alienis.
Erasm. Eccles. lib. 3.
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Maer 'tspreken is haer ernst, soo wel als V 'tSermoon;
Hoort, valt haer wel een woord ten mond' uijt van syn' toon?
En treurens' in haer vreughd, en schreijens' haer krackeelen,
Soo datmen niet en voel', waer in die twee verscheelen?
Natur' en lijdt het niet: en houdt dat voor gewiss,
Hoe die min afgerecht, hoe die geleerder is.
De Kinderen gaen voor; het naeste waeren Boeren,
En meer onkundighe: maer 'tsouw mij verder voeren
Dan mijn besteck mij roept. Van twee'en rester een:
'Khebb met uw' handen noch te werden handsgemeen.
Daer sien ick wond'ren aen. V kan ick het niet wijten;
Ick weet den oorsprong wel; maer 'tsal mij eewich spijten
En zeer doen, en misnoeght doen scheiden uijt het Boeck
Daer ick de lessen vind van 'tghen' ick schier vervloeck.
O wijsen van eertyds, o statighe Romeinen,
Moght ghij de moeijte van uw' kostelicke breinen
Te spillen over niet, of over misverstand,
En hangen d'eere van Wel-spreken aen een' hand?
O noodeloose leer, daerin de minst ervaren
De meest bevalligh zijn! Eens als wij kind'ren waeren
En wierden op 't Tooneel met onse Roll gebracht,
Doe wierdt'er ernstigh en voorsichtigh naer getracht,
Dat sprekers hand en mond te samen wierd gebonden.
Maer sprekers van dien slagh en waeren niet als monden;
Wij Papegaeyden 'tuijt: de waerde vanden Sinn
En gingh ons jongh begripp, och armen, niet diep in.
Soo was 'tnoodsakelick, op dat de Kyckers gisten
Dat w' onse Redenen wel vatten en wel wisten,
Dat m' ons die Redenen met handen, een of twee,
Soo leerde vestigen als of 't syn selven dee.
Maer, Mannen, die verstaet all wat uw' lippen baren,
En die niet baren laet dan ofts' uw' eigen' waeren,
Die dobbel hebt doorpluijst all wat van die geboort
Sal werden soo verstaen als keurigh aengehoort;
Hebt ghij een' hand van doen die uwe handen leide,
Waer d'eene henen sal, waer d'andere, waer beide?
En, waer 't u niet geleert tot eenen stippel toe,
Wist ghij niet wel wat lit te roeren, waer en hoe?
En als ghij mij te huijs, of als ick u gae vinden,
Weet niemand hoe wij doen, en hoe dat self de blinden
Niet een woord uyt en slaen, of hand en hals gaen mé?

+ [krit] Bij vs. 41: Est igitur secundum naturam aliqua vocis mutatio, non indecora gravibus
viris. Qua quidem in re naturam sequi optimum est. Erasm. d.l. - vs. 50: Quintil.
+ [krit] vs. 58 ernstigh K.b.: ernst'lick
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Ey denckt aen wat ick zeid', als of 't sijn selven dé.
Ontslaet u vanden dwangh, veracht de kinder-wetten,
Derft wesen die ghij zijt, en op geen' regels letten;
Uw hand sal soo gelijck haer werck doen met uw' stemm,
Als waerense maer een, en dats' een dichte klemm
Van soet' eenparicheit, een minnelick bewegen,
Een' konst, by yeder een lang voor de school verkregen,
Een' eigenaerdicheit die niet te leeren is,
En al wat verder gaet half sott schier, en heel miss.
Wat zeiden Koningen en Vorsten deser eewen,
Quam een Gesant voor haer te singen oft te schreewen
Op een' gesochten toon, van uijt de School gehaelt,
Met handen in gebaer van regelen bepaelt,
Wat zeidense, wat niet? want emmers die Gesanten
Haer hoogste poogen is, haer' Boodschap daer te planten,
Soo datse vruchten ghev', en meent ghij dat ick dool
Die dat Nature geef te redden, niet de school?
Het heeft mijn' beurt geweest, en heb 't mij sien gelucken,
All wat ick Coninghen gelast was in te drucken;
Maer, gunt mij desen roem, ben ick 'er door geraeckt,
'T was eigen-driftigh wat ick zeid', en niet gemaeckt.
Gemaeckt, is 'techte woord: moght ick mijn' Tael wat schenden,
En voegde mij 'tuijtheemsch, 'k sou mij na Vranckrijck wenden,
Om u dat vuijl, Gemaeckt, te doopen soo 'tdaer heet.
Maer 'tis wat noodeloos: gebreeckter meer bescheet,
't Is onoprechticheit, 'tis Mommerij, 'tis leughen:
En kan die op den Stoel van 's Hemelsch waerheit deugen?
En werdt onwaerheit mij verboden op den hals,
En gaet mijn leeraer voor, en is sijn wesen vals?
Ick luijster na geen slecht verschoonen: als, dat Menschen
Niet even aerdigh zijn soos' ijeder wel souw wenschen,
En dat goed onderwijs quae zeden richten kan:
Sulck pleiten roert mij niet: geeft mij een ernstigh Mann,
Die mij hertgrondich leer', en soo sijn werck besweete
Dat sijn gebaer met recht lust, ernst en ijver heete;
Geeft mij een Stameraer die 'tgoede qualick segg',
Die mij guld' Appelen in aerden schalen legg,
En legg' sijn hert daerbij, en laet hij sich bewegen

+ [krit] Bij vs. 101: Affectatie. - vs. 121: Atque his clamoribus interdum excitantur lachrimae
pueris et mulierculis; sed quae simul cum clamore exarescunt. Caeterum, quoniam cordatis
perspicuum est, eos clamores non proficisci ab affectu dicentis, nihil commouentur, sed
offenduntur potius. Siquidem ea demum vox gignit affectum in animis auditorum, quae ab
animo bene affecto venit, praesertim vultu gestuque conveniente adjuta. Erasm. d.l.
+ [krit] vs. 82 Als K.b.: Al - vs. 99 'techte K.b.: 't rechte
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Soo dat hij konstighe doe seggen, 'T is t'ondegen:
Sijn ongemaeckt ondeegh beweeght mijn hert veel meer,
Als 'tydele gepronck van die gemaeckte leer;
Want hij spreeckt uijt het zijn, en 'tkan niet anders wesen,
120 Of 'tWesen doet als 'tHert, daer 'tHert doet als het Wesen,
En dat 's mij spels genoegh, soo 'ck vande Boeren zeij,
En van de kinderen, die doen soo alle beij;
En voor dat doen en hangt geen masker, dat mijn' sinnen
Veeltyds in twijffel breng, of oock het hert van binnen
125 Half soo voll ijvers is als 'tuyterlick gelaet
Van 'tschoone spreken en 't veel woelen blijcken laet:
En of die Mann, soo noest met armen en met handen,
Sijn drift veel dieper haelt als even uijt syn' tanden,
En of dien heilighe, gestegen van 't Tooneel,
130 Niet soo veel heilicheits ontbreeckt als mij, en veel'.
Nu zyn 't mijn' droomen niet die ick u kom vertellen,
Segh ick ijet prijsselix, ick hebb veel metgesellen,
All van den selven sinn: u oock gebreeckt'er geen',
Die smaecken wat ick segg, en doen soo als ick 'tmeen,
135 En doen haer ongeveinst wel spreken seer hoogh achten,
Om datmen 'tsluijten siet op 't witt van haer' gedachten.
God ghev' haer loon, en lust om altyd soo te doen:
Staen ander' op haer stuck, en snij ick hier een' schoen
Die niemand passen will, uijt vrees, hij moght hem passen,
140 Soo treek' hem niemant aen. men heet' mijn spreken, bassen,
En klapp van ijd'len waen: 'k hebb mijn werck afgeleit
En danckbaerheit voldaen, soo 'ck voor af heb geseit;
Of meenen te voldoen, soo 'ck altoos derve seggen.
Het vall' dan uijt soo 'twill, naer mijn' bestecken leggen,
145 Of naerse niet en doen; daer staet een' waerheit vast,
Noodt ghij mij geern, ick gae noch wel soo geern te gast.
Koockt mij der zielen spijs naer eigen welgevallen,
Ghy hebt een mann aen mij; 'ksal noijt soo neuswijs mallen,
Dat ick'er 'tmael om schouw: 'k ben u niet moe gehoort,
150 Gesanten van om hoogh, Basuijnen van Gods Woordt1).
+ [krit] Bij vs. 128: Quicquid autem notabiliter a natura recedit, ut delectet, tamen fide caret.
Erasm. ibid.
+ [krit] vs. 121 spels K.b.: ruym - vs. 124 breng' K.b.: brenght - vs. 125 ijvers K.b.: yver
1) Onder het afschr. schreef H. zelf de volgende aanhalingen:
Oportet Ecclesiasten sibi notum esse, nec Artem modo, verum etiam naturam suam in
consilium adhibere. Erasm. de rat. concion. lib. 3.
Dictum fuit canoro recitatori, si loqueris, cantas; si cantas, male cantas. Ibid.
Nec leuius peccant, qui vocem subinde tollunt clamore subito, ac repente demittunt, quum
res nihil habeat vehementiae, quae res non caret specie dementiae. Ibid.
Atque his clamoribus, caet., zie bij vs. 121.
Quibusdam hic imponit praua artis imitatio, quod Graeci κακ ζηλον vocant. Ibid.
Quem tu mihi Comoedum, quem Circulatorem spectare malis, quam istos in Concionibus
suis rhetoricantes omnino ridicule, sed tamen suauissime imitantes ea quae Rhetores de
dicendi ratione tradiderunt? Deum immortalem, ut gesticulantur, ut apte commutant vocem,
ut cantillant, ut jactant sese, ut subinde alios atque alios vultus induunt, ut omnia clamoribus
miscent. Id. Mor. encom.
Il n'ij doibt auoir que ceste difference, que quand on parle en public, il faut proportionner sa
voix la grandeur de son auditoire, et è la multitude de ses auditeurs. L'Aut. du Traicté de
l'Action de l'Orateur, p. 86.
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Brevi impetu 27. et 28. Oct.

Il faut prendre bien garde qu'en vostre geste il ne se remarque rien d'affecté, car generalement
toute affectation est odieuse: mais qu'il paroisse purement naturel, et né des choses que vous
dites, et de l'affection qui vous meut è les dire. Id. p. 192.
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Epitaphium Graswinckelij.
Mille librûm decies jacet hic; ut digna sepulchro
Marmora des, decies aggere mille libros.
2. Nou.

[Qui te caelauit, melius celasset, inepte]
Qui te caelauit, melius celasset, inepte,
Nec Coelo dignus, nec eras, me judice, caelo.
5. Nou.

Ad Schurmannam, cum mihi polygraphiae suae specimen mittens, quod
promiserat, delere se scriberet nomen suum1).
Quam, precibus lassata meis, Schurmanna, dedisti,
Ultima posteritas admiratura Tabellam est.
Hoc delere vocas? frustra es, mea virgo; tuumque
Tam bene delendo facis indelebile nomen.
Bredae 18. Nou.

Teering na neering2)+.
Kinderen, wordt dese redenen wijs,
Teering na Neering is goed onderwijs:
All' die meer uytgeven dan sy gewinnen
Weten in 'tende niet waer mé beginnen.
5 Waeren de Siecken niet heel buijten hoop,
Die niet en aten en hadden de Loop?
Hofwijck 5. Dec.

Quanta nescimus3)+.
Wonderlick zijn Gods almachtighe wercken;
Maer wij versuijmender wel op te mercken.
Het versje komt ook voor in een brief aan Anna Maria Schurman van 30 Nov. (Epist. Latinae).
K.b., II, 373.
[krit] In marg.: Versus dactijlici.
K.b., II, 373, met den titel: Menschen onmacht. Het versje is niet gedateerd, maar staat onder
het vorige.
+ [krit] In marg.: Noch (vers. dact.).

1)
2)
+
3)
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Treedt op een' Mier, het en schijnt niet met all,
Evenwel in dese Mier is het all
5 Wat w' in een' machtigen Oliphant vinden.
't Schepsel is schoon, maer de Menschen zijn blinden.

[1667]
Andries gebleven1).
T'huijs blijven? zeid' Andries, ick sou niet konnen leven:
'Kmoet uijt het vaderland. Is 'tnu niet wel gemaeckt?
Hy is in Indien 'tjong leven quijt geraeckt:
Het waer verr beter t'huijs als verr van t'huijs gebleven.
13. Ian.

In effigiem Colberti.
Quae micat hoc vultu Colubri prudentia, scito,
Galle, columbinâ simplicitate regi.
13. Ian.

Aliter.
Quae micat hoc vultu Colubri prudentia, spera,
Galle, Columbinâ simplicitate regi.
Si dubie speras, Ludouicum consule, dicet
Simplicius Colubro nil hodie esse suo.
5 Hoc vel jurato si possis credere Regi,
Nil ego te vidi, Gallia, simplicius.
eod.

Aliud2).
Siue Colubrina hoc possit prudentia dici,
Siue Columbinae simplicitatis opus,
Hoc Colubro ductore suas Ludouicus, et ipsa
Hactenus ignotas Gallia nouit opes.
15. Ian.

In eandem.
1) K.b., II, 374.
2) vs. 4 Hactenus and. lez.: Quas velit
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Colbertus colubro prudentior, adde, columbâ
Simplicior (si quis credere possit) hic est.
Scilicet hic qui te docuit, quid, Gallia, posses:
Fallimur, an paulo indoctior esse velis?
16. Ian.

In eandem.
Nil opus est Oriente tibi, Ludouice, potiri;
Aurea, si quaeras, India in hoc capite est.
eod.
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In ejus scutum gentilitium1).
En Coluber sursum properans tellure relictâ;
Hunccine tu credis repere, Galle? volat.
eod.

[Hic ubi tota stupens de se Natura triumphum]
Hic ubi tota stupens de se Natura triumphum2)+
Ducier audaci victa labore videt,
Hic ubi se Batauis tumidus submittere Collis
Cogitur, et laterem subter arena latet,
5 Hic ubi de sterili sabulo frondescere jussa
Populus umbrosam spondet adulta Viam,
Iudice me, vili suspensis cardine clathris
Lignea magnificum Ianua foedat opus.
Eia, viri Proceres, solido de marmore Portam
10
Addite; pro modulo nostra Papyrus erit:
Ecce, Patres, operae tantum pars altera restat;
Dimidium facti fecit Episcopius.
Eod.

Op wylen des heeren d. Graswinckels nasporing van het recht der opperste
macht3).
Graswinckel (eischt ghij meer narichting van den Mann,
Soeckts' all de Christenheit rondom, daer weetm'er van)
Graswinckel, noijt versaedt van wel doen, en veel slaven,
Om 'tVaderland de vrucht van sijn' doorluchte gaven
5 Te schencken, met een' hand soo wijd op als syn' borst,
Was dit sijn laetste Croon, daer hij na tasten dorst
Tot Hollands eer en sijn': maer 's lichaems teere krachten,
Die onder het gewicht van 't rijcke Brein versmachten,
En gaven hem geen' stae ter zeghe van dien strijd,
10 De Dood ontsloopten s' hem, en ruckt' hem uijt den Tijd.
Waer sitt ghij, Letter-lien, die Tongen en die Pennen
Naer sulcken Penn en Tong wilt leeren en gewennen
Den Eer-wegh in te slaen? valt aen het ed'le werck,
1) Zie blz. 34.
2) Het HS. is bij de Korenbloemen.
Aan H.'s wensch is niet voldaan; er is aan het begin van den Scheveningschen weg geen
steenen tolpoort opgericht.
+ [krit] vs. 12 Waarschijnlijk had Johan de Bisschop (zie op 6 Nov. 1671) een ontwerp voor
die poort geteekend.
3) K.b., II, 371. Voor het eerst gedrukt in Mr. Dirck Graswinkels Nasporinge van het recht van
de opperste macht toekomende de Edele Groot Mogende Heeren de Heeren Staten van
Holland en Westvriesland. (Vignet: Nemo ignavia factvs immortalis.) Tot Rotterdam. Gedrukt
bij Joannes Naeranus, 1667. Met Privilegie voor vijftien Jaren.
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En volght maer sonder schroom sijn' stappen merck op merck.
15 Ghij moet uw' lessen toch bij doode lieden soecken,
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Bij Boecken van haer' hand; en Hij was alle Boecken:
Volvoert dat hij bestierf, de dood ter spijt en straff:
Hij verght u hier die wraeck, noch sprekend' uijt sijn graf.
25. Ian. in gratiam viduae.

Aen Iasper1).
Ghij spreeckt meer als een ander,
En hangt met schakelen van woorden aen malkander,
En scheurt ons' ooren met den klepel van uw' keel:
Ey, Iasper, doet soo veel, en spreeckt maer half soo veel.
3. Feb.

Teelkonst2)+.
Dirck staet sijn Ackertje soo vruchtbaer alle jaer,
Bij dat sijn Buermans doet, die ploegt en saeijt als hij doet,
Dat, zeiden sommighe, en 'tschijnt soo goed als waer,
Daer moet wat wesen, Dirck, dat ghij der af of by doet:
5 Bekent het, is 't niet wat van Alcumisterij?
Iae, vrienden, zeyt de vent, ghij hebt het schier geraden;
Het sweemter soo wat na; want ick ben onbeladen
De waerheit toe te staen, 'tis all Koe-misterij.
5. Feb.

Delitiae literarum3).
Τ ν γραμμ των διστ μοι π ντων δοκε
πιστολα , δοιπορ αι κα Β οι.
5. Febr.

Ex stobaeo4)+.
Wel zeid' een statigh mann
Wel dusent jaer voor desen,
'tLand sou geluckigh wesen
1)
2)
+
3)
4)
+

K.b., II, 372.
K.b., II, 319.
[krit] vs. 6 zeyt K.b.: sei
Het HS. is bij de Korenbloemen.
K.b., II, 320.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Bias. - vs. 5: Cleobulus.
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Wierd maer de wett gevreest gelyck als een Tijrann.
5 Een ander zei daer op, daer was een beter vreesen,
En heeft'er bij gesett,
De schande stond noch meer te vreesen als de Wett.
6. Feb.

Leed-korting5).
Gebeurt u stof van treuren
Als veeltyds kan gebeuren;

5) K.b., II, 320.
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Slickts' haestich door, gelijckm' een' dranck gebruyckt;
Het is een geck die'r lang aen smaeckt of ruijckt.
10. Feb.

Aen een' prediker1).
Ghij die daer staet en singt en met gemaeckte swieren
Uw' handen kunstich roert, die onkunst best sou stieren,
Onthoudt dit eens voor all, mijn goede Predick-heer,
Soo haest ghij u behaeght, behaegt ghij mij niet meer.
11. Feb.

[Fonteinen die wij te hoogh op dringen]

5

10

15

20

Fonteinen die wij te hoogh op dringen2)
En met gewelt willen op doen springen
Meer dan sij konnen by eigen kracht,
Die noijt met voordeel en werdt verkracht,
Verloopen schielick, en door 'tverloopen
Doen ons de giericheit dier bekoopen.
Mij dunckt het even alsoo vergaet
Wanneer behoefticheit vanden Staet
Den Ingeseten doet overschatten.
Men vatt licht mis met te veel te vatten,
En dien de schattingen overlaen
Moet, spyt syn selven, te rugge gaen,
Te rugge soo dat hij achter blijve.
'T is van myn selven niet dat ick schrijve,
Tot noch toe doen en verdraegh ick all
Wat mijns gelycke te dragen vall',
Maer sou men mij buyten mijns gelycken
Gedurigh willen verongelijcken,
Soo dien ick wijs te zijn en ick dien
Naer een goet heen komen om te sien.
11. Feb.

Grafschrift van een' clappeij3) +.
Hier light 'er een' in d'aerd gesteken
Die van haer' dagen sonder spreken
1) K.b., II, 320.
2) Ook in afschrift van andere hand met den titel: Op de overschattinghe.
De belastingen waren in 1667 zeer hoog in Holland en zouden het volgende jaar nog hooger
worden. (Aitzema, XIII, 187-189.)
3) K.b., II, 320.
+ [krit] In marg.: Ex Hispan.
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Noijt oogenblick en heeft geleeft:
En ofs' haer' spraeck noyt weer sal krijgen,
5 Sy kan in't Graf niet soo veel swijgen
Als s' inde Weerld gesproken heeft.
13. Feb.
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Dobbel geluck1).
Claes is sijn wijfje ter zielen gegaen:
Hij isser wel af, en hij isser wel aen.
16. Feb.

Van meester Dirck2).
Dirck is een eerlick mann, en soeckt niet als krackeel:
Scheelt dat niet wat te veel?
Neen, 'tis een Advocaet, en all sijn lust is kijven;
De besten Advocaet is als de booste wijven.
uit. (28) Feb.

Quaed op quaed3).
Stoott maer een schraele scheen het vell af; daer 's een open,
Daer all des lichaems quaed om seerst na toe sal loopen,
Om 'tzeer meer zeers te doen,
En met vergift te voe'n.
5 Komt ijemand ramp in Eer of Goed te wedervaren,
De wereld schiet'er toe, om 'tquade te beswaeren,
En d'aller scherpste sucht
Beswaert het met genucht.

Spade giericheit4)+.
'Kverstae de giericheit van oude lieden niet.
Van alle sotticheit diem' op de wereld siet,
Waer 't eene sonderling: meer Reisgelds te begeeren
Hoe meer de reise kort en min staet te verteeren.
16. Mart.

1) K.b., II, 320.
2) K.b., II, 320.
3) K.b., II, 321. Het versje heeft alleen het jaartal, maar staat in het HS. tusschen het vorige en
het volgende.
4) K.b., II, 321.
+ [krit] In marg.: Auaritia senilis quod sibi velit non intelligo. potest enim quidquid esse
absurdius quam, quo minus viae restat, eo plus viatici quaerere? Cic. de Senect.
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De niewe zee-straet van 's Gravenhage op Schevening5).
De Werelt gaet haer' gang, sij werrt en blijft aen 'twerren,
En 'tgaet mij in 'tgewerr als met de meeste sterren:

5) K.b., I, 397. Zie over de uitgaven de Inleiding, blz. XXIV. De eerste daar genoemde uitgave,
in 4o, wordt hier aangeduid als 1667a, de tweede, in 8o (er staat in de Inleiding ten onrechte
4o), als 1667b. In de uitgaven en ook in K.b. staat boven het gedicht: De Zee-straet.
Boven het HS. staat de datum: 1. Oct. 1666, onder vs. 994: 28. Nou., terwijl het gedicht den
12den Mei 1667 voltooid werd.
Reeds in 1653 had H. een plan ontworpen voor een ‘steenwegh’ naar Scheveningen, nadat
hij vroeger opmetingen had laten doen en berekeningen had gemaakt. (Vele van die papieren
bevinden zich bij No XLVIII der HSS.) Maar er werden zoo vele bezwaren geopperd, dat
H. voorloopig het plan moest opgeven. In 1662 vroeg Soetens nu bij de Staten van Holland
octrooi aan voor den aanleg van een vaart en straatweg; de Haagsche magistraat was er zeer
tegen, maar dacht aan de vroegere plannen van H., die nu voor den dag werden gehaald en
uitgevoerd. Den 5den Dec. 1665 was het werk voltooid. Zie over het tot stand komen van
den weg, Mr. D. Veegens in Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der
geschiedenis van 's Gravenhage, II, 1876, blz. 141-172.
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Mij dunckt, en ick geloov 't, daer is een order in,
Sy hebben elck haer' swier en haer' verscheiden sin:
Maer ick ontwerr het niet, en die 't haer onderwinden,
Ick sie sij roemen 't, maer ick twijffel of sij 't vinden.
Soo spaer ick wisse moeijt voor ongewisse Vrucht,
Ick besigh Son en Maen voor heldere genucht,
En Sterren voor soo veel haer' glinstering kan strecken
En mog'lick van soo verr wat goeds of quaeds verwecken,
Terwijl het and'ren lust te soecken nacht en dagh,
Waer door en wat sy doen, en wat elck wesen magh.
Het wereldsche beleidt van Landen en van Steden
Begaep ick even soo: ick houd't er voor, dat Reden
Haer Werre-garen twernt en ontwernt soo 'tbehoort:
Maer hoe dat twernen gaet, daer kom ick niet mé voort,
Noch tracht het niet te doen: ick kan de moeyte derven,
En leven sonder sorgh, om sonder schroom te sterven
Van quae Gemeentes klap, die blinde slagen slaet,
En keurt het overlegg der saken, nae 't vergaet.
Het schip zeilt, en ick mé: maer 't zee-volck kent Getijen,
En Wind en Weer; ick niet: veel min verstaen ick 'tglijen
Van min en meerder Wandt door Block en door Catroll.
Is 'tslechte zee, ick smaeck 't als and're: gaetse holl,
Ick draegh 't als andere, geduldigh still in 'tmidden
Van 'tstormighe gerucht help ick de Maets met bidden,
Dat God haer helper zij, en uijt mijn' arme kist
Met wat ick beter soo bestede dan verquist.
Doe 't mijn' beurt is geweest den Man te roer mijn' handen
Te leenen, daer hij quam te schepen of te landen,
Ded' ick het yverigh, en met deselve trouw
Die 'ck noch het Vaderland, als 'tzijn most, leesten souw.
Sijn Kind heb ick gedient soo lang het God liet leven,
Het Kinds-kind blyv ick bij, soo lang het God will geven
En 'tkind gedoogen sal: de Peerel van syn Erf
Staet, seghtmen, eenichsins op mijner diensten kerf:
En staet mij niet goed koop; vier mijner laeste jaeren
Door Hoven vol gewoel, door Bergen en door Baeren,
Door stormen en soet weer zijn even toegebracht
Om 't Kind syn eigendom te brengen in sijn' macht:
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Of 't menschen niet en de'en, God heeft het willen loonen,
God heeft het midden op den middagh willen kroonen.
Sints ben ick moe gewerrt; en 't voeght mij wel geseght;
Haelt, Heer, in rust en Vré uw' afgesloofden Knecht.
Nu my de Werelt kan en ick de Werelt derven,
Weest met mij op mijn End, en na mij met mijn' Erven.
Ick hebber, door uw' gunst, van kinds been in geplant
Wat deugd, wat wetenschap de dienst van 'tVaderland
Van sulcken eischen magh: men achte wat sij weten,
Men acht' het niet; mijn sorgh heeft sich in als gequeten,
En 'tqueecksel heeft sich self gequeten soo het most,
En manlijck uytgevoert dat ick wel had begost.
Terwijl ick 'tseggen gae, en dien slagh van gedachten
Of wel of qualick tracht in andere te smachten
En schudd mijn selven om, en soeck in mijn gemoet,
(Dat selden vrolick is als 't niet met all en doet
En niet altoos goed praets, niet altoos even lesigh)
Waer mé 't bey wel gesint te maken is en besigh,
Soo komt ghij meestendeel, mijn uyterste behaegh,
Mijn noijt volpresen, noijt half uijt gepresen Haegh
En opent mij de Milt; want, tegens all' de Wetten,
Natuer, van uw gesach, die lust en liefde pletten
Als 'top de hoofden sneewt, schijnt dese liefde groeijt,
Hoe mijn verloopen dagh meer na den avond spoeijt.
'K heb jong en achteloos, nu menigh jaer geleden,
Soo 't Kalf treedt in de Weij, all daer ick tré getreden,
Maer sonder gae te slaen in wat een Paradijs
Myn snoer gevallen was. Nu werd ick het soo wijs,
Dat, waer mij lust of last gevoert heeft, op mijn' daghen,
(Vraeght jonge lieden niet) mij geenerley behagen
In 'tkostelixte mall, in 't wijste moij, 'tgemoet
In 't minst en heeft geroert als mijn' Geboort-stadt doet.
Een jong hert, wel geraeckt van 'tschoon van sijn' beminde,
En keurt niet schoons bij haer in wat gewest hij 'tvinde:
Mijn oud hert, even soo, en werdt niet schoons verthoont
Dat schoon te noemen zij by waer het wierd en woont:
Ick kom van over zee, van uijt de warme landen
Die over-bueren zijn van d'Africaensche stranden,
En hebbe daer doorsocht, doorkropen en doortre'en,
Wat heerlijck, aengenaem en lieff'lijck was, of scheen;
Maer Oost of West thuijs best. O Thuijs van hooger waerde,
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Kost ick uw' wedergae niet vinden opder Aerde
Doen ick u laest verliet, waermede derv ick nu
Uw'n onlangs niewen glans verlijcken als met u?
Een' Land-stadt liet ick u, gedolven in uw' duijnen,
Gedoken in uw sand: waer zijn die witte kruijnen,
Waer is die dorre Clift, waer is dat steile droogh
Daer geen oogh over moght, m'en stonde Toren-hoogh?
Kan ick door Bergen sien, en sonder sand in d'oogen,
En sien ick Schevering, en ben ick niet bedrogen,
En sien ick 't door een' laen ten einde van syn' Straet?
O edel onderwint, o eer van stadt en staet,
Waer vind ick woorden uyt om u vol uyt te prijsen?
'K heb eertyds wat bestaen voor sotten, wat voor wijsen,
En wat voor een Voorhout, een Hofwijck of een' leur,
Hier weet ick wat noch hoe, hier dwael ick inde keur.
Der dingen is soo veel die 'k vinde te beschrijven,
Dat hoe 'k meer onderneem, hoe 'k min sie te bedrijven.
Mijn hand joockt niettemin, mijn' herssenen, mijn hert
En all wat met de hand in 't werck bewogen werdt.
Maer Hert en Herssenen zijn mijn' twee scherpste sporen,
Die thoonen mij mijn Haer, die brengen mij te voren
Hoe kort het overschot van mijne loop-baen is,
Hoe naer die uer kan zyn, die altoos soo gewiss
En soo onseker is, hoe 'ck stadigh heb te vreesen
Dat mij de laeste sonn dien morgen is geresen.
Den Hemel doe daer van wat des geschreven stae,
Dit Haspeltje moet af eer ick ontleven gae.
T en is van gisteren of heden niet begrepen,
Dat die den taeyen tré van door den Duijn te slepen
Soo verr verlichten kost, dat Haeghsche Burgerij
Vol adems, koel en droogh geraeckten op de Zij,
Een eewigh man sou zijn, diens salighe gedencken
Den Haegh en Schevering met Roosen sou beschencken.
Maer 'thiet onmogelijck, als all dat onbeproeft
Oneindelicken dwang van redenen behoeft.
Noch houdt geen' Reden steeck; men wil 'tniew sien en voelen:
Voor dat men 't voelt en siet, sietm' alle sinnen woelen
Om 'tvoor sot en verwaent te doemen, en 'tpapier
Daer 'tin beworpen staet verdoemen tot schoon Vier.
Wie dorst een stuckjen stael sijn schip, sijn goet, sijn leven,
Syn' wel en qualick-vaert, soo te beleiden geven
Als 't nu gegeven werdt? wie docht 'er dat een Steen
Dat stael begaven sou met oordeel, schier, en Re'en
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125 Om altyd even wijs en stevigh, vol bedaren
En onbeweeglickheit in alle wedervaren
(Dat menschen niet en doen) syn ooghwitt gae te slaen,
En sonder wanckelen recht uijt door zee te gaen?
De proef most Richter zijn; en nu zijn 'tsoo veel proeven
130 Datw'er geen' reden van noch soecken, noch behoeven.
Wie wist hoe Swavel, Kool en Steen-sout t'samen swoll,
Eer 't uijt een monicks hooft of uijt een duijvels hol
Ter werelt was gebracht? (waer 't in dat hol gebleven,
Wat souder dusenden, sints maer drij jaren, leven,
135 Wat vochtmen mannelick en sonder vuijl getier
Ten minsten in het diepst van 'twater vrij van vier,
En sonder Blixem-slagh te vreesen als van boven!)
Nu weetmen 't bij de proef, nu derftmen 't soo gelooven,
Als die geen' Hell en kent, en keurt de Waerheit vals,
140 Tot dat hij 'tvoel' en hebb den duijvel aenden hals.
Wien docht het voor niet lang waerschijnelick te wesen
Dat een man in een' dagh souw leveren te lesen
Daer aen een' menighte sich sat te lesen vond,
Dat in een' oogenblick een blad voll lett'ren stond
145 Daerop het scherpe Gift van wateren die bijten
En 't vinnigste metael doen splijten en verslijten
Geen' bijtens macht en heeft, soo dat de leck're tand
Van luije Monicken kon leven sonder hand,
En met de pen in 'tvier, haer lollen en haer lesen
150 Voor onbesorgden kost haer swaerste plicht sou wesen,
En datter nauwelix oud Linnen voor Papier
Genoegh verslijten sou, om dat onlesbaer vier
Van schrijvers te voldoen, die daghen lang en nachten
Haer selven pijnigen en ons met haer' gedachten,
155 Daer nu soo weinigh is te twijffelen aen 'tstuck,
Dat heel de wer'ld goed koop geraeckt is inden druck.
Soud 't van geleerde li'en niet zijn geseght, sij rasen,
Hadd' haerer een belooft met brockeltjens van Glasen
All' oogen, jong of oud, soo stercken hulp te bien
160 Dats' alle verr naerbij gedwongen souden sien,
En Delft en Rotterdam tot voorden Haegh bescheiden,
En schier geen onderweegh begrijpen tuschen beiden,
En reisen Hemel-hoog, en seggen inde Maen
Schier hoe de menschen zijn die langs de huijsen gaen?
165 'T is niettemin geluckt, en mog'lick niet ten ende;
Wie weet waer God begeert dat dat bestaen belende,
En hoe veel naerder hij sal dooghen ons gesicht
Bij, daer wij henen gaen, den oorsprong van het licht?
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Had ijemant oijt gewacht dat yemant in ons' dagen
170 De Son soo na sou gaen, dat eens het eewigh klagen
Van ontrouw rader-werck ten einde wesen sou,
En geen meer twyffeling aen Veer of wicht en Touw?
Siet, wij besitten 't soo als 'tniet en was te hopen;
Men houd' het mij te goe, derv ick mij Groot-vaer doopen
175 Van d'allom lieve konst. Hij diese heeft versint
Is mijn afsetteling; soo is sij mijn Kinds kint.
En s'is noch in haer groeij, en sal wel kloecker werden,
Kan 't des versinners draet van leven noch wat herden,
En will boos Engeland eens luijsteren na Vre,
180 'S Lands liefde voert hem wel tot inde zilte zee,
Om zeeluij t'ondergaen, en 'tvoordeel aen te wijsen
Van 'tgeen de lieden nu maer voor wat geestighs prijsen,
En stellen haer soo vast (dat noijt en is gehoort)
Een Oost en Wester punt als dat van Zuyd en Noord.
185
'T hiet all onvindelick wat ick dus lang verhale,
En wat ick preecken moght, men hiel geen' ander tale
Van Haegh en Zee aeneen te knoopen met een' wegh;
De weerklanck van mijn wegh en was niet als, wegh, wegh,
En op, Aen een, sloegh Neen. en 'twaren siecke droomen:
190 Wat moght ick mijmeren, daer kost geen deegh af komen.
Het sand vermeesteren met een' gebacken baen,
Waer, om begaen, niet vreemd, maer ydel, om bestaen.
Was ick een Hagenaer, en kenden ick ons sand niet,
En had ick noyt gelett hoe 't even over 'tland schiet
195 Als Aetna met sijn' asch, van onderen geterght
Door d' ingeslopen zee, of 't Napelsche geberght?
Had ick geen' heughenis van onse Winter vlaghen?
'Khad heden wat gewrocht; men sou mij mergen vraghen,
Waer is die harde wegh, die klaere Klinckaert heen?
200
Met sulcken lossen Sand, en wel soo lossen re'en
Vielm' oud en jong op 'tlijf. Ick poogde mij te weeren,
Ick pleitte, sand was sand, sand quam, en sand kost keeren,
'T en was noch Steen noch Stael, en soo 't, als stael of steen,
Daer 't eens gedreven was gepackt waer over een,
205 Dat Haegh en Schevening van over langhe jaren
Onwedernaeckelick van een gescheiden waeren
Met spijtiger Geberght en naerder aen de locht
Dan daer den Africaen sijn' legers over brocht.
Dat onse Heuvelen best schenen te gelijcken
210 Het dagelixe lot van Armen en van Rijcken,
Altoos in 't ongewiss, na 'tstormen van den tyd,
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Dan weeldrigh en vol op, dan kael en alles quijt.
Maer pleiten gingh niet aen: men leende mij geen' ooren,
Daer 't sinnelixt geweld van Reden in kon booren;
Onreden stondt 'er voor, en onmacht, mogelijck,
Van mijn' te weecke tong, of des' en die, gelijck.
Soo maeckten ick meer zeils, en paste schoot te vieren,
Om, in Tij, maer voor wind, mijn' haven te bestieren.
Ick kende mijn' onkund' en mijn' onmondicheit,
En hoopte dat mijn' hand wat bondigher bescheit
En meerder nadruck soud' en meerder indruck geven,
Ten minsten het Geschrift den schrijver overleven,
En als ick wegh sou zijn, een vroom man mogelijck
Van herten seggen sou, die brodder had gelijck.
Dat hebben se voor uyt, Papieren; langer leven
Als die haer 'tleven gaf, sijn' kind'ren, sijn' naneven
En 'tuijterste geslacht; wanneer die lang verbij
En rott zijn in haer Graf, soo gaen Papieren vrij.
Danck hebben de goe li'en die s' eerst te voorschijn brachten,
Die Gall, dat Coperoot, dat Linnen en die Schachten
Daer door de sterf'lickheit haer selven overleeft,
En van 'tonsterffelick wat voorsmaecks heeft en geeft.
O dooden die soo leeft, en, na dit halve sterven,
De gansche Wereld roept om van uw goet te erven,
(Want of dat goed geruckt, gepluckt, geeigent wordt
Bij dusenden, soo valt den inboel noijt te kort)
O dooden die noch zijt, o Boecken die ick eere,
En soo gemackelick en soo geern mé verkeere,
Hoe komt ghij mij te stae, dien 't ydele gerucht
Van dagelyx geklapp noch vreught en geeft noch vrucht?
Waer ick mij henen wend', ick vind mijn' arme ooren
Soo veel onlydelix gedwongen aen te hooren,
Dat ick het schouw en vlucht, en bergh mij onder u.
Want schoon de Werelt eer niet wijser waer als nu,
(Ick vrees sij was 't nochtans, en sie geen' sterren lichten
Dien 't voor die van eertijts niet toe en stae te swichten)
Dit weet ick, wat Papier bevolen is geweest
Was sekerlyck de vrucht van een' bedaerden geest.
Die schrijver satt 'er toe, en waer het in 'tvermogen
Van syn vernuft geweest sijn selven t'overpoogen,
En doen meer dan hij deed' en beter dan hij schreef,
Het hadd in 'twitt gestaen: de schael hing recht en scheef,
En wipte menighmael ter slincker en ter rechter,
Eer hij, sijn eigen Roe, sijn eighen scherpe Rechter,
Het vonnis vellen dorst, en seggen eens op 'tlest,
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Ick weet het nauwer niet te siften, dit's mijn best.
Hoe anders, Hemelen, sien w' ons de hoofden breken
Bij menschen, meestendeel, die metter haest eerst spreken
En dan bedencken! volck, dat ons bij loss gevall
Haer' wilde tael toebraeckt, en woorden bij 'tgetal,
Geen' reden bij 'tgewicht met reden en manieren
Will noch weet voor te doen, noch will, noch kan vertieren.
Want kunnen hoeft sijn' tyd, syn stae, syn' overslagh.
Oock is mij onbewust wat stercker geest vermagh.
Mijn swacke werckt soo traegh op wat hij heeft te wercken,
Verbystert sich soo licht in watter staet te mercken
Van 'tgeen' bij rappe lien en rapper tongen wordt
Met beckens, mogelick met emmers uytgestort,
Dat mij, dien 't lam gesegh of sluijmeren of geewen,
Of walgen doet op 'tlest, mij brenght het snelle schreewen
Van scherpe kakelaers in onmacht van begrip;
En 'tfynste gae ick quijt, als tuschen Kaeij en Schip.
Is 'tvreemt dat mij doo li'en haer' blad'ren best behagen?
'T zijn bladeren vol fruijt: en doo li'en derv' ick vragen,
En vragen vraegh op vraegh, wie, wat, waerom en hoe,
En wat ick vraegh en vraegh, sy werden quaet noch moe.
Mijn leser is 'thier bey, soo 'ck lichtelick vermoede:
Oock voeld' ick 't komen; maer men houd' het mij te goede,
Daer viel geen houden aen: als 't hert van onderen
Aen 'tblixemen geraeckt, wil 't boven donderen:
Genegentheit slaet door, en is niet meer te dwingen
Als in eens vryers mond het spreken en het singen
Van die syn hert besitt. En, Leser, weest vast blij,
'T sal wel gevochten zijn, geraeckt ghij hier mé vrij.
'Kheb mij ten deel voldaen: om op mijn pad te keeren,
Als ick geen herten sagh met seggen te bekeeren,
Bestond ick 't met die Pen, die, als 'tmij heeft belieft,
Mijn schrijvens onderwind niet nood en heeft gerieft.
Ick bracht mijn leger uijt en stelde 't in slaghoorden,
Slaghoorden op papier van geen' onduytsche woorden,
En plaetsten yeder een, soo veel en verr mij docht,
Daer 't slaend' of weerende ten besten gelden moght.
'K zey, Scheveninger straet was een bestaen vol eeren,
En geen soo heerlick om 's lands luijster te vermeeren,
En dan den luijster van dien luijster, onsen Haegh,
Ia mijnen vande Wiegh, daer ick mijn' roem op draegh.
Ick zeide, geen vermaeck van alle de vermaecken
Van in en om den Haegh en soude dit genaken.
Ick zeide, geen gemack en waer soo wel besteedt
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300 Als om arm Schevening te helpen uijt het sweet.
Ick zeij, gewisse winst was uijt het werck te malen,
En, quam het op de baen, hoe en waer soumen 't halen?
Mijn' armoed stondt'er voor, ick wou de man wel zijn,
Soo geen' Bors op en wou, men socht het inde mijn',
305 Op redelick bespreck, dat niemant sou beswaren,
En doen mij schad' ontgaen, en noch wat oversparen.
Maer om geen eigen-baet te schijnen na te gaen,
Ontleedd' ick 'theel geheim van all mijn overslaen,
En gaf het Stadt en Staet, en wie het waer, te kiesen,
310 Bij mogelick gewinn geen mogelick verliesen.
All watter tegen viel te dencken, wierp ick neer,
En blies 'tgewichtigste daer henen als een' veer.
Ten overvloet verscheen het scherpst van mijn' Geweeren.
Ick socht het ongeloof met dichten te bekeeren:
315 Dit wist ick by de proef, dat rijmens soete macht
Veel' herten, meer als dwang van redenen, verkracht.
'T gedicht is als de wind door een Trompett gedreven,
De nauwte geeft hem 'tscherp, en een veel sneller sweven
Dan of de selve wind vloogh door een' open locht:
320 Dus had ick alles in een bondelken gebrocht:
‘Waer 't niet als Eerlyck, niet als Voorderlijck alleen,
‘Niet als vermakelyck, daer voor hier werdt gestreden,
‘Mijn seggen waer gegrondt: Ia kiest van drijen een,
‘In een van drijen is voll overwicht van reden.
325 ‘Hoe blijfter dan ijet Goeds, yet Doenlyx ongedaen,
‘Daer Eer, en Voordeel, en Vermaeck te samen gaen?
Dit roerde sommighe, die 'ck mede scheen te slepen:
Maer daer het gelden most en wierd het niet begrepen.
Geeft goede drancken in; en blyft des wel gewis,
330 Haer werck en doet geen werck eer 'tzeer aen 'trijpen is.
De Kindren weten tyd van knickeren en koten,
En, sonder Almanack, en is 'thaer noijt ontschoten
Wanneer 't goed knickeren, wanneer 't goed koten wordt:
Soo lang schiet alle kracht van redenen te kort.
335 Tijd doet, en Tijd doet niet, Tijd geeft, en wil niet geven:
All wie wat goeds versint magh 't niet altoos beleven.
Geen dingh en werdt verkracht; daer hoort wat rijpens toe,
Soo langhe staet men still en loopt sijn selven moe.
Soo lagh die Mispel daer, en scheen te moeten rotten
340 Eers' eetbaer werden sou. Het meer en minder spotten
Van meest onkundighe stond ick geduldigh uyt:
Ick kostse laten doen, 'ten gingh niet door de huijt.
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Daer is geen' gaere spijs voor magen die het woelen
Van scherpen etens lust van binnen niet en voelen:
Haer walghen maeckte mij noch ijverloos, noch gram;
Myn' Tafel bleef gedeckt, om of haer honger quam.
Door eene twijffeling weet ick mij niet te redden:
Neemt redeloos Gediert; ick weet, en derv het wedden,
Het neemt gewilligh aen wat hem te stade kom,
Stelt het sijn oorboor voor, 'ten sendt het niet weerom.
Wat lett de menschlickheit? wij, redelicke dieren,
Waer halen wij van daen d'uijtsinnighe manieren
Van, wat ons werdt verboôn, te willen met gewelt,
En wat ons werdt geboon en vriendlick voorgestelt
Te haten en te vlien: ick meen het is te halen
Uijt d'eerste Appel-schuld, die wij soo dier betalen,
Dat elck genegen is 'tverboden na te gaen:
Maer waerom tasten wij 'tgebodene traegh aen?
Geleerder volck als ick, 'k laet u den knoop bevolen:
Als gh' hem ontbonden hebt, soo vraegh ick noch uw' scholen,
Hoe komt het ydel niew bij menschen soo bemint,
En tot een dienstigh niew elck een soo ongesint?
Daer hoeft maer eenen droom van dertele geburen
Die onse kleederen by dagen en bij uren
Aen niewe snippren sny, van d'een aen d'and'ren dagh
En sietmen der niet uyt gelijck men gistren sagh.
Spreeckt van huijs-backen niew, van ingeboren vonden,
Daer hooren jaeren toe eers' ijemant konnen monden.
En dit 's mijn lot geweest: nae langer jaren tyd
Verloste 'tvaderland sijn selven van 'tverwijt
Van all te traghen sucht tot niewe nutticheden,
Of nutte niewicheit: allengskens wierd het reden
Dat altyd reden was, maer soo niet heeten moght,
Doe 'tongesiene kind ter wereld wierd gebrocht.
Men socht het inde wiegh daer 'teertyds was geboren;
'T en wasser niet te sien: men wou den vader hooren;
Hij was veel mijlen verr van 't Noorden omde Zuijd,
Maer met beleeft geweld van Brieven vondm' hem uijt.
Wat sou daer tegen staen? all 'tvorighe verachten
Verachten ick soo geern als droomighe gedachten,
En altyd was 't mij lief, altoos quam 't mij te pas
'S Lands dienst te voorderen met wat ick wist of was;
En die sich emmermeer daerin dorst laten soecken,
Verdiende noijt Rapier te handelen of Boecken.
Gebrack 't aen sleutelen, smits haeckwerck quam te- baet,
Om Cassen op te doen daer Scheveninger Straet
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Niet in het sand en lagh, maer in papier begraven,
Met all den ommeslagh die haer mijn' sorgen gaven,
En 'tsprekende Papier wierd soo beleeft onthaelt
Als vriendelick verschaft; daer was ick me'e betaelt.
'T gevolgh was soo wij 't sien: wel zij de wijse Raden,
Die 'tkind verheerlickten met meer en meer cieraden.
Sij zijn soo geestich, soo voorsichtelick besteedt,
Dat die het niet en looft niet loffelix en weet.
Men damt Rivieren in met wederzijdsche Dijcken
Om dollen overvloed van wateren t'ontwijcken.
Hier werdt den overloop van beest en onverlaet
Met dijcken wederzyds gehouden vande Straet.
Wat is uw ongemack, bedillers, in 'tbekrammen
Van 't uytsicht van eertijts, wat doen u groene dammen
Voor overlast in 'toogh; zijt ghij den dorren duijn
Van ouds niet moe gesien, en kan u geenen Tuijn,
Geen enckel wandel-pad volkomentlick behagen,
Soo gh' aen dat wandel-pad geen' lijst en vindt van Haghen,
Van Haghen daer veeltyds geen ander nut af kom'
Dan dats' u moeyelick onduyst'ren Kruyd en Blom?
En is het daer soo goed het schoon gesicht te weeren,
En is het hier soo quaed het leelicke t'onbeeren?
Lydt met beleeft gedult wat hier te lyden is,
Dewijl dit lydens end niet als verblyden is.
'T zijn gunsten die m' u doet; aenvaerdtse maer ten beste:
Onwijse gaen ondiep, wel-wijse sien op 'tleste.
Maer neemt, de wandeling en vall' u niet te soet;
Wij weten, hooft voor hooft, dat elck eens sterven moet,
En van dat sterven sprack een wijs' in oude dagen,
Is 't sterven niet te swaer, soo kan ick 't licht verdragen,
Soo 'tswaer om dragen is, ten minsten is het kort,
En dat 's deselve troost die hier gegeven wordt.
Twee vierden van een' uer zijn haestigh omgeloopen.
Wie sou voor dat verdriet die vreughd niet willen koopen,
Van door d'onlusticheit van een' benauwden Pand
Syn adem rijckelick te scheppen op een strand?
Is 't niet genoech gesorght voor all wat u kan deeren?
De Son, die boose Son, heeftm' u gesocht te keeren,
En siet de schaduw komt van menigh groenen tack,
Die in geen' lange wijl sal groeijen tot een dack.
Gebreeckt 'er noch meer sorghs, en schrickt ghij voor de Winden?
Die sullen oock eer lang haer' krachten in sien binden,
Eer langhe staet die straet gemantelt op een' rij
Met drijmael dobblen Elst aen d'een' en d'ander' zij.
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Meer waer te veel begeert, daer meer niet is te wenschen.
Maer heb ick 't uijt een' droom, arm' Scheveninger menschen,
Of is 't u uijt den mond gevallen, 'tweeldrigh woord,
Daer van ick, schrickende, het galmen heb gehoort?
Is 'twel gelooffelick dat oijt in uw' gedachten
Gedachten zyn gegroeyt van opspraeck en van klachten,
Als oftmen u, eilaes, groot leed had aengedaen,
Als gh' over klinckertjens verbonden wierdt te gaen,
En slijten Schoen, of Kous, of Kousseloose voeten,
Die in 'tbekende sand geen' Keijen en ontmoetten,
En veel min distelen, en slangen allerminst,
Soo dat u 'tniewe pad verlies bood, maer geen' winst.
Zee-buren, arm geslacht tot slavernij geboren,
Was u dat seggen ernst, soo moet ghij ernstich hooren,
Wat ick in ernst verhael en u te hooren staet:
Uw' voeten hebben mij gebracht op dese straet;
Uw' hoofden oock niet min: in tyden en ontijden
Sagh ick haer' drachten aen met weeck'lick medelijden,
En mij en docht de sonn soo klaer niet opden noen
Als dat elck schuldigh was u wat onthefs te doen.
Daer deden 't met haer' Bors, en, mogelick, van desen,
Als 'tpas gegeven heeft, heb ick wel willen wesen:
Maer uw' noodsaecklickheit te keeren in vermaeck,
En uwen last in lust, hiel ick een' beter' saeck.
Ey sluijt uw' herten voor ondanckbare gedachten.
Ghij waert het, Kinderen, daer ickse minst af wachten,
En over Cous en Schoen en blooten Voet en all
Zijt ghij met mij t'onvre'en, 'tis onverdiende gall;
'T was dobbel wel gemeent, en beter uytgevallen.
Denckt hoe ghij zijt en waert, het moet u wel gevallen.
Scheelt singen uyt de borst, en stenen niet van een,
En dribblen over straet van door heet sand te kne'en?
Gaet dribblen naer de Merckt en komt al singend' weder:
Valt u den Hemel hard met hard en onsoet weder,
Het hard dat onder light versacht dat boven drijft,
Soo dat het eene hard het andere verdrijft.
Het sachte pad viel hard, daer valt geen seggen tegen,
Nu valt het harde sacht: gedenckt eens wat een segen,
Dat u de volle mand min onder wegen weegh'
Dan die ghij door het sand na huijs droeght licht en leegh.
Wijckt ijemand onder u noch voor Gevoel noch Reden,
En noemt hij met gewelt sijn oude liefflick treden,
Syn niew onlydelick; hoort, Wijven, 'tgaet u aen,
De duijnkant staet u vrij, ghij mooght hem wel begaen,
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475 Gaet douwter door en door, het is een soet vermaecken:
Maer, waer ick in 'tbewint, men soud u hier bewaecken,
En quaemt ghij eens de Straet te roeren met een' voet,
Men keurde mand en Visch den Tollenaer verboett.
Ghij, goede Tollenaer, die sluyten en ontsluijten
480 Wel-wettelick verkoopt voor stuijvers en voor duijten,
Past op uw eigen recht, tolt alle Wiel en Been;
Maer onder Been en Wiel laet Schevening met vre'en:
De wel-besteedde gunst en maghm' haer niet besnijden.
Oock sal u noyt gebreck van Wandelen en Rijden,
485 Van gins en weder-reis bejegenen, soo lang
Als 't woeste Noorder-nat sal woelen tegen 'tstrang.
Maer, wilt ghij tuschen ons' vier oogen en vier ooren
Een' niewen overslagh van wat meer voordeels hooren?
Een' onbesproken winst staet alle neering vrij:
490 Dus trachten ick mijn' Pacht te bet'ren, raeckten 'tmij.
De zee geeft wonderen: sy sendt ons groote Vissen:
Elck isser u een waerd, dat sal u selden missen:
Sij voert ons Schepen toe, dan heel, dan half vergaen:
Daer moet den Haegh op uijt; 'ten kan u niet ontstaen.
495 Sij sendt ons het geluijt van droeve zee-gevechten:
Daer will een ijeder heen met kinderen en knechten.
Men haet dat donderen en langhe zijn wy 't moe,
Noch wilder yeder eens bekommering na toe.
Iae 'tkan u lichtelick meer heughen als verveelen
500 Wat onse fiere Buert haer' drijvende Casteelen
U hebben aengevoert voor Kyck-geld over hoop,
(God gunn' u selden kans van sulcken overloop)
Maer Vloten en Gevecht, en groote Visch en Wracken
En zijn van geen gevolgh, maer seldsam' ongemacken.
505 Ick denck op 't dagelix verlichten van uw pacht,
En, soo ick niet en dool, dus hebt ghij 't in uw' macht:
Het minste niew gerucht kan ons ten Haegh uijt drijven:
Saeijt soete tijdingen van niewe tyd-verdrijven,
Doet spreken onder 'tvolck van weddingen op 'tstrandt
510 Om prijzen aengestelt op allerhanden trant,
En huert 'er loopers toe te Voet, te Paerd, te wagen;
'T verschot sal minder zijn als wat de Toll kan dragen.
'K heb Londen leegh gesien (arm Londen, nu soo leegh!)
Om d'ongemeene maer, die 't in syn' straten kreegh,
515 Van diere weddingen op een' verwaende deeren
Die 'trappe Mannevolck sijn roemen af wou leeren,
En loopen een verbij die vande rapste was:

+ [krit] vs. 483 maghm' haer 1667a: maghmen 't - vs. 499 kan 1667a: kon - vs. 505 op 't het
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Dat haelde dusenden uijt dusenden haer' tass,
En noch meer dusenden ontliepen werck en huijsen
Om 't wedspel bij te zijn. Wat soudt ghij oortjens pluijsen,
Wat all Toll-dubbeltjens; gaf u den Hemel in
Somtyds ijet voor te slaen van dien of and'ren sin!
Indien die vreughd verslijt, denckt weer op vreemder vonden
Die 'tvolck, of om haer niew, of om haer' waerde monden.
Brenght Wagens onder zeil: daer leeft 'er noch wel een,
Betakelt bij Stevin en van sijn' Vorst bere'en:
Ick gev' u niet alleen mijn' Hagenaers te wachten;
Heel Delft, heel Rotterdam sal Ross en Rad bevrachten,
Om 'toud-niew wonderwerck te soecken op het strand
Daer 't een Suyd-weste storm doe vliegen over 'tsand.
Maer ghij, schoon Haegsch gedrocht, ghij danten en ghij quanten,
Die niet als om 't Voorhout en weet te lanterfanten,
't Voorhout, die Kalverstraet, daer yeder brengt te Mert
't Iong goed dat niet genoegh op stall gesocht en werdt,
Werdt ghij niet wervelsieck van dat mall molemalen,
Werdt het u niet van noo den a'em eens op te halen,
In plaetse van die ronde, in een' gestreckte laen,
Die naer het oud Voorhout sijn' eer begint te staen?
Wat soeckt ghij in 't Voorhout? (want die u sien en hooren,
Komt dat lang draeijen voor, als waerder wat verloren
Dat niet te vinden is) wat soeckt ghij? niet met all.
Ey, wendt na Schevening; daer is noch Bergh noch dall
Dat uw gemack verstoor' en uw' Gelasen Kassen
En vindend'er noch Asch, noch Slijck, noch Puijn, noch plassen.
En light 'er sand gestroijt, de Klinckertjens te baet,
Soo veel verlicht men u 'tgerommel van de straet.
Daer hoort geen swijgen toe; hebt ghij wat soets te praten,
Ghij hebt het hier noch min als in 'tVoorhout te laten,
Danck hebbe d'open baen en d'onbedompte lucht:
Noch meerder is 'tverschill van des' en die genucht:
Daer ginght ghij nergens heen, waer sult ghij hier belenden,
Op 't heerlicke gesicht van een van 's Werelds enden,
Daer 'tronde van de locht aen 'tplatt-rond van de zee
Soo dicht schijnt aengewelft, als warense geen twee.
Vindt ghij de Golven vlack en still en ongeresen,
Slaet allen voorvall gae, maer past voor all op desen,
Ghij, Vrijers, praets gesint, het is uw rechte slagh,
Verthoont uw' Ioffertjens, hoe lieffelick 'tgelach
Van 'tsoete weder is; hoe grouwelick daertegen
Het bruijssen van de Zee in baren opgestegen;
En seght haer, Kinderen, dus gaet het t'uwent mé,
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Ghij kunt soo vriendlick en soo suer sien als de Zee.
Maer lett eens op 'tverschill van 't een en 'tander wesen,
Ghij sult ons altoos soet, en noijt bars willen wesen.
Lacht, lieve schepselen, en neemt uw voordeel waer,
Wij soecken 't, jae, voor ons, maer 'tgaet u vrij wat na'er.
Daer staet geen schoon soo vast, 'ten kan sich wel ontcieren,
Dat hangt aen meer en min bevallijcke manieren;
'T en is geen' schoone vrouw die suer siet op een man,
'T en is geen' leelicke die vriend'lyck wesen kan.
Is 'twijser onderhout dat ghij hebt uijt te houwen
Bij vracht van meerder ernst; seght, Mannen, en seght, Vrouwen;
Siet ghy dat Water wel? thans siet ghij 't soo niet meer.
Voor middagh ging 't te rugg, van avond komt het weer,
En mergen soo weerom; en dat en sal niet enden
Voor dat ons die 't soo schiep het laeste vier sal senden.
Wat stellen wij ons hert op voor of tegenspoet?
In all het Wereltsche gaet even sulcken Vloet,
En sulcken Ebb te rugg: siet Menschen, Huijsen, Staten
En Coninghrijcken aen: daer is geen toeverlaten
Op evenstandicheit; die schael moet op en neer.
Die nu meent vast te staen valt morgen wel om veer.
Het Huijs dat heden bloeijt zij merghen op sijn' hoede
Voor onvoorsienen slagh die 't om stoot' of verwoede.
Wij hoeven geen bewijs van heel en half gesont,
Dat ijeder lichtelick door all sijn leven vond.
De Rycken waggelen, de Conincklycke Steden,
En diemen gisteren sagh staen, waer zyn sij heden?
Soo draeyt der dingen Rad, en die dat stuijten will
Sat' beter op sijn' rust en hiel sijn' handen still.
Als 't lang gekruijt sal zijn, ten Oosten of ten Westen,
Naer 't Sonn' en Windt gedooght, langs des' ons' buijten-vesten,
Daer van men heel die zee de Grachten heeten magh,
Sult ghij noch lichtelick een steertjen vanden dagh
Aen beter oeffening van moe-geseten leden
(Want alle veel verveelt) met Wandelen besteden.
En vreest hier Slyck noch Stof, jong Volckje, nett geschoeijt,
Of, als ick 't seggen magh, moetwilligh soo geboeijt,
Dat gheen' Gevanghene meer lyden in haer' holen
Het droevighe vernacht van donckere gijolen;
Treedt af; daer light een Vloer van witt sand, daer den Haegh
Syn' beste Cameren mé moij maeckt alle daegh.
En treedt gerustich toe, moij' meissjes; 't mall vermaken
Daerm' uw' Vrouw Moedertjens den zeekant om de'e laken
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605 Is lang in ongebruijck; daer valt niet meer te doen
Aen dolle spoelerij van vrouwe-Cous of Schoen.
De Wereld, seghtmen ons, wordt alle daegh wat booser;
En 'tis waerschijnelijck: ten minsten wordt sij looser;
Ten minsten weetmen nu wat beter alsmen placht,
610 Dat twee li'en leed te doen, all waer 'tmaer met gedacht,
Sijn selven en sijn' vriend, is hapering van sinnen:
Hoe veel min schickt het sich van Vrienden tot Vriendinnen,
Die m' eertyds handelden als warens' inde pijn,
Die menschen overkomt, van Honden doll fenijn.
615 Die doopers, soo mij dunckt, verdienden self het doopen,
Soo sotten waerdigh zijn haer' sotheit te bekoopen,
En, diese nu sagh doen dat doe soo geestich stond,
Sou seggen, daer 's vergift aen 'twercken van een' Hond.
Maer beter besigheit kan u den Tijd wegh helpen:
620 Raept Schelpen, die het lust: en seght niet, 'T zijn maer schelpen:
Neemt eene letter uijt, 'tzijn Schepen, en gewiss
Dat yeder schelp wel eer een scheepje was voll viss,
Ia schell-viss, die sijn' schell, dat is syn Huijs, ten lesten
Moe levens, heeft geruijmt, en gaf het ons ten besten.
625 Het meer of minder groot en doet niet tot de waerd',
Daer swemt Gediert in zee, daer gaet'es over d'aerd'
Van ongelycke form: een Walvisch bij een Haring
Maeckt machtigh onderscheit; een Mier die aen een haer hing
En woegh het haer niet door; wat meent een Oliphant?
630 Hij is, gelijck die Mier, een maecksel van Gods hand,
En beij' die maeckselen voll van gelijcke Wond'ren:
Geheimen die de Konst heeft onlangs op doen dond'ren,
Als s' ons' onkundicheit, door kleine stuckjens Glas
Als in een' Werlt gevoert daer niemand oijt en was,
635 Heeft schepselen ondeckt en door en door doen kijcken,
Die voor de machtigste ter Werelt niet en wijcken
In onbegrijplickheit van leden en gewricht,
Maer in 'tverschill alleen van omloop en gewicht.
Siet wat all wonderwercks wij achteloos vertreden,
640 En of al 'tmenschelick vernuft, met all' de reden
Daer 'tsich af roemen magh, een schelpken machtigh is,

+ [krit] Bij vs. 636 in het HS. in marg.: In his tam paruis, atque tam nullis, quae ratio, quanta
vis, quam inextricabilis perspectio! Plin. lib. 11. c. 1. Turrigeros Elephantorum miramur
humeros, Taurorum colla, et truces in sublime jactus; Tigrium rapinas, et Leonum jubas,
cum rerum Natura nusquam magis, quam in minimis, tota sit. Quapropter quaeso, ne haec
legentes, quoniam ex his spernunt multa, etiam relata fastidio damnent, cum in contemplatione
naturae nihil possit videri supervacuum. Id. Ibid.
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Een schelpen Horentje te bouwen daer een Viss
Syn leventjen in bergh' voor groote die het jagen:
Och of wij op 'tbesteck van dees' gebouwtjens sagen,
Hoe wisten wij ons self te huijsen in 'tgemack
Van geen te ruijmen en van geen te nauwen dack.
Elck Vissjen past in 't zijn, daer hadden wij te leeren
De rechte regelen van Huijsing en van Kleeren:
Te ruijm en schickt sich niet, te nauw valt suer en bang,
De middelmaet en lijdt noch floddering, noch dwang.
Waer ick een sprekend Beest ('tscheelt weinigh, sult ghij seggen)
Een sprekend Vissien maer, 'kwist veel meer uyt te leggen,
En bet're lessen veel, dan nu zijn uijtgeleit,
Of uijt te leggen zijn: Ick vraeghde, Knecht of Meit,
Van meer en minder slag, en Ioffertjens en Heertjens,
Werdt ghij noyt spiegel-wijs aen onse Schelpe kleertjens,
En sult ghij noyt verstaen hoe redelicken ding
't Standvastigh Wesen is bij sta'ghe wanckeling?
Hoe lang mishagen u de wetten vanden Hemel,
En haer schoon Even-eens bij 's Werelds kindsch gewemel?
Hoe lang en derft ghij niet gesien zyn, soete li'en,
Soo ghij soo weinigh tyds voor desen wierdt gesien?
Hoe lange sult ghij noch uw' niewste vonden prijsen,
En die van gisteren verfoeyen en verwijsen?
Wij wierden eens gekleedt, en blijven 't soo altyd,
Ghij brengt u met gewelt in eigen spott en spijt.
Van daegh versnippert ghij uw goed aen Rock en Mouwen,
Daer strax niet op en volght als meesterlick berouwen,
Met een neuswijse waen van altoos bet en bet
Te weten hoe het hoort, en dan een' niewe Wett
In versche Fransche tael arm Holland voorgelesen;
Een' staelen wett? o jae, die merghen stroo sal wesen.
Wat deed de Schepper wel, die 'tSchepsel Neus en Mond,
En Oor en Oogen-paer elck hechtten aen sijn' grond,
En hiet staen daer sij staen, en blijven soo sy stonden!
Licht saghmen, sonder dat, hier Ooghen en daer Monden,
Hier Ooren, daer een' Neus van daegh uijt sijn gelidt,
En mergen mogelick vergunt sijn oud besitt,
Naer de Parijsche Beurs haer' wissel-brieven meldden;
Want daer aen hangt uw heil, en die 't soo niet en stelden
Souw voor een wangeboort verschijnen op het pad.
Denckt huyden, tot een' proef, hoe schoon een Ioffer sat
Die gheen Cometen-staert en sleepte langs de vloeren,
En dweildese schoon op: 'ksiet eerlicke, 'k siet hoeren,
'Ksie 't tot de Kind'ren doen; en, hoe 'cker meer op lett,
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Hoe 'ck min bevroeden kan, wat regel en wat wett
De Menschen beestigh maeckt, wat oordeel haer, wat reden
Met staert-stof overlaedt. noch is het vande leden
Die Beesten noodigh zijn, haer Staert is als haer Roer,
En als haer' hand veeltyds; maer, lieve flodder-moer,
Wat doet ghij met uw staert, wat hebtgh'er mee te stieren,
Uw schip van ydelheit? O Tijden, o Manieren!
De Rocken wegen u, en dies' u eerst aen trock
Verdiende weinigh dancks, en knoopt ghij Rock aen Rock?
Maer knoopt ghij lock aen lock (want dit's een ander toontje,
En dat wat hoogher luydt)? Hoort hier, ghij jonghe schoontje,
Wat sitt ghij daer en krult? is 'teigen goed, of leen,
Of aengekochte waer? Ick vrees voor een van tween,
En dat of Galgh of Rad noch met de koppen proncken
Daer dese krulletjens aen hoorden, eerse stoncken.
Siet waer ghij moy me'e zijt, en of oyt eenigh Beest
Met roof-goed, Haer of Pluijm, behangen zij geweest.
Dit raeckt de Meissjes, ja, met haer' oneigen Vlechtjens,
Maer 'traeckt uw' rekening wat nader, soete Knechtjens,
Die twee mael dieven werdt, en eerst u selfs berooft
Van wat uw erfdeel was, en dan een anders hoofd.
Wat zyt ghij, Meid of Knecht? Waer 'tniet aen Keurs of Broecken,
Ick wist geen' Mannetiens van Wijfjens uyt te soecken,
En als ick soecken souw, waer vond ick Neus of Mond,
Soo doncker staens' in 'tholl van een' bekrulden grond.
Noch schortter wat, om ons ter deegh te doen verwijven:
Waer magh de kleverij van Plaester-vliegjens blyven?
Daer ick geen' weergae toe en vinde, wat ick soeck,
Als bij Corenten in een' blancken Boeckwey-Koeck.
Heet dat Gods even-beeld verbet'ren of bederven?
Monseurtjens, hoe het heet', ghij kont het qualick derven:
'T is meesterlick bedocht, en meer als oyt of Viss,
Of Schelp bedencken kost, dat kladden cieren is.
Soo sprack ick, als ick Schelp of Viss waer, of ijet minders;
Nu heb ick 't niet geseght: weest wel te vreden, Kinders,
En houdt mij wat te goed', op eens soo veel weerom.
Ick wist mijn reden wel, en gunn elck sijn waerom;
Ick steeck voll misverstands, en onkund' en onwijsheit;
Die mij dat als een Viss op menschelicker wijs zeit
Sal van mijn' vrienden zijn; ick eisch gelycke Munt,
En 'tsal mijn vriend niet zijn, die my die niet en gunt.
Maer, Vrienden, and're Munt sal hier strax gangbaer werden:
Siet ghij dat schuijtjen wel, en kont ghij 'tnoch wat herden,
Tot dat het zeilen strijck' en door de Barning spring',
Daer is versch zee-voer in en levend leckerding.
Doet beid' uw' Borssen op, uw' Buijdels en uw' Maghen,
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Hier is dat beide licht verdouwen en verdraghen;
Mijnt voor de Ioffertjens en stelt u inde rij:
Maer, vrijers, past 'er op, de vrijsters staend'er bij,
En 'tgoedje siet seherp toe; sij weten haest t'ondecken
Wat ghij voor Coopluij zijt, of milde maets, of vrecken,
En, waer eens 't masker af, en, die nu vryt, getrouwt,
Hoe nauw hij 'tnemen soud op d'Erwten en op 'tSout.
Nu stiert de zoo duijn op, de Zee-straet langs te dragen
Tot aen uw' eigen haerdt: of, vreest ghij te beklagen
Dat tuschen Haegh en strand, hoe versch het goedje zij,
Voor Haegsche tongetjens den hals gebroken zij,
Of zijt ghij van 'tgevoel dat buytens huijs-verteeren
De smaecken van goet cier by wijlen kan vermeeren,
Daer hangen Ketels ree niet half soo diep in 't Land
Als Scheveninger Kerck en Kerckhof staen van 'tstrand:
Want onse Berghen zijn geleghen, niet van Muijsen
(Als eertyds Berghen wierd verweten) maer van Huijsen.
Geviel u Soetenburgh, en waer de soete Man
Die 'tbouwde soo uw Vriend als ick hem noemen kan,
Ghij kreeght syn' deur wel op met wat beleefde Woorden,
En Sael en Keucken-tuijgh met wat daer meer toe hoorden,
Om daer een' vrolyck' uer te spillen onder dack
En de gezoden zoo te nutten met gemack.
Ontsiet gh' u man of maeghd in vriends huijs te verstooren,
Daer zijnder voor uw Geld en die daer toe behooren.
Men wenscht aen d'Overzij om soo gestoort te zijn,
En staet ghij op de keur van Vloed of Ebbe-wijn,
('T zijn woorden van de Kunst) men kander u gerieven,
En ghij en uw gevolgh bevelen na believen.
Terwijl de keucken smoockt, terwijll uw soete Viss,
Eens vrij van 'tsoute, weer in 'tsoute water is,
Bespraeckte Vrijertjens, versuijmt geen' tyd van praten:
De Meissjens luijsteren, als ofse woorden aten,
Als woorden t'harer eer betreckelick en soet
De monden vullen met des herten overvloet.
Neemt vensteren te baet ('tmagh om den Avond wesen)
En thoont haer hoe de Son het selve lieve wesen
Dats' uijt den bedde bracht weer soo te bedde leght,
En, schoone, dus doet ghij, dus doen de stralen, seght,
Die smergens, niet uw' Son, maer uw' twee sonnen spreijden,
Tot dats', ons moe gebrandt, allengskens van ons scheiden
En kruijpen in haer bedd: Maer hier is 'tgroot verschill;
Die Son laet ons gerust en onse nachten still,

+ [krit] vs. 749 Zie over Soetens, blz. 55.
+ [krit] vs. 743 buytens huijs 1667a: buyten-Huys
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775 Die Sonnen houden ons in een gestadigh woelen,
Gesien en ongesien; het hert en kan niet koelen,
'T smoockt alle nachten door van den geleden brand
Daer aen geen helpen is als met uw' rechter hand.
Heilsame rechter hand, wanneer wil 't u behagen
780 Een eewigh sonneschijn voor dese donckre dagen
Te brengen over mij? hoe langhe light de hoop
In dit vertwijffelt hert met wanhoop over hoop?
Hoe lang. Maer daer 's de Viss; en eten gaet voor vrijen.
Gaet, jongh volck, gaet 'er u vrypostich in verblijen,
785 En past op geen' Doctoor; 'tis Haegsche kindren voer,
En van Viss eten seght den Haegh, soo 'tquam soo 'tvoer.
Derft yemant twijffelen of dat stout seggen waer is,
Die sie door Schevening of Vleesch en Bloet daer klaer is,
En of die ruyghe Maets haer' tronjen vissich staen,
790 En of die vande Hall de haer' te boven gaen,
En of die Meissjens met haer' incarnate koonen
De minste teeckenen van ergher voetsel thoonen
Als daermen in den Haegh de darmen mé verkropt,
En door goed levens kunst lang levens loop mé stopt.
795 Een' Haegsche maegh nochtans, die Scheveninger Vissen
Heeft te vermeesteren, en magh sich niet vergissen;
All is de Schelvisch doodt, hem komt wat swemmens toe
In beter als sout natt, het zij van Ebb of Vloe.
Ia Spagnen, daer ons meer verdriets van is gekomen
800 Dan 'teen t'herdencken lust, heeft ons veeltyds benomen
De quelling die 't ons gaf, door druijfjens van sijn' Cust,
Daer alle leet van Hoofd en Maegh mé werdt gesust.
Neemt van het soete sapp gedropen uijt die rancken,
En ghiet het by de rest, ghij sult'es u bedancken,
805 En vinden merghen vroegh uw selven fraey en frisch,
En naer het Vischen-mael gesonder als een Visch.
Hoe gaet het, jonghe luij; zyn d'hertjens wat beglommen,
En zijn de dampjes wat na bovene geklommen,
Daer rijmt wel sommen op, soo valt het m'in mijn' sinn:
810 Weest niet te neuswijs om een soentje meer of min,
't Is Hollands oude stijl, en 'tmagh de niewe blijven,
Spijt Zuijdsche Volckeren, die ons quansuijs bekijven
Om ontucht voor de Werlt; daer onder dat gelaet
Die kijvers schuldigh zijn aen meer verholen quaed.
815 Verhaest u nochtans niet: want, isser een' Vrouw Moeder
Die op de Kudde past, gelijck een Schapen-hoeder
De syne tegens Beer en Wolven gade slaet,
Haer komt den eerste Kuss uijt redenen van Staet:
Het gheen sij geerne lijdt en sal sij niet verbieden,
820 En 'tklappen vande sweep is wat voor oude lieden.
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Werdt sij dan 'tsitten moe, Madame, helpts'er af,
En, dat sij 't qualick voel', van 'tpas gaen aen den Draf.
Is 't vande vieste niet, en heeft sij maer min tanden
Als doe sij jonger was, maer voeten vrij en handen
Van Exteroogh en Gicht, en Hooft noch Heupen krom,
Van dusend tegen een, sij springt wel eens rondom,
En schroomt sich niet de Ieugt een Liedjen voor te singen,
Noch voor verdiende straf van Kerck en Ouderlingen.
Sij heeft het aen Mameer en Grootemoer gesien,
Die waeren vrolick, jae, maer deugdelicke lien.
In 'tende doets' haer ampt, en spreeckt in ernst van scheiden.
All schijnt 'er niet wat Maens om 'their na huijs te leiden,
Het half licht overschot van sulck een somer-dagh
Maeckt dat de tijd noch nacht noch avond heeten magh.
Soo komen Coetsen uijt en welgevoerde Paerden,
Dien maer de spraeck gebreeckt, om na verdienst en waerden
De niewe Klinckertjens te loven dagh voor dagh,
Gedenckende de plaegh die haer ten halse lagh,
Does' onder het gejuijch van luije jonghe luyden
In 'tScheveninger sand haer hert te bersten kruijden,
Die nu, 'tzij natt of droogh, 'tzij 't avond zij of nacht,
Na huijs toe danssen gaen soo vrolick als de vracht.
Die Dagh is soo gespilt: ick weet niet of hem Wijsen
Of Gecken vaerdigh staen te laken of te prijsen,
Ick houd hem wel besteedt, soo beter besicheit
Om spelen-varen niet van kant en is geleit.
Noodsakelick gaet voor; daer staet niet mé te gecken.
'K weet niet hoe 'tand're gaet; mij kan geen' vreucht vreucht strecken,
Daer ernst om werdt versuijmt: sij werdt mij schier een' pijn,
Gelijck haer 't lacchen is die in swaer lyden zijn.
O slibberighe maet van Wesen en bedrijven,
O kostelicke Tyd; wat soecktm'? u te verdrijven?
U met de schouderen te stooten als een' Vodd
Die nerghens goed voor is? soo verr verhoed' mij God
Mijn eigen moordenaer, mijn eigen dief te wesen.
Wij hoeven 't in geen' hoop ouw' Boecken na te lesen
Hoe schichtigh de Rivier des Tyds is, wat een Pijl
Geschoten uyt Gods hand, en wat een' kleine wijl
Elck tegenwoordigh is, jae liever wat een stippel
Die niet te noemen is voor dat hij ons onthippel',
Soo dat ons niet en staet te seggen als, dat was,
En dat sal zijn, (soo 't luckt) Dat is, komt noijt te pas.
De Boecken seggen 't oock; maer alss'er niet en waren,

+ [krit] vs. 840 hert 1667a: long - vs. 841 't niet in het HS. - vs. 843 hem eerst: het als in 1667a.
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De Blinde voelden 't bij elck een syn wedervaren;
865 Verwarde mymering en evenwel gewiss!
Wat blyft 'er overigh, daer Nu noyt nu en is?
En loopt ons leven soo en soecktmen 'tnoch te quisten
Aen min als Ydelheit? de zee-luij die soo gisten,
Vergisten hier een Ty en daer een' laegher wall,
870 En raeckten sluijmerend' in 'tuyterst ongevall.
Maer all is Ydelheit; dat is niet af te praten;
En, hoe wij 'tschilderen, in all ons doen en laten
Is Ydelheit de vreugd en Ydelheit de vrucht:
Waer toe dan steedschen ernst voor tydighe genucht?
875
Bedaerde tydicheit en hebb ick niet te laken,
En 't overhands gedoen is Menschelick vermaken,
Iae Beesten hebben 't lief, en allom de Natuer,
En lacchen heeft syn' tijd, en pruylen heeft sijn' uer,
En daerin heeftmen elck sijn welgevall te gonnen.
880 Maer om weer aen te gaen tot daer wij 'tflus begonnen,
Tijd moet gesleten zijn, soo moeten wij 'tverstaen:
Maer 'tscheelt onendelick, wanneer, waerom, waer aen.
Noch een woord, Ioffertjens; siet of ick Rijm of Reden
Of beij gevonden hebb: Het jonghe volck dat heden
885 Te Schevening soo was als ick 't u heb vertaelt,
Heeft uijt die oeffening, mijns dunckens, meer gehaelt
Als 'tVolckje van uw' slagh, dat in den Haegh geseten
Van Noen te Middernacht (ick wenschte 't niet te weten)
Sijn Geld, syn' dieren tyd aen Blaedjens heeft gespilt,
890 Daer mede wie best kan syn' even naesten vilt.
Naer lieden van geloof derv ick de waerheit seggen,
Men siet 'er alle Minn en Heusheit onder leggen,
Men siet 'er Giericheit aen 'troer van elcke schuijt
Die elck will laden met sijn' Vriend onthaelden buijt;
895 Men siet'er aensichten van schooner ommetrecken
Haer selven uijt haer vorm, als een gramm Vischwijf, recken,
Men siet 'er Nyt en Spijt in openbaren swang.
En maken 't Iofferen malkanderen soo bang,
En heet dat spelen spel, en dat spel tyd verdrijven?
900 'T is waer, 'ten schaedt u niet als 'tplagh, getrouwde Wijven;
Ghij hebt uw hoogste prijs gegolden bij uw' Mans:
Maer, Meiskens, denckt ghij niet dat een' verkeerde kans
Onstuijmich uytgestaen, de vrijers, die maer lincken
Hoe 'tmet uw hoofjen staet, den yver wat doet sincken,
905 En dencken, ister soo gestelt in 'tjonge groen,

+ [krit] vs. 869 vergisten 1667a: verquistten - vs. 876 gedoen 1667b: gedaen K.b. als boven.
- vs. 886 die oeffening eerst: dat Schevering - vs. 895 schooner 1667a: schoone
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Als 'tgroen versleten is wat sal het dorre doen!
En datter andere waer nemen hoe het winnen
Uw gansche ziel ontkleedt en all haer' drift van binnen?
Daer helpt geen masker aen, men siet u doorde huijt;
Verliesen gaet aen 'thert, en d'oogen brengen 'tuijt,
En winnen doet syn werck, dats even swaer om decken.
Telt dan de winst eens op waer mé ghij sult vertrecken,
't Zy dat gh' een' Bors mé draeght met veel winst overstelpt,
Of met een' ledighe Mama aen 't pruijlen helpt.
Mamatjens, wyser Volck dan ick hoef t'onderwijsen,
Elck in ons eigen saeck zijn wy de minste wijsen,
Een oogh en siet sich niet; het heeft van buyten aen
Een anders hulp van doen die 't waerschouw' en vermaen',
Gedooght ghij dat ick spreeck soo 't dese grauwe haeren
Niet all te qualick voeght, geeft menighte van Iaeren
Goe woorden wat gesaghs, (ick hebber sonder baerd
De wereld voorgestelt, daer vruchten van gebaert
En noch in wesen zijn) laet u van mij geseggen,
Is 't doenlick desen Tuijsch uw' dochteren t'ontleggen,
Ontleght hem haer bij tyds: ick heb niet half gepleit
All wat ick pleiten moght van watter tegen leit.
'Kverdoem het spelen niet, soo lang het spel magh heeten:
Maer onversadlickheit van worstelen en sweeten
Naer onbevoeght gewinn, en onder dat gewoel
Gevaeren van verlies datm' in syn' renten voel',
Dat's vuijle troggeling, en maeghden soo oneigen,
Dat, hadd ick Dochteren, met smeecken of met dreigen
Haeld' ickse van die Merckt, en gaf haer ander Werck:
Niet altoos binnens doors, niet eewigh inde Kerck,
Maer huijsselicken ernst getempert met vermaken
Daer geen verwijt aen waer: een' roll van duzend saken
Wist ick te leveren die daer toe dienen kost,
En daer, bij wijlen, selfs een Caertien onder most:
Maer spulleties gewijz, en daer verlies noch winnen
In 'tende smarten sou, of kitt'len in 'tbeginnen.
In korte woorden, daer het swaerste van 'tgelagh
Met jock te koelen waer en hertelick gelach.
Hier hebb ick mij den haet berockent van veel' Dieren
Daer van ick hooren sal, wat magh hij liggen tieren,
En kladden schoon Papier en all te dieren Int
Om soo verquist te zijn aen praetjens inden wind:
Best liet hij ons in rust, en besighde sijn' sinnen
Om levens middelen in syn beroep te winnen,
Het is veel saliger dat elck sijn pelsje pluijs':

+ [krit] vs. 913 veel winst 1667a: swaer gelt - vs. 945 kladden eerst: spillen
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950 T'scheep seght men met verstand, Elck kraeck' sijn' eigen luijs.
Dit 's van den soetsten slagh, daer salder and're schelden
Met woorden over hoop die 'ck niet en derve melden,
En waeren 't woorden maer: ick sie mij 'tgoedje licht
Met schoone nageltjens te vliegen in 'tgesicht:
955 Dan, of het mogelick vijf malle soo behaegden,
Ick wist mij wel een' hulp van ruijm vijf wijze maegden,
En kreegh ick soo voor eerst het soete volck aen een,
't Zouw wel gevoordert zijn, en daer mé streeck ick heen.
Hoe is u, Lezer-lief, begint ghij niet te swijmen,
960 En voelt ghij noch uw' pols in dit gedrang van rijmen,
En wenscht ghij 'tspel niet uyt en 'tLiedjen op een end?
Maeckt geen' bekommering, wy zijnder weer belendt
Daer ick u uytgeleid': Is 't niet heel uijtgelesen
Dat gh' uijt gelesen hebt, hebt ghij 't maer uyt gelesen,
965 Ten minsten vondtg'er in, daer ick u 'thoofd om brack,
'S Lands eere, 's Lands profyt, en allemans gemack.
Het streck' u een beworp van cierlicker bedencken;
Die mij verbeteren en sullen mij niet krencken,
Maer eer en groote gunst en volle vriendschap doen,
970 Gevalt het hun haer' voet te steken in mijn Schoen,
Om op een' trotser tred, en aengenamer wijsen
Ten prijse van het Werck mijn prijsen t' overprijsen,
En maken kind'ren en kinds kinderen bekent
Dat niet vergaen en moet' als met des Werelds end.
975
Ghij, Groote Mogentheit des Vaderlands: Ghij Heeren,
Die Hollands Eigendom met een gemoet voll eeren
Soo lang berekent hebt, en lang met dat gemoet
Gesonde Rekenaers van Holland blijven moet:
Ghij trouwe Momberen van 's Graven schoonen Haghe,
980 Daer ick arm Hagenaer den trotsen naem af draghe;
Drij Machten, die Gesagh en Middelen en Raedt
Te samen hebt gebracht ten uijtvoer van mijn Straet
(Vergeeft mij 'tmoedigh woord en dat ick 'tuwe mijne;
Ten minsten is sij mijn' alss' elck een is de sijne
985 Die'r goed gevall in heeft, en mogelick wat meer,
Soo 'ck niet verydelt werd met overmaet van eer)
Misduijt myn' plichten niet; my docht ick was s' u schuldigh,
En droegh d'uytlandighe vier jaeren min geduldigh,
Bekommert dat de draed mijns levens kracken moght,
990 Eer ick dit laeste kind ter wereld hadd gebrocht.
Ontfangt het in uw' gunst, en vreest niet dat na desen
Mijn' hand uw' oogen meer sal pijnigen met lesen,
Schoon u dit liedeken te laf vall' en te lang,

+ [krit] vs. 967 streck' eerst: zij
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Daer 's goe vertroosting bij, Het is mijn Swanesang.
995 'k Heb Weghs genoegh gedaen om hier te Weegh te brengen
(Soo 't Nyd en Tyd na mij genadelick gehengen)
Dat wat geruchts van mij na mij in 'tleven blijv':
En wie weet of daertoe dit welgemeent Bedrijf
Bij welgesinde Li'en en danckbaere Na-neven
1000 Van Haegsche Kinderen wat hulps sal konnen geven?
Het gae daermé soo 't kan als ick in d'aerde legg:
Ick pass voorts maer op een' en noch een' and'ren Wegh,
Die 'ck te betrachten heb en moet en will vertreden:
'Kmoet dien van alle Vleesch (wie weet?) of flus, of heden,
1005 Of morgen mogelick vertreden in mijn' Kist,
In dat verwachten werdt noijt noodeloos gegist:
Maer, Wegh van allen Geest, die voor Gods heiligh wesen
Verheilight t'samen en vereewight hoopt te wesen,
U heb ick te vertre'en voor 'tlaest van mijn gepoogh,
1010 En als ick u alleen in 't Hert krijgh of in 'tOogh,
Werdt alle laegher Wegh mijn Hert en Oogh soo tegen,
Als poelen dick van dreck en ongeboende stegen.
Maer steil en eng is 't pad dat dien Wegh henen leidt;
En wat heb ick daertoe meer als Genegentheit
1015 En Onmacht? Ghij alleen, Ghij, Waerheit, Wegh en Leven,
Die die oprechte sucht mijn' Ziel hebt ingegeven,
Ghij kont haer byden Will oock met de Macht versien.
O die haer vander jeughd dijn' Wond'ren hebt doen sien,
En met een' gunst geleidt die 'ck noijt en kan erkennen,
1020 Weest met haer soo ghij waert, leert haer van hier ontwennen,
En van dit menschelick bij tyds soo wel ontslaen,
Dats', als ghij roepen sult, te vlugger moghe gaen
Tot daer Gerechticheit en Ghij woont: Eewigh Wesen,
Gunt haer die hooghe rust, en allen die dit lesen.
12. Maij.

Op de ontydighe koude in maij 1667. Waerschouwing1).
Hoe komt het Weer soo bars, wat doen de Noorder Vlagen,
Hoe past het Winter-suer by soete Somer-daghen?

+ [krit] Onder vs. 994 stond eerst de onderteekening, Constanter, en de datum, 28. Nou. 1666.
H. voegde er dus later de laatste 30 regels aan toe.
+ [krit] Onder den datum staat in het HS.: Videtis ut senectus non modo languida atque iners
non sit, verum etiam sit operosa, semper agens aliquid, et moliens, tale scilicet quale cujusque
studium in superiore vita fuit. Cato major apud Cicer. de Senect.
+ [krit] In his studijs laboribusque viuenti non intelligitur quando senectus obrepat: Ita sensim
sine sensu aetas senescit. Id. ibid.
+ [krit] vs. 1000 hulps 1667a: hulp - vs. 1001 gae 1667b: gaet K.b. als boven. - vs. 1012
ongeboende 1667a: ongekuyste - vs. 1018 dijn' 1667a: uw'
1) K.b., II, 411, met den titel: Op de ontijdige koude in May 1666 (sic).
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Siet voor u, jong en oud;
Ick vrees des Hemels gunst is tegen ons verkout.
uit. (31) Maij.

In Epidauri illyricae, hodie Ragusae, civium diversam cladem1).
Sunt quibus, heu miseranda, tuis, Epidaure, ruinis
Viuendi finem nex inopina dedit;
Felices, quibus et fragor et vis fulminis idem
Momenti punctus, morsque metusque fuit.
5 Sunt qui, forte cauo vallati fornice, paucos
Viuendo, multos interiere dies.
Horresco reputans quam viuis atque sepultis
Dura salus fuerit, non potuisse mori.
O male propitij praepostera gratia Coeli,
10
Quâ miseris sero Fata miserta fauent!
Hisce leuem, quos extinxit, quis credere possit,
His, quos seruauit Terra, fuisse grauem?
Hag. 8. Iun.

[Ragusa, quae bis saeculis septem stetit]
Ragusa, quae bis saeculis septem stetit,
Subuersa momento suas, merito suo,
Subter ruinas hic ubi stetit jacet.
Quam segne fulmen prae manu ultoris Dei est!
10. Iun.

Raguza gestort2)+.
Ragusa, dusent op vier hondert jaer behouwen,
In eenen oogenblick gesmoort in syn' gebouwen,
Light in sijn eigen lyf begraven daer het stond.
Steen is maer Caerte-blad voor 'tblasen van Gods mond.
10. Iun.

1) Den 6den April was de stad Ragusa in Dalmatië door eene aardbeving bijna geheel verwoest;
5000 menschen kwamen daarbij om. Bovendien ontstond er brand en ging het volk aan het
plunderen in plaats van te redden. (Zie het verhaal van Jacob van Dam, consul te Smyrna,
die bij de ramp aanwezig was, bij Aitzema, XIII, blz. 217-227.)
2) K.b., II, 411.
+ [krit] vs. 1 op K.b.: en
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Op het selve3).
Grafsteden cieren wij met marmer over een,
En ter gedachteniss met sprekende gebouwen:
God heeft hier een' gesticht van morseling van steen,
Daer hoeft geen Grafschrift op; men sal 'tsoo wel onthouwen.
eod.

3) K.b., II, 411.
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Noch1).
Ragusas droeve straff vermaent ons en verweckt ons
Tot welberaden boet: Hier light een volck in d'asschen
Dat, als de jongste dagh het Schepsel sal verrasschen,
Sal roepen, Heuvelen en Puijne-bergen, deckt ons.
eod.

Een treffelick mann2)+.
Claes gingh uijt bij een yegelijck
Voor een kloeck man en treffelijck.
Dirck, die hem twee mael van syn leven
Twee kloecke vuijsten had gegeven,
5 Zeght, 'kweet niet wel hoe kloeck hij is;
Maer trefflick is hij, dat 's gewiss.
17. Iun.

Stijl3).
Bedrieght uw selven niet Gemannen vande Penn,
Daer van ick lichtelijck een swacker lidmaet ben
Dan die 'ck berichten derv; bedrieght u niet, goe Vrinden,
Men moet in all ons werck ('tzij Dicht of Ondicht) vinden
5 Dat soet en krachtigh zij: goe woorden, sachte Tael
Als Blompapp, zijn wel ijet, maer verr van altemael:
Goe stoff en kloeck geweld van deftighe gedachten
Zijn heel niet, alss' in 'tbarsch van duijst're woorden smachten.
In een woord, all ons werck moet sterck Gebeente zijn
10 En Zenuwen, en 't Vell daer over, klaer en fijn.
Hag. 24. Iun.

Maticheit4)+.
En overaest u niet in d' een' of d' ander Vreugd
Selfs in uw groenste jeughd.
De lust smoort in 't vol-op, en daer volght licht syn dood naer:
Keert om de Kaers die brandt, 't Vett, dat haer voedde, doodt haer.
eod.
1)
2)
+
3)
4)
+

K.b., II, 411.
K.b., II, 411.
[krit] vs. 5 'kweet het HS. heeft: 'kqueet
K.b., II, 412.
K.b., II, 412.
[krit] vs. 3 smoort K.b.: moet - volght het HS. heeft: volgh - vs. 4 voedde K.b.: voedet
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Onreden5).
Mijn' Ouders, zei Andries, zijn all' op zee gebleven,
Daerom en derv ick mij niet licht te scheep begeven.
Mijn' Ouders stierven op haer' bedd, zei Adriaen,
Hoe is 't? sou 'ck daerom niet te bedde derven gaen?
eod.

5) K.b., II, 412.
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Dierte1)+.

5

10

15

20

Wat af- en opslagh is van Waeren in haer' prijsen
Verstaen ick by mijn' Bors: maer wacht noch naer de Wijsen
Die mij in reden en gerechticheit doen sien
Hoe af en opslagh staet aen will van quade lien.
Soo noem ick gierighaerts en schrobbers, die haer haesten
Naer 'tsondighe gewinn ten laste van haer' naesten,
En lacchen met dien last, en wenschen dat de dagh
Die na volght, swaerder als die voorgaet, prangen magh.
Is Torf of Boter dier? wie heeft dat soo bevolen?
De schaersheit stelt de wett. dat heet moetwillens dolen
En sien geen' middagh-sonn. Is 'treden dat het pack
Van menighe gedij tot weinigh' haer gemack?
Sal 's lands gemeene schá' die weinighe verrijcken
Die hebben wat daer schort, en blyven sonder wijcken
Op trotse prijsen staen, alleen om dat de Nood
Dat elders niet en is moet soecken in haer' schoot?
De Menschen ken ick, en haer' onversaedlickheden.
Niet dat ick 'tplegen sie, maer dat het werdt geleden,
Onstelt mij: straft de wett de minste dieverij,
En gaet het vuyl geroof van dwinge-merckten vrij?
27. Iun.

Roofgoed2).
Wat zijn de kleeren warm, die stomme Dieren dragen,
Hoe schuttense de Sonn in 's Somers hondsche daghen,
Hoe zijnse sonder dwang haer' leden aengepast,
Hoe sonder sleet gebruijckt, gedragen sonder last!
5 Wat lydt de Mensch daer bij, de Koning aller dingen,
En aller Dieren toe, wat hoeft hij futselingen
Tot scherm van heet en koud, wat all ontleende waer,
(Ontstolen, zeid' ick best) van Vell en Woll en Haer!
Ia, wij zijn Koninghen: maer, leden alle Rijcken,
10 Soo wij 't ons' lyden doen, korts souden sij beswijcken:
Tyrannen moghtmen ons wel doopen met goed recht.
Wat is hij anders, die sijn' Onderdaen, sijn' Knecht,
Om sijn' verweende le'en wat moij en wel te decken,
Sijn aengeboren kleed, sijn erfdeel derft onttrecken,
15 Iae grijpt hem by de Keel, helpt hem ter wereld uijt,
Ontstroopt hem op 'tgebeent, en vilt hem uijt sijn' huijt!
2. Iul.

1) K.b., I, 545.
+ [krit] vs. 11 middagh-sonn K.b.: middagh aen - vs. 18 ick K.b.: sy - sie K.b.: dan vs. 20
dwinge-merckten eerst: dwingelanden
2) K.b., II, 375.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

139

Beseten rijckdomm1).
De Duijvel, seghtmen, spoockt veel om verborghen Schatten:
My dunckt het is te vatten,
Dat d'onverborgene, beseten van een' Vreck,
Niet altyd vrij en gaen van diergelijck gebreck.
3. Iul.

Adel2).
Des niewen Adels grond staet meerendeels op Geld,
Den ouden heeft somtyds begonnen van Geweld.
Het ingeboren E'el besitten wij van binnen,
In 't edele gemoed en adelijcke sinnen,
5 Het Geestelicke staet in Kind'ren Gods te zijn;
Der Volckren Adel acht een yeder een soo fijn,
Soo grof, soo echt, soo vals als yeder kan versinnen.
Daer is daer 't Wijse lien, daer is daer 't Kooplien winnen,
Daer is daer 's Moeders zijd alleen den Adel vest:
10 Weer elders een stuck staels met een verguld gevest,
En quaed doen, of heel niet, en 'tLand onnutt te wesen.
Weet niemand welck van all' meest waerdigh waer' gepresen?
Ick weet het: wilde waen van menschen is onwiss,
't Recht Eel is niet dat aen, maer ingeboren is.
5. Iul.

Droomen3).
Twee werre-Werelden bewoon ick over hands,
Een die 'tvolkomen is, een andere bijkans.
'S daeghs vind ick mij in d'een', 's nachts dunck ick mij in d'ander,
In arbeid en in ernst gelijcken sij malkander.
5 Dit scheelt het, dese sie 'ck, die droom ick dat ick sie:
Of is dees' mogelick soo wel een droom als die?
5. Iul.

Adel4).
Den Adel by de Deugd is als Émail te schatten
('K Weet geen Duytsch Woord daer toe) daerin wij 'tGoud sien vatten:
Het ciert en maeckt het wat aensienlicker dan 'twas;
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 376.
K.b., II, 407.
K.b., II, 376.
K.b., II, 376.
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Maer in sijn' eigen' Waerd' en is Esmail maer Glas.
eod.

Weelde klapt5).
Een Orgel dat, mis-stelt, ontstelt geluyd sou' geven,
Ondeckt sijn' feilen niet, 't en zij 't de wind doe leven:

5) K.b., II, 408.
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Het gaet noch min noch meer met Menschen die de Wind
Van Eeren voll gebrecks van valsche toonen vindt.
5 Sy luyden veel te hoogh van Hoovaerdij, sij dalen
Te laegh van Giericheit en soo van and're qualen.
Hoe vuyl is een gemoed
Dat roeren stincken doet!
eod.

Hoofs geluck1).
Een Vier-pijl en een Hoveling
Gelycken sich seer in een ding,
Sij rijsen bey tot hooger eeren,
Maer hoese hooger gaen, hoe dats' haer meer verteeren.
9. Iul.

Eigen lof onnutt2).
En prijst u niet, maer werdt gepresen:
Laet het Gerucht alleen begaen,
Het sal van selfs veel sneller gaen;
'T en will niet afgesonden wesen.
eod. Goudae.

Sterven derven, en geen' sorgh3).
Ick houw de less voor goed: van all dat kan geschieden,
En niet geschieden kan het quaedste 'thoofd te bieden,
Als of het komen kost: van wat zij datmen 't vatt',
'T en kan niet erger zijn als Sterven, en wat 's dat?
Ibid.

Spoed4).
Schrijdt op uw Paerd en rydt wat rass,
't Is of het aerdrijck gaende was,
't Schijnt dat de Struycken en de Boomen
Soo rass ghij loopt u tegen komen.
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 376.
K.b., II, 376.
K.b., II, 376, met den titel: Sterven derven.
K.b., II, 376.
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5 Soo gaen de saken van een mann,
Die ernstigh is en spoeden kan.
eod. inter Goudam et Schoonhouiam.

In puellos chartâ lusoria certantes in tabella.
Ecce meros homines: quorum insons gratia blande
Desipere est, jamnunc gloria decipere est.
9. Iul. inter Goudam et Schoonhouiam.
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Na men 't neemt1).
Veel kind'ren maken Arme rijck,
Veel kind'ren maken Rijcken armen.
De saeck is een, 'twerck ongelijck.
Dat d'een verheugt doet d'and're karmen.
eod. inter Schoonh. et Gornichem.

On-adel2).
Men will des Adels waerd' in Ontucht doen bestaen,
In God, en Gods gebod, en menschen te verachten,
In vloecken, en in wyn en weelde te versmachten,
En die dat best betracht schrijft sich den Adel aen.
5 Betrouwt op menschen waen en Nachts' en Daegse Droomen,
Ghij sulter verr me komen.
eod. ibid.

Troost in onschuld3).
Quaed spreken, onverdient, verdraegh ick met geduld.
Uw troosten raeckt mij niet, het is eens anders schuld;
Hy deed mij even eens, een die 't met my soo noest hadd,
Als vierden hij mijn Bedd, om dat mijn Paerd den hoest hadd.
eod. ibid.

Doos in doos4).
De Ziel werdt in het Lijf als in een' doos bewaert.
Weest soo rampsaligh noyt, maer neemt eens dat ghij 'twaert,
Neemt datmen u in 't holl van een Giole stootte,
'T waer maer een' kleine doos gesloten in een' groote.
eod. ibid.

Ampten, lasten5).
Siet waer ons' driften gaen, en waerw' ons om bemoeijen;
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 377.
K.b., II, 377.
K.b., II, 377.
K.b., II, 377.
K.b., II, 377.
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Veel wercks zijn ysere, veel Eers zijn goude boeijen.
10. Iul. inter Gornich. et Heusdam.

Siet toe6).
Het is een' korte less die voor een' lange dient;
Daer is noyt vijand klein, en selden een groot Vriend.
eod. ibid.

6) K.b., II, 377.
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Onschroom1).
Lachts' onbekommert uijt, all' die u dreigen derven:
Men kan u 'tleven wel benemen, maer het sterven
En kan u niet ontstaen;
En dat 's te ruste gaen.
eod. ibid.

Doen duydt2).
De Ziel en kent sich niet als by een' blinden giss:
Maer, als sy dat verstaet, soo weet sij schier wat s' is,
En datse Gods gelyck soo verr is in haer wesen,
Dats' aen haer doen alleen bekent kan en moet wesen.
eod. ib.

Blinde praet-sucht3).
Een onbesuyst jong mann, die 'ck meer geluijt sagh slaen
Als rijpe redenen voort brengen op de baen,
Geleeck ick by een Valck, die met de Huijv op d'ooghen
Den weimann is ontvlogen,
5
En drijft alleen,
God weet waer heen.
eod. ibid.

Waenwijsheit4).
'K Magh wel een vrolick Geck op een verloren uer sien,
Maer 'kwist mijn leven noijt met Gecken raed die suer sien.
Geen' moeyelicker pijn
Als lang ontrent een' Sott, die'r wijs uijt siet, te zijn.
Inter Heusdam et Syluam Ducis. 10. Iul.

In drijen all5).
Drij lessen heeft ons God ter Wereld op gegeven,
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 377.
K.b., II, 378.
K.b., II, 378.
K.b., II, 378.
K.b., II, 378.
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Hoes' is, en hoem'er leeft, en hoem'er hoort te leven.
eod. ibid.

Optimus ille, qui minimis urgetur6).
't Schoon aensicht vande Deughd hebt altyd voor uw' oogen,
Voor d'oogen van uw' Geest: want verr is hij bedrogen
Dies' in de Wereld meent te vinden sonder vleck.
All ons volmaeckste doen is rondom voll gebreck;

6) K.b., II, 413.
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5 En 'tmenschelicke Vroom in 'tschoonste van syn Wesen
En is maer, wat min boos als andere te wesen.
19. Iul. Inter Sylvam Ducis et Waelwicum.

Gevolg van gevaer1).
De Wereld meerendeels bestaet uijt blinde Gecken,
Die d'een den anderen bij kapp en kovel trecken,
En helpen yeder een syn' volger inde sloot,
Dat is in Misverstand, in Sond' en in de Dood.
eod. ibid.

Dienstigh grondsopp2).
Ian hagel is goed slagh; men maeckter Krijghsvolck af,
Als 't nood doet: en voor Staet en Steden en haer' Heeren
Is dat gespuijs soo nutt, als Moer, en Gist en Draf
Voor wijn is en voor Bier, om op te liggen teeren.
eod. ibid.

Op de beschrijving van 's Gravenhaghe door .... vander Does3)+.
Bedijdt, schoon 's Gravenhaegh, in all' aensienlickheden,
Werdt grooter dan ghij zijt en alle grooter Steden,
Men volght u op den voet. Uw naem sal hooger gaen;
Maer uwe Dichters oock: siet wat sij jong bestaen,
5 En gist wat ghijder eer en roem van hebt te wachten,
Naer ghij beij groeijen sult in jaeren en in krachten.
29. Sept.

1) K.b., II. 413.
2) K.b., II, 308.
3) K.b., II, 412. In 2 HSS.; 1 daarvan is bij de Lat. gedichten en heeft geen titel of datum. De
stippeltjes in den titel staan in het HS.
Het versje is voor het eerst gedrukt in 's Graven-Hage, Met de voornaemste plaetsen en
vermaecklijckheden, door Jacob vander Does, Rechtsgeleerde. In 's Graven-Hage, By
Hermannus Gael, Boekverkooper, enz., 1668. Met Privilegie.
Jacob van der Does (1641-1680) werd in 1672 thesaurier van 's Gravenhage. Behalve dit
gedicht heeft hij nog een paar andere en ook twee treurspelen uitgegeven. Zie over hem, J.G.
Frederiks in Oud-Holland, XII, 1894, blz. 73-94.
+ [krit] vs. 2 alle grooter K.b.: alle groote - vs. 3 sal 1 HS.: magh als bij Van der Does - vs. 5
van 1 HS.: af als bij Van der Does.
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Vernuftigh ondersoeck4).
Ick geev de vrouw gelijck, die haers mans water brocht,
En vraegde den Doctoor wel ernstigh, wat hem docht,
Of die Mann sterven most die sulcken water piste;
Want, sprack sij met verstand, als ick dat seker wiste,
5 Soo waer daer vruchteloos kost en moeyt aen besteedt.
Moet hij niet sterven oock, soo weet ick wat ick weet;

4) K.b., II, 412.
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Daer geen gevaer en is, en hebb ick niet te vreesen;
Hij sal wel sonder Pill en sonder Dranck genesen.
eod.

Ad Hagam comitis a Iacobo vander Does ic. graphice descriptam1).
Ocelle noster, omnium Flos unice
Amoenitatum quas uterque Sol videt,
Hic, Haga, te intuere; quos luges diu,
Obijsse Dousas forte vix credes tuos.
12. Oct.

Tydigh buijgen2).
Dwingt jonghe kinderen, eer dat de Reden kom'
En haer moed-willigh maeck' en seggen heet', Waerom?
Die van jongs buijgen leert, en niet na Reden vragen,
Doet dat gemackelick, als 'tzijn moet op syn' dagen;
5 En die de Wereld kent, verstaet wat een gerief
Gewilligh Lyden is en Doen, in leed of lief.
15. Oct.

Matigh begeeren3).
Neemt danckelyck all wat God doet,
De Sonn en hoeft juijst niet te schijnen,
En alle Wolcken te verdwijnen.
Als 'tweer niet boos en is, is 'tgoed.
eod.

Semper avarus eget4).
Die noyt niet me en telt als wat hij geern besat,
En niet wat hij besitt, werdt nemmer voll noch satt:
Hij krijghe wat hij will, hij soeckt meer, even vreck,
1) Gedrukt vóór hetzelfde werkje van Van der Does (zie blz. 143).
De datum staat boven het versje en daarbij het woord: coactus. Waarschijnlijk had Mr.
Thomas van den Honert (zie dl. VI, 272), die een oom was van Van der Does, bij H.
aangedrongen op het schrijven van een lofdicht.
2) K.b., II, 308.
3) K.b., II, 308.
4) K.b., II, 308.
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En wat hij niet en heeft heeft hij altoos gebreck.
17. Oct.

Saligst wenschen5)+.
Die maer begeert all wat hij magh met eeren,
Krijgt licht'lick sijn begeeren.
Die niet begeert als wat God' wel gevall'
Heeft sijn begeeren all.
22. Oct.

5) K.b.. II, 308.
+ [krit] vs. 3 God' wel K.b.: Gods will
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Memorare novissima1).
Wat baet een hooghe tass van eens verliesbaer Goed?
Wat baet hem op den topp van hoogen staet te blincken
Die eens ter aerde sincken
En daer verrotten moet?
eod.

Nosce te, et ignosces2)+.
Als yeder een sich kend' en wat hij weinigh waerd is,
Het kitteligh gebelgh dat nu soo inden aerd is
Van watmen hoon of leeds of hooren moet, of siet,
Gingh lichtelick te niet.
eod.

Eerlijck boos3).
Den Nydigen alleen magh yeder mann met eeren,
Behoudens Eer en Recht en Liefdes eigen raed,
Verdriet aen doen en deeren:
Doet anders niet als goed, haer doet ghij niet als quaed.
eod.

Ian à la mode4).
Wat quelt het Ian in syn gemoedje
Datm' hem met een paer Hoornen plaeght,
Daer hij soo geerne toch een Hoedje
Van d'allgemeene Mode draeght?
23. Oct.

Vriendelick oneens5)+.
Mijn Roomsch-gesinde vriend, laet ons wijs wesen willen,
1)
2)
+
3)
4)
5)
+

K.b., II, 309.
K.b., II, 309, met den titel: Nosce te.
[krit] vs. 3 hoon K.b.: hoons - of hooren moet K.b.: of lijdt, of hoort
K.b., II, 309.
K.b., II, 315.
K.b., II, 315.
[krit] Bij vs. 10 in marg.: De Donau en de Savus.
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En niet beginnen daer wij droevigh in verschillen;
Maer daer in ons verstand
Eens is en tsamen spant,
5 En vrolick tegenstaet all ander misgelooven;
Wij hebben's ruijm genoegh om t'samen God te loven.
Staet ons geen' mengeling van twee Godsdiensten toe,
Ten minsten soeckt ghij mé den Hemel als ick doe:
Geneven gae met Roomen
10
Als d'Oostenrijcksche Stroomen;
Ons' eendracht kan soo wel een groot stuck weeghs bestaen,
Als daer twee onvermengt veel' Mijlen t'samen gaen.
24. Oct.
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Kindermall1).
De kinders van ons Hoofd, de vodden die wij schrijven,
Betooveren ons Hert als die van onse lijven:
't Schijnt dat hij ons aen 'tOoghe raeckt,
Die s' op het allerminste laeckt.
eod.

God volgen2)+.
Gaev' God een ijeder keur wat hij liefst wouw te wenschen,
Steld' het niet ijeder best aen syn' allwijsen will?
Nu schickt God alles self ten besten van ons menschen;
Waer ijeder een niet best te vreden, en sweegh still.
25. Oct.

Voor een mijner wercken3).
Daer komt een staeltjen uijt van mijn onnoosel ploegen,
Dat d'een niet quaed en vindt en d'andere niet goed:
Maer 't most een ijeder een verstrecken tot genoegen:
Hoe? eischt men mij, arm Mensch, dat God self niet en doet?
eod.

Rijmerij4).
Die voorgesneden stoff bedichten of berijmen,
En doen geen beter werck als die daer plancken lijmen,
Bij andere gekort, gedisselt en geschaeft.
Oft even of ghij een twee stijve Blasen gaeft
5 Die hem, die sincken sou, veil over water voeren:
Ghij houdt syn onkund' op; hij hoeft sich maer te roeren.
eod.

Il proprio parer non hà mai torto5).
1)
2)
+
3)
4)
5)

K.b., II, 315.
K.b., II, 416.
[krit] vs. 1 wat hij liefst wouw K.b.: sijn allerliefst
K.b., II, 416.
K.b., II, 416.
K.b., II, 416.
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Wat zijn wij blind in ons bedrijven
En steegh in dat bedrijf te drijven!
Bekent het vrij een ijegelijck,
All schijnen wij 't somtyds te geven,
5 Om 'tschoone voordoen van wel leven,
Goedduncken heeft altoos gelyck.
26. Oct.

Geluckigh onweten6).
Onwetenheit van all wat was voor desen,
Van all dat naer sal wesen
En tegenwoordigh is,

6) K.b., II, 416.
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Is inden grond een' onmacht van de Menschen,
Maer die se souw verwenschen
Taste ongetwijffelt miss.
Wie droegh het pack in 'thoofd, wie sou sich derven wagen
Aen drij in eene bael gefommelt en getast?
Wegh twee mael anderhalven last;
Twee kan 't hem doen: 'tzij goed' of quade dagen,
10 Van daegh en gisteren geeft elck genoegh te dragen.
27. Oct.
5

Noli altum sapere1).
All wat ons op het pad ter salicheit gebreeckt
Sie 'ck ons op 'thelderste beschreven en bepreeckt:
Wat woel ick inden Mist van duijstere Propheten?
All wat God decken will, verbiedt Hij mij te weten.
28. Oct.

Dircks misslagh2).
Dirck seght, een seker mann heeft hij syn geld bevolen,
Die nu te soecken is en wandelt in 't verholen,
Soo dat hij aen verloop noch hoofdsomm raken kan:
Is dat een seker mann?
eod.

Canaille3).
Gelijck onnutte spijs een' goede Maegh ontstelt,
Soo werdt een' goede Stadt met onnutt volck gequelt.
eod.

Aen een' speler4).
Elck Tuijscher is een dief als 'tspel geeft dat hij wint.
Hij snydt wel, inderdaed, de Bors niet van syn' Vrind,
+
1)
2)
3)
4)

[krit] Bij vs. 10 in marg.:
K.b., II, 417.
K.b., II, 417.
K.b., II, 417.
K.b., II, 417.

ρκε

τ

μ ρ

κακ α α τ ς.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Maer hij besteelt sijn Huijs, dat om sijn' winst moet weenen.
Verliest hij, hij berooft syn eigen Vleesch en Beenen.
5 Syn' Erven gaet het af: en hoe 't geluckt, of niet,
God, die hem sijn Talent heel anders oorbren hiet,
Onthoudt hij 'toverschot van sijn' vergulde gaven,
Daer syn bevelen was den Armen mé te laven.
Hoe noemt ghij dat een spel met eeren, blinde sott,
10 Daer ghij u selfs besteelt, uw' naesten en uw' God?
29. Oct.
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Aenden selven1).
Mij dunckt ghij zijt een Geck, al schijnt ghij wijs van wesen.
Ghij hebt wat gelds vergaert en 'thoort u toe alleen,
En, sitten wij om lust van tydverdrijf bij een,
Ghij waeght het op een' Steen, of 't uw, of mijn sal wesen.
30. Oct.

Straet-wijsheit2)+.
Men hoort wel byder Straten
Wat wijse waerheits praten.
Mij zei een gauwe Guijt,
Het komt all op een uijt,
5 't Zij met, of sonder reden is,
Als maer een Mensch tevreden is.
31. Oct.

Wereld3).
De wereld staet, en sal staen tot haer ende,
In Ydelheit, in Boosheit en Elende.
eod.

Overlegh4)+.
'Kheb lang genoegh gewoelt in allerhande baren,
In voor en tegenspoed; mij is meest wedervaren
Wat wedervaerlijck is van vreughd en ongenucht;
'T waer tyd gescheiden uijt het tijdelick gerucht
5 En mij ter neer gestelt daer mij geruste dagen
En nachten sonder sorgh ten Grave moghten dragen.
Dit wensch ick menighmael: maer ben ick wel bedacht?
Neemt (segh ick tegens mij) dat waer te weegh gebracht,
Daer is geen twijffel aen, ick sou geluckigh wesen.
10 Maer hebb ick dat geluck te wenschen, of te vreesen?
Ick vrees het ernstelick; en hebber reden toe.
Mijn vrees is, dat geluck en wierd ick nemmer moe,
1)
2)
+
3)
4)
+

K.b., II, 418.
K.b., II, 418.
[krit] vs. 5 't Zij K.b.: Of 't
K.b., II, 418.
K.b., I, 544, met den titel: Overslagh.
[krit] vs. 2 In eerst: Met als in K.b. - tegenspoed eerst: tegenwind - vs. 8 Neemt K.b.: Neen
- dat waer K.b.: waer dat
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Ick bleef er aen versott, gelijckmen inde veeren
Van 't warme bedd verwert; 'tis wentelen, 't is keeren,
15 't Is draeyen als een' deur die vast is daer s' aen sweeft.
Hoe wierd ick, altoos wel gesint, eens satt geleeft?
Wie geerne rijsen sal moet eerst sijn Bedd vervelen.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

149
Neen, laet ick dus mijn' roll ten einde blyven spelen
En missen 'tvoordeel niet dat God de menschen gaf,
20 Van selver, als hy roept, te wenschen naer het Graf.
Daer gaet er na 'tSchavot, tot sterven wel begeven;
Maer stond het in haer' keur, sij wilden liever leven,
Want uyt gesonde weeld te scheiden sonder pijn,
Schijnt voorde menschlickheit een' harde kans te zijn.
25 Dat voelt de siecke niet, diens ziel met alle reden
Ontslaghen wenscht te zijn van uijtgepijnde leden.
Het uijtgepijnde hert van allerhande leed,
Van leed dat meestendeel alleen de lyder weet,
Doet hals en schouderen na 'tsaligh einde recken,
30 En daer het geerne gaet is 't lichtelijck te trecken.
Blijft tobben, Ziel en Lijf, en Lyden, als ghij doet:
God volgen doet seer suer gedijen tot seer soet.
Hag. 19. 9b. (Nov.)

Op eenen kleer-bessem1).
'k Hebb dese Borstelen een stinckend beest sien dragen:
Maer, nu se dienstigh zijn, hebb ick daer na te vragen?
Daer staet een Mensch op stoel mijn' leemten aen en tast
Met Peper en Azijn: maer 'tis een wereldsch gast,
5 Soo menschelick als ick, en emmers soo voll schulden
Als die sijn' Tonghe tucht: soud ick daerom niet dulden,
Dat hij mijn' vuijlen kuijsch'? neemt, hij een Vercken zij,
Dat raeckt hem: maer hij veeght scherp en schoon; dat roert mij.
24. Nou.

Aen bejaerde kinderen2).
De Moeder die u lang gesooght heeft en gedragen
Gaet rusten, oud en grijs: hoe voeght u dit gekarm?
U, die vol-jarigh zijt? om Gods will, laet ick vragen,
Wiltgh' altoos aende memm of altoos op den arm?
eod.

Aende selve3).
1) K.b., II, 32, met den titel: Borstel. Het versje behoort met eenige andere van Jan. en Feb.
1668 tot de serie Dingen (zie dl. V, 239).
2) K.b., II, 439. De titel was eerst: Aen mijn' susters kinderen.
Den 1sten Dec. stierf H.'s jongste zuster Constantia, weduwe van David le Leu de Wilhem
(1588-1658), met wien zij in 1633 gehuwd was. Er waren uit dat huwelijk eenige kinderen.
(Zie Dagb., Bijl. D.)
3) K.b., II, 439.
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God leent ons Ouderen, en Kinderen, en Maghen.
Haelt hyder een te huijs, wij stellen ons te weer,
Als hadden wij gelijck van ongelijck te klagen.
Hoe? schickt sich 'tspreeckwoord oock tot aller dingen Heer,
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5 Men leen' het aen syn' Vriend, syn' vijand eischtmen 't weer?
Eij, die die groote Vriend soo lang heeft laten leven,
Die Vrienden laet ons hem als Vrienden weder geven.
27. Nou.

Op de moeders langsaem sterven1).
Mijn hert en is geen Steen; het weende mé, als 't nood waer,
Met die daer stervende verdwelmt light dicht en diep:
Maer 'twaer ontydelick: die slaept, is of hij dood waer,
Noch meer noch minder als, die dood is, of hij sliep.
eod.

Op een lyck-huijs2).
Wat doetmen in dat Huijs, daer vensteren in 'tslot,
En witte muren swart het licht des Hemels blinden,
Wat doetmen in dat Huijs? Men mortter tegens God,
Om dat hij daer een' vriend, en eenen sijner vrinden
5 Uijt 's Werelds duijsterheit in 't eewigh licht gebracht,
En aller onrust vrij in sijn' Rust heeft doen leven.
Is dat de Rouw van 't Huijs, is 't daerom, domm geslacht,
Dat gh' inden doncker sitt? wel hadd hij u bekeven,
Die all' uw' vensteren op stiet voor weer en wind,
10 En seij, laet in Gods licht; ghij zyt maer all te blind.
1. Dec.

Ad episcopum Antverpiensem in tabulam ab eo dono acceptam3).
Quae nouitate placens oculis imponit imago,
Doctrinae multum, nil nouitatis habet.
Nempe, ut in hac Tabula, Mundi sunt, magne Capella,
Si bene perspicias Maxima quaeque, Nihil.
Antuerp. 9. Dec.

Aende magistraet van 's Gravenhaghe4).
1) K.b., II, 418, met den titel: Op der selver Moeders enz.
2) K.b., II, 418.
3) Marius Ambrosius Capello, geb. te Antwerpen, behoorde tot de orde der predikheeren,
bezocht Spanje en werd professor in de wijsbegeerte te Leuven. In 1647 werd hij bisschop
van Yperen en in 1654 van Antwerpen, waar hij in 1676 stierf.
4) K.b., I, 557.
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'T is d'eerste vodderij van mijn mall maecksel niet,
Mijn' Zeestraet, daer ick u de Peteren af hiet,
Myn lieve 's Gravenhaegs aensienelicke Voogden:
Daer is een tyd geweest, dat ghij 'tmij noch gedoogden,

H. had de Zeestraet opgedragen aan de Staten van Holland en aan den Haagschen magistraat.
De laatstgenoemde was ook vereerd met de opdracht van zijn werk Gebrvyck of Ongebrvyck
van 't Orgel (1641) en van Haga vocalis (vgl. dl. III, 260).
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5 Iae tijden, meer als een; jae vreemd' en Moeder-spraeck
Hebb ick te werck gestelt, ten minsten tot vermaeck
(Ter eeren, segg ick niet) van u en all' de leden
Die liever d'uwe zijn als vande grootste steden.
Maer d'eerste Tong heeft noch te reppen daer van 'twoord
10 Van uwer eenen danck of ondanck zij gehoort.
De reden vatt ick niet: van een dingh derv' ick roemen,
Bij all dat sich verstoutt goed 's Gravenhaeghs te noemen
En kan geen Hagenaers oprechte liefde zijn
Tot uwer eer en heil, die 'tmeer zij als de mijn.
15 Noch ben ick niet t'onvré: wij moeten vrienden blijven.
Dus stell ick mij gerust: men heeft mij laten schrijven;
Dat 's mogelijck genoegh: is mij geen danck gebracht
Bij monde, lichtelyck is hij mij toe gedacht.
En, naer ick 't by de proef veeltyds hebb ondervonden,
20 Een goed hert is meer waerd als menighte goe monden.
15. Dec.

Krijns dichten1).
Krijn braeckt een menighte van ongesouten verssen,
En soeckt ons of 'tgehoor, of 'tlesen af te perssen.
Ick schrick voor alle beij: een ding is ons geluckt,
Sy zijn op sacht Papier geschreven en gedruckt.
eod.

Ritus funerum immutati2)+.
Olim longa vagas ambibat pompa plateas,
Quaeque vocabamus Funera funis erant:
Defunctos hodie noctu et sapienter Amici
Et paucae ducunt ad sua busta faces:
5 Ergo nec hoc semper verum nec ubique fatendum est,
Plus vel Avos nobis vel sapuisse Patres.
ult. Anni (31 Dec.)

[1668]
+ [krit] vs. 14 heil K.b.: spoed - vs. 20 menighte K.b.: meenige
1) K.b., II, 306.
2) De gewoonte om des nachts te begraven was in den laatsten tijd in zwang gekomen. Het
stadsbestuur van Amsterdam nam er in 1661 en 1663 maatregelen tegen, o.a. door het eischen
van hooge boetes ten voordeele van het Aalmoezeniershuis van hen, die hunne familieleden
des nachts wilden laten begraven. (Zie Wagenaar, Amsterdam, V, 267.)
+ [krit] vs. 3 noctu eerst: tacite
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Aen den grave Christopher Delficus van Dona, afgesant van Sweden, met
mijne Corenbloemen3)++.
Delfs kind, van hooger waerd' als alle die soo heeten,
All schijntse wat te zijn de Gifte die 'ck u doe,

3) K.b., II, 418.
+ [krit] vs. 1 alle K.b.: vele
+ [krit] Dohna was een zoon van Christoffel graaf van Dohna en Ursula gravin van Solms en
werd te Delft geboren. Hij was rijksraad van Zweden en maarschalk-generaal van het
Zweedsche leger. In 1667 was hij buitengewoon gezant van Zweden in de Nederlanden en
daarna gezant in Engeland. Dohna was gehuwd met Anna, gravin van Oxenstiërna; hij stierf
in 1668 te Londen.
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't Zijn vodden, daer ick noijt en hebbe toe geseten,
Volght raed, en doet als ick, en sitt'er noyt niet toe.
4. Ian.

Kleerborstel1).
Die na den Adel siet en niet na ed'le wercken,
Grijpt na de schaduwen, en tast voor seker mis:
All is de Borstel slecht, al komt hij van een Vercken,
Siet na syn' afkomst niet, maer waer hij nutt toe is.
eod.

Sandlooper2).
De Tyden waren boos, en zijn 't, en sullen 't wesen;
'K sie geen' verandering ter Wereld voorde hand:
Keert om u Tyd-gelas, het schijnt wat een niew Wesen;
Maer 'tloopt gelijck het liep, en 'tis all 'tselve sand.
eod.

Tang3).
Een' handschoen van sacht leer en kan hem niet verwaeren,
Hij heeft een' tang van doen die kolen hand'len moet.
Komt u ijet all te heets te voren, laet het vaeren,
Of weest gewapent met een yseren gemoed.
eod.

Sleutel4)+.
Ick kan wel in een' deur en uyt een' deur geraken,
Maer 'tscheelt, of 't met geweld geschiet of met gemoe,
En of ick Slot en Klinck en Grendelen doe kraken,
Of dat ick 't met beleid van sleutel-pijpen doe.
5 Betrouwtmen u 'tbewind van groot' of kleine saken,
Siet wat ghij niet alleen te weegh brengt, maer oock hoe.
5. Ian.

1)
2)
3)
4)
+

K.b., II, 32, met den titel: Borstel.
K.b., II, 49.
K.b., II, 55.
K.b., II, 52.
[krit] vs. 5 'tbewind K.b.: bewind
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Ladder5).
Ghij, gierighe van Geld, ghij, gierighe van Eer,
Neemt dese sporten waer, indien ghij wilt gedijen.

5) K.b., II, 42.
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Met overgroote haest kan ijemand sich verschrijen;
Waer datmen henen will, de Leers leer is goe leer;
5 Met trappen raecktmen hoogh, en langsaem gaetmen veer.
6. Ian.

Sub epigrammate Cosmo Mediceo Etruriae principi a N. Heinsio
inscripto1).
Laudibus his nullus dubito subscribere: quidquid
Κ σμος habet κ σμου C o s m v s Etruscus habet.
O Heinsi tanto felix Cosmographe C o s m o ,
O C o s m e hoc tali maxime Cosmographo!
14. Ian.

Op de heerlickheit vande rechtvaerdige bepredickt ende beschreven door
I. Vollenhove2)+.
Doe hij dit selfde sprack, de volle Vollenhoven,
Was ijeders ingewand van 't spreken soo ontroert,
Dat niemand sich voldé' met hem schier t'overloven
Voor sulcken Heerlickheit soo heerlick uijtgevoert.
5
Hoe gaet uw ingewand, Aendachtige, nu smoken,
Nu hij van 'tvluchtighe maeckt een onvluchtigh woord,
Dat soo veel nutter is geschreven dan gesproken
Als veel en wel doorsien scheelt van eens wel doorhoort!
+ [krit] Bij vs. 3 in marg.: Qui festinus est pedibus, offendet. Prou. 19.2.
1) In 2 HSS.; 1 daarvan, zonder titel en datum, is aanwezig op de Leidsche Bibliotheek; het
versje is daar geschreven onder de uitgave in plano van het vers van Heinsius, dat tot titel
heeft: Magno Hospiti Cosmo Mediceo Etrvriae Principi Serenissimo, Foederatum hocce
Belgium et res in eo exoticas perlustranti.
Cosmo III de Medicis (1642-1723) was de oudste zoon van Ferdinand II, Hertog van Toscane.
Zijn huwelijk met Marguérite Louise van Orléans was zeer ongelukkig en zijn vader zond
hem op reis; hij bezocht Duitschland, Nederland, Spanje, Portugal, Engeland en Frankrijk.
In 1670 beklom hij den troon; hij heeft zijn land zeer slecht geregeerd. In Dec. 1667 bezocht
hij eenige steden van ons land (vgl. Hollandtze Mercurius, van 1667, blz. 191, 192) en reisde
daarna met een groot gevolg en op kostbaren voet (t.a.p., voor 1668, blz. 29) naar Duitschland.
Den 12den Jan. begroette H. hem in Den Haag (Dagb., 72).
2) K.b., II, 425
Het versje is gedrukt in De heerlykheit der rechtvaardigen, met de zekerste toevlugt tot de
hoogste rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV. Predikaatsien. Door Joannes Vollenhove
..... De twede druk, Vermeerdert met vyf Predikaatsien, over verscheide Texten. Te Leiden
By Joan Arnold Langerak, 1723.
De eerste uitgave kwam mij niet ter hand.
Johannes Vollenhove (1631-1708), geb. te Vollenhove, studeerde te Utrecht in de theologie
en was sedert 1655 predikant te Zwolle en sedert 1665 te 's Gravenhage. In 1686 heeft hij
een bundel Poëzy uitgegeven.
+ [krit] vs. 7 dan Vollenh.: als
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Aen hem self1).
O ghij met overvloed gezegende van boven,
Die dusenden versaedt uijt uwe volle hoven,
Is den Rechtvaerdigen soo groote heerlickheit,
Eerst hier, en dan hier naer voor erfdeel toegeseit;
5 Bidt, salighe man Gods, dat alle die u lesen
Tot sulcker Erven recht recht vaerdigh mogen wesen.
23. Ian.

Wiskonstige Claes2).
Claes riep in een gelagh, laet kaeckelen wie will,
Den Aerdkloot loopt rondom, de Hemelen staen still,
'k Houd 't met Copernicus. Hoe meent ghij dat hy 't raeijde?
'tWas op het eind van 't Mael, en 'twas sijn hoofd dat draeyde.
23. Ian.

Vrouwen zedicheit3).
Hoe wel was dat bestelt, dat d'eerbaerheit de Vrouwen
(Uytwendighe eerbaerheit) bevolen is geweest!
Waer eens dat masker af, wie souw het goedjen houwen,
En wat saghm' all still weers verandert in tempeest!
24. Ian.

Teuns kerckgang4).
Ick moet ter Kercke gaen, all souw 'cker niet bedrijven,
Seij Teun, twee mael mistrouwt aen twee doorsnapte wijven:
Mij dunckt het is soo vreemd, soo wonderlick, soo soet,
Dat een Mann honderden van Vrouwen swijgen doet.
24. Ian.

1) K.b., II, 426.
Het versje is gedrukt in De heerlykheit, enz. met den titel: Aan hem.
In plaats van deze 6 versregels schreef H. den 22sten Jan. eerst alleen de 4 laatste, met den
titel: Aen Hem.
2) K. b, II, 306.
3) K.b., II, 306.
4) K.b., II, 306.
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Wentel-trapp5)+.
De Trappen wentelen daer langs wij in dit leven
Ten hoogen Hemel gaen, en, na die swieren gaen,
Geraeckt men hier en daer aen 'tgapen en aen 'tstaen,
Na ijd'le dingen haer schoon weten voor te geven.
5
Elck een proeft dat in 'tsijn:
Maer, kan 't niet anders zijn,

5) K.b., II, 59.
+ [krit] vs. 4 haer K.b.: sich
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Laet ons Gods goedheit loven;
In 'tende raecktmen boven.
24. Ian.

Bedde1).
Hoe wij 'tbewimpelen, het Voorbeeld vande dood ist,
Het sterven alle nacht, en seer het selve Werck,
Of hier te leggen of te rusten inde Kerck;
En 't Bedde daer ick slaep is maer een zijden doodkist.
eod.

Stoov2).
Behoeftmen tot goed Vier veel Houts en menigh Torffie:
Een Kooltien in een' test, twee kooltjens in een Korffje
Doen emmers soo veel deughds: jae, (soomen 'tvolck gelooft
Dat sich van onderen plaisierigh sitt en stooft)
5 Doen dobbel soo veel vreugds. Soo scheelt het, will ick seggen,
Een dingh of uijt of in sijn' rechte plaets te leggen,
En soo het weinigh wel, het veel niet wel en light,
Daer wordt met weinigh Veel, met Veel niet veel verricht.
25. Ian.

Stoel3).
Dat sitten noodigh is leert ons het licht van reden,
En all' de taeckeling van Zenuwen en Leden;
Maer wat's daer noodigh toe, vier stijlen, drij of twee?
Een, segg ick, kan't hem doen, en mijn bericht is ree:
5 De Strate-maecker sitt en arbeidt gansche dagen
En hoeft maer eenen stijl. Ick wouw sij daer op saghen,
Die niet en achten als onnutten overvloed,
Daer klein beslagh soo nutt, soo gnapp is en soo soet.
30. Ian.

Boom4).
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 30.
K.b., II, 54.
K.b., II, 53.
K.b., II, 32.
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Van stomme schepselen en weet ick geen' als Boomen,
Die onse biddende gedaente naerder komen:
Wij strecken even soo ons' handen Hemelwaert;
Maer onse wortelen zijn machtigh vast in d' aerd.
2. Feb.

Handschoen5).
De beste Snyders zijn die onse Handen schoenen:
Als d'andere soo de'en, ick souder met versoenen:

5) K.b., II, 40, met den titel: Handschoenen.
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Maer slaet de Broecken gae, de Rocken en van als,
Is eenigh ding soo sott, soo t'onpass en soo vals?
5 Wegh met de vuijlicheit, de wett hoorts' uijt te boenen
En keuren voor een' wett het naest aen Gods fatsoenen.
eod. 2. Feb.

Tafel1)++.
Het scheelt veel met wat spijs de Tafel werdt geladen,
Om t'eten met den Mond, of met het heele Hoofd:
Het luydt wat ongerymt, maer 'tallersappigst Ooft
En voedt ons niet soo wel als d'aller dorrste Bladen.
3. Feb.

Deselve2)+.
Doctoren weten 't wel, en prekender vrij veel af;
Maer Mond noch Maegh en hoort na reden noch verbod;
Op dit beklaeghelick-behaeghelick Schavott
Zijnw' elck sijn eigen Beul en byten ons de keel af.
eod.

Blaesbalck3).
Daer is geen helpen aen, het ydele getier
Van holle Blaesbalcken van Menschen, die haer' kaecken
Uijt opgeblasen trots niet meer als wind en braecken,
Helpt mij de Gall aen brand als dese doet het Vier.
eod.

De selve4)++.
Die Loock eet of Caneel, rieckt lieffelick of stinckt.
1)
+
+
2)
+
3)
4)
+
+

K.b., II, 55.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Boecken.
[krit] vs. 4 wel K.b.: veel
K.b., II, 55, met den titel: Noch.
[krit] vs. 4 sijn K.b.: ons
K.b., II, 31.
K b., II, 31, met den titel: Noch.
[krit] In marg.: Empreñate del ayre Y pariras viento.
[krit] vs. 3 beter K.b.: boter
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Soo werckt den ommegang met vromen of met boosen.
Werdt met quae Locht gevoedt, ghij sult geen' beter loosen,
De Blaesbalck geeft het goed of 'tquaed uyt dat hij drinckt.
eod.

Pillen5).
Ick laet den gierigsten vergaeren wat hij kan,
Ick laet hem spaeren tot het scrapsel vande pann;
Mij dunckt hij had den prijs die, om geen Goud te spillen,
't Verguldt uyt suijnicheit sou schrappen van sijn' Pillen.
4. Feb.

5) K.b., II, 46.
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Deselve1).
Een Gauwdief welgekleedt in een goed huijs geslopen
Rooft wat hij rooven kan van 's Meesters beste goed.
Vergulde Pillen doen gelijck de Gauwdief doet;
Doch rooven maer het quaed en laten 'tgoede loopen.
5 Doctoren seggen 't, ja, maer ick en kan 'tmaer hopen.
eod.

Aende vrouw van Albrandswaerd met mijn' Zeestraet2)+.
Veel-waerde Vrouw van Albrandswaerd,
Hebt ghij niet Torfs genoegh bewaert,
Smijt vrij dit goedjen aenden haerd,
'T en is toch niet als al brands waerd.
13. Feb.

Schip3).
Hoe swack is Menschen macht en hoe oneindigh Gods.
In zee light dit gebouw gelyck een' houten rots,
En all het grootst geweld van handen wederstaet het.
Als 'tlichtste dat God schiep (de Wind) maer blaest, soo gaet het.
14. Feb.

Noch4)+.
Een Haegsche Ioffers hoofd, drij uren lang gehult,
Ten breedsten uytgesett, gevlochten en gekrult,
Schijnt bij een zeilend schip niet qualick vergeleken
Met Touw en Taeckeling en Vlaggen uijtgestreken.
5 Maer de gelijckeniss gaet over een' zij miss,
Dat dat moy en onnutt, dit moij en dienstigh is.
nauigans Zelandiam versus. 27. Feb.

1) K.b., II, 47, met den titel: Noch.
2) K.b., II, 419.
Misschien Johanna de Hertoghe, de echtgenoote van Johan de Bye, heer van Albrantswaard.
(Mededeeling van Mr. P.A.J. van den Brandeler te Zutphen.)
+ [krit] vs. 2 bewaert and. lez.: gespaert
3) K.b., II, 50.
4) K.b., II, 50.
+ [krit] vs. 2 uytgesett K.b.: wijtgestelt
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Servire gratis est nefas, et ingratis5).
Hebt den ondanckbaren uw gansche levens dagen
Op arm en schouderen door dick en dun gedragen,
En sett hem eens hard neer,
Daer 's all de danck om veer.
eod.

5) K.b., II, 419, met den titel: Menschen loon.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

158

Soet en suer1)+.
Men blaest mij staegh in d'Ooren,
Waerom ick niet en trouw met onse rijcke Neel.
In een woord kan men 't hooren,
't Is waer, s' heeft Goeds genoegh: maer wat noch? quaeds te veel.
Middelburg 3. Mart.

Van Dirck2).
Dirck is goed rond, goed Zeews; dat moetmen soo verstaen:
Hij is rond als een Kloot, men kander niet op staen.
17. Maij.

Houwelijcks gebreck3).
De dagh en gaet niet op, of Hermans Wijf verkerft het;
All' uren rockent hem de prij een niew gequell.
Eerst vond ick het wat vreemd, nu, dunckt mij, seght men wel,
Het trouwen is seer goed, de Vrouw alleen bederft het.
22. Maij.

Groevende liefde4).
Hoe ouder, seght Andries, hoe 'ck meer beginn te malen
En krijgh mijn wijfje lief, soo 'tschijnt, hoe langs hoe meer.
Ick wenschte menigh mael, de Duijvel moghtse halen,
Nu wensch ick s' alle daegh by onsen Lieven Heer.
eod.

Epitaphium com. Christophori de Dona5).
Post bellatori Batauo fortique Britanno
Officijs Pacem consilijsque datam,
Pacifici Donae quod erat mortale, Deoque
1) K.b., II, 419.
+ [krit] vs. 1 mij K.b.: Jan - vs. 2 ick K.b.: hy - trouw K.b.: trouwt - vs. 3 K.b.: Jan seght
bescheidelick, In een woord kan men 't hooren,
2) K.b., II, 306.
3) K.b., II, 306.
4) K.b., II, 307.
5) Zie blz. 158.
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Teste, Dei Pacis filius hic situs est.
10. Iun.

Aliud6).
Quo grauius nullum, nullum magis utile pondus
Ulla tulit Tellus, vir grauis hic situs est.
Quisquis adis tumulum, Donae, dic, non grauis esto
Terra, cui grauis et non grauis ille fuit.
13.o ejusdem.

6) Dohna was een bijzonder zwaar man. Den 27sten Maart 1667 schreef H. aan zijn broeder
Frederik van Dohna: le gran Hermano don Christophoro a faict icij une entrée d'Ambassadeur
tres-leste et tres-digne du nom qu'il porte .... Vous le trouueriez grossi à merueille, mais le
dedans, qui est son excellent esprit, est tousjours aussi delié que jamais. (Lettres françaises.)
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Epitaphium carnivori1).
Carne vorax crudâ satur hic jacet; ergo, voraces
Vermiculi, vestro reddite jure vicem.

[Reptile sarcophagum, sub sarcophago depostum]
Reptile sarcophagum, sub sarcophago depostum,
Par pari ut eveniat, exede sarcophagum.
Hofw. 17. Iun.

Aliud.
Quisquis es, hic audi ventres non semper obesos
Oppressis animi dotibus esse graues.
Qui jacet hic, quanto multis abdomine, tanto
Et Virtute fuit major et Ingenio.
19. Iun.

Hardklopping2)+.
Claes klopt sijn wijf veel tyds om d'een' of d'and're pert,
En, na 't sijn' vuijsten lust, somwijlen vrij wat herdt.
De Doctor merckte wel daer was ijets niet ter degen,
Maer wist niet datse klopp op 'tkop-stuck had gekregen.
5 Gaet, zey sij, Doctor, gaet; ghij dient niet voor mijn bedd;
Het is een' ongemeen' herdt-klopping die mij lett.
20. Iun.

Oprechte maet3)+.
De Waerheit is soo verr pas van de Logen,
Als yeder een sijn' Ooren van sijn' Oogen.
ult. (30) Iun.

1)
2)
+
3)
+

Het versje is niet gedateerd, maar gaat in het HS. aan het volgende vooraf.
K.b., II, 420.
[krit] vs. 6 Doctor K.b.: Doctors
K.b., II, 420.
[krit] In marg.: Thaletis.
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Op het marmeren hoofd van een' verrader4)++.
Natuer schiep mij geheel:
De Richter scheide mij het Hoofd van 'tonder deel.
Dat hadd de Const herstelt: maer voor het laest van allen
Is 'tongeluckigh hoofd noch eens om verr gevallen.
5 O Hemelsche gebied
Wat is mij recht geschiet!

4) K.b., II, 569.
+ [krit] In marg.: Uyt het Italiaensch van Marini. Fem mi natura intero. - Vgl. dl. IV, 24.
+ [krit] vs. 2 onder K.b.: ander
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Doe mij mijn' qua'e gedachten
Aen 'tLand-verraden brachten,
Waerom in plaets van 'tmijn en had ick dit hoofd niet?
Inter Moerdijck et Bredam. 3. Iul.

Op het hand-wasschen van een' schoone1).
Ghij waschen, Soetert, ghij,
Die handekens van zij!
Mij dunckt dat all dat plaschen
Niet na behooren is:
5 Wat hoeft men schoon te waschen
Dat schoon geboren is?
Ibid. eod.

Graf-schrift van een reuckwercker2).
Ghij hebt een' slechten neus die niet en rieckt door 't Graf
Waer med' ick u vermaeck, mij kost en kleeren gaf.
Ghij meent, ick wormen aes gae werden: maer 'tis leugen;
Sy zijn maer stanck gewent; sij sullen mij niet meugen.
Inter Dongen et Syluam Ducis. 10. Iul.

A m. la princesse de Tarente masquée; comme j'eus parlé à une dame de
sa taille, masquée de mesme3).
Ie veux bien du mal à mon coeur,
D'auoir pris Nymphe pour Deesse:
Mais vous excuserez l'erreur,
Si vous considerez, Princesse,
5 Que la voijant de mesme hauteur
Ie l'ay creuë de mesme Hautesse.
Eindhoven 14. Iul.

[I'aij complimenté, bien ou mal]
1) K.b., II, 420.
2) K.b., II, 420.
3) Amelia, dochter van Willem V, Landgraaf van Hessen-Cassel, was gehuwd met Henri Charles
de la Trémouille, prins van Tarente, die in den tijd van Frederik Hendrik in dienst der Staten
was geweest, na den dood van den Stadhouder naar Frankrijk was teruggekeerd, maar later
weer generaal der ruiterij werd en van 1665 tot 1670 gouverneur was van 's Hertogenbosch.
(Zie Fruin in de Aanteekeningen op Droste's Overblyfsels van Geheugchenis, blz. 304.)
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I'aij complimenté, bien ou mal,
Une beauté de vostre nombre,
Aijme je peu l'Original,
Si j'en honore jusqu'à l'ombre?
Ibid. eod.
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Op de dood van Dido, treurspel van A. Pels1).
Sagh Dido noch eens op, en dacht aen den Trojaen,
En dacht aen wat sy deed, en beter hadd gedaen;
Sij wenschten hem licht weer eens aen, eens van haer' Werven,
Om noch soo cierlijck eens, als Pels haer leert, te sterven.
8. Aug.

Londinium.
Fide nouo rerum splendori, fide vetusto;
Quae nuper stetit hic, hic sita Londinium est.
9. Aug.

Op des Heeren Avontmael.
Hier 's goed geselschap aenden Diss,
God weet of 't soo van binnen is.
Maer soudens' uytgemonstert werden
Die sonder 't Bruijloft kleed te gast gekomen zijn,
5
Ick vrees daer soudt 'er weinigh herden,
En aende Tafel bleef schier niet als Brood en Wijn.
10. Aug.

Dircks dichten2).
Dirck heeft sijn werck aen een gelijmt
Met lamme, tamme, klamme woorden;
'T is 'tsotste Boeck dat ick oijt hoorden,
En evenwel niet ongerijmt.
eod.

Oprechte dapperheit3).
Wild wagen is geen' eer: daer hoort meer tot fraeij sterven,
1) K.b., II, 307. Het versje is voor het eerst gedrukt vóór Didoos doot. Treurspel met eenige
Konstwerken, vertoont op d' Amsterdamsche Schouwburg .... t' Amsterdam, By Jacob Lescailje,
enz., 1668.
Mr. Andries Pels († 1681), de hoofdman der letterkundige bent ‘Nil volentibus arduum’,
heeft tooneelspelen en gedichten uitgegeven, o.a. eene omwerking van Horatius' Ars poetica.
2) K.b., II, 307.
3) K.b., II, 307.
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Als sinn en redenloos te steken en te kerven,
En wachten 't sonder sorgh: het scheelt als dagh en nacht,
Of ijemand veel de Deughd, of weinigh 't Leven acht.
11. Aug.

Met elck een vrede4).
Daer zynder die mij haten,
Maer die ick haet, niet een.
Indien sij 't niet en laten,
Soo heb ick Vyanden, en ick en hebber geen.
12. Aug.

4) K.b., II, 307.
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Sur les memoires de monsieur de Guise1).
Faut il plus admirer en ce Prince parfaict
D'auoir si bien escrit, ou d'auoir si bien faict?
Ie juge la beauté de sa Matiere extreme,
Celle de sa Façon me semble assez de mesme.
5 Quelle Espée au trauail, quelle plume au repos,
Quels exploits, quel debit, quel auteur, quel Heros!
3. Sept.

[Laborat aure Lesbia, et graui diu]
Laborat aure Lesbia, et graui diu2)
Noctes dolore transigit, graui dies.
Re pessimâ una peior est: audit male.
14. Sept.

In opus inepti autoris3).
Quod veritas praedixit, hic probat scriptor:
Extinctus est, et opus sequetur autorem.
20. Sept.

ΕΝΔ ΜΑ ΓΑΜΟ . Over des Heeren Avondmael4)+.
Gods Tafel, en daer aen ick sotte Sondaer, ick!
Hebb ick 'er t'eten en te drincken sonder schrick?
Ghij, die die Tafel deckt, en met geen minder eten
Als van dijn eigen Vleesch en Bloed; hebt ghij vergeten
5 Hoe dat ick menighmael, hoe onlangs, deser Feest,
Oncierlyck aengedaen, deelachtigh ben geweest,
En lydt ghij mij weer hier, en doet ghij mij niet vragen
Waer 't Kleed is, 't Bruijloft-kleed, dat yeder hoort te dragen
Die hier verschijnen derft? Ick vraegh't mijn selven, Heer,
1) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
Henri II de Lorraine, duc de Guise (1614-1664) heeft een zeer wild en avontuurlijk leven
geleid; o.a. heeft hij zich in 1647 tot Koning van Napels opgeworpen en is daarna jaren lang
in Spanje gevangen geweest. In 1668 werden door zijn secretaris Saint-Yon uitgegeven
Mémoires de feu M. le duc de Guise, contenant son entreprise sur le royaume de Naples
jusqu'à sa prison.
2) vs. 3 and. lezing: Aegrâ quod aure peius est, audit male.
3) Bij vs. 1 in marg.: Apoc. 14.13.
4) K.b. I, 51.
+ [krit] In marg.: Δειπν τις. Fortun. Licetus in Epist. ad Tomasinum de voce Petrarcha. apud
Tomasinum in Petrarcha redivivo.
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10 En vind het vuijl Gewaed voll vlecken, waer ick 't keer.
Soo was 't voor heen, soo is 't en (wel magh ick het vreesen)
Soo sal 't gedurighlijck, soo lang ick zijn sal, wesen.
Sal ick niet worstelen, en poogen dat ick sweet
Om eens dijn gast te zijn met heel een onvuijl kleed?
15 O jae, Genadigste, die mij in vrees en beven
(Als na den binnen-mensch) dien ijever hebt gegeven:

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

163
Danck zij dij eewelick: ghij hebt mij met den lust
Van wel-doen tegens mijn onwel-doen uijtgerust:
Maer van drij vijanden en ben ick maer een eerste:
20 Twee laeste werpen mij soo veel slijx, elck om 'tseerste,
Dat weerstand machteloos, en, wat ick weer of wiss,
Beij, weeren overmant, en wissen ijdel is.
Moet ick dan buijten staen, sal ick mij uijt sien schuijmen,
En niet soo veel van 'tmael genieten als de kruijmen?
25 Neen, Heer; daer is een Kleed, daer is een heiligh kleed,
Een bloedigh Kleed, gedrenckt in water en in sweet;
't Kleed vanden Middelaer, dien gh' u hebt laeten paeijen:
Dat kan mij decken met de minste van sijn' draeijen:
Daer onder vrees ick dij (ick die dij vrees) meer niet:
30 'k Weet dat ghij door dat Bloed mijn' etter niet en siet.
Hofwijck. 8. Oct.

(Wisse winst)1).
God heeft ons niet van doen; maer wij hem dagh en nacht.
Nochtans eischt hij ons wat, en, hebben wij geen' macht
Om geven wat hij eischt, hij geefts' ons; mits gebeden,
En vierigh aengesocht. Hij eischt, met alle reden,
5 't Gedweege danckbaer Hert; soo danckbaer, dat daer uijt
Gedacht en woord en werck tot sijner eere spruijt'.
En dan volght zalicheit. Hoe kostmen 't schooner malen,
Als krijgen watmen geeft, en winnen bij betalen?
Hag. 10. Oct.

Haet2)++.
Hij hate mij wie will, 'k hoop ick verdien het niet;
En schouw maer die mij haet; mijn' Gall en gaet niet voorder:
God weet het, die alleen door mijn mergh henen siet,
(Ick segh 't door sijn genad') ick ben geen menschen-moorder.
12. Oct.

Voorden armen3)++.
1) K.b., I, 68. Het HS. heeft geen titel.
2) K.b., II, 304.
+ [krit] Bij vs. 4 in marg.: μισ ν τ ν δελ
ν α το
ν ρωποκτ νος
3.15.
+ [krit] vs. 2 gaet K.b.: gist
3) K.b., II, 304.
+ [krit] Bij vs. 4 in marg.: Qui dat pauperi, non indigebit. Prov. 28.27.
+ [krit] vs. 3 maer K.b.: aen
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στ . 1. Ioan.

Geeft rustich, ghij, die rijck, ghij, die niet rijck en leeft.
God had het hem geleert die dit heeft derven spreken,
Wie maer den Armen geeft,
En sal noijt geld gebreken.
13. Oct.
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Drucker1)+.
Mijn Drucker leeft in droeven druck,
Want drucken druckt hem weinigh druck.
't Waer geen bedruckte Drucker,
Viel 't drucken maer wat drucker.
26. Oct.

Dienstige wind2)+.
Een arm' vrouw hoord' een Mann een' achter-wind ontgaen,
En zeide, wel bekom 't mijn Heer. de Mann bleef staen,
En gaf haer wat: sy sprack, wel is het spreeckwoord waer,
Het waer een quade wind die niemand goed en waer.
6. Nou.

Pleit-mall3).
Ick vraegd' een Advocaet van grooten naem en neering,
Waerom hij meest sijn Geld aen 't Dollhuijs had gemaeckt:
't Goed, zeid' hij, keerde daer 't van daen quam, na de leering.
Hij was door dolle li'en aen meest sijn Geld geraeckt.
7. Nou.

Van Andries4).
Hoe Text-vast is Andries! hij sagh laest Mann en Wijf
Den and'ren hekelen in hands-gemeen gekijf;
En riep, Goe Christenen, gaet daer niet tuschen beiden;
Wat God gevoeght heeft staet geen Menschen toe te scheiden.
eod.

Boeren werck5).
Wat, hangende 't Process, te doen was en te laten,
1)
+
2)
+
3)
4)
5)

K.b., II, 304.
[krit] vs. 2 drucken K.b.: 't drucken
K.b., II, 305.
[krit] vs. 1 achter-wind K.b.: achter-klapp
K.b., II, 305.
K.b., II, 305.
K.b., II, 305.
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Verstond een Boer met vreugd van twee drij Advocaten,
En zei, Hangt mijn Process? begut, soo ben ick klaer;
'k Hebb hondert mael gewenscht dat het gehangen waer.
eod.

Geterchde geck6).
Een onbedachte trad een' Hoofschen Geck op zij,
En wilde van hem weten,
Wiens Geck hij sich liet heeten:
De Geck zeij, sulcken Heer sijn Geck: wiens Geck zijt ghij?
eod.

6) K.b., II, 305.
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Aen een Ioodschen woeckeraer, die op de pic van Teneriffe was geweest1)+.
Waertgh' op het steile spits van Tenerif geklommen,
Verbastaerd Israelit? wat hadt gh'er af te kommen?
Ghij hebt een' schoone kans verkeken: weet dat vrij,
Ghij raeckt niet licht weerom den Hemel soo na bij.
8. Nou.

Troost2).
En treurt niet, Keerssemaker,
Of u een hoopken Waschs of Smeers ontfutselt waer:
Denckt dat het haest in 'tlicht sal komen hier of daer,
Op Kandelaer of Blaker.
9. Nou.

Taback dienstigh3)+.
Men roockt, men snuijft Taback, men knauwt hem, soo men kan:
Welck' is de nutste wijs? vraegd' een een wijser Man:
Stelt, zeid' hij, van Taback, in plaets van and're Waeren,
Een volle Winckel op, soo sultgh'er best bij vaeren.
eod.

Kleinherticheit4).
Dirck, die voll Luijsen is, en derft'er niet een' kraecken:
Verwijten 't hem de li'en,
Hy seght met stijve kaecken,
Hy is soo teer, hij kan sijn eigen bloed niet sien.
eod.

Grafschrift5).
Claes Knoop, de steile vent, die averechtsen Doop had,
1)
+
2)
3)
+
4)
5)

K.b., II, 306.
[krit] vs. 4 K.b.: Ghij raeckt den Hemel niet licht weder soo na by.
K.b., II, 302.
K.b., II, 302.
[krit] vs. 2 een een K.b.: eens een
K.b., II, 303.
K.b., II, 303.
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En Pier Pieck heeten most, light in dit lange Graf,
Ontrent van negen voet: daer zeid' een Snijder af,
Ick hebber veel gemaeckt, maer noijt soo ruijmen knoop-gat.
10. Nou.

Borstel6).
Een overdadighe, die niet en doet als teeren,
Om met de meeste haest te raecken door sijn goed,
Gaet min noch meer te werck gelyck een Borstel doet,
Hij maeckt syn selven kael en and'ren schoone kleeren.
eod.

6) K.b., II, 32.
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Van Dirck1).
Dirck hadd syn' huijs geleeght van allerhande waeren,
Om schulden te voldoen, die niet t'ontgaen en waeren:
Doe 't Bedd oock springen most, de reden, zeid' hij, was,
Een Mann die 't Bedde houdt en is niet wel te pass.
eod.

Agniets keur2).
Een Iagher, zeght Agniet, sou mij voor all behagen,
Als ick eens trouwen wou.
Siet wat een' wijse Vrouw:
Een jagher, meent sij, sou den Hoorn wel willen dragen.
eod.

Een bultenaers gebouw3).
Is Dirck syn huijs soo na uw sinn?
Wat isser toch seer excellents aen?
Daer 's emmers niet een Camer in,
Daer in Dirck recht kan over end staen.
eod.

Een rijmer aen een' geck4)+.
Hoe sitt ghij soo en swijgt, sprack een stout kaeckelaer
Tot een veel wijser Mann dan hij waer met sijn vieren,
Of is het Rijmerij daer in uw' sinnen swieren?
Iae, zei de wijser Man, ick dicht vast: is het waer,
5 Zei d'eerste, seght eens op hoe dat die verssen luijden:
Neen, zei de tweede, 'twaer voor dese wijse luijden
Een all te lastigh Cruijs,
Twee gecken in een huijs.
11. Nou.

1)
2)
3)
4)
+

K.b., II, 303
K.b., II, 303.
K.b., II, 303.
K.b., II, 303.
[krit] vs. 4 het K.b.: 't oock
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Besitt u selven5).
Een goed arm Edelmann gaf ick voor goeden raed,
Hij sou sich by een' Heer van Middelen en Staet
Ten dienst bestellen, om met eeren door te komen.
Neen, zeid' hij, ick ben arm; waer Ick Mij dan benomen,
5 Ick, 'teenighe besitt dat ick noch eigen kenn,
Soo waer ick alles quijt, en armer als ick ben.
eod.

5) K.b., II, 304.
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Voorsichtige maeij1)+.
Maey, moije Borgher-meid, wierd van een Heer gevrydt,
Die haer sou Iofferen en Ed'len metter tijd.
Tot daer toe was 't goe kans: maer 'twas een Heer voll Pocken,
En Maey zei: met verlof, Heer, blyft wat van mijn' rocken,
5 En laet mij die ick ben; dat houd ick ruijm soo goed,
Als dat ick liet mijn Vleesch bederven om mijn Bloed.
eod.

Tom vergist2).
Tom hoopt' in 'tEngelsch Hof voor lief en aengenaem,
Als dienaer vanden Lord Iehova, te verschijnen:
Maer 'twas een slechte konst, die haest quam te verdwijnen,
Want in het Hof en was geen' kennis van dien naem.
eod.

Ians goedmanschapp3).
Daer viel een korte stryd, wie van twee soete Sussen
Een Kussen eignen sou dat ijeder geerne hadt.
Ian hadder geen van doen, en om 'tkrackeel te blussen,
Dat hooger loopen moght, gaf daer hij self op sat,
5 En zei, komt kijfstertjens, wie wil mijn Bille-kussen?
11. Nou.

Vrecke Claes4)+.
Claes houdt sijn Geld te rae, als of 't sijn eigen waer:
Dat en berisp ick niet: maer,
Als 't op 'tgebruijcken komt van die beminde Waer,
Soo sluijtt hij Kass en Beurs, als of 't sijn eigen niet waer.
14. Nou.

1)
+
2)
3)
4)
+

K.b., II, 304.
[krit] vs. 2 Ed'len K.b.: Ad'len
K.b., II, 304.
K.b., II, 297.
K.b., II, 297.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Bion apud Laert. lib. 4. c. 7.
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Vanden selven5)+.
Claes sitt voll Goed en Goud, en derft geen' buijck voll eten:
Sijn Geld besitt hij niet, maer hem besitt syn Geld.
Eij lacie, 'tis met Claes erbarmelick gestelt,
Hij heeft een swaere quael, goed mann, hij is beseten.
15. Nou.

5) K.b., II, 299, met den titel: Gierige Klaes.
+ [krit] vs. 1 sitt K.b.: satt
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Aen hem1)+.
Soo besigh en soo rijck, en soeckt ghij noch te winnen,
En hebt ghij noijt gedaen, en moet ghij staegh beginnen?
Hoor, 'theeft een wijser mann geseght, en had gelijck,
Dien altoos meer gebreeckt is noijt syn leven rijck.
eod.

Noch van hem2).
Claes is oneindigh rijck: wat helpt het? hij is bloo rijck,
Hy houdt de Geld-kist toe, daer komt geen roode duijt,
Al roept sijn maegh om hulp, als met benautheit, uijt.
Ick wouw wel geerne mé soo rijck zijn, maer niet soo rijck.
eod.

Malle vraegh aen Ian3).
Ick socht Ian wat te slingeren,
En vraeghden hem dit swaere punt;
Hoe siet ghij door de Vingeren,
Die door geen' Vinger sien en kunt?
5 Wie moet van tween de sotste heeten,
Die 't niet en wist, of die 'twou weten?
eod.

Noch aenden selven4).
Claes, ghy zyt rijck genoegh van over lang geleden.
Waer ick 't soo lang geweest, ick waer all lang te vreden.
Zijt ghij 'tniet, gierighaert? 'kweet u een' wiss gewin;
Strax sult ghy rijcker zijn; begeert alleen wat min.
eod.

Noch aenden selven5)+.
1)
+
2)
3)
4)
5)
+

K.b., II, 299.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Seneca.
K.b.. II, 299.
K.b., II, 295.
K.b., II, 299.
K.b., II, 299.
[krit] Bij vs. 9 in marg.: Hieronymus.
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Claes, ghij meent ryck te zijn; maer 'khebb het overleit;
Armoed heeft veel gebreck, en noch meer Giericheit.
Soo ghij 't oock overlegt, 'tzijn dingen die seer stryden,
Met eenen rijck te zijn en groot gebreck te lijden.
5 En ghij zijt armer als de kaelste Bedelaer;
Want u onbreeckt heel veel, en hem een weinigh maer.
Iae, soo ghij 'twel bedenckt, daer 's niet soo waer als dit is,
U mangelt niet alleen een anders Geld en Waer,
Maer ghij leeft in gebreck van 'tgeen in uw besitt is.
17. Nou.
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Schadelijcke lof1).
Wat schort mij, Adriaen, dat ghij u soo gewent
Mijn seggen en mijn doen te roemen sonder end?
Ey lieve, prijst mij niet, ghij zijt te wel bekent.
18. Nou.

Aen Dirck2)+.
Dirck, denckt wat een juweel is gulde Middelmaet:
Doet all het noodighe, maer weest niet all te besigh.
Leest vrij en schrijft, maer niet te schrijvigh of te lesigh:
In laten en in doen is oock een' overdaed.
eod.

Van Ian3).
Is 'tmogelick dat Ian, die noyt van schaemte rood was,
Eens wel gesproken heeft van mij en mijn beleid?
Voor seker heeftmen hem gelogen dat ick dood was;
Want van geen levend mensch heeft hij oijt goed geseit.
19. Nou.

Aen yemand4)+.
Ghij meent bekent te zijn van elck een die u siet,
En van all wie u kent gegroet te moeten wesen:
Maer 'tmist u menighmael met dat gemaeckte wesen:
Wie sou u kennen, Geck? ghij kent u selver niet.
eod.

Malle Ghijs5).
Ghijs, gortigher als oijt vuijl vercken wierd gevonden,
En stadigh liefde-geck van d'een of d'ander Vrouw,
1)
2)
+
3)
4)
+
5)

K.b., II, 299.
K.b., II, 300.
[krit] vs. 4 en K.b.: als
K.b., II, 300.
K.b., II, 300.
[krit] vs. 4 selver K.b.: selven
K.b., II, 300.
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Meent wel bewaert te zijn, in plaets van goed berouw,
Met een verdraeyden Text, de Liefde deckt veel sonden.
eod.

Van Dirck en Andries6).
Dirck heeft een' bitse Penn, Andries een' swaeren Stock,
Daer mé betaelt hij hem syn schrijven op sijn' rock.
Die twee en hebben sich niet sonders te verwijten,
't Is Eselen gevecht, sij konnen slaen en bijten.
eod.

6) K.b., II, 301.
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Aen Ian1).
Eij Ian, en prijst mij niet, daer houdt toch niemand van:
Men gaf u geen geloof, al preest gh' u selven, Ian.
eod.

Aen Louw2)+.
Louw, gaet met uw gemoed te rade:
Daer is geseght met goeden sinn,
Het ongerechtige gewinn
Is altoos min profijt als schade.
eod.

Kinds kinderen liefde3).
'k Speel met kinds kinderen, als of ick van haer' tyd waer:
Eij, swijgt wat, Ionge Lien, die mij voor geck uijt krijt,
Het sal wel beteren; verschoont mij van 'tverwijt maer
Tot dat ghij Vaders eerst, dan Grootevaders zijt.
eod.

Rekening met Ian4).
Een Gulden maeckt niet rijck; niet waer, Ian? nocht' een meer,
Nocht' een meer, en noch een, en soo gestadigh weer.
Als 't honderd duijsend is, ick sie 'twel aen uw wesen,
Ghij sult licht roepen, Houdt; daer soud ick rijck mé wesen.
5 Met honderd duijsend, Ian? wat komt u inden sinn?
Strax waert ghij noch niet rijck met eenen Gulden min.
Ondoet mij desen knoop; want met deselve reden
Kost uw' geboorte lang en niet lang zijn geleden.
En, soo ghij dagh voor dagh dat rekenen betrouwt,
10 Ghij waert noch gist'ren jong, en heden zijt ghij oud.
eod.

1)
2)
+
3)
4)

K.b., II, 301.
K.b., II, 301.
[krit] vs. 1 gemoed K.b.: goed
K.b., II, 301.
K.b., II, 310.
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Rein in 'tvuijl5)+.
Ick bend'er by geweest, 'tis waer, daer Dronckaerts saten,
En sopen als Templiers, en vloeckten als Croaten,
En spraken van meer vuijls dan onder Maen en Sonn
Van uijt de holle Hell te voorschijn komen kon:
5 Maer 'theeft mij niet gevleckt, de vieste moeten 'tweten:
Sien wij niet Sonn en Maen wel schijnen in secreten?
eod.

5) K.b., II, 309.
+ [krit] vs. 5 gevleckt K.b.: bevleckt
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Aen Claes1).
Quaed spreecken is soo quaed als 'tquaedste quaed kan wesen:
Maer Claes, die 'tgeerne hoort, is noch min waerd gepresen.
Komt u 'tquaed spreecken voor, soo dat ghij 'tniet en laeckt,
Ick houd' u ruijm soo snoo als of ghij 't selver spraeckt.
eod.

Van Ioost2).
Ioost vraeght of soete kost oock wijse lieden past.
Meent Ioost dat Suycker-ried maer voorde Gecken wast?
21. Nou.

Menschen ydelheit3).
Daer gaen twee Blaesbalcken in ous, soo lang wij leven.
Dat leven hangt aen wind te trecken en te geven:
Dat 's d'eerstes werck, de Longs. De tweede is onse Geest,
Geest, dien wij niet gemeen en hebben met de Beest.
5 Dien Blaesbalcks doen is oock, voor eerst, wind in te halen,
En weer wind uijt te slaen, ontfangen en betalen.
Want soo ghij Oor en Tongs bedrijven wel besint,
Wat rechten wij'r mé uijt, is 't anders ijet als Wind?
22. Nou.

Van Floor4)+.
Floor, zeid' ick in 'tgekout,
Wat slagh van schepen zijn 't, die u voor allen anstaen,
En daer gh' u op vertrouwt?
'k Vertrouw mij, zei den uijl, op schepen die op 'tLand staen.
22. Nou.

Aen Claes5).
1)
2)
3)
4)
+
5)

K.b., II, 310.
K.b., II, 309.
K. b, II, 310.
K.b., II, 310.
[krit] vs. 2 zijn K.b.: is
K.b., II, 310.
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Eischt u een Arm mann geld, Claes, weest niet onverduldigh,
Hij eischt u 'tsijn' als Vriend, en soo zijt ghij 't hem schuldigh.
eod.

Onlegg6)+.
Een onbeschaemde prees mijn uerwerck met geweld:
Ick voelde wat hem schortte, en zei, voor weinigh geld
Kond hij een diergelijcke en van die hand bekomen:
Maer d'uytvlught was vergeefsch, ick kond' hem niet ontkomen.

6) K.b., II, 301.
+ [krit] vs. 3 hij K.b.: ghij

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

172
5 Eij, zeid' hij, doet soo veel en geeft mij dit werck nu,
En dat de Meester niew sal maecken neemt voor u.
Ick had het konnen hooren,
Maer 'twouw niet in mijn' ooren.
eod.

Piers soete wraeck1).
Pier Cromvoet, die syn schoen ter sluijck ontfutselt was,
Sprack met een strack gelaet, ick ben niet van die menschen,
Die een voor 'tminste quaed het aller grootste wenschen.
God gunn' den dief alleen dat hem de diefstal pass'.
eod.

Lecker eten2).
'k Sat tuschen Kaeckelaers en Spreewen in 'tgedrang
Die rammelden om 'tseerst, en maeckten 'tmij soo bang,
Dat ick, in 'teerst voll sweets, in 'tend begost te geewen.
Een vraegde bij gevall, wat kost ick liever at,
5 Of visch, of vleesch, of ijet, daer ick te kiesen hadd:
Gesoden Cakelaers, zei 'ck, en gebraden Spreewen.
eod.

Aen een hoerekind3).
Ghij light en werpt langs straet met steenen dat het kraeckt:
Siet dat ghij bij gevall uw vader niet en raeckt.
eod.

Aen een jong schilder4).
Frans, will ick u een Peerd dat wentelt leeren maelen?
Maeckt maer een Peerd dat loopt,
En keert het laeg om hoogh, 'tsal went'len; en die 'tkoopt
Sal wel te vreden zijn, of ick sal 'tself betalen.
eod.
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 302.
K.b., II, 302.
K.b., II, 302.
K.b., II, 302.
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Een speelman betaelt5)+.
Een speelman moe gekrauwt sagh nae mijn' handen om,
En wachte voorde moeyt of groote of kleine somm:
Neen, zeid' ick, wij zyn quijt, ghij hebt mij onderhouden
Met Toonen van uw' slagh, die 'ck niet en weet t'onthouden;
5 En ick hebb u gevoedt met Hoop van goeden loon;
En beid' en zijn maer Wind; soo staen wij even schoon.
23. Nou.

5) K.b., II, 302.
+ [krit] vs. 1 speelman K.b.: Veeler - vs. 3 quijt K.b.: 't quijt
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Van Dirck den bouwer1).
Dirck sticht oneindelick, dan Heiningen, dan Muren,
Dan Boerenwooninghen, dan Huijsen en dan Schuren.
Sijn wijf klaeght averechts, en heeft nochtans gelijck,
Dirck is een eerlick Mann, maer wat te stichtelijck.
23. Nou.

Franssens geluck2)+.
Frans was te gast genoodt daer wat meer Rattekruijt
Als Suijcker inde Papp veel gasten had bedorven:
Maer Frans was sieckelijck en stelde 'tgastgaen uijt:
Had Frans niet sieck geweest, hij waer all lang gestorven.
eod.

Boerenlatijn3).
Hoor, Landheer, zeij mijn Boer, 'tLatynsche woord, Voluptas,
Ken ick soo wel als ghij, als ick mijn' Schuer vol op tas.
24. Nou.

Lichten interest4)+.
Vriend, mij komt interest van 'tgeld dat ick u leene,
Maer hoort hoe dat ick 'tmeene.
Neemt ghij 't maer danck'lyck aen,
Soo 's 'teerste jaer voldaen.
eod.

Ian de slocker5).
Eet gh' alle daegh vijf reisen?
Waerom soo dickmael? vraegd' ick Ian:
De Guijt sprack sonder peisen,
1)
2)
+
3)
4)
+
5)

K.b., II, 294.
K.b., II, 294.
[krit] vs. 4 hij K.b.: Frans
K.b., II, 294.
K.b., II, 294, met den titel: Vriends interest.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Seneca.
K.b., II, 294.
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Om dat ick 'tsess mael niet en kan.
eod.

Van Trijn6).
Men preeckte Trijn de Weew, sy hoorde sich t'onthouwen;
De trouwe Tortelduijv en wist van geen hertrouwen.
Als ick bij Beesten moet ter schole gaen, seij Trijn,
Waerom niet byde Muss, waerom niet bij 't Conijn?
25. Nou.

6) K.b., II, 294.
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Aen een tafel-vriend1).
Hebt gh' al weerom liggen droomen
Van bij mij te gast te komen?
Weet ghij 't niet, soo leert het toch,
Droomen zyn niet als bedrogh.
eod.

Op een mijner gedichten by een' konstighe hand uijt geschreven2).
O mijn onnoosel dicht, ick vreesde ghij ginght sterven,
Ten minsten schimmelen, of rotten en bederven:
Maer neen: soo schoonen Inct is Balsem; en ghij zijt
In d'onverganckligheit voor eewigh geconfijtt.
eod.

Voor mijn' dichten3).
Bedilt mijn' Dichten niet, besteedter geen verwijt aen,
Sij hebben 't niet verdient. Ick hanger toch geen' Tyd aen:
't Is een klein buyten-werck, een by-werck, seid' ick best,
Van beter besicheit; 'tis kaeckelen op 't nest.
5 Kont ghij of Timmerman of Wever niet vergeven
Een deuntjen uijt de borst in 'tSchaven of in 't Weven?
eod.

Stille straff4)+.
Ick straft' een' opentlick, soo mij docht, met bescheid.
Een vriend zei, 'twaer hem best in d'eenicheit geseit;
Hadd hij 'tmij oock niet best geseght in d'eenicheit?
25. Nou.

Raed tegen quaed5)+.
1)
2)
3)
4)
+
5)
+

K.b., II, 283.
K.b., II, 283.
K.b., II, 283.
K.b., II, 283.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Plutarchus de Platone et Socrate.
K.b., II, 284.
[krit] vs. 2 sal K.b.: 't sal
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Spreeckt yemand quaed van u, ghij kont hem licht bedriegen,
Stelt u maer soo wel aen, dat hij sal moeten liegen.
eod.

Spaerigh berispen6).
Roert niemands leemten aen, om jocken, noch om krencken,
All is hij noch soo laegh, al zijt ghij noch soo hoogh;
Wij hebben elck ons zeer, en konnen elck gedencken,
Hoe zeer de lichtste tré doet op een' Exteroog.
eod.

6) K.b., II, 284.
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Aen een' guijt1)++.
Ghy seght (dat ick bekenn)
Dat ick mijn' ouderen goe naem onwaerdigh ben.
Is uw bekennen vaerdigh?
Bekent, ghij zijt een Guijt en uw geslacht te waerdigh.
eod.

Beste ryckdomm2)+.
Geluckigh is de mann die heel veel goeds beheert,
Maer veel geluckiger, die niet veel Goeds begeert.
eod.

Aen Ian3)+.
Eens waert ghij arm en mild, nu rijck en gierigh, Ian.
De Toetsteen proeft het Goud, het Goud ondeckt den Mann.
eod.

(Goeds gebruyck)4)++.
Hoe soud een' Gierighaert syn groote goed verblyden?
Het is hem een schoon peerd, dat hij niet derft beryden.
Die heel veel gelds besitt en is juyst [geen] rijck man,
Maer die veel gelds besitt en wel gebruijcken kan.
eod.

Aen Dirck5).
Dirck, ghij besitt veel Goeds: dat 's goed in uwen staet:
1)
+
+
2)
+
3)
+
4)
+
+
5)

K.b., II, 284.
[krit] In marg.: C. Coely retorsio apud Ciceronem.
[krit] vs. 4 geslacht te K.b.: Geslachte
K.b., II, 284.
[krit] In marg.: Bias.
K.b., II, 284.
[krit] In marg.: Chilon apud Laertium.
K.b., II, 295. Zonder titel in het HS.
[krit] In marg.: Isocrates.
[krit] vs. 3 geen niet in het HS., wel in K.b.
K.b., II, 296.
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Maer ghij besitt veel quaeds in uwen staet; dat 's quaed.
eod.

Overvloed6)+.
Te veel Goeds is soo quaed als all te lange slippen,
't Doet d'onvoorsichtighe veel struyckelen en glippen.
eod.

6) K.b., II, 295.
+ [krit] In marg.: Stobaeus.
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Losse rijckdom1)+.
Ghij hebt veel goeds op Zee: kont gh' u daerop betrouwen?
't Is losse rijckdom, die aen Cabels hangt en Touwen.
eod.

Na de mann is2)+.
Groot Goed is een groot goed; maer niet in allen sin goed;
De goede wijn veraerdt naer 'tvat is daerm' hem in doet.
eod.

Van Dirck en Claes3)+.
Dirck ley Claes syn Geslacht verwijts gewijs te voren.
Claes zeid', ick wil 't wel hooren,
Dat ick mijn' Ouderen niet waerdigh ben, is waer;
Maer, Boefje, ghij gelijckt aen d'uwen op een haer.
eod.

[Indignus, esto, sim meis majoribus]
Indignus, esto, sim meis majoribus4)+;
At nempe, Scurra, tu tuis dignissimus.
25. Nou.

Van Phlips en sijn kinderen5)+.
Phlips heeft syn huijs voll kinderen,
En soeckt noch eens te trouwen.
De kind'ren, die 't sou hinderen,
Versoecken dat Papa die niewe moeijt will' schouwen.
1)
+
2)
+
3)
+
4)
+
5)
+

K.b., II, 295.
[krit] In marg.: Plutarchus in Lacon.
K.b., II, 295.
[krit] In marg.: Stobaeus.
K.b., II, 295.
[krit] vs. 3 is K.b.: 't is
Het HS. is bij de Korenbloemen; het versje is doorgeschrapt.
[krit] In marg.: Retorsio C. Laelij apud Ciceronem, lib. 2. de orator. et in Laelio.
K.b., II, 295, met den titel: Phlips en sijn' Kinderen.
[krit] vs. 3 De K.b.: Die - vs. 12 Br. K.b.: soent
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5 Neen, seght hij, jonghe luij, ick ben noch wat te jeugdigh,
En, als ick u aensie, ghy zijt soo soet, soo deugdigh,
Dat ick met volle hoop
Van noch soo soeten hoop
Bij desen te vergaeren
10
Van niews aen mein' te paeren.
De kind'ren dancken hem (sess Sussen en een Broer)
En dencken, Br. je moer.
26. Nou.
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Van Pier en Iaep1).
Pier ley ter venster uijt en dreighde Iaep met slagen.
Zijt ghij soo stouten Held, zeij Iaep, soo komt het wagen.
Zijt ghij soo kloecken Mann, zeij Pier, proeft of ghij mij
Aen 't vechten praeten kont, eer dat ick vaerdigh zij.
eod.

Van Iasper en Ian2)+.
Wie was uw Vader, Ian, zei Iasper, magh men 't weten?
Ian voelden hoe hy voer,
En heeft hem toegebeten,
Het is een' duijst're vraegh: wiens kind meent ghij te heeten?
5 Het is van honderd een, weet het uw' eigen Moer.
eod.

Van Frans3).
Hoe staet dat goed en bast, riep Frans tot d'Advocaten,
Die hem betichtten van wat veel hand-gauwerij:
Iae, zeid'er een van all', wij bassen, seght dat vrij,
Want als wij Dieven sien en konnen wij 't niet laten.
27. Nou.

Goed bericht4)+.
Vriend, sprack een Hagenaer tot een' goed-rondschen Zeew,
Ghij zijt mij soo gelyck, als waert ghij schier mijn Broeder.
Zijt ghij niet onderricht of oijt uw' soete Moeder
In s' Gravenhaghe quam? Neen, zeijt die looser spreew,
5 Mijn' Moeder wass'er noijt; maer, naer ick hebb vernomen,
Mijn Vader isser veel en menig mael gekomen.
eod.

1)
2)
+
3)
4)
+

K.b., II, 296.
K.b., II, 297.
[krit] In marg.: Augustus apud Sueton.
K.b., II, 298.
K.b., II, 298.
[krit] vs. 4 zeijt K.b.: sei
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Van een' blinden5).
Verwijtt mij 'tongevall van mijn' arm' oogen niet,
Zeid een goed Blindemann, dien 't qualick wierd verweten:
Ten minsten magh een mensch daerin geluckigh heeten,
Die sulcken Boef als ghij ontrent sich niet en siet.
eod.

Van Anne6).
Wat hebb ick? een quaed hoofd? zeght Anne, 'tmagh wel wesen;
Maer op mijn' schouderen, God danck, en staet het niet;

5) K.b., II, 298.
6) K.b., II, 298.
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Men heeft mij een quaed Hoofd (een boos mann) aengepresen,
Ick waer een' goede Vrouw, soo mij dat hoofd verliet.
5 Wytt het uw hoofd, Mameer, die mij 'thoofd trouwen hiett.
eod.

Van Floor1)+.
Floor hadd berouw van eersten aen,
En heeft drij weken pass bij 'tniewe wijf gelegen.
Maer 'tspreeckwoord geeft hem troost; hij hoopt hij is half wegen,
Begonnen werck is half gedaen.
eod.

Aen een onbedacht jongmann2)+.
Soo jong, en soo veel praets dat niemand en derft roeren!
Eij, neemt den Spiegel eens, en soeckt daerin, arm kind,
Of ghij dien mallen muijl genoegh bewasschen vindt,
Om onder oude Lien het hooghe woord te voeren.
eod.

Op een godloose vraegh3).
Wat doet God alle daegh?
Dorst een my seggen van de snoodste Hemel-plagers;
Ick gaf hem voor bescheid op d'onbeschofte vraegh,
Hy maeckt een' Hell gereet voor sulcke sotte vragers.
eod.

Aen Iorden4).
Meent ghij mij te verplichten
Met stadigh te berichten
Wat boose Bouwen leght
Van mij of mijne en seght?
5 Ick heb geen' ooren, Iorden,
1)
+
2)
+
3)
4)

K.b., II, 298.
[krit] vs. 2 drij K.b.: twee
K.b., II, 298.
[krit] vs. 4 het K.b.: dat
K.b., II, 299.
K.b., II, 296.
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Voor allerley gerucht;
Mij lust niet gramm te worden
Om ijemand sijn genucht.
eod.

Geluckseggers5)+.
Als twee waerseggers d'een den anderen ontmoeten,
't Is wonder soo se niet van lacchen splijten moeten.
eod.

5) K.b., II, 296.
+ [krit] In marg. in het HS.: Cato, in K.b.: Cicero.
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Ryckdomm weeght1)++.
't Is niet onredelick dat deughdelicke Menschen
Om deugdelick gewinn van Geld en Have wenschen:
Met Goed is goed te doen: maer, soom'er wel op lett,
't Is Deugds Pacagie, en geeft somwijlen groot belett.
28. Nou.

Aen Adriaen2)+.
De Schatten, Adriaen, daer ghy u in verheught,
Houd ick u wel te goe, dat ghij soeckt op te leggen.
Maeckt maer 't Huijs niet soo voll dat wijse lieden seggen,
Daer is bijna geen' plaets gelaten voorde Deugd.
eod.

(Aen Dirck)3).
Dirck, zeid' ick, met wat konst zijt gh' aen groot Goed gekomen?
Aen 't weinighe, zei Dirck, met moeijte, met verdriet,
Met suere sorg en sweet: aen grooten Ryckdom niet:
Die wat heeft, krijght licht meer, daer Geld is, wil Geld komen.
eod. 28.

Goed in quade hand4).
Als groote Rijckdom niet en werdt beleidt met Reden,
Is 't als een weeldrigh Peerd en sonder Toom bereden.
eod. 28.

Wiskonstige vraegh5).
Landmeters, leert mij, soo ghij kont,
Hoe gaet een Mann recht uijt en rond?
1)
+
+
2)
+
3)
4)
5)

K.b., II, 296.
[krit] In marg.: Bacon.
[krit] vs. 4 Pacagie eerst: Bagagie
K.b., II, 297.
[krit] In marg.: Diog.
K.b., II, 297. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 297.
K.b., II, 291.
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eod.

Aen Christiaen6)++.
Hoort, Christenen, spreeckt recht en rond;
God haett twee tongen in een mond.
eod.

6) K.b., II, 291.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Prou. 8.14.
+ [krit] vs. 1 Christenen K.b.: Christiaen
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Aen eenen luijaerd1)+.
Blijft liggen, jongelingh, en wendt uw' logge lenden
Gelyck als deuren doen, die op haer' hengsels wenden,
En gaept en geewt noch eens, en sluijmert noch een poos,
Maer past op watt'er volght: daer staet u, fel en boos,
5 Een aen de deur en wacht; lust v syn' naem te weten?
't Is een gewapent mann, en laet sich Armoe heeten.
eod.

Oprechticheit2)+.
Wacht u van swieren als de slangen,
Gerechte zyn geruste gangen,
En 't is de wijste mans besluijt,
Men gaet noijt vaster als recht uijt.
eod.

A madame la comtesse de Dona avec une petite couppe dorée pour son
enfant, qui devint mon filleul à copet l'an 16653).
S'il faut qu'un jour, Madame, il apprenne à bien boire,
Le beau Suisse, heritier de vos plus doux attraits,
Voijci de quoij parfois luij remettre en memoire,
Que, pour bien boire, il faut boire des petits traits.
29. Nou.

Matigh verheugen4)+.
Gaet wat voorsichtigh aen, die u te seer verheugt,
De Rouw sitt veeltyds op de slippen van de Vreugd.
29. Nou.
1)
+
2)
+
3)

K.b., II, 292.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Prou. 6.11. et 20.13.
K.b., II, 309.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Prou. 10.9.
Het HS. is bij de Lat. gedichten.
Frederik graaf van Dohna (zie blz. 88) was gehuwd met Espérance du
Puy-Montbrun-Ferrassière. In 1657 had hij het landgoed Coppet, dat in de buurt van Genève
ligt, voor 200.000 livres gekocht (vgl. Faugère, Journal d'un voyage à Paris, 288. H. bezocht
hem daar in Aug. 1665 en hield toen één zijner kinderen ten doop. De gravin van Dohna is
zeer geprezen door Bayle, die een tijd lang op Coppet gouverneur is geweest.
4) K.b., II, 300.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Prou. 14.13.
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Aen een' schoone malloot5)+.
Daer stack een rijck juweel dwers door een verckens muijl,
Het eene blonck van glans, het ander stonck van vuijl.

5) K.b., II, 294.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Prou. 11.22.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

181
Ghij zyt schoon, Ioffertje; oock noem ick u geen vercken;
Maer, laest ghij oijt Gods woord, ghij kont mijn' meening mercken.
eod.

Ootmoeds geselschapp1)+.
Lett op elx uyterlicke leven;
Daer ootmoed is, gaet Wijsheit neven.
eod.

Aen eenen schrobber2)+.
Ghy leght en stapelt Goed op Goed;
Het schijnt, Geen Veel en kan uw' All-begeerte stelpen.
Weest eens gewaerschouwt, blinde bloed,
Ten daghe van Gods wraeck en sal geen rijckdom helpen.
eod.

Luyaerds less3)+.
Onachtsaem Voeder van u selven en uw huijs,
Die om den Oorber schier min weghs spoedt als een' Luijs,
Loopt by de Mieren school, en siet hoes' haer geneeren;
Daer 's groote wijsheit bij die Operluij te leeren.
eod.

Gaet met stade4)+.
Voetje voor voetje, maer niet al te rass,
Is allenthalven de sekerste pass:
Grijpt ghij te gierich, het sal u ontglijen;
Haestighe Rijckdom en kan niet bedijen.
eod.
1)
+
2)
+
3)
+
4)
+

K.b., II, 292.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Prou. 11.2.
K.b., II, 308.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Prou. 11.4.
K.b., II, 419.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Prou. 6.6.
K.b., II, 417.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Pr. 13. 11.
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Gods eer of spott5)+.
De liefdeloose Kaecker,
Die d'onderdruckte deert,
Spott met den Heer, haer Maecker:
Dies' op helpt en verweert,
5 Dat is hij die Hem eert.
eod.

5) K.b., II, 415.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Prou. 14.31. et 17.5.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

182

Welspreken1)+.
Dat Stael breeckt Yser, Yser Steen,
Is wel te vatten, en gemeen:
Maer siet de kracht eens van wel spreken,
Een woord, dat sacht is, kan een hoofd, dat hard is, breken.
eod.

Stadighe gasterij2)+.
Ian, hebt ghy 'tgast-gaen lief, en wiltgh'er raed toe weten?
De konst hangt aen u self, indien gh'er wel op past:
Sus weets' u een wijs Mann te leeren, sonder eten,
Houdt u gemoed gerust, soo gaet ghij staeg te gast.
eod.

Groote macht3)+.
Wint Sloten en wint Steden,
En watmen stercker vindt:
Veel stercker is de Reden
Die 'teigen Hert verwint.
eod.

Kinds kinderen liefde4)+.
Ick stell my geern ten thoon
In 't spelen met kinds kind'ren.
Verr van mijn eer te hind'ren,
Die kind'ren zyn mijn' Croon.
eod.

1)
+
2)
+
3)
+
4)
+

K.b., II, 307.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Pr. 15. 1.
K.b., II, 305.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Pr. 15. 15.
K.b., II, 305.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Pr. 16. 32.
K.b., II, 301.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Pr. 17. 6.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Aen een' pleiter5)+.
Ghij sult wel slagen, brengt ghij wat:
Geschencken maecken een breed pad.
eod.

Sprekens vrucht6)+.
De Dood sitt in de Tong, en 'tLeven: elck moet weten,
Na datter elck me saeyt, sal elck 'er vrucht van eten.
eod.

5)
+
6)
+

K.b., II, 304.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Prou. 18.16.
K.b., II, 303.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Pr. 18. 21.
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Aende haestighe jeughd1)+.
Iongman, leert koel en stadigh gaen,
Die all te ras loopt, stoot licht aen.
eod.

Krackeelighe vrouw2)+.
Wat heeft de wijse Mann by daken die staegh leken
Het eewigh-kijvend wijf vernuftelick geleken!
Mij dunckt ick elcken dropp
Hoor vallen van dien snater
5
Op d'arme Mann syn kopp,
Maer droppen van sterck water.
eod.

Waenwijsheit onheelbaer3)+.
Komt mij een Mann te voor, wijs in syn' eigen' oogen:
Mijn' oogen sien hem aen met hertelick medoogen;
En sagh ick met meer hoops te heelen het gebreck
Van een' geslagen Geck.
30. Nou.

Van Dirck4).
Krijght Dirck dicht om sijn' Ooren
Van sijn onstuijmigh Wijf;
'T en is geen niewe slagh van Wambas op syn lijf,
Hij 's een geslagen Geck gewonnen en geboren.
eod.

Saligh woeckeren5)+.
1)
+
2)
+
3)
+
4)
5)
+

K.b., II, 301.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Pr. 19. 2.
K.b., II, 300.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Pr. 19. 13.
K.b., II, 298.
[krit] In marg. bij vs. 1: Prou. 26.12.
K.b., II, 293.
K.b., II, 354.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Pr. 19. 17.
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Daer is een woeckering daer God gevall in heeft:
Geluckigh die syn Geld aen hem op rente geeft.
Zijt ghij bekommert hoe 't ten Hemel in sal raecken?
Geeft het den Armen maer; sy sullen 't over maecken.
eod.

Aen Iacob6).
Eerst spreken, Iacob, en dan dencken wat ghij spraeckt,
Is een van uw' gebreken:

6) K.b., II, 415.
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Daer is een' beter Wett gemaeckt;
Eerst dencken, en dan spreken.
eod.

[En ego te totam totis amplecterer ulnis]
En ego te totam totis amplecterer ulnis1),
Absque foret molli rimula pube latens.
Nunc age, nil metuas a non hac parte molesto;
Non amo quod totam te vetat esse meam.
1. Dec.

Danssen2)+.
Ick hoor veel' redenen verquisten en verplanssen,
Om 't danssen te verbien. Ick ben geen dansser; maer,
Soo jonghe lien de dans noijt toegelaten waer,
Hoe zei Gods wijse Mann, Daer is een tyd van danssen?
2. Dec.

All' eewen even argh3)+.
Hoe quam de tyd wel eer veel beter als van daegh?
Men magh het vragen; maer het is een' sotte vraegh.
Was 'tniet voor Christus, waer, en was 'tniet waer, voor Mose,
Dat heel de Wereld lagh van doen af in het boose?
eod.

Pieternell overstemt4)++.
Van dusend Mannen een
Verstandighe gevonden,
Van alle Vrouwen geen?
Wat hebt ghij stoute Monden,
1)
2)
+
3)
+
4)
+
+

Het versje is doorgeschrapt.
K.b., II, 308.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Eccles. 3.4.
K.b., II, 296.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Eccl. 7.11. - vs. 4: 1. Ioh. 5.19.
K.b., II, 292.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Eccl. 7.29.
[krit] vs. 11 spreeck K.b.: preeck
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5 Zeij Pieternel, ghij Mans, die sulcke dingen light
En droomt end en verdicht!
'T en is noch Dicht noch Droomen,
Zeid ick, goe Pieternell,
En liet den Bijbel komen.
10
Daer staet het, siet ghij 't wel?
Ick ben geen quaed betaelder,
Ick reken met bewijs, en spreeck op vasten grond.
Iae, zey se, 'k siet'er staen: 'kwouw om een' halven daelder,
Dat het'er niet en stond.
4. Dec.
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Ian de krijgsmann1).
Daer was geen helpen aen, Ian wouw Soldaetje wesen.
Ick vraegd', hebj' oock wat herts, en weetje niet van vreesen?
Neen, zeid' hij, 'kslacht myn vaer,
Ick vrees niet als 'tgevaer.
eod.

Ians aerd2).
Ian slacht een vercken jaer om jaer
En Ian syn moertjen is niet anders als een Vercken;
Daer beuckt sijn vaertjen op, als ofse Stockvisch waer
Naer datse wercken doet, of niet en soeckt te wercken.
5
Ian slacht sijn moer en slacht sijn vaer.
eod.

Aen Agniet3)+.
Sij hebben groot gelyck de Mans, die onse Borsten
Gedurigh handelden en kusten, als sij dorsten:
't Is vriendelicke waer, van ed'le stof en fijn,
't Is Blompapp sonder Brood in Blasen van Satijn.
5 Dit seght ghij mij, Agniet, en, tast ick maer eens van mij,
Den hals, schijnt, is den hals; ghij slaet, en roept, wegh, Ammij!
En foeij, en laet dat staen. Is dat niet wonderlijck?
Hoe, doen ick dan groot quaed, en hebb ick groot gelijck?
eod.

Tongen-vliemen4).
Quaedsprekers, denckt te deegh wat moorden
Ghij lieden aenrecht slechts met woorden.
De scherpe kling quetst maer in 'tbloed,
Quae Tongen snijden in 'tgemoed.
6. Dec.

1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 292.
K.b., II, 292.
K.b., II, 293, met den titel: Jan aen Agniet.
[krit] vs. 5 ghij mij, Agniet K.b.: gh' Agniet sprack Jan
K.b., II, 293.
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Aen Dirck5).
Dirck, soeckt gh' een' die u leer' hoe Matigheit maer Deughd is,
Hoe in te Weinigh leed, en in te Veel geen vreugd is?
Dat kan te wyd'en schoen,
Dat kan te nauwen doen.
7. Dec.

5) K.b., II, 293.
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Aen claes1).
Wenschten ick u in de banden
Van Doctor en Chirurgijn,
Kalck uijt voeten en uijt handen
Door een rasend flerecijn,
5 Soudt ghij mij d'er niet om haten?
Claes, en haetgh' u selven niet,
Die der dingen geen kont laten
Daer ghij 't u van komen siet?
eod.

Wijn klapt2)+.
Is in het hoofd veel wyn, of in de Bors veel Geld,
Strax sietmen hoe een mensch van binnen is gestelt:
Sess hebben groot gewinn, sess hebben hoogh gedroncken,
Drij hebben stille weeld, drij andere qua'e droncken.
eod.

Vrienden kiest3)+.
Een grijse Doctor meent het hoogste woord te houwen,
Daer ick mijn' Recipés en hij de sijne geeft:
Denckt, wien ghij veiliger van beiden soudt betrouwen;
Hy heeft wat lang gemoordt, ick hebb wat lang geleeft.
9. Dec.

Wisse troost4).
'T is waer, soo 'ck opwaerts sie, ick ben een Worm der aerde,
Bij Menschen sonder end van ongelijcker waerde.
Maer sie ick naer om laegh,
(Dat doen ick alle daegh)
5 Ick ben geluckigher als Millioenen Menschen.
Hebb ick noch meer te wenschen?
eod.

1)
2)
+
3)
+
4)

K.b., II, 293.
K.b., II, 294.
[krit] vs. 3 hoogh K.b.: langh
K.b., II, 285, met den titel: Keur.
[krit] vs. 2 Recipés K.b.: Recipé - de K.b.: het
K.b., II, 285.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Ryck en wijs, de beste wijs5).
Teun, zeid ick, om den deun, wat soudt ghij liever wenschen,
Waer 't u te keur gestelt,
De wijste mensch te zijn van alle wijse menschen,
Of d'aller rijckst' in geld?

5) K.b., II, 414.
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5 De Ryckste, zeid' hij flux, gedurende mijn leven,
De wijste na mijn dood. Daer stond een ander neven,
Die 't, dunckt mij, beter kon,
Hier, zeid' hij, en hier naer, liefst waer ick Salomon.
eod.

Ian gewaerschouwt1)++.
Zyn dat all' menschen, Ian, die 'ck in't Voorhout sien wand'len,
Sie kuijpen op het Hof, en op de Merckt sie hand'len,
En suchten in de Kerck,
En sténen op haer werck?
5 Mij komt daer een groot woord van Gods woord in gedachten;
Zijn dat all menschen, Ian, Ghij moet'er u voor wachten.
eod.

In effigiem Arnoldi Bornij ecclesiastae2).
Bornius hoc vultu est; animi facundia dotes
Sola satis, lector, Bornia rettulerit.
Nostra quid in tanto, tam debilis, argumento
Audeat a vero non abitura, vide:
5 Hoc ex ore lepor grauis, et pietate serenâ
Melleus, et blande verba seuera cadunt.
Fluminis est instar, dicas, et fulminis omni
Doctius hoc, omni fortius eloquium.
Roma vetus linguis, quibus inuidistis, Athenae,
10
Clara sit, in Batauis ista meus stupor est.
9. Dec.

De reden, onreden3).
't Schijnt datter t'uwent noyt geen einde van gekijf is;
Hoe baert uw boos wijf, zei 'ck, als of sij baerde, Ian?
Wel, zeid' hij, wat een' vraegh! daer is geen' reden van,
Als dat sij redeloos, en daerom een boos wijf is.
10. Dec.

1)
+
+
2)

K.b., II, 420.
[krit] Bij vs. 6 in marg.: Math. 10.17.
[krit] vs. 6 u het HS. heeft: mij, maar in plaats van Ghij stond er eerst: Ick.
Arnoldus Bornius, Ultrajectinus, werd den 5den Nov. 1631 op 18jarigen leeftijd te Leiden
ingeschreven als student in de theologie. Hij was later predikant te Woerden, sedert 1653 te
Delft en sedert 1667 te Alkmaar.
3) K.b., II, 284.
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Misluckte konst4)+.
Wat had de Coningh voor, die soo veel schoone wijven
Haer' hoofden, hoofd voor hoofd, dé kappen van haer' lijven?
Als ick eens gissen moght,

4) K.b., II, 414.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Henrick 8.
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't Schijnt dat hij een' goe Vrouw met groote moeijte socht
Te krijgen of te maecken,
En, konder sekerlijck, soo doende, toe geraecken
Als een' aen Bill en Bout
Soo warm gebleven waer als hijse hadt getrouwt.
Maer, och, de kunst was valsch, met als sij niet meer spraken,
10 En, arme Schepselen, sy waerender om koud.
11. Dec.
5

Aen Trijn1).
Tryn, hebt ghij wat geheims voor 't Mannevolck te decken,
En laet niet met u gecken,
Houdt handen van uw lijf, en leert dit, weet ghij 't niet,
Vijf oogen heeft een' hand, en elcke vinger siet.
eod.

(Brood-vyanden)2)+.
Het huijs voll vijanden, seght God, is 'thuijs voll knechten:
Wie wil daer tegen vechten?
Ick jaegse liever all ten huijs uijt over hoop.
'T is een geruste zeeg, syn vijand opden loop.
eod.

Op een' slechten ridder van 'tgulde Vlies3).
Quam Iason nu eens hier met all' syn' stoute vrinden,
Hier is het rechte schaep in 'tgulden Vlies te vinden.
eod.

Aen Neel4).
Neel stelt haer' mallen mond soo sonder end te werck,
En noch ijet, even sterck,
+
1)
2)
+
3)
4)

[krit] vs. 9 och K.b.: oock - was K.b.: waer
K.b., II, 414.
K.b., II, 419. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Math. 10.36.
K.b., II, 410.
K.b., II, 410.
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Dat ick haer veeltijds rade,
Neel, houdt dat goed te rade,
5 Dat zeffens is gemaeckt, hoort zeffens te vergaen;
En na 'ck u met een deel van 't vleesch te werck sie gaen,
Gelijck het in 'tgebruijck en misbruijck van een kleed is,
't Een sal te schande zijn eer 'tander eens half sleet is.
eod.

Hooren en swijgen5).
Kaeckelaer, die 'thooge woord
Allerweghen tracht te voeren,

5) K.b., II, 410.
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En alleen u selven hoort,
Laet u eene reden roeren,
5 Die ick u tot regel leen
Van wel spreken en wel hooren:
God versagh u van twee ooren,
En van hoe veel monden? een.
eod.

Neel aende Gicht1).
Noch wandelt Neel, en light in banden
Aen voeten, knijen, Armen, Handen,
Elck om het seerste zeer van Gicht.
Wat meent ghij, datse daerom swicht?
5
Noch wandelt Neel; niet als voor desen,
Maer met haer' luchte Tong rondom haer rood're mond.
Die kuijert even frisch: want wie heeft oyt gelesen,
Dat eenigh Doctor Gicht in Vrouwen Tongen vond?
12. Dec.

Gichtighe Claes2).
Lang leven, seghtm', en Flerecijn
Dat naere Bloedverwanten zijn.
Ten besten moet' het Claes gedijen,
Hy sal lang leven en lang lijen.
eod.

Barbiers less3).
Een snappende Barbier, die m' onder handen krijgende,
Stond veel getiers en maeckt' in Duijtsch en quaed Latijn,
Vraegd' en hervraegde mij, hoe 'ck wou geschoren zijn:
Ick zeij, mijn goede vriend, is 'tmogelick, all swijgende.
eod.

Van yemand4).
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 409.
K.b., II, 409.
K.b., II, 410.
K.b., II, 290.
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Een' lompen rijcke Mann
(Een ding ontrent als Ian)
Hoord ick eens kort berichten,
En met een woord doen swichten.
5 Men vraegd' hem, met verstand,
Heer, hebt ghij niet veel Land?
Ia, seid' hij, menigh mergen:
Ey, liever nu als mergen,
Zei d'ander, gaeter heen,
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10 Het sal u heel wel voeghen,
Gaet en proeft wat te ploegen,
En laet ons wat alleen.
eod.

Aen Dirck1).
Viel uw' Tong 't kaeckelen soo lastich als ons' Ooren,
Het is voorseker, Dirck, wij souden 't niet lang hooren.
eod.

[Dulcis Praeteriti docte memor atque Supini]
Dulcis Praeteriti docte memor atque Supini2)+,
Optat, ait, Praesens Gellia praeteritum.
Galla modum Subjunctivum et Casus Genitiuos
(Plus quam perfecto tempore) persequitur.
5 Utraque, Passiuum non aversata Futurum,
Infinitiuo est laeta Gerundiolo.
Utraque, pro sexu, multum sapit, utraque ab omni
Pura soloecismo congrua Grammatica est.
13. Dec.

Schilderiae Roterodamum cogitanti, ut Erasmi statuam videret3).
Parce supervacuo, procul hinc abitura, labori;
Ipse, vides, te, quem quaeris, Erasmus adit.
Incipiat tibi non modo nunc, quia doctus, amari:
Ecce novas dotes, officiosus homo est.
13. Dec.

+ [krit] vs. 11 en proeft K.b.: proeft eens
1) K.b., II, 410.
2) Ook in klad, dat vóór 1 Dec. is geschreven; het daarop volgende versje (zie blz. 184) heeft
nl. dien datum.
+ [krit] vs. 5 aversata klad: declinando
3) Maria Johanna de Schildere was waarschijnlijk eene zuster van Elizabeth, de vrouw van
Marcus Zuerius (vgl. dl. VI, 232). Den 1sten Aug. 1666 trad zij bij den doop van één der
kinderen van dat echtpaar te Breda als getuige op (vgl. De Navorscher, 1881, blz. 172). Zij
stierf in 1678 te Breda; H. noemt haar eene ‘mirabilis puella’ (Dagb., 81).
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Van Tijs4).
Wel sprekens held're konst
Was Tijs besteedt te leeren,
En nauwlijcks was 'tbegonst,
Men most des Meesters loon de volle helft vermeeren.
5
Hij kaeckelde soo staeg,
Door konst, en van naturen,
Dat niemand noch by daegh,
Noch, schier, te middernacht bij 'tVentjen wist te duren.

4) K.b., II, 290.
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10

De Meester sprack met recht
Om dobbel loon te krijgen,
En 'twierd hem toegeleght,
Om bey, 'twel spreken Tijs te leeren, en 'twel swijgen.
14. Dec.

Van Andries en Claer1).
Andries wil alles overleggen,
En Claer hoort geerne dat hij 'tsegg',
Want, seght sij, soo in doen als seggen
Houd ick altoos van 'toverlegg.
eod.

Van een prediker2).
Daer raesden een op Stoel, als of 't een Donder waer;
En meend' hij zeid' ons wonder: maer,
All dat ick van hem hoorde
Was, op het kortst geseit,
5
In een' Rivier van woorden
Een droppeltje bescheit.
eod.

Van Pieter3).
'k Sagh Pieter vanden Haegh na Delf
Luijd uijt gaen praten in sijn self,
En docht, wat of die Vent gebreeckt?
Of hij niet met een' Geck en spreeckt?
eod.

Op een ongelycke schilderij4)+.
Moij' Anne, is dat uw' Schilderij?
S'en is het niet, gelooft het vrij:
Ick seg 't in spijt vanden verthooner,
1)
2)
3)
4)
+

K.b., II, 291.
K.b., II, 291.
K.b., II, 291.
K.b., II, 291.
[krit] vs. 4 soo schoon niet K.b.: niet soo schoon
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Ghij zijt soo schoon niet, maer veel schooner.
eod.

Uytlegg van 'tselve5).
En all te stout, en al te bloo
Bevind' ick dese Schilders trecken;
Moij' Anne, laet niet met u gecken;
Ghij zijt soo schoon wel, maer niet soo.
5 Is niet een' Lelij en een Roos schoon?

5) K. b , II, 291.
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Voorseker: maer men moetse treffen,
Gelijck sij schoon zijn, dan is 'teffen.
't Scheelt veel, soo schoon te zyn, of soo schoon.
eod.

Andries op straet1)+.
Andries had by der Straet een spijtigh woord ontfangen
Van een aelwaerdigh wijf, dat onder 't Masker stack
En meende, 'tstond haer vrij een ijeder syn belangen,
Bedeckt en onbekent, te seggen met gemack.
5 Andries en smaeckten 'tniet; en inde plaets van vragen,
Me Vrouw, wie zijt ghij? riep, hoort, ghij vermomde Popp,
'Ksal sien of ick het moet, of kan, of will verdragen;
Doet eerst uw Backhuijs af, en dan uw Backhuijs op.
14. Dec.

Aen Mathijs de swijger2).
Of 'tis goed overlegh, of 'tis een sotten treck,
Die u staegh onder 'tvolck aen 'tswijgen houdt, Mathijs:
Want, zijt ghij wijs, soo zyt ghij geck,
En, zijt ghij geck, soo zijt ghij wijs.
15. Dec.

Goede offerhande3).
God eischt barmherticheit, geen' offerhand; dat's waer:
Maer 'tis waer met een, maer.
Na 'r elders af gesproken werdt,
God eischt geen offer, maer wel van 'tgebroken hert.
eod.

Hemelroof4)+.
Het heeft een' vreemden schijn
1)
+
2)
3)
4)
+

K.b., II, 439.
[krit] vs. 5 smaeckten het HS. heeft: smaecken
K.b., II, 439.
Bij vs. 1 in marg.: Math. 12.7. - vs. 4: Ps. 51.
K.b., II, 327.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Math. 11.12.
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Bij onverstandighe ooren:
Maer, houdt men van Gods woord, men moet het leeren hooren,
Dat d'aller vroomste lie'n de grootste Roovers zijn.
eod.

Biecht5)+.
Beswaerde, komt tot mij, hebb ick God hooren seggen:
De Paep wil 't God ontleggen,

5) K.b., II, 381.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Math. 11.28.
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En roept, komt maer tot mij.
Welck' is de beste zij?
eod.

Krijgsmans uytleggen1)+.
Leert van mij kleinhertigh wesen,
Sprack de Heere, soo daer staet.
Ian, sey 'ck, hebt ghij 't wel gelesen?
Ia ick, seid' hij, lang voor desen;
5 Maer hij zeid't aen geen Soldaet.
eod.

Verschill van mond en grond2)+.
Ian lyckt een kloeck soldaet, en is een bloode bloed:
Maer hij verstaet de konst van moedigh op te geven.
Indien men 'tseggen moght, al staet'er soo geschreven,
Veel' woorden komen niet uijt s' herten overvloed.
eod.

Zeldsaem geluck3)+.
Veel' kennen, neffens mij, een' Hollandsch' Predicant,
In Holland seer gesien en na sijn' waerde in waerde.
'Kmagh seggen met Gods Woord, hij is wat vreemds op aerde,
Een levende Propheet verheven in syn Land.
eod.

Tromp4).
Hy sitt op 's GravenLand, die t' scheep veel wond'ren de'e:
Hy waer veel dienstiger, dunckt mij, op 's Graven Zee.
1)
+
2)
+
3)
+
4)

K.b., II, 326.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Math. 11.29.
K.b., II, 324.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Math. 12.34.
K.b., II, 326.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Matth. 13.57.
De Trompenburg, het buiten van Tromp te 's Graveland, is in 1672 door de Franschen
verwoest, maar later door hem herbouwd. Eene beschrijving van het goed vindt men in
Tegenwoordige Staat, XVIII, 123.
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eod.

Mis-daed5)+.
Daer's niet bestendighs in wat Roomen niews gebiedt:
't Valt all met eenen slagh; van eerst aen was 't soo niet.
eod.

Math. 21.96).
Eischt God; hij is getrouw, het sal u all gewerden:
Maer, eer ghij eischen mooght, moet ghij geloovigh werden.
eod.

5) K.b.. II, 363.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Math. 19.8.
6) K.b., II, 363.
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(Trijns bekommeringh)1).
Trijn, zeid' ik, na ghij met een' krijghsman aende trouw gaet,
Weet, dat uw Bruijdegom, daer 'taen den Mann sal gaen,
Syn' plaets wel waerdig is, en voor een Man kan staen.
Maer, zei Trijn, is hij oock een Mann daer 'taende Vrouw gaet?
eod.

Een is all2)+.
Wat liggen wij om Veel en wroeten end en slepen?
Een hebben wij van doen, daerin is 'tall begrepen.
eod.

Deune Dirck3).
Het scheelt maer eene B. of Dirck kan vrolijck geven:
Maer die armhertigh is, kan niet barmhertigh leven.
eod.

[Ick en vergaep m' aen geen' schoone oogen]
Ick en vergaep m' aen geen' schoone oogen4);
Sy hebbender te veel bedrogen,
'k Will weten vande verssenen
Tot boven aende herssenen
5 Wat in die schoone steeckt; 'tis Goddelick bericht,
En velt geen oordeel na 'tgesicht.
eod.

Salighe haet5)+.
Wat lust haer die mij haten?
Sij souden 't beter laten
En doen gelijck ick doe,
1)
2)
+
3)
4)
5)
+

K.b., II, 285. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 307.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Luc. 10.42.
K.b., II, 285.
Bij vs. 6 in marg.: κατ
ψιν. Ioan. 7.24.
K.b., II, 323, met den titel: Salige Staet.
[krit] Bij vs. 7 in marg.: Psal. 138. 21.22.
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Die, aller moeyte moe,
5 Geen' haet en meen te queecken:
Van herten magh ick 'tspreken;
God weet dat ick maer 'tquaed
En sijne haters haet.
eod.

Gereeden troost6)+.
Werdt God gehaett, en magh ick klagen,
Dat ick met God wat moet verdragen?
eod.

6) K.b., II, 321.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Ioan. 15.18.
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Van Pieter1).
Wat doet toch Pieter by d'aensienelicxte li'en?
Men siet'er Pieter; en hij isser niet gesien.
eod.

Losse Mathijs2)+.
Gelyck als elcke mensch sijn sinnetje, syn wensje,
Syn eigen lustjen heeft,
Daer naer hij geerne leeft,
Soo heeft oock elcke mensch een eigen conscientje.
5 Dus preeckten ick Mathijs: Hoe, zeid hij, elck mensch een'?
Soo heeft'er ijemand twee, want ick en hebber geen'.
16. Dec.

Van boven all3)+.
Wat hebben wij te hopen
Van willen en van loopen,
Soo God, die d'eerste kracht van will en loopen geeft,
Met swacken will en loop geen medelyden heeft?
eod.

Noodighe wantrouw4)+.
Betrouwt niet op het valsch goed-duncken van uw geest:
En soeckt niet al te hoogh geleert te zijn, maer vreest.
eod.

Ancker-grond5)++.
1)
2)
+
3)
+
4)
+
5)
+
+

K.b., II, 285.
K.b., II, 285.
[krit] vs. 1 elcke K.b.: yeder - vs. 2 lustjen K.b.: lastjen
K.b., II, 286.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Rom. 9.16.
K.b., II, 317.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Rom. 11.20.
K.b., II, 293.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Rom. 11.29.
[krit] vs. 1 betrouwen K.b.: vertrouwen
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Daer is, goe Christenen, een ancker van betrouwen;
Zijt gh' eens in Godes gunst, 'ten kan hem niet berouwen.
eod.

Onnutte moeyte6)+.
Wat soeckt de blinde mensch van acht'ren of van voren,
Hoe dat Gods wegen gaen? sy zyn niet na te sporen.
eod.

6) K.b., II, 293.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Rom. 9.33.
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All by allen1)+.
Souw 'ck niet te Bruijloft gaen, en leven by den wijn,
Als wijse lieden leven?
De wijste heeft geschreven,
Schreijt met de schreyende, lacht met die vrolyck zijn.
eod.

Onwraeck2)++.
Men heeft mij ongelijck gedaen,
Wat hielp het of ick mij onstelden
En tot de wederwraecke stelden.
Ick laet den goeden God begaen;
5 Hij heeft geseght, ick sal 'tvergelden.
eod.

Rom. 12.17, 193).
'k Sie quaed voor quaed doen alle dagh:
Maer goed voor quaed is beter slagh.
eod.

Fij mode4)+.
Wat pass ick op de Mode haer' altyd niewe drachten?
De wijse deser eew is 't wijsheit te verachten.
eod.

Op een' bibel5)+.
Wat soecktmen nacht en dagh te leeren goed en quaed?
1)
+
2)
+
+
3)
4)
+
5)
+

K.b., II, 423, met den titel: Alles by allen.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Rom. 12.15. - vs. 4 in K.b.: Rom. 10.15.
K.b., II, 316.
[krit] Bij vs. 5 in marg.: Rom. 12.19, etc.
[krit] vs. 2 of K.b.: als
K.b., II, 314.
K.b., II, 424, met den titel: Mode.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Rom. 12.2.
K.b., II, 420.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: 1. Cor. 4.6.
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Men magh niet wijser zijn dan hier geschreven staet.
eod.

Wacht op God6)+.
Verhaest uw vonniss niet van Quaden of van Vromen.
Spaert uw' vooroordeelen; de Tyd en God sal komen.
eod.

Eigen lof gelooft7).
Ick hoord' een waerdigh Mann sijn' eigen' deugden roemen,
Sijn' feilen overslaen (een ander moghtse noemen)

6) K.b., II, 422.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: 1. Cor. 4.5.
7) K.b., II, 319.
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God, zeid hij, had hem kloeck geschapen van verstand,
God had hem goed gemaeckt, mild-dadigh vande hand,
5 Aensienelyck, geleert, beleeft, soet en mewaerdigh
Met mind're gaven meer. Dit vonden vele onaerdigh.
Ick sprack in tegendeel, All zei de Mann noch meer,
Wat waerd'er aen misdaen? hij roemt in God den Heer.
eod.

Stelen valsch verbloemt1).
Een Gaudief hoopte met de Bibel vrij te wesen:
(Als grooter dieven doen) daer hadd hij hooren lesen,
En soeckt uw eigen niet, maer dat eens anders is:
Maer, na m'hem op 'tschavott den Text uyt leij, was 'tmiss.
eod.

Aen een' geleerden vriend2)+.
Ghij hebt uw' herssenen versleten
Om veel te weten; en dat 's goed.
Maer 'tscheelt noch veel, vriend, veel te weten,
Van weten hoemen weten moet.
eod.

Oversmout3)+.
Dirck, dicker als een Dijck, en houdt niet op van smeeren.
Mij dunckt hij hoorde 't wel te leeren van sijn' kleeren,
Hoe langer hoe min ruijm, dat, hoe hij 'tlanger herdt,
Hoe syn' gevangen Ziel haer kercker enger werdt.
eod.

Snyders wapen4).
+
1)
2)
+
3)
+
4)

[krit] Bij vs. 8 in marg.: 1. Cor. 1.31.
In marg.: 1. Cor. 10.24.
K.b., II, 319.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: 1. Cor. 8.2.
K.b., II, 319.
[krit] vs. 2 hoorde 't K.b.: hoorde
K.b., II, 284.
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Een snyder vraegde mij, wat hij best in syn' schild hadd,
Daer mé dan 't uythangberd
Oock wat verheerlickt werd?
Een Sleck, zei 'ck, en een' Schildpad.
5 Treckt gh' u die schoenen aen, de schuld en is niet mijn:
De schildpad en de sleck beduyden, t'uwer eeren,
Dat ghij gemackelijcke en niet te wijde kleeren,
En niet te nauw' en snijdt, als sleck en schildpads zijn:
De Snyder was te vre'en, en ick was uijt de pijn.
eod.
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Ians gesangh1)+.
Als Ian begint te singhen,
Treckt yeder na syn' dinghen,
En soeckt de vent t'ontgaen.
Ian is een goeden Haen,
5 Dat soud' een Boer wel raeyen,
Die met maer eens te kraeyen
De Menschen op doet staen.
eod. 16. Dec.

[Qu'est ce qu'un Parlement]
Qu'est ce qu'un Parlement2)?
C'est où l'on parle et ment.
17. Dec.

Voorsichtige aelmoes3).
Dirck deelt veel Geld op straet aen lammen en aen blinden;
Voor hoogh-geleerde Lie'n en weet hij 's geen te vinden.
Ick vraegden hem, waerom:
In 'teerste stond hij stomm;
5
En, als ick hem wat porden,
Soo sprack hij 'tvonniss uijt; dus meen ick dat het kom',
Ick schick eer lamm en blind als hooghgeleert te worden.
17. Dec.

Niet allemans werck4).
Hoe vindtmen een wijs Mann
Met soo veel moeyte, Vrinden?
De reden isser van,
Daer hoort een wijs mann toe, om een wijs man te vinden.
eod.

1)
+
2)
3)
4)

K.b., II, 324.
[krit] vs. 6 met maer K.b.: maer met
Het HS. is bij de Lat. gedichten.
K.b., II, 324.
K.b., II, 324.
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Piers wild gepleit5).
Pier pleitte een' kleine saeck met sulcken overvloed
Van klaterende woorden,
Dat icker mij in stoorden,
En voerd' hem te gemoed;
5
Ghij houdt uw' konst voor aerdigh,
En ick u niet meer waerdigh
Als die een' wijden Schoen maeckt voor een' kleinen Voet.
eod.

5) K.b., II, 326.
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Claesens grafschrift1).
De moeyelixte vent
Die 'ck levend hebb gekent,
Claes, heeft by tijds begonnen,
En een Gedicht versonnen,
5 Dat op syn Graf sal staen:
Hier light (soo vangt het aen)
Een mann van eer en waerde,
Begraven onder d'aerde;
De ziele sal hier na
10 Weerom et cetera,
'T is wat te lang om lesen,
Ick laet het in sijn wesen.
't Gedicht is goed en rond;
'k Wouw 't op sijn Graf all stond.
eod.

Teun eerlyck gequetst2).
Teun heeft een' schoonen scheut in 'taensicht, krijghsmans Voer,
En pronckter geerne mé. Ick weet niet hoe hij voer,
Doe dat gat wierd geschoten:
Hy is wat rapp van koten,
5
En houdt niet veel van staen,
Na 'ck ergens heb verstaen.
Hij sal wat wijser zyn, als 't weer beurt, will ick hopen,
En wachten sich voor all van om te sien in 'tloopen.
eod.

Vrijen toorn3)+.
Qua'e knechten te bekijven,
Is quaed met quaed verdrijven,
En 'tis geen' sonde: want daer staet,
Men kan quaed zijn en doen geen quaed.
eod.

Giften vergeven4).
1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 326.
K.b., II, 340.
K.b., II, 327.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ephes. 4.26.
K.b., II, 327.
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Ick sie niet geern geschencken komen.
All die wat neemt, die werdt genomen.
eod.

Borghen doet sorgen5)+.
Daer staet geschreven, Sorgt niet.
Daer voegde wel bij, Borgt niet.
eod.

5) K.b., II, 327.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Philip. 4.6.
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Beste wijse1)++.
Ick sie dat yeder mensch sijn' eighen will en wijs heit;
Maer Gods wijs volgen, Mensch, is 'tmergh van alle wijsheit.
eod.

Voorhoutsche ronde2)++.
Koopt uijt den Tyd; vind' ick geschreven,
't Zijn boose daghen die wij leven.
Wat seght ghij, ploegsters van 't Voorhout,
Is ijemand onder u soo stout,
5 Die synen ommegang aen dien steen late toetsen,
Onnutten ommegang van licht-geladen Coetsen,
Bevracht met ijdelheit,
Wat is uw besicheit?
Koopt ghij de dagen uijt in dat mall' ommeloopen?
10
Ick will 't heel anders doopen,
En weet wel wat ick doop.
Ghy draeght de Dagen uijt, en voert den Tyd te koop.
19. Dec.

Besigh best3)+.
Houdt Hert en Herssens voll en besigh met niet quaeds;
All komt de Duijvel dan, soo vindt hij daer geen' plaets.
eod.

Goede eigen liefde4)++.
Soo wie syn selven lieft en schijnt niet waerd gepresen,
Nochtans soo kan hij 't wesen.
Was 'tmij niet prijsselick?
Ick hadd mijn' echte Vrouw heel lief, en sij was ick.
1)
+
+
2)
+
+
3)
+
4)
+
+

K.b., II, 345.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Eph. 5.1.
[krit] vs. 1 mensch K.b.: volght - wijs heit K.b.: wijsheit
K.b., II, 344.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Eph. 5.16.
[krit] vs. 7 Bevracht K.b.: Bevrucht
K.b., II, 431.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Eph. 4.22.
K.b., II, 429.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Eph. 5.18.
[krit] vs. 4 echte eerst: eighen
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eod.

Wijfs praet5).
Laet mij de Vrouwen niet bekijven,
Die 'ck somtijds opde teenen trapp:

5) K.b., II, 432.
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Ick siese neffens een beschrijven,
Ouw' Wyven praet en ijd'le klapp.
eod.

God allom1)++.
Hebt voor, hebt tegenspoed, weest droevigh, of weest blij,
Gaet roeren, of gaet leggen;
Daer komt een heiligh seggen,
In 'thert altoos, allom te pass: God is na bij.
20. Dec.

Droncke vraegh.
Ghij lieght mij veel en preeckt, zeid' een half droncken vent,
Van 't ende vande Werld, en hoe 't daer af sal loopen:
Kont ghij mij dit ontknoopen?
De Wereld, seghj', is rond; waer vindt ghij dan haer end?
eod.

Beste winst2)+.
Ghij arbeidt om gewinn, en houdt niet op van sweeten
Om meer en meer gewins: maer, Dirck, dit moet ghij weten,
Daer 's een gewinn daer 't all aen leit,
Genoeghen met Godvruchticheit.
eod.

Weinigh is all3)+.
Wij zijn niet beter als half geck
Met Goed by een te schrapen:
Hij hoort gerust te slapen,
+
1)
+
+
2)
+
3)
+

[krit] Bij vs. 4 in marg.: 1. Thimoth. 4.7.
K.b., II, 290.
[krit] vs. 2 roeren K.b.: roesen
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Philip. 3.15.
K.b., II, 427.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: 1. Tim. 6.6.
K.b., II, 379.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: 1. Tim. 6.8.
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Die maer versekert is van Voedsel en Verdeck.
eod.

Vertrouwen4)+.
Soo Giericheit, gelijck'er staet,
De wortel is van alle quaed;
God, hoop ick, sal mij niet om alle quaed verdoemen,
Die van Ongiericheit mijn selven derv beroemen.
eod.

Aen Pauwels5).
Wel, Pauwels, hebt ghij 'tnoyt gelesen,
Hoem' eens te vreden hoort te wesen?

4) K.b., II, 339, met den titel: Voor my.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: 1. Tim. 6.10.
5) K.b., II, 338.
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't Was uw Genande die het sprack
In 'tmidden van all' ongemack:
5 En u, met Voorspoed overladen,
En kan geen overvloed verzaden:
Ey houdt eens op; 'tis lang hoogh tyd
Vernoeght te zijn in wat ghij zijt.
21. Dec.

Leer voor leeraers1)++.
'k Hoor scherpe Leeraers bitter kijven;
Dat mannen min voeght als qua wijven.
Indien ick mij ten Bibel keer,
Sy souden, dunckt mij, best beklijven,
5 Met mij, ten minsten, meest bedrijven
Met soeticheit van Geest en Leer.
Men magh 't den Priesteren wel seggen
Die met ons in haer swackheit leggen.
eod.

Grafschrift2)+.
Hier light een heiligh mann gedolven onder d'aerd:
Want boven was sij sijns niet waerd.
eod.

Van Adriaen3).
Preecktm' Adriaen, hij hoort het slechts,
En doet daer na recht averechts.
Heeft hij den Bibel oock gelesen,
Of soud 't niet wel de Lebib wesen?
eod.

+
1)
+
+
2)
+
3)

[krit] Bij vs. 4 in marg.: Philip. 4. 11. - vs. 8: Hebr. 13.5.
K.b., II, 336.
[krit] Bij vs. 6 in marg.: 2. Timoth. 2.25. - 2. Timoth. 1.2. - Iac. 2.13. vs. 8: Hebr. 5.2.
[krit] vs. 7 en 8 niet in K.b.
K.b., II, 334.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Hebr. 11.38.
K.b., II, 285.
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Uyt allen 't best4)+.
Ick sie de Menschen aen als Appelen of Peeren,
Wat meer, wat min verrott. In 'thandelen en keeren
Verneemtmen waer 'thaer schortt, hoe weinigh, en hoe veel:
Heel vrij en zijnder geen; elck heeft syn eigen deel.
5 Wat raed? men moetse soo genieten en gebruijcken,
En sien 'tverrotte wel, maer sien 'tmet oogeluijcken,
En besighen 'tonrott: soo handel' ick, waer 'tzij,
En bidd ootmoedelick, men handel' soo met mij.
22. Dec.

4) K.b., II, 286.
+ [krit] vs. 1 of K.b.: en
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Vredesucht1)+.
De Mensch en waer geen Mensch, waer hij van ondeugd vrij:
Die haet ick niettemin, en daerom haet ick mij.
Om eene deughd alleen kan ick mij niet verwenschen;
God zij der voor gelooft, 'ksoeck Vré met alle menschen.
eod.

Wel bidden verkrijght2)+.
Wat light ghij staegh en moeyt den goeden God syn' Ooren,
Om meer en meerder weeld, en klaeght, Hy will niet hooren.
Vriend, leert eens bidden soo 'tbehoort,
Ontwijffelick, ghij werdt verhoort.
eod.

Kiest of deelt3)++.
Wy waeren geerne dat de wereld noemt Neutrael,
Maer dat is verr van altemael.
Daer helpt geen wispelturigh praten;
Men moet God of de wereld haten.
eod.

Dichtens kracht4)++.
Wie heeft het Dicht verdicht? Ick kan den Mann niet prijsen.
Wat 's Voet-maet, en wat 's Rijm in d'ooren vande wijsen?
Is 't wijsheit diemen spreeckt? die luydt wel ongerijmt.
Is 't jock en mallicheit? wat lightm'er mé en lijmt,
5 En spilt syn' dieren tijd, en pijnight syn' gedachten,
Om Rijmen, die veeltijds de Reden maer verkrachten?
Dit 's waerheit: en nochtans een eertyds wijse Mann
Prees 'tdichten wijsselick, en gaf'er reden van:
De woorden, zei die wijs', en zyn niet te verachten,
1)
+
2)
+
3)
+
+
4)
+
+

K.b., II, 330
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Hebr. 12.14.
K.b., II, 332.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Iacob. 4.3.
K.b., II, 411.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Iacob. 4.4.
[krit] vs. 1 dat K.b.: 't geen
K.b., II, 440.
[krit] Bij vs. 7 in marg.: Sen. secundum Cleanthem, Ep. 108.
[krit] vs. 8 'tdichten K.b.: 't Rijmen
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10 Die doorden wreeden drang van eng-geboorde Schachten
Haer selven uijteren: sij waeren daer geknelt,
En brekender scherp uijt, geslepen met geweld,
En byten ons in 'toor. En dit is vast te setten,
Als blasen inde Locht en blasen door Trompetten,
15 Soo scheelt het Dichteloos te spreken en in Dicht.
Ick laet een yeder een 'tscheel deelen soo het light.
eod.
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Voor mij1).
God hebbe danck en lof; ick haet bedrogh en loghen;
Bedroogh ick ijemand oyt, soo ben ick seer bedrogen.
23. Dec.

Lof misduijdt2).
'k Had Andries sijn' Bruijd gepresen,
Na sij prijslick scheen te wesen:
Maer hij gaf mij weinigh loons.
Wie sou voorden ondanck vreesen
5 Die 'ck uijt sijn gesicht kon lesen?
Ick en sprack niet ongewoons;
Kost ick schooner van haer wesen
Seggen, als, Het is wat schoons?
eod.

Rechters met recht bekommert3)++.
Ick sie veel' Rechteren sich vleijen met een Voordeel
Van wijsheit daer sij haer gelooven mé verlicht:
Maer hoe doen Wijsere? sij beven in 'tgericht,
En seggen, wie ben ick, ick die een ander oordeel?
eod.

Neelens twijffel4)+.
Neel, die de menschlickheit wat seer scheen te beminnen,
Sagh dat d'onmenschlickheit gelaeckt wierd in een Vent,
Die veeltyds, door in Bier of Wijn verwarde sinnen,
Sijn wijfs moij backhuijsje met drooghe vuijsten schent;
5 En sprack seer menschelyck, Wel, waer is dat te lesen?
Is 'tquaed onmenschelick, en menschelick te wesen?
eod.

1)
2)
3)
+
+
4)
+

K.b., II, 414.
K.b., II, 414.
K.b., II, 284.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Iacob. 4.12.
[krit] vs. 2 haer K.b.: sich
K.b., II, 413.
[krit] vs. 1 seer K.b.: veel - vs. 4 backhuijsje met K.b.: backhuys met twee
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Grietens misslagh5)++.
De liefde sal veel' Sonden decken,
Heeft de verliefde Griet gelesen in Gods woord,
En meent dat haer de Text toe hoort,
En dats' hem tot haer herts gerusticheit kan recken.
5
Maer siet wat toe, verliefde Griet,
't En is die slagh van liefde niet.
eod.

5) K.b., II, 413.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: 1. Petr. 4.8.
+ [krit] vs. 4 recken K.b.: rechten
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Leere bij ongevall1)+.
Uijt alles trecktmen voordeel,
En dese less is kort;
Die 's nachts bestolen wordt,
Gedenckt licht aen Gods oordeel.
eod.

Agniets biecht2)+.
De wereld gaet daer heen, soo staet'er, zeght Agniet;
Maer haer' begeerlickheit, dat en verneemt sy niet.
eod.

Broeder-haet3)+.
In een woord van Gods Woord en maeck ick geen Verdriet:
Soo verr ben ick in 'tlicht, Ick haet mijn' Broeder niet.
eod.

Ians geesticheit4)+.
Ia, Ian, ghij zyt een Geest; men siet het aen de Boecken
Van uw' geleerden tijd:
Maer of gh' uijt Gods geest zijt,
Dat staet mij t'ondersoecken.
eod.

Milde groet5).
Tast haestich na den Hoed, en weest verlang in 'tdecken;
Het komt soo wel te pas by Wijsen als bij Gecken:
'k Hebb menighmael gesien hoe grooten gunst het gaf,
1)
+
2)
+
3)
+
4)
+
5)

K.b., II, 415
[krit] Bij vs. 4 in marg.: 2. Petr. 3.10.
K.b., II, 413
[krit] Bij vs. 1 in marg.: 1. Ioan. 1.17.
K.b., II, 412, met den titel: Voor my.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: 1. Ioan. 2.9.
K.b., II, 321.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: 1. Ioan. 4.1.
K.b., II, 321.
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Een weinigh laeter op, een weinigh vroeger af.
eod.

Aen een' quanselaer6).
Ghy spilt all uw groot Geld aen kleine beuselingen:
Als gh' eens behoeven sult groot Geld tot groote dingen,
Soo sald'er nauwelix klein Geld zijn in de Tass,
En 'tgroot lang uijt de Cass.
24. Dec.

6) K.b., II, 321.
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Misbruijckte tijd1).
Als ick scherp overlegg wat wandelen en gapen,
En sitten over mael, en dood zijn, dat is, slapen,
Mij beter besicheits bedrijf benomen heeft,
Soo hebb ick menigh jaer, en weinigh tijds geleeft.
eod.

Aen onversoenlicke Dirck2).
Uw kind heeft u misdaen; ghij weet van geen Vergeven.
Dé' God, uw Vader, soo met u, waer 'tniet om 'teven?
Dirck, denckt eens om hier na,
En of u sijn Gena
5
In sijn Gericht sal dulden:
Komt u noijt in den sinn, Vergeeft ons onse schulden,
Als wij, etc?
eod.

Harde kost3).
Andries verslempt syn Goed, en klaeght van een' qua' Maegh.
Is 'twonder dat hij klaegh,
Na soo veel harde beten,
Die land bij mergens en heel' huijsen heeft gegeten?
eod.

Aen een vriend4).
Ghij schijnt verlegen om klein Geld,
En soeckt het allerwegen:
Veel arger is 't met mij gestelt;
Ick ben om groot verlegen.
eod.

Verlegen Truij5).
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 321.
K.b., II, 322.
K.b., II, 322.
K.b., II, 322.
K.b., II, 322.
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Truij, 'tis vergeefsch de mans geterght:
Ghij hebt soo veel van jongs gelegen,
Datm' u geen liggen meer en verght:
Iong veel gelegen, oud verlegen.
eod.

Verloren moeyt6).
Pier light en soent syn' oude Griet,
En Griet en geeft gheen erven.
Wous' eens een luttje sterven,
Hy souse geerne derven.
5 De reden is van syn verdriet,
Hij soent syn buyck voll, en sij niet.
eod.

6) K.b., II, 322.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

207

Ian aen 't braecken1).
Dat komt'er af, van gulsigh leven;
Ian is ten einde van sijn Geld;
Nu staet het Huijs te koop, nu is de Maegh ontstelt,
En moet van bangicheit een heel huijs overgeven.
eod.

Tot God2)++.
Ick weet de sonden wel, daermed' ick u mijn' daghen
Soo veel hebb derven plagen.
Ghij weetse die ick niet en weet.
Heer, weetse langer niet, sy zijn mij even leed.
eod.

Deghen t'ondegen3).
Hoe is 't gelegen, Ian, wat zyt ghij, sott of quaed?
Ey hoor, wat doet ghij met den degen op de straet?
Een degen, Ian, een degen?
Voorseker 't is t'ondegen.
5 Hoe? Ian, geboren, Ian, gesworen Advocaet,
Een yser op sijn zijd', en is hij geen Soldaet?
Magh ick het vergelycken?
't Is even aen te kijcken
Als of een Krijghsmann, in een Advocaten Rock,
10 De Penn stack achter d'oor, en soo ten stryde trock.
eod.

Arme Dirck4)+.
Wat klaeght ghij, zeid' ick, Dirck? wij worden dat gekarm moe.
Ick, zeid' hij, ben die 't lijd', en maeckt u mijn alarm moe?
Veel etens maeckte mij voor desen maegh en darm moe:
Nu hebbense geen nood, nu maecktse koud noch warm moe:
5 Soo moet ick aende ploegh, of ick vergingh van armoe;
En ploegh ick gins en weer, soo werd ick het geswarm moe,
1)
2)
+
+
3)
4)
+

K.b., II, 322.
K.b., I, 67.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ps. 18.13.
[krit] vs. 1 u K.b.: Dy
K.b., II, 323.
K.b., II, 323.
[krit] vs. 4 niet in K.b.
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Want ick ben 't ongewoon, en armoe maeckt mijn arm moe.
25. Dec.

Hooren en doen5)+.
't En baet niet, of m' all veel gebloemde Reden hoorden
In 'tSchool en inde Kerck:

5) K.b., II, 323.
+ [krit] vs. 1 m' K.b.: w'
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De gecken maecken werck van woorden,
De wijse maecken werck van werck.
eod.

Half werck1).
Het schijnt wat duijster van bescheid,
Maer wijse konnen 't wel verstaen,
't Sermoon is all lang uyt geseit,
En noch en is het niet gedaen.
eod.

Op Trijns mouches2).
Die swarte vliegen, Trijn, diegh' op uw aensicht draeght,
Weet datgh' er gecken, maer geen' wijsen mé behaeght:
'k Wouw datse vlieghen kosten,
En datse strax begosten.
eod.

Hooge moed3)+.
Wegh met het groot ontsagh van groote Werelds machten:
Daer is geen' groote ziel, als die 't groot kan verachten.
eod.

Aen 't werck4).
Wat drinckt ghij, zeid' ick, liefst, of rooden wijn of witten?
Want ick en ben niet vies:
Waer zijnse, zeid Andries,
De saeck is proevens waerd, en laet'er ons toe sitten.
eod.

1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 323.
K.b., II, 324.
K.b., II, 324.
[krit] In marg. Sen.
K.b., II, 325.
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Gelycke kans5)+.
't Was een braef krijgshoofds woord, daer bloode quamen roepen,
Hoe naer de Vijand was met all te groote Troupen:
Ia, zeid' hij, zijn sij naer,
Soo zijn wij 't oock bij haer.
eod.

Aen Henrick6).
Wil 't met den krijgh niet gaen,
Soo neemt wat anders aen.
Komt na den Haegh toe, Henrijck,
Daer wordt men met de penn rijck.
eod.

5) K.b., II, 325.
+ [krit] In marg.: Leonidas apud Plutarch.
6) K.b., II, 325.
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Dorstighe Ian1).
Wie slemper en wie demper is,
Altoos en ben ick 't niet, seght Ian, en seght niet miss,
Ick hebb verstand van slempen,
Maer minder als een kind van slempens lust te dempen.
26. Dec.

Geld in 't water2).
Een slemper, die mij quelt om Geld,
Hebb ick 's alree soo veel getelt
En hij soo sonder danck en sonder schaemt verquistet,
Schoon ick het sagh en wist het,
5 Dat ick uijt gheven scheij; want, naer ick gissen kan,
Hy maeckte mij eer arm, als ick hem een rijck mann.
eod.

Spaert vroegh3).
Teun heeft syn goed verdaen, en moet nu overvasten,
Soo hij sich overdronck eertyds, en overbrasten.
Sijn beste maeltiens zijn een brockje Brood en Loock,
Met klaer Bier uijt de Pomp, dat smaeckt niet na den roock.
5 Teun, hadt ghij van jongs af soo suijnichjens onbeten,
Ghij soudt nu beter Noen en Avontmaeltjens eten.
eod.

Oud moet sterven4).
Ghij hebt gheen' stervens sinn, en wenscht om een lang leven:
Den Hemel will 't u geven:
Maer, botmuijl als ghij zijt,
Hoe vreest ghij voor de dood, en wenscht om stervens tyd?
eod. 26. Dec.

Pieters wijsheit5).
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 325.
K.b., II, 325.
K.b., II, 325.
K.b., II, 315.
K.b., II, 315.
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Ick wenschte mij soo wijs als Pieter meent te wesen,
Dan hadd ick Salomon, noch Seneca te vreesen,
Noch Aristoteles; Maer met een goed Gewiss
Wenscht' ick mijn' vijand niet soo sott als Pieter is.
eod.

Eenerleij gave6).
Twee Vrienden wensch ick wijs,
Elck op verscheiden wijz,
Den eenen wijs als Plato,
Den and'ren geck als Cato.
eod.

6) K.b., II, 315.
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Sterven will erven1)+.
Dit moeyelick gebruijck van sterven, vraegde Griet,
Sal 'tnoijt geen einde hebben?
Ia, zei 'ck, ontwijffelick, maer naer ick 'tby de webben
Van beid' ons' levens gis, in onse daghen niet.
eod.

Laegen hoogmoed2).
Gepronckte ned'richeit is hooghmoeds trotste trapp:
Ick vind min ijdelheits in kostelicke kleeren
Van Coningen en Heeren
Als in een' Monicks kapp.
eod.

Pieters troost3)+.
Zijn Menschen kind'ren swaer van herten,
Seght Pieter, voll van sulcke perten,
Die schuld en raeckt mij altoos niet,
Die met goed recht Pier Lichthert hiet.
eod.

Geen schelm betrouwbaer4)+.
Die d'ongerechticheit bemint,
En is syn' eigen ziel geen vrind.
En konnen menschen sich verlaten
Op menschen die haer zielen haten?
eod.

Schoenlappers bede5).
1)
+
2)
3)
+
4)
+
5)

K.b., II, 315.
[krit] vs. 4 levens K.b.: leven
K.b., II, 315.
K.b., II, 315.
[krit] Bij vs. 1 in marg.: Filij hominum, usque quo graui corde? Ps. 4. 3.
K.b., II, 315.
[krit] In marg. bij vs. 1: Ps. 10. 6.
K.b., II, 316.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Schoenmakers hebben seer ondanckbaere gedachten,
Die d'arme Lappertjens of haten, of verachten,
Daer dese niet en doen als bidden in de Kerck
Om ghener Winckelen voll neering en voll werck.
27. Dec.

Aen sommighe predikers6).
Pronck-Preeckers, die daer staet en ciert tot uw' Gebeden
Met een' Verijdeling, die Menschen niet en leden;
'k Wedd, saeght ghij daer uw' God, uw' Schepper voor u staen,
Soo gh' hem behoort te sien, ghij spraeckt hem soo niet aen.
eod.

6) K.b., II, 316.
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Onwettighe deughd1).
De deughdelicke li'en en leven na geen' wetten,
Die Menschen, haers gelijck, in Staet en Steden setten;
Sij leven na de wett van 'tdeugdelick gemoed;
Dat daer geschreven staet is, sonder wetten, goed.
eod.

Voor Frans2)+.
Frans drinckt sich wel eens buijs, maer dat en is soo boos niet,
Of Frans een dronckaert waer:
En dat en is niet waer:
Men kryght den eigen naem van dronckaert om een' poos niet:
5 Frans is het altoos niet, want hij en is 't altoos niet.
28. Dec.

Voor Gijs3)++.
Wie noemtmen van dit paer met meeste reden boos?
Trijn is het niet altoos, Ghijs is het niet altoos.
eod.

Wel ontleght4).
Het is mij eveneens, zeid' eene van mijn' Neven,
Te sterven of te leven:
Ey, zeid' ick, sterft dan eens:
Dat hoeft niet, zeid' hij, want het is mij even eens.
eod.

Griet van 'tselve5).
Ick geev om 'tsterven niet, zeid' onlangs onse Griet.
1)
2)
+
3)
+
+
4)
5)

K.b., II, 316.
K.b., II, 316.
[krit] vs. 4 om K.b.: op
K.b., II, 424.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: niet altijd. - gansch niet.
[krit] vs. 2 K.b.: Trijn is het niet altijd, enz.
K.b., II, 316.
K.b., II, 316.
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Ey, zeid' ick, lieve Griet, begint dan eens te sterven:
Neen, zei sij, goede Vriend, ick kan die moeyt wel derven;
Ick geev om 'tsterven niet.
eod.

Ex ps. 25. 106).
Indien Ghij na de Waerheit gaet,
Hoe sullen wij bestaen voor dyn gericht, och armen?
Maer, daer mijn' hoop alleen op staet,
All' dijne weghen, Heer, zijn Waerheit en ontfarmen.
eod.

6) K.b., I, 68, met den titel: Uyt Psalm 25.10.
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Ex ps. 36. 61).
'k Sie wat mij de Wereld doet:
Maer ick segg in mijn gemoed,
Wilt ghij in gerustheit raecken,
Hoopt op God, hij sal 't wel maecken.
eod.

Ians goed-duncken2).
Is ijemand wijs, seght Ian, mij dunckt ick oock niet sott ben,
Is ijemand goed en vroom, mij dunckt ick 't oock voor God ben;
Is ijemand moij van muijl, mij dunckt ick goelick ben,
Schrijft ijemand wel, mij dunckt ick hebb een' kloecke Penn,
5 Is ijemand wel bespraeckt, mij dunckt ick kan oock spreken,
Preeckt ijemand wel, mij dunckt ick sou licht beter preken.
Mij dunckt van all dat duncken, Ian,
Ghij laet u wat veel duncken, Mann.
eod.

Waerschouwing3).
'k Hebb geen' bekommering in onverwachte Gasten
Die 'ck aen mijn' Tafel krijgh: zijn 't Lieden van verstand,
Die vinden haest genoegh: zijn 't gecken uijt den band;
Mijn Cock past maer alleen op eenen geck sijn' tand;
5 Sij nemen 't, soo 'thaer lust, voor eten, of voor vasten.
29. Dec.

Rechte loon4).
Mathijs heeft brand gesticht, van boosheit, soo ick hoor:
Doch heeft hem weer gelescht; en eischt'er drinckgeld voor.
Wat dunckt u, Schepenen? Ick soud hem eerst eens hangen,
En dan, soo hoogh en droog, na 'tdrinckgeld doen verlangen.
eod.

1) K.b., I, 68, met den titel: Uyt Psalm 36.6.
2) K.b., II, 317.
De beide eerste regels komen ook afzonderlijk voor.
3) K.b., II, 317, met den titel: Tafel-waerschouwing.
4) K.b., II, 317.
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Aen Ian den brill-maker5).
Geslepen Glasen die vergrooten
Verkooptmen ons met volle schoten:
Maer, will ick u wat leeren, Ian,
Ghij sult van d'aller beste maecken,
5 Kont ghij maer aen wat Glas geraken
Uijt d'ooghen van een nijdigh mann.
eod.

5) K.b., II, 317, met den titel: Jan den Brilmaker.
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Waenwijsheit wanwijsheit1)+.
Ick weet geen' raed met ijd'le Ian:
Hij meent hij alle dingen kan,
En, will men hem wat onderwijsen,
Hy houdt sich wijser als de wijsen.
5 Die na een' Haven zeilen moet,
En isser all in syn gemoed,
Soo lang hij dat blijft droomen,
En salder noijt niet komen.
eod.

Claesens wensch2).
Mijn wijf, seght Claes, houdt veel van planten en van graven,
En stadigh seghts', haer hert light in haer' Tuijn begraven.
'Kwou dat dat Moer niet meer en zeij,
En dat dat hert daer eens te deegh begraven leij.
eod.

Kort en goed3)+.
Kort spreken met goed, klaer bescheit
Is alle mijn' vermaecklickheit
Als 't t'samen soo te krijgen is;
Om dat het, onder goed beleid,
5 De naeste trapp aen 'tswijgen is.
eod.

Dircks verrekyckers4)+.
Zijn Glasen, holl en boll, seght Dirck, van sulcken kracht
En werdt door holl en boll klaer sien te weegh gebracht,
Soo hebb ick sekerlick een klaer gesicht te hopen;
Want Rynsche Roomertjens, die 'ck besighe met hoopen,
5 Zijn altoos holl en boll: Hoor, Dirck, weest wat verdacht,
Het holl en 'tbolle geeft de Glasen wel de macht
Van helder te doen sien; maer sou de kunst te deegh zijn,
1)
+
2)
3)
+
4)
+

K.b., II, 317, met den titel: Waen-wijs, Wan-wijs.
[krit] vs. 7 dat K.b.: sulcken droom - vs. 8 niet K.b.: sijn leven
K.b., II, 318.
K.b., II, 318.
[krit] vs. 3 't t' samen K.b.: 't samen
K.b., II, 420.
[krit] vs. 5 Hoor K.b.: hoort - weest wat K.b.: en weest
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Soo komts' u niet te pas; de Glasen moeten leegh zijn.
eod. 29. Dec.

Vriendelycke tucht5).
Die de verdoolde Ieugd na 't rechte pad will drijven
Recht weinigh uijt met kijven.
Luy roepen doet niet tot de saeck:
Men kan vermanen met vermaeck,

5) K.b., II, 421.
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5 't En sou den siecken lust noch voordeel konnen wesen,
Indien sijn Doctor keef: Hij moet hem maer genesen.
eod.

Een water-molenaer1)+.
Landt-molenaeren recht is, scheppen voor haer deel:
Ick schepp oock; en by haer veel dusendmael soo veel:
Maer (sulx men onder haer syn leven niet en sagh)
Ick werp all dat ick schepp soo verr wegh als ick magh.
30. Dec.

Vochtighe Hermans drooge beker2).
Geef wijn in Hermans Glas, riep ick gramm aen mijn' knechten:
In Hermans Glas, Mijn Heer? seid' onder haer een Guijt,
Dat 's maer verloren moeyt; magh ick u onderrechten?
Hy wild'er niet een' dropp in hebben; staegh is 't uijt.
eod.

's Werelds blindheit3)+.
Mij zeid' een' blindemann, met geen' seer blinde reden,
Hoe houdtmen sich doorgaens soo vreemd van wat ick lij,
Als of 't niet duysenden van menschen met mij leden.
Is niet de heele helft der Wereld blind met mij?
5
Blind, meend' ick, van verstand: neen, zeid' hij, blind van oogen.
Siet of gh' uw' rekening oock inde mijne vindt.
Elck slaept sijn' halven tijd; dat moet ghij mij gedoogen.
Soo siet de helft dan niet; want all die slaept is blind.
eod.

Blinden troost4).
Een Blindemann geterght, soo 't gaet, by des' of die,
Sprack voor sijn' scherpste wraeck; dat doet mij mijne plagen,
1)
+
2)
3)
+
4)

K.b., II, 318.
[krit] vs. 2 veel K.b.: wel
K.b., II, 318.
K.b., II, 318.
[krit] vs. 2 wat K.b.: dat
K.b., II, 318.
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Als ickse dragen moet, met meer gedulds verdragen,
Dat ick soo boosen Boef als ghij zijt niet en sie.
eod.

Aen eenen blinden5).
Ghij mist uw' oogen, jae: soo doen de Beesten niet;
Die hebbender elck twee daermé sij domm en bott sien:
Maer d'oogen van uw' ziel, daermé ghij beter siet,
Weet dat dat oogen zyn van Engelen, die God sien.
eod.

5) K.b., II, 319.
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Heerooms lang leven1).
Dat Heer-Oom in 'tgelagh wel onder water will,
En maeckt in Roomertjens noch Roomers geen verschill,
Sal, meent hij, sijn lang leven zijn.
Mijn' Heeren, lett eens, seght de Pater,
5
Slecht hout vergaet niet onder water,
Ben ick vergancklick onder wijn?
31. Dec.

Ians vlugge penn2).
Ian, ghij seght dat meest uw' wercken
Met een hollende gerenn
Rollen uijt uw' volle Penn:
Sweert het niet, ick kan 'twel mercken.
eod.

Gelyck mint gelijck3).
Ick weet niet of Claes meer het quaed bemint, of 'tgoed:
Hy wordt niet gramm genoegh, daer hij een' Boef ontmoett.
eod.

Schadelicke liefde4)+.
Goe Vrienden is goed Volck, maer 'tkan wel all te goed zijn,
En door goed schadelick. Soo most ick wel een bloed zijn,
Haett' ick een vijand meer, die mij mijn waerheit zeit,
Als een' te goeden Vriend, die mijn' gebreken vleidt.
eod.

Less voor dichters5).
Haest werden, haest vergaen, zijn twee verwantte saecken,
Die d'eene d'andere soo volgen dat sij raecken.
1)
2)
3)
4)
+
5)

K.b., II, 421.
K.b., II, 421.
K.b., II, 421.
K.b., II, 421.
[krit] vs. 1 kan K.b.: kon
K.b., II, 421.
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Denckt, Dichters, die u haest, welck best in 'tduren houdt,
Dat langsaem wascht, als Eick, of rasch, als Vuren hout.
eod.

Onorder6).
'Kverstae de drinckers niet: 'tschijnt dats' oock nucht'ren rasen:
My dunckt, tot grooten dorst behooren groote Glasen:
Haer' kleine gaen voor uijt, en, als men niet meer magh,
Dan komen, averechts, de groote voorden dagh.
eod.

6) K.b., II, 422.
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Eten voor drincken1)+.
Mij bracht een droncken Bood' een' tyding na mijn' sinn;
En bly' li'en vallen mild: ick schickten hem niet min
Als een dick drinck-geld toe; maer, met een kluchtigh wesen,
Heer, zeid' hij, 'khebb geen' dorst; ey laet het eetgeld wesen.
eod.

Het schavott van kant2)+.
Dat droevighe Schavott, dat in de schoonste plaets,
Den Haegh, de schoonste plaets staet en besitt, de Plaets,
Staet mij niet inden weegh, uijt vreese vande Roeden,
Of 't galligh hout, de Galgh; God, hoop ick, sal verhoeden,
5 Dat ick'er oijt verschijn'. 'tis dat ick geerne saegh,
Wat niet behaeghlijck is, uyt d'oogen vanden Haegh.
Daer seggend'er, 'tstaet wreed, daer seggend'er, 't staet mottigh;
Mijn' meeste reden is, het staet'er wat schavottigh.
Maer, hoor ick, 's Lands Gerecht en magh niet uijt het oogh,
10 En daerom staet het hier getimmert schoon en hoogh:
Uyt wat oogh? goede Lien, uyt allerhande ooghen;
Van vrome menschen, neen, van die het minste doghen.
Nu, smeetmen 't hier om verr, en stelden 't uytter Stadt,
Beproeft eens ofmer oijt gebreck van kijckers had.
eod. subito.

Droncken drincken verschoont3).
Griet wouw haer' droncken Mann met voordacht drincken leeren,
En zei, de rechte kunst is, halver wegh te keeren;
En als ghij 't droncken zijn begint te voelen, Ian,
Soo scheidt uijt het gelagh, ten minsten vande kann.
5 Gevoelen, zei de Mann? wanneer begint dat voelen?
Wanneer wij met ons tween wat hebben liggen woelen,
En krijgen daerop vaeck, verklaert en lieght mij niet,
Voelt ghij den oogenblick wanneer gh' in slaep valt, Griet?
eod.

Noch4).
1)
+
2)
+
3)
4)

K.b., II, 422.
[krit] vs. 3 kluchtigh K.b.: klachtigh
K.b., II, 422. Zie ook o.a. op 7 en op 27 Sept. 1671.
[krit] vs. 11 Lien K.b.: Liens
K.b., II, 422, met den titel: Drincken verschoont.
K.b., II, 423, met den titel: Jan aen Griet.
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Veel dronckjens achter een weet Ian aen een te rijgen,
Of Griet will preutelen of niet.
Siet, seght hij, mijn' beminde Griet,
Dit 's om den dorst die 'ck hebb, en dat om geen' te krijgen.
eod.
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Perierat nisi perijsset1).
Ian had sich doodlyck sieck gegeten als een beest,
Nu soud hij 't niet meer durven.
Had Ian niet doodlijck sieck geweest,
Hij waerder af gesturven.
eod.

Mishangen2).
Een dronckaert hadd syn' voghte kropp
Gesloten met een' drooghe stropp.
Hoe gaet dat, zeid' een Boer? nu hebb ick noch in langen
Geen' Bierkann aenden hals, maer wel aen d'Oor sien hangen.
eod.

Schuldigh onschuld3).
God will somtijds vergeven, Coen,
Die niet en weten wat sij doen:
Maer leert den sinn ter deghen.
U, dronckaert, sal 't soo niet vergaen;
5 U, die uw selven aen 'tniet weten hebt gekregen;
Ghij weet niet wat ghij doet, maer wat ghij hebt gedaen.
eod.

Waterloose neering4).
Ick weet een' Landsmann, zeid' een prater,
Die by gebreck van water
Drinckt water voor den dorst,
En hadd hij water, arme Borst,
5
Soo hiel hij 't met de wijn-kan.
Spreeckt water-molenaers, ghij weet hoe beide zijn kan.
eod.

Het onderste boven5).
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 423.
K.b., II, 423.
K.b., II, 423.
K.b., II, 423.
K.b., II, 423.
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Ick sie de droncke Li'en genoeghsaem wedervaren
All wat de stormen doen aen Scheveninger baeren:
De wijn werckt als de wind; all wat te gronde lagh,
Spoelt hij ten Herten uijt en brenght het voorden dagh.
eod.

Dagelyx verraed6).
Geen' ongenadigher beklapper kand'er zijn
Van Lichaem en van Ziel, als Spiegelglas en Wijn.
eod.

6) K.b., II, 424.
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Geestigh onschuld1).
Quaed spreken van een' Vorst, daer droncke sotten saten,
Quam voor des Vorsten oor; die sond om d'onverlaten
En dreigdese met Rijs: een d'aller snooste Guyt
Leij 't kluchtigh op den wijn: Heer, zeid' hij, wilt niet kijven,
5 't Ging noch all redelick; wij hadden met ons vijven
Wel anders aen gegaen; maer 't Tonnetje was uijt.
eod.

Siecke Tys2).
Tijs heeft syn goed verteert, met teerders vanden Haegh,
Goe meesters van de neering;
Sijn' Bors is uyt geteert, syn' overteerde Maegh
Verstaet geen teeren meer: noch sterft hij aende teering.
eodem.

Vrouwen dronck3).
Als de Vrouwen sich verloopen
In der soete Wijnen vreugd,
Gaet de deur toe vande deughd
En die van d'ondeughden open.
eod.

[1669]
Diogenes vonniss4)++.
Ian vander Ballen heeft qua' gangen
Met Dirck syn Buermans wijf gegaen:
Wat sal daer voor een' straf toe staen?
Men hoort hem aen sijn' naem te hangen.
1. Ian.

Predicanten uytspraeck5).
1)
2)
3)
4)
+
+
5)

K.b., II, 424.
K.b., II, 424.
K.b., II, 424.
K.b., II, 424.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Diogen. de Didymo.
[krit] vs. 2 gegaen K.b.: begaen
K.b., II, 424.
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Geleerde Predikers, ick bidd u, leert bezeffen,
Wat Tael uw ambacht voeght: Geen' ander, dat ick weet',
Als die daer best gelijckt uw dagelixe kleed,
Dat statigh, zedigh is, en ongeciert, en effen.
eod.

Aen een' valschen tuijscher6)+.
Na ick gewaerschouwt werd van velen,
Soo kont ghij ijeder een
Bedriegen met een Blad en snuijten met een' Steen.
't Scheelt maer een' Letter, Ghijs, is 't spelen dat, of stelen?
eod.

6) K.b., II, 425.
+ [krit] vs. 1 ick het HS. heeft: 'ck - vs. 2 kont K.b.: komt
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Tegengift van liefde1).

5

10

15

20

Claes seght hem is een' konst van jongs af ingevallen,
En heeftse menighmael met groote baet gepleeght.
Voelt hij sijn Hert ontroert met meerder welgevallen
Dan dat een teer gemoed gerustelick beweeght,
Vergeeft hem, Ioffertjens, dan derft hij u ontkleeden
(Ontkleeden by de giss, verstaet de meening wel)
Ontkleeden eerst op 't Hemd, dan op de naeckte leden,
En stellen u te pronck, hier met wat Gansen vell,
Daer met een' bruijner huijt als 'taensicht will beloven,
Of beentjens inde luer wat averechts geschickt,
Of voetjens inde wiegh wat binnenwaerts verschoven,
Of Borstjens inden dwang van 't Rygh-lijf platt gestickt.
Will all dat, en noch meer, syn heete Mall niet koelen,
Soo tast hij dieper toe, en vilt het vell van 'tVlees,
En schrickt voor 'tbloedig Beeld. Will noch de liefde woelen,
En dencken achterwaerts; soo scheurt hij Spier en Pees,
En sterrooght op 'tgeraemt, en seght, dit zijn de schatten,
Dit is 't yvoiren Beeld, dit is de schoone Bloem,
Daerom ick mij verdoe, en, lichtelijck, verdoem.
Mij dunckt ick Claesens kunst ten naesten bij kan vatten,
En sluijtens' in een woord; 'tis of hij seggen wouw,
Gelijck het kleed den Mann, soo maeckt het kleed de vrouw.
eodem.

Op Louws huijs2).
Het isser soo mall nett, in 'thuijs van onsen Louw,
In Camer, in Salett, in Keucken en in Kackhuijs;
Ick sied'er schier geen' plaets, waer ijemand spouwen souw,
Als in de Vent sijn backhuijs.
eod. 1. Ian.

Parterres3).
Parterres, schraele Groent, onnutte Fransche quick,
Die 'ck in mijn Hoven niet een hoeckje toe en schick;
Een' Erf die, Boomeloos, met u alleen beseten,
Noch Wind noch Sonn en schutt, noch schudden laet om t'eten,
5 Dunckt mij een' Amsterdamsch' gemarmer-vloert Salett,
Daer Stoel noch Bancken in, noch Tafel waer, noch Bedd.
eod.

1) K.b., II, 425.
2) K.b., II, 349.
3) K.b., II, 349.
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Waerheit4).
Waer magh de waerheit zijn? want meester Menschen waerheit
Is een moij dingetie, dat pas een' schijn van waer heit.
eod.

4) K.b., II, 349.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

220

Van Andries1).
Andries quam droncken t'huijs en streelde Trijn met slagen:
De Mann is op den dronck, 'tWijf in den dronck geslagen.
eod.

Wyse vlucht2)+.
Een wijse Veldheer weeck, van meerder macht vermant:
Men gaf 't hem ná tot schand:
Maer, seid' hij met verstand,
Hij vluchtte niet, hij liep den Oorber na van 'tLand.
2. Ian.

Van Teun3)+.
Teun moet geluckigh zijn, en is 'tin allen schijn;
Maer, lett ick op syn Wesen,
Hij meent het niet te wesen.
Die 'tselver niet en voelt, kan niet geluckigh zijn.
eod.

Aen Ian4).
Ian, ghij singt meesterlick, wie soud 't niet geerne hooren?
Maer, maeckt ghij 't wat te lang, het maeckt mij pijn in d'Ooren.
In alle dingen is een wijsselick, Niet meer:
Krabt jooxel all te lang, in 'teinde doet het seer.
3. Ian.

Oorloghs maken en breken5).
Ick seid' in goeden ernst, komt d'Oorlogh weer te blaecken,
Daer sal een' menighte van arme luy' vergaen.
Vergaen? antwoord' een Snaeck; weest daer niet in begaen.
1)
2)
+
3)
+
4)
5)

K.b., II, 350.
K.b., II, 350.
[krit] Bij vs. 3 in marg.: Antigonus apud Stob.
K.b., II, 350.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Sen.
K.b., II, 350.
K.b., II, 350.
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Den Oorlogh sal wel haest weer ander' armen maecken.
4. Ian.

Verloren moeyt6).
Ick geve less op less aen eenen mijner knechten:
Maer 'tis verloren moeijt, 'ten wilder niet in hechten.
En wat ick hem nu tucht, flus sal 't vergeten zijn.
Ick kan een ledigh vat licht onder water douwen;
5
Maer om het daer te houwen,
Hoeft meerder macht als mijn'.
eod.

6) K.b., II, 350.
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Van kaele Maeij1).
Maey, de booste kopp van allen,
Dieder oijt te vinden waer,
Is haer Haer schoon uijt gevallen.
Hoe geluckigh is dat Haer!
eod.

Op Ian2).
Ick doe Ian qualick spreken
Van alle mijn' gebreken,
Om dat ick 't malle laff
Van sijn' Gedichten straff.
5
'Kwill liever mijn' gebreken
Een heel Iaer hooren preken,
Als dat ick noch een' uer aen Ians Gedichten gaf.
eod.

Aen Andries3)+.
Blockt nacht en dagh, Andries, hebt ghij wat leerens lust:
De langste dagh valt kort; een goed stuck vande rust
Moet aen den arbeid gaen. Seght ijemand, dat studeren
Uw' sinnen krencken kan, en uw' gesontheit deeren,
5 En geeft hem geen gehoor: slaet handen aen de Ploeg,
En siet niet achterwaerts; of 't is een slecht geploegh:
De wijse seggen, 't Gaet in 'tblocken, als in 't vechten;
Die voor sijn leven sorght, staet weinigh uijt te rechten.
5. Ian.

Slimme Dirck4).
Dirck doet niet als bedrogh: voor reden geeft de Guijt,
Die staegh recht uijt will gaen, en recht noijt niet veel uijt.
eod.

1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 351.
K.b., II, 350.
K.b., II, 351.
[krit] Bij vs. 6 in marg.: Luc. 9.62.
K.b., II, 351.
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Scherm-kunst5).
Pier, zyt gh' een goed Soldaet, en klaeght ghij dat uw Hanger
Te kort'en wapen is? treedt toe; strax is het langer.
eod.

Mijn deghen6)+.
Ick heet Geweer, en will maer weeren.
God sal hem deeren, die will deeren.

5) K.b., II, 351.
6) K.b., II, 352.
+ [krit] In marg.: Psal. 139.19.
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Veel liever roest ick hier op zij.
O bloedvergieters, blijft van mij.
eod.

Brave moeders1).
Een' bloo Soons kloecke Moer en lede dat verwijt niet,
En schreef hem mannelijck, zijt vroom, Kind, of en zijt niet.
Een ander straft' haer' Soon in meer verbolgen sinn,
Foey, sei sij, vluchteling: komt, wilt ghij weer hier in?
5 Een' derde wenscht'er een verslaghen met vier Broeders
Ten dienst van 't Vaderland gebleven. Dat zijn Moeders.
eod.

Vrouwen voordeel2).
Ick weet niet hoe sich Vrouwen
Van lacchen konnen houwen,
Als s' op ons, Mannen, sien,
En d'eere die w' haer bien,
5 Haer, van de twee Geslachten
Het minste waerd om achten;
En all om 'tklein verschill
Dat ick niet noemen will.
Sou niet de kans eens keeren,
10 Dat sij ons souden eeren,
En worden wij, wij sij?
Ick stell die hoop op zij:
'Ksal 't emmers niet beleven,
En vrees het langste leven
15 Sal nemmermeer die kans
Sien keeren voorde Mans.
6. Ian.

Tot God3).
Wanneer ghij klopt aen 't steenen hert,
Daer gheen gehoor gegeven werdt,
Wilt ghij dat Hert ijets laten hopen,
Soo klopt, Heer, en doet selver open.
eod.

1) K.b., II, 351.
2) K.b., II, 352.
3) K.b., I, 67.
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Ruijter Ian4).
Ian Botmuijl rydt altoos te paerd:
Daer zynder twee seer wel gepaert;
Sij voegen bij malkander,
Het eene beest op 'tander.
eod.

4) K.b., II, 351.
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Bidd-raed1).
Die in het Kerck-gebed syn' herssenen wil dwingen,
En spenen van 't verloop in ydel' aerdsche dingen,
Denck' dat die bidder sitt en kniele voor het bedd,
Daer op hij light en sterft; 'kwedd hij der scherp op lett.
7. Ian.

Talen rijckdomm2).
Welck' is de ryckste Tael, en hoe d'een' meer als d'ander'?
En spreken niet allom de Menschen met malkander,
En kijftmen ergens niet, en vrydtmen niet allom,
En staetmen ergens, by gebreck van Woorden, stomm,
5 En isser volck min rijck van woorden als van saecken,
En, quamen der te kort, soud' elck geen' woorden maecken,
En maeckender allom de snapsters niet te veel?
'Khouws' all' all even rijck: maer wenschte, voor mijn deel,
Dat d'onse d'armste waer, en altyd soo sou blyven:
10 Ten minsten hadden wij wat min geruchts van Wijven.
eod.

Vrede3)+.
Die loon voor moeyte wacht, en recht voor recht te halen,
Benijd' noch haet' mij niet: ick sal hem noijt betalen.
eod.

Goud4)+.
Gelijck de Steen 't Goud proeven kan,
Soo kan 't het Goud den Mann.
eod.

Kaetsen en ballen wachten5).
1)
2)
3)
+
4)
+
5)

K.b., II, 440.
K.b., II, 440.
K.b., II, 410.
[krit] vs. 1 moeyte K.b.: quellingh
K.b., II, 411.
[krit] vs. 2 kan 't K.b.: kan
K.b., II, 411.
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Die quade woorden geeft, moet quade woorden hooren:
En met des' ongenucht gaet die genucht verloren.
eod.

Aen yemand6).
En dreight niet, wilt ghij doen; of 'tsal u haest berouwen;
Ghij waerschouwt den gedreighd', en hij sal 't wel onthouwen;
En of 't schoon geen berouw en werck',
Ten uyterst' is 'tmaer Vrouwen werck.
8. Ian.

6) K.b., II, 286.
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Tegen Mathijs1).
Mathijs tast oud en jong aen;
't Moet alles door syn' Tong gaen,
Wat over voeten gaet.
Of 't wel, of qualick staet,
5 En sal ick hem niet leeren:
Een dingh en keur ick af,
Syn' Tong gaet tot in 't Graf;
Daer kan men sich niet weeren.
9. Ian.

Aen Ian2).
Ian, denckt ghy niet wat Wijn en Brood geldt,
Om dat ghij 't met klein Geld betaelt?
Lett op den kerfstock daer ghy 'thaelt;
Veel' kleine Duijten maecken groot Geld.
eod.

Van Ian rapp-tong3).
Niet sneller als Gedachten,
Die geen geweld en stuijtt:
Wie sou sich daer voor wachten?
Ians Tong gaet noch voor uijt.
eod.

Dirck en ick4).
Dirck meende dat ick Goud gingh halen,
Om hem een' treusneus te betalen;
Iuijst was het Silver, en niet veel.
Hij bleef wat slecht staen sien, en seij,
5 Ghij geeft mij maer het Witt van 't Eij,
En ick slacht u, 'k eet liever 'tgeel.
11. Ian.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 286, met den titel: Dooden vry.
K.b., II, 286.
K.b., II, 287.
K.b., II, 426.
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Van Ian5).
Ian Snapp, een kaeckelaer geboren,
Om datm' hem allesins souw hooren,
Loopt uijt en in bij oud en jong.
Gemannen, past wat op uw' ooren,
5 Sijn' voeten rennen als sijn' Tong.
eod.

5) K.b., II, 426.
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Schilderijen1).

5

10

15

20

25

30

35

40

'K houw veel van schilderijen
Die Oogh en Hert verblijen:
En, schoon sij doen het niet,
De kunst is meer als ijet,
En kan mij seer betrecken:
Maer van die wijse gecken
En ben ick niet, God lof,
Die met den eersten bof
Van 'tniew daer henen vallen,
En 'treedste Geld vermallen
Aen tuijgh van veel min nood
Als 'tdagelicksche Brood.
Hebb ick mij oijt verloopen
In 'tongeduldigh koopen,
Mijn' eerste straffe was,
Ick voelde 't in mijn' Tass:
De tweede, dat drij maenden
Mij leerden en vermaenden,
Wat onversiens begaen
Veel beter waer ontdaen.
Sott, zeid' ick, blyft indachtigh,
Waert ghij u selven machtigh,
En noch die diere Waer
Aen d'eersten eigenaer;
Ghij soudtse met vermaken
Eens altemet genaken,
En boeten soo den lust
Die nu light uytgeblust.
Waer is 't Geld ondertuschen,
't Geld dat ghij gaeft van bluschen?
't Geld heeft die wijse mann
Die'r wyn voor koopen kan,
En u heeft aengehangen,
't Geen hij met versch verlangen
Bij wijlen komt en siet;
En 'tsien en kost hem niet.
Daer ghij uw heet gevoelen
Voelt in 't besitt verkoelen,
En loopt uw Schilderij
Meest blindeling verbij,
Daer gh' in het eerst vergapen
Scheent bij te sullen slapen.

1) K.b., I, 529, met den titel: 't Onkostelick Moy.
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Is 't nu niet wel bestelt?
Uw niet sien kost u Geld.
45 Dit zijn de sweepe-slagen
Die 'ck mij heb leeren dragen,
Als ick na sott wierd satt:
Siet voor u, die het vatt.
11. Ian.

[Aut Uxor Puerum est, aut enixura Puellam]
Aut Uxor Puerum est, aut enixura Puellam;
Sic minus aut plus te laetabere, pro re nata.
12. Ian.

Aen een prediker1)+.
Ghij, die daer noo gesien, en geerne aengehoort
Gods Woord staet en bemorst, met een gesochten slinger
Van handen gins en weer; In Gods Tael is een woord
Dat, of ghij 't noijt en laest, tot uwent thuijs behoort:
5 Men seght in oud Hebreewsch, Een Geck spreeckt met sijn' vinger.
12. Ian.

Van mij2)+.
Voor een' besond're gaef bedanck ick God den Heer;
Sij hebben mij niet lang te vreesen, die mij krencken.
All socht ick het te doen, ick kan 'tniet lang gedencken.
't Goed dat ick heb gedaen ontgaet mij noch veel eer;
5 't Goed dat mij is geschiet vergeet ick nimmermeer.
eod.

Elck syn tijd3).
En suft niet, Iongeling, 't en voeght niet in uw' jaeren;
En springt niet, Ouderling, 'ten past niet op uw' haeren.
In allerley gebaer van woorden en van wesen
1)
+
2)
+
3)

K.b., II, 426.
[krit] Bij vs. 5 in marg.: Stultus digito loquitur. Prouerb. apud Hebraeos. Erasm.
K.b., II, 426.
[krit] vs. 1 bedanck ick God den K.b.: danck ick mijn' God en - vs. 3 All K.b.: Als
K.b., II, 426.
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Staet ouden qualick jong, en jongen oud te wesen.
eod.

Van Claes4).
Claes liep ter landen uijt, en wouw niet hooren spreken
Van Vrouw en kinderen te laten in 'tgebreck:
Hij klopten op syn' Broeck, en sei, de boose Geck,
All waer die komen sal, sal vrouw noch kind gebreken.
eod.

4) K.b., II, 427.
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Een vrijer aen sijn' vrijster1).
'k Schenck u een' Almanach, ondanckbaer'; dat 's te weten,
Ten minsten moet ghij mij dit heel jaer niet vergeten.
eod.

Een alleen2)+.
Wat is het hoogste Lot,
Daer op mijn' Ziele siet?
Ghij zijt het, groote God,
Op meer en pass ick niet.
eod.

Weldoen en hopen3)+.
Wacht op den Heer, maer wacht te degen;
Om wel te wachten, houdt syn' wegen.
eod.

Aen een' prediker4)+.
Ghij staet soo lang en preeckt: het eerst is ons ontgaen,
En daerom konnen wij het leste niet verstaen.
eod.

Voor dirck5).
Dirck is beroijt en opgeblasen,
Hij slacht de stijve leeghe blasen:
Ick wensch hem, of wat minder moed,
Of tot dien moed wat meerder Goed.
1) K.b., II, 427, met den titel: Een Vrijer aen sijn' Lief.
2) K.b., II, 427.
+ [krit] Bij vs. 4 in het HS. in marg.: Et nunc, quae est expectatio mea? nonne Dominus? Ps.
39. 8. - In K.b.: Luc. 10.42.
3) K.b., II, 427.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Psal. 37.34.
4) K.b., II, 427
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Prima obliti sumus, posteriora non intelleximus, quia priora non
meminimus. Lacones.
5) K.b., II, 427.
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eod.

Aen jonge lieden6).
Te Coets uijt, Ionge lie'n, en leert de lesse weten
Der Wijsen van eertijds, soo lang ghij wel kont gaen;
Een jongman, seiden sij, en is niet wel geseten,
Daer hij voor een oud mann niet over eind kan staen.
13. Ian.

Bedelaers afkomst7).
Van kloecke Bedelaers en werd ick niet geraeckt:
Zijn 'tBedelaers alreed, ick maeck't haer meer met geven;

6) K.b., II, 427, met den titel: Aen jonge Koets-rijders.
7) K.b., II, 428.
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En d'eerste die haer geld op straet gaf van haer leven
Heefts' onvoorsichtelick tot Bedelaers gemaeckt.
eod.

Aen Wilm1).
Ghij light en slaet uw' Knecht, het zij om wat het zij,
Het heeft altoos den naem, om dat hij luij en domm is.
Wilm, hebt ghij noijt bedocht, indien dat uw Waerom is,
Wie all die slagen best verdiende, ghij of hij?
eod.

Tegen Ian2).
'kHadd geerne Ian besocht; maer hij ontleid't, en was
Quanswijs wat swackelick, of niet seer wel te pass:
'k Neem wel een' uijtvlucht aen; maer lacch met sulcken slechten.
Hoe? socht ick hem te sien, om lijf om lijf te vechten?
14. Ian.

Onverstand verschoont3).
Ick groet een minder mann dan ick ben byde Straet;
Hij weder groet mij niet na mijn' of synen Staet:
Moet ick daer quaed om zijn? en soud' ick mij vergrammen,
Ontmoett' ick bij gevall een' Blinden of een' Lammen?
5 Sy lijden leeds genoegh, het zij aen voet of hand,
En d'eerste noch veel meer, och armen! aen 'tverstand.
15. Ian.

Aen een' steenhouwer4).
Claes, meent ghij dat dat Beeld voor 'tuwe zij te houwen?
Het was all, eer ghij quaemt aen 'thacken en aen 'thouwen;
'tStack in de Marmer, Mann; ghij hebt, soo veel ghij kost,
Het ov'righ uijt gesne'en; soo hebt ghij 't maer verlost.
eod.
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 428.
K.b., II, 428.
K.b., II, 428.
K.b., II, 428.
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Aen Dirck5).
Ghij koopt veel' Boecken, Dirck, en meent geen Geld te sparen,
Maer van die wijse waer noch hoop-werck te vergaren;
Om een Boeck wensch ick maer, en kocht het, waer 'tgereedt,
Daer in geschreven stond all dat ghij niet en weett.
16. Ian.

Ian verschoont6).
Is Ian quaedsprekende, wie kand'r hem om bekijven?
Hij leerde noyt in 't School wel spreken, noch wel schrijven.
eod. 16.o Ian.

5) K.b., II, 428.
6) K.b., II, 428.
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Druckerij1).
Die d'eerste letteren, die ons nu overstelpen,
Ter wereld heeft gebracht, nam 't voor een dienstigh feit,
Om ons te swack Onthoud, met haer geriefflickheit,
Van d'een' in d'ander eew, te stijven en te helpen:
5 Maer miss was't: daer werdt soo geluijert, en vertrouwt
Op doode letteren, dat elck nu min onthoudt.
eod.

Van Claes2).
Claes, vraeghd' ick, sal 'twel gaen, sal 't quaed Been oock genesen?
Of is 'tverloren kost;
Wat sal 't in 'tende wesen?
Iae, seid' hij, 'tsouw wel gaen, als ick maer gaen en kost.
eod.

Voor Frits3).
Mij dunckt, Frits hadd gelijck, als hij een' Huijsvrouw koos,
Daer alle Lydsaemheit haer selven bij verliesen,
Of bij verlooch'nen sou: hij most'er soo een' kiesen
Tot schole van geduld, om in all 's Werelds boos,
5 Als meester van de Const, verdraeglick te verkeeren.
Die 'tbuijten konnen will, moet binnens huijs wat leeren.
eod.

Aen Andries4).
Uw' kleeren zijn gescheurt: die draeght ghij van gebreck niet:
Ghij pronckt'er mé, Andries; quanswijs der Wijsen een,
Die 's Werelds moij veracht: maer wij en zijn soo geck niet;
Wij sien uw' ydelheit dwars door die scheuren heen.
eod.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 429, met den titel: Schadelicke hulp.
K.b., II, 429, met den titel: Kreupele Klaes.
K.b., II, 429.
K.b., II, 429, met den titel: Prachtige Armoede.
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Troost5)+.
Elck doet syn lijden zeerst, en yeder meent het sijn
En kan by anderens niet vergeleken zijn:
Maer, waer eens all het leed op eenen hoop gesmeten,
En yeder uijt dien hoop sijn aendeel toegemeten,
5 Van Armoe, van Oneer, van Ongenucht, van Pijn;
Of yemand wel dat deel sou kiesen voor het sijn?
17. Ian.

Begraeffeniss6).
Mijn' minste sorghen zyn voor mijn' Begraeffeniss;
Wat light een aen syn vleesch, als 't syn niet meer en is?

5) K.b., II, 429
+ [krit] vs. 2 anderens K.b.: anderen
6) K.b., II, 430.
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'Kben voorden wijsen mann, die 't dus wist te verdeilen;
Hebt ghij begravens lust, goe Vrienden, laet mijn' feilen
5 Bij u begraven zijn, en soo der ergens ijet
Deughdsamighs in mij was, begraeft dat liever niet.
eod.

Doorluchtighe begraeffeniss1).
Brandt doode Lichamen, als Roomen dé, tot Ass;
Als Roomen niet en dé, versmelt die Ass tot Glas,
Natures laeste werck; en laet ons wel bedencken,
Of eenigh mensch een mensch een schoonder graf kon schencken,
5 En of 't niet in 't Gelagh een soet gelach en waer,
Ick breng 't u eens uijt Claes, doet ghij bescheid uijt Claer.
Dus sprack een aerdigh Mann. Ick hoop God sal gehengen,
Datmen 't mij uijt sijn Glas mijn leven niet sal brengen.
eod. 17. Ian.

Van vorsten en wijsen2).
Hoe doender wijse lien der Princen Hoven aen?
Hoe sietmen, averechts, soo weinigh' Princen gaen
Na wijser lieden huijs? Dus hebb ick 't afgemeten;
Die weten haer gebreck, dat d'and're niet en weten.
eod.

Aen Frits3).
Frits, gaet ghij nu vermomt,
Daer gh' uijt het Hoer-huijs komt,
Nu 'tquaed all is bedreven?
Uw' schaemte komt te laet;
5 Hadt gh' u bij tijds geschaemt, ghij waert'er uijt gebleven.
eod.

Bedelaers geluck4).
'K hadd liever Bedelaer als ongeleert te wesen.
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 345.
K.b., II, 345.
K.b., II, 346.
K.b., II, 346.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Met weinigh gelds geraeckt een Bed'laer uijt de pijn.
Maer om geleert te zijn,
Wat heeft een weetniet all te schrijven en te lesen!
eod.

Tegen Ian5).
Als Ian valt aen 'tquaed spreken,
In plaets van mij te wreken,
Ga 'k henen en swijgh still.

5) K.b., II, 346.
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Daer mé, schijnt, is hij niet gerieft:
5 Maer, seght hij all wat hem gelieft,
Magh ick niet gaen all waer ick will?
eod.

Alles maetich1).
Veel etens overhoop, en veel onmatich teeren
Maeckt vruchteloos verteeren.
Daer is een' vaste wett
In teeren en in eten
5
Van middelmaet gesett,
Die elck een hoort te weten,
Verteeren is de saeck; door jaghen maeckt geen vet.
eod.

Aen Ian2).
Wat meent ghij, eer en lof daermede te gewinnen,
Dat gh' u satt drincken kont, en blyven bij uw' sinnen?
Daer 's niet een Ezel, Ian,
Die die konst niet en kan.
eod.

Dirck aen Claes3).
Claes was een Huijs verbrandt van vijven die hij hadt
In Hollands grootste Stadt,
En ghingh'r om sitten krijten.
Dat quam hem Dirck verwijten,
5 En sei, is, een huijs quijt van vijven, sulck verdriet,
Ick die maer een Huijs hebb, waerom en krijt ick niet?
eod.

Van Teun4).
Teun bad een' Heer om gunst, die hem niet aen wouw sien:
Doe viel hij hem te voet: dat argerde veel' lien,
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 346, met den titel: Maet.
K.b., II, 346.
K.b., II, 406.
K.b., II, 406.
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Die meenden, 'twas een' Mensch te grooten eere bien:
Maer Teun verkreegh de gunst, en sei, wat's 't te bedien,
5 Een voetvall min of meer, all waert'er acht of tien,
Als ick maer en bekom wat mij ten besten dien?
Ick sagh, het Heerschapp hadd sijn' ooren in syn' knien.
eod.

Wijsheit voor all5).
Die maer Geleertheit soeckt, en Wijsheit niet daer bij,
Slaept byde Camenier, en gaet de Vrouw verbij.
eod.

5) K.b., II, 406.
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Op een' lichte vrouw1).
Derft een' gemeene Hoer met stijve kaecken spreken,
Ick ben met kind, en 'tkind sijn vader is die mann;
Mij dunckt, sij min of meer waerschijnlijck seggen kan,
'kSprong door de doornen, en die doorn heeft mij gesteken.
eod.

Van Ian2).
Ian jaeght syn' lichten Soon ten huijs uijt, als een kind
Dat hij syns goeden naems en faems onwaerdigh vindt.
Wat icker tegen spreeck, hij wilder niet na hooren;
En perss ick hem, hij seit,
5
Met redelick bescheid,
Smyt ghij een Luijs niet wegh, all is s' uijt u geboren?
eod.

Geld-kunst3).
Mij sprack een wijse Mann, of die soo heeten wilde,
Om bystand uijt mijn' Bors: ick wierp het wat in 't wilde,
En zeid' hem, wel fijn Mann, gaet dan uw' Leere miss,
Dat noijt een wijse Mann om Geld verlegen is?
5 Geeft, seid' hij: t'sijner tijd sal ick u daer af spreken.
Ick was soo goed, en gaf: siet, kan mij Geld gebreken,
Sprack de bezuckte vent, als ick maer mijn gebreck
Met wijse woordekens kan seggen aen een' Geck?
eod.

Aen doctor Ian4).
Wat dunckt u, Doctor Ian,
Seid' hem een aerdigh Mann,
Wat waer ons nutst te hooren,
Als m' ons te kiesen bood;
5
Of alle der Doctoren,
Of aller Honden dood?
Ick segh het niet tot spott of spijt:
Best waerm' all' de Doctoren quijt.
Want waerm' aen kloecke lien kan raecken
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 406.
K.b., II, 406.
K.b., II, 405.
K.b., II, 342.
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10 Is een niew Doctor licht te maken:
Maer, als men niet meer honden vond,
Wie maeckten ons een' niewen Hond?
18. Ian.
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Wensch om beter1).
Een' Ridder, een' Doctoor, een' niewen Edelmann,
Een' Hertogh of een' Graef te maecken van een Mann,
Is een' geringhe konst, die groote Princen kunnen.
'k Wouw ons den Hemel eens wat Princen wou vergunnen,
5 Die konden met gesagh van Zegel, Brief en Hand
De wereld wat versien met Luijden van verstand.
eod.

Dirck aen geleerde2).
Dirck hoorde Letter-lien, die met den and'ren spraken
Van niewe woorden in haer' Moeder-tael te maken,
En seid', eij, scheit'er uijt; het is een sott bedrijf,
Daermé ghij besigh zijt, dat sweer ick bij mijn wijf
5 Haer' toomeloose Tong; die maeckt wel soo veel woorden;
Ghij socht'er niet een niew te maken, als ghij 'thoorden.
eod.

Vrome lieden3).
De waerheit moet'er uijt; all soud 't mij ergens hind'ren;
Ick vind ter wereld schier geen' goede Lie'n, als kindren.
eod.

Verkeerde wereld4).
De Mann had wat gelijcks, die op sijn' Buijck wouw leggen,
Daer m' hem begraven sou: ick hoor, hij wilde seggen,
'k Sie alle dingh voortaen
Soo averechts verloopen,
5 Dat haest all 'tonderste na boven toe sal gaen.
Soo raeck ick op mijn' rugg te liggen, magh ick hopen.
19. Ian.

Aen Pieter5).
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 343, met den titel: Wensch.
K.b., II, 343.
K.b., II, 343.
K.b., II, 343.
K.b., II, 344, met den titel: Lesse.
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Vertrouwt gheen' Schilders, Pieter,
En trouwt gheen' Vrouw, of sieth'er.
eod.

Claes en Dirck6).
Wat geev ick u, sei Dirck, voor eenen vrijen klopp?
En hief de Kolf omhoogh, als of hij Claes wouw klouwen
En over d'ooren houwen:
Wat ghij mij geeft? zeij Claes; een' Storm-hoed op mijn' kopp.
eod.

6) K.b., II, 344.
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Pieters smaeck1).
Ick vraeghde Pieter lest,
Wat wijn hij 'tliefste dronck; ick soud'er hem af doen schencken:
Heer, zeid hij sonder dencken,
Wijn die mij niet en kost mondt mij gemeenlijck best.
20. Ian.

Claesens pleiten2).
Claes heeft een' schorfde saeck seer cierelijck bepleitt:
Maer, daer ick 'tstond en hoorden,
Geleeck ick all' die woorden
Bij kostelicke koorden
5
Die m' op slecht laken leght;
Hem selver by mijn' Luyt,
Die redelick wel luijdt,
En weet niet wat sij seght.
eod.

Aen Agniet3).
Stond mij een' Tale vrij die Holland noijt en hoorden,
Ick seid' in niewe, maer seer duijdelicke, woorden;
Ghij mondt mij niet, Agniet,
Noch ooght, noch oort mij niet.
eod.

Slechte voorspraeck4).
Men heeftm' een' Advocaet gekosen uijt de Stad
Die 'ck liever niet en hadd,
En souw mij recht verblijen,
Bediend' hij mijn' partijen;
5
Want seker, naer hij 'tstuck verstaet,
Soo hoefd' ick dan geen Advocaet.
eod.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 344.
K.b., II, 344.
K.b., II, 344.
K.b., II, 345.
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Aen Ian5).
'k Sie dat ghij mij met dreigen, Ian,
Aen 't schricken meent te krijgen:
'k Vrees niet wat Gecken schreewen, Mann,
Ick vrees wat Wijse swijgen.
eod.

Van Dirck6).
Elck vraegde Dirck, wat is dat voor een pack,
Dat gh' onder Mantel en Casack

5) K.b., II, 345, met den titel: Diep Water stil en schrickelick.
6) K.b., II, 345.
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5

Geborgen draeght, wat is 't, wat is 't?
Wel, seid' hij, malle gecken,
Als 't mij beliefde dat ghij 'twist,
En soud ick het niet decken.
eod.

Princen less1).
Leert, Coninghen, gemint te willen wesen.
Die veel gevreest will zijn, heeft veel te vreesen.
eod. 20. Ian.

Goed bescheid2).
Ick vraegd' een' voerman op het Veer,
Wat hebt ghy liever, Wind of Regen?
Mij dunckt, syn' antwoord was ter degen;
Heer, seid' hij, allerliefst schoon Weer.
eod.

Schijn sonder zijn3).
De moijsten Advocaet, in wesen en gewaed,
Die op de Roll verschijn', is mij te beurt gevallen,
Als 't op een pleiten komt, d'onnooselste van allen,
D'onkundigste van all', als 't op een schrijven gaet.
5
Ick vond mij niet verlegen,
Waer moij en kloeck niet twee:
Maer, seid' ick, d'eerste reis dat ick hem pleiten dé,
Dit is een looden Deghen
In een' fluweele Schee.
21. Ian.

Van Herman.
Daer Herman komt aen 'tschieten,
En moet ghij niet verschieten,
All sitt ghij naer aen 'tWitt;
Hoe dat ghij nader bij, hoe dat ghij veiler sitt.
1) K.b., II, 352.
2) K.b., II, 352.
3) K.b., II, 352.
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eod.

Van Claes4)+.
Hoe komt dat bitse Claes soo treurich sitt en siet?
Hem is gewiss ijet quaeds, of mij ijet goeds geschiet.
eod.

Van Dircks getimmer5).
Dirck seght, in alle syn' Gebouwen
Is hij versien van puijck van Schouwen,

4) K.b., II, 353, met den titel: Nijdige Klaes.
+ [krit] vs. 4 als 't het HS. heeft: als
5) K.b., II, 353.
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't En roockt noch daer hij slaept, noch daer hij eet en koockt:
'k Wil 't geerne voor de waerheit houwen,
5
Maer lett eens, soomer oijt in stoockt.
eod.

Aen Andries1).
'k Hebb wat van u geseght, Andries; maer 'twerdt verdoopt.
Ick segg niet, dat gh' uw' Broeck, en Wambas sonder knoopen,
En uw' ouw' Schoenen loopt verkoopen:
Ick segg dat ghyd'er koopt.
eod.

Van Huijgh2).
Huijgh, zeid' ick, ghij waert rijck; wat Geest hadd u beseten,
Dat gh' all uw Goed soo jong opsnapten en soo ras?
Iae, sprack hij, ick was jong, en quam te vroegh te weten
Dat mij 't Goed niet en kost' en all mijn eigen was.
eod.

Aen Ian3)+.
All weer mijn mantel, Ian, all weer, all weer te leen?
Ghij valt wat onbeleeft: Ick hebber toch maer een',
En, soo 't schoon weder blijft, behoeft gh'er emmers geen:
Soo 't regent, wie moet eerst gerieft zijn van ons tween?
eod.

Van Hans4)+.
Hans, jong slecht Rechtsgeleerd', houdt sich soo braef in kleeren,
Als min een' Advocaet betaemt als groote Heeren:
My dunckt hij opde Roll met goede reden heet,
Een jongmann in de konst van pleiten wel gekleedt.
eod.
1)
2)
3)
+
4)
+

K.b., II, 353.
K.b., II, 353.
K.b., II, 353.
[krit] vs. 1 All weer mijn mantel K.b.: Myn regenmantel
K.b., II, 353.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Vir in agendis causis bene vestitus.
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Van Ian5).
Is 't nu niet wel bestelt?
Ian heeft staegh liggen schrapen:
Nu derft hij schier niet slapen,
Soo vreest hij voor syn Geld.
eod.

Aen een' vader6).
Besteedt ghij sonder end uw' nachten en uw' daghen
Aen uw' gestorven kind, en lust u staegh te klagen,

5) K.b., II, 353, met den titel: Rijcke sorgh.
6) K.b., II, 353.
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Dat het niet meer en is? dat komt niet meer te pass,
Als of ghij 't hadt beklaeght doe 't noch geen kind en was.
23. Ian.

Een voorsichtigh schilder1)+.
Myn Schilder dient gheen' mensch om niet,
't Zij dat het Heeren zijn, of Ioffers;
't Is swaere Munt daer op hij siet:
Tot mijnent, seght hij, staen twee Koffers;
5 In 't een light mijn gewonnen geld,
En dat is redelijck gestelt;
In 'tander pack ick all 'tbedancken,
Daer mij de lieden me bejancken;
Maer, wat ick voel, en wat ick weegh,
10 Die vind ick altyd licht en leegh.
eod.

Van krijgh en vrede2).
De gulde Vré geeft, onder and're gaven,
Dat Kinderen haer' ouderen begraven;
In d'Oorlogh gaet de kans heel ongelijck,
En Ouders met haer' Kinderen te lijck.
eod.

Groot en klein verschill3).
Hoe verr is waerheit van de Logen?
Soo verr als Ooren staen van d'Oogen.
eod.

Aen Ian van Dirck4)+.
Drij hondert Regelen geschapen in twee uren,
Dat is, by na soo rass geschreven als genoemt,
1)
+
2)
3)
4)
+

K.b., II, 341.
[krit] vs. 10 Die K.b.: Dees'
K.b., II, 341.
K.b., II, 342.
K.b., II, 341, met den titel: Dicht Gedicht.
[krit] vs. 8 schimlen noch verrotten K.b.: schimmelen noch rotten
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Is een hoogh Helden-stuck daer Ian sich af beroemt:
Maer, sal dat goedje wel drij hondert uren duren?
5 Dirck brengt drij Regelen in eenen dagh te weegh:
Ian, neemt de moeyte niet van met die moeijt te spotten,
't Is Dicht in sweet gekneedt; gelooft dat sulcken deegh
Drij eewen uyt sal staen en schimlen noch verrotten.
25. Ian.

Dichtens regel5).
De Dicht-konst, jonghe Lien, besluijt ick in drij leden,
Die t'samen moeten gaen, in Voet-maet, Rijm en Reden.

5) K.b., II, 342
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+

Gebreeckt'er een van drij, soo scheidt ghij met een' stanck,
En die wat ooren heeft, sal seggen, daer is 'tmanck.
5 Noch konnens' alle drij het werck niet houden staende;
(Lett wel op dit geheim) 'tmoet hincken; wel verstaende,
Werdt daer van drijen een om 't ander in gepijnt,
En elck niet om syn self van selfs gekomen schijnt.
eod.

Van Claes1).
Claes kreegh een' douw in 'tlijf van een onsacht rapier:
En elck riep, Naer den Schouth; gaet en doet daer uw' klachten:
Neen, seid' hij, noch voor eerst en kan ick dat niet wachten,
Daer is geen' Salf in huijs; ick ga na den Barbier.
eod.

Aen Herman2).
Ghij hebt een kleed aen 'tlijf van 'tallerfynste laken,
Dat Wevers konnen maecken:
Wel, Herman, zyt ghij daer soo moij mé en soo blij?
Eens droegh een schaep die woll, en 'twas een schaep als ghij.
eod.

Ad Mariam Schilders cum pathodia mea3)+.
Accipe quâ mea fronte soles, lectissima Virgo,
Regia verba meis facta canora modis.
Si quid aberratum est, tegat hoc, rogo, suauis utriusque
Indolis et vocis gratia mixta tuae.
26. Ian.

[Quid breue momentum, vitae finem atque laborum]
Quid breue momentum, vitae finem atque laborum,
Horres? quisque semel, nemo diu moritur.
+
1)
2)
3)
+

[krit] vs. 4 ooren het HS. heeft: oogen - vs. 7 K.b.: Daer een van dryen werdt
K.b., II, 341.
K.b., II, 342.
Zie blz. 190.
[krit] vs. 3 aberratum est eerst: erit lapsum - vs. 4 mixta eerst: juncta
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eod.

Kracht van dichten4).
Die op den Dool-wegh zyn, en houden dat Gedicht
Oneigen' uytspraeck is van saken van gewicht,
En hebben niet gelett hoe in haer' Confituren
De Suijcker doet de Vrucht wel smaecken en wel duren.
5 De wijse reden in Dicht-suijcker wel gefruijtt
Wordt lecker in den Mond, en staet all' eewen uijt.
27. Ian.

Aen Ian5).
Ians Dicht is M.A.L. van acht'ren en van vooren:
Noch meent hij 'tkeurigst oor daermede te bekoren,

4) K.b., II, 342.
5) K.b., II, 342.
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En heefter af een Boeck, soo groot als hij, versaemt,
En, waer wij gaen of staen, hij dwinght het ons te hooren:
5 En schaemt ghij u niet, Ian, dat ghij 't u niet en schaemt?
28. Ian.

Aen Claes1)+.
Klein Claesje, tuschen mij en u,
Als u den Hemel hadd verwesen
Een Beest te zijn; wat een soet beestje soudt ghij wesen,
En wat een sott Beest zijt ghij nu!
eod.

Aen ijemand2)+.
Vriend, biedt ghij m' uwen dienst, om alle daegh wat keurs
Van niewe Tijdingen te brenghen vande Beurs?
Ick danck u: spreeckt maer niet van ijemand syn' secreten;
Al liepense mij na, ick sochtse noyt te weten.
eod.

Thijs t' Amsterdam3).
Thijs smeedt goe' tydingen, en voedt het Volck met leugens:
Komt de waerachtighe, soo scheldt hem ijeder uijt:
Daer lacht hij om, en, Is 't niet heerlick, seght de Guijt,
Voor sulcken grooten Stadt, drij dagen lang verheugens?
29. Ian.

Aen Andries4).
Wat was uw Moeder-lief een' goede Vrouw, Andries,
Die u sess Maenden lang en drij meer heeft gedragen!
Want, in der daed, ghij zijt soo geck, en wij soo vies,
Wij konnen u geen' heel', geen' halven dagh verdragen.
eod.
1)
+
2)
+
3)
4)

K.b., II, 342.
[krit] vs. 3 wat een soet K.b.: hoe soet een
K.b., II, 354.
[krit] vs. 3 yemand het HS. heeft: yemands
K.b., II, 354.
K.b., II, 354.
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Van Dirck5).
Als Dirck sijn' snaeren roert op 'tbest dat hij vermagh,
Daer averechtse li'en niet heel wel by en duren,
Als met den vrijen toom van praet en van gelacch,
Soo seght hij, bij gebreck van Menschen, luijstert Muren.
eod.

Aen Claes6).
Als Claes aen 'tsingen valt, geraeck ick strax aen 'tgapen,
En als 't een weinigh duert aen 'tsluijmeren en slapen.

5) K.b., II, 354.
6) K.b., II, 354.
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Nu seggen wijse Li'en, een mensch die slaept, is dood.
Claes houdt dat singen thuijs, ick voel mij elcke Noot
5 Na 'tlieve leven staen; en, quam 't de Schouth te weten,
Sou dat dood-singen niet een Neerlagh moeten heeten?
Claes, soeckt ghij ongemack, laet mij altoos gerust:
Past ghij niet op de Galgh, ick hebb geen' stervens lust.
2. Feb.

Aen Ian1).
Ian, uw' Gedichten zijn elendigh,
Van woorden laff, van waerde licht,
Andriesens bundigh en bestendigh,
Van schoone munt en van gewicht;
5 Noch siet en hoort ghij meest uw' Boecken,
Andriesens niet, of selden, soecken:
Maer als ghij 't hoort en als ghij 'tsiet,
Ian, seght de Waerheit, schaemt gh' u niet?
3. Feb.

Ian van adel2).
Wat is hij, van den Adel, Ian?
Ia toch, hij isser dapper van.
eod.

Van Dirck3).
De Deugd en heeft Dirck noijt voor oogen,
Schoon dat het anders werdt gelooft:
Voor oogen? neen, dat waer gelogen;
Hij heeft maer een oogh in sijn hooft.
eod.

Van Thijs4).
Thijs, seid' ick, mackelicke Pater,
Hoe reist ghij liefst, t'scheep of te land?
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 355.
K.b., II, 355.
K.b., II, 355.
K.b., II, 355.
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Ick wandel geern, sei Thijs, langs 'twater,
En, moet ick vaeren, langs den kant.
eod.

Leen-less5).
Leent gh' of aen Mannen of aen Wijven,
Neemt een goed handschrift van de Somm,
Soo krijght ghij 'tsonder slaen of kijven,
En van uw' vrienden wederom.
eod.

5) K.b., II, 355.
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Van Ian1)+.
Ian haet de boose li'en; dat hoeft hij niet te laten,
't Is vroom en wel gehaett: maer, waerom, segh ick, Ian,
Haet ghij de vrome dan?
Om dats', als ick, seght Ian, de boose niet en haten.
eod.

Pieters twee vonnissen2).
Dirck is quaed sprekende, soo veel als 'tijemand kan zijn:
Soo is 'teen boose vent, sei Pieter, fell en snell:
Maer, seid' ick, Pieter-buer, van u, schijnt, spreeckt hij wel:
Iae, zeid' hij, doet hij dat, soo moet het een vroom mann zijn.
eod.

Van Adriaen3).
Light gh' inden Regenback, riep veel volx overluyd,
Hoe komt gh' aen 'tongeluck, onnoosel' Adriaen,
Hoe is dat toe gegaen,
Wie heeft het u gedaen?
5 Ey, seid' hij, breeckt mijn hoofd met geen vergeefs geluyd,
Laet all dat vragen staen,
En helpt'er mij maer uijt.
4. Feb.

Geurt4).
Geurt heeft sijn Huijsvrouw lief, hij troetelt en hij kusth'er,
En vleidt se noch soo groen, als of hij eerst begost:
Maer, als 't den Heer' beliefd', en als hij kiesen most,
Hij mistese noch vrij wat liever als syn' Suster.
5 Want tot een' niewe vrouw waer kans in tyd van nood;
Tot een' niew' suster niet; syn Ouders zijn bey dood.
eod.

1)
+
2)
3)
4)

K.b., II, 355.
[krit] vs. 1 hoeft K.b.: heeft
K.b., II, 356.
K.b., II, 356.
K.b., II, 356.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Gichtige Dirck5).
Dirck, deerlick aen de Gicht, en vindt noch hand noch voet,
Of als hij wandelen, of als hij eten moet.
Maer, isser swaere pijn te lyden in syn' banden,
Soo vindt hij maer te veel twee voeten en twee handen.
eod.

Tegen Claes6).
Als Claes mij tergen will tot kaeckelen en kijven,
Soet mondspel van qua'e Wijven,

5) K.b., II, 356.
6) K.b., II, 356.
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Gae 'ck liever uijtte weegh, sijn' grillen te gevall.
Wat meent hij, vrees ick voor syn' vuijsten? nietmetall,
5
Die soud' ick licht verdrijven:
Ick vrees heel averechts; mijn selven en mijn' Gall.
eod.

Van May1).
Ick sond Maeij Appelen in een' vergulde schael:
Sij schreef beleefdelick, het was seer wel gevonden,
Dat ick schoon Silverwerck met schoon Fruijt hadd gesonden,
En wist mij grooten danck voor fruyt en altemael.
eod.

Tegen Ian2).
Gebruijcken wij, seght Ian, ons Goedjen in 'tgemeen,
Gelijck de vrome lie'n van d'eerste Kercke deen:
Maer rechte vriendschap is, syn' vrienden te betrouwen;
Is 'tmijn hem niet gemeen, hij maghter soo voor houwen.
eod.

Allwijs3).
Wat was men eertyds grof, wat is men hedėn fijn!
't Geleerde Grieckeland en had maer seven Wijsen:
Ick kand'er in ons Land wel seven hondert wijsen,
Die 'tzijn soo veel als ick, en meenen dat sij 't zijn.
eod.

Gierigaerts hoop4)+.
Wat 's grager menschen Hoop, daer aen sij haer vergapen?
't Zijn droomen by schoon dagh van lie'n die niet en slapen.
eod.

1)
2)
3)
4)
+

K.b., II, 356.
K.b., II, 357.
K.b., II, 357.
K.b., II, 357.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Plat.
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Van Andries5).
Hoe spreeckt Andries soo qualick
Van wie hij siet of kent,
Hy selver soo ongalick,
Soo deugdeloosen vent?
5 Ick meen hij will sijn selven wreken;
En, in den grond, dat isser van,
Hij will, van boosheit, qualick spreken
Van dien hij geen quaed doen en kan.
eod.

5) K.b., II, 357.
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Van Brant1).
Brant brocht sijn oude Wijf na 'tgraf,
En sagh soo droef als and're vrinden:
Maer, dat de meeste wonder gaf,
Hij heeft oock Tranen konnen vinden.
eod.

Van boose Ian2).
Ians overgeven Tong tast tot de vroomsten aen,
Van die vergifte scheut en is niet vrij te wesen:
Sijn vreugd is, spreeckt hij valsch, en werdt de Wond genesen,
Men smeer se soo men will, 'tlickteecken blijfter staen.
eod.

(Mits of mis)3)+.
Antoni, vriend van 't vrije leven,
En altoos ongetrouwt gebleven,
En will niet lyden dat ick 'tblijv',
En raedt mij tot een tweede wijf;
5 Oock sal ick mij daertoe begeven,
Will hij m' een' van syn' Dochters geven.
7. Feb.

Van Huygh.
Huijgh predickt syn Sermoen twee drijmael binnens deurs,
Dat hij alleenigh sitt en luijstert naer sijn' droomen:
Dan brenght hij 'teerst op Stoel: Wat kan der goeds af komen,
Daer Huijgh de slechtsten is van all' sijn' auditeurs?
eod.

Wetten onnutt4).
De boose blyven boos, geen' Keuren en geen' Wetten
1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 357.
K.b., II, 357.
K.b., II, 357. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 5 K.b.: Daer toe sal ick my licht begeven - vs. 6 Will K.b.: Kan
K.b., II, 358.
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En konnen haer versetten:
De vrome en hoeven geen: indien mer dan op lett,
Waer toe dient Keur of Wett?
8. Feb.

Van yemand5).
Veel' koopen levendigh ter kerck een eigen Graf;
Daer wist een Vent niet af;
Ick vrees niet, dorst hij seggen,
Voor Krayen aes in 't Veld te moeten blijven leggen;
5 Daer iss'er een die mij begraven sal, uijt dwanck,
Dat is mijn eigen stanck.
9. Feb.

5) K.b., II, 358.
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Grafschrift1).
Een Ioncker hadd dit Graf met Marmere quartieren
Noch levend voor sijn self doen metselen en cieren.
Maer hij en light hier niet; hij is veel meer verhoogt;
Sijn ontperruijckte kopp staet op een' staeck en droogt:
5 En soeckt ghij mogelijck syn' edele quartieren,
Die staen voor elcke Poort en proncken met haer vieren.
eod.

Vleyens macht2).
Wel waer en wijsselick seid' een verstandigh Mann,
Dat Menschen dien het lust na vleyerij te hooren,
Noch meer noch min en zijn te vatten als een' Kann,
En wegh te voeren, hoe en waermen will, by d'Ooren.
10. Feb.

Van Ian3).
Ian is syn leven lang een kloeck soldaet geweest;
Dat is, hij heeft gehackt, gesteken en gekurven,
En menigh eerlick mann is van syn' hand gesturven:
Hij is een Leew in 'tveld geweest: maer dat 's een Beest.
12. Feb.

Van Ian en Dirck4).
Dirck doet all wat hij kan met Ians deugd te verbreiden;
Ian doet all wat hij kan, op dat Dirck niet en lieg:
't En zij ick mij bedriegh',
't En is niet wel te scheiden,
5
Wie best doet van haer beiden.
13. Feb.

Aen Andries5).
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 358.
K.b., II, 358.
K.b., II, 358.
K.b., II, 358.
K.b., II, 370.
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Andries, meer logenaer
Als aller log'nen Vaer,
Tast mijne Dichten aen, en seght, sij moeten swichten
Voor d'aller soberste van alle sob're Dichten:
5 Wel, veel gelucks, Andries; dat 's 'teerste waere woord
Dat ick mijn leven uijt uw Backhuijs hebb gehoort.
eod.

Van Claes6).
Claes klapt altoos, maer brenght geen schrijvens voorden dagh;
Op dat hij altyd vrij, Ghij lieght het, seggen magh.
14. Feb.

6) K.b., II, 359.
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Aen mallen Adriaen1).
Wat hebt gh', een wijsen Mann bejegent, Adriaen?
Hoe wist ghij dat hij 't was, hoe kost ghij onderscheiden,
Daer wyse en sotten zijn, wat soort hij was van beiden?
Ick moet bekennen, 'tis veel van een' Geck gedaen.
eod. 14. Feb.

Aen Dirck snapp2).
Ghy sitt en oversnapt aen Tafel oud en jonck,
Somtijds met reden, Dirck, en veeltyds met onreden.
Ey lieve, swyght soo lang, dat ick eens drinck met vreden;
Men stoort een Ezel toch niet geeren in sijn' dronck.
eod.

Aen Ian3).
Ian, spreeckt maer vriendelijck, schoon dat ick mij vergiss
En van u niet en krijgh, ick sal 't u licht vergeven;
't Scheelt hoe men doet of laet: mij dunckt het soeter is,
Beleeft te weigeren, als met een' snauw te geven.
eod.

Keur van lesers4).
De wijste Lezeren en hebb ick niet te soecken;
Sij zijn noyt te voldoen; d'onwyste noch veel min;
Sij hebben geen begripp van woorden, noch van sinn:
De middelmatighe zijn recht slagh voor mijn' Boecken.
eod.

Aen een' beschroomt prediker5).
'k Wouw dat ghij eens voor all, op Stoel, ter herten naemt,
Dat Menschen dingen zijn, noch meer noch min, als ghij zijt.
Beeft gh' oock thuijs of op straet voor lieden daer ghij by zijt?
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 359
K.b., II, 359.
K.b., II, 359.
K.b., II, 359.
K.b., II, 359.
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Foey, schaemt u, jonghe Bloed, dat gh' u voor menschen schaemt.
eod.

On-onthouden.
Daer 's geen ontkennen aen: een ysere memorie
Is een' gewenschte gaev voor Wetten en Historie:
Maer menschen die van rouw en van elende weten
Verstaen wat nutter gaev de konst is van vergeten.
eod.
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Predikers nutt1).
De goede Predikers, die ons ons' lessen lesen,
En God en syn Gebod met moeijte leeren vreesen,
Haer ongeluck is groot, en ons' ondanckbaerheit,
Dat niemand eens van ons haer lesse weer en zeit.
5 't Zyn menschen, soo als wij; mij dunckt het wel behoorden,
Die staegh aen 'tspreken zijn, dats' altemets eens hoorden.
eod.

Aen Trijn2)+.
Daer staet geschreven, vrecke Trijn,
God sal u Goud en Silver zijn:
Ghij keert dat om, Gods woord te spott,
En Goud en Silver zyn uw God.
eod.

Ian op Antoni3)+.
Antoni, oud en grijs, beroemt sich op syn' krachten,
Van dat hij beter eet, meer doorslaept heele nachten,
En beter wandelen, en meer Wijns laden kan
Als, op syn' twee of drij dozijnen jaeren, Ian.
5 Ian weert sich met een klucht; en seght, wij moeten 'tgeven,
Wij eerst in 't A. B. C. van leeren en van leven:
Hoe souden oude lie'n ons niet te boven gaen
In 'teen en 'tander werck? sij hebben 't langst gedaen.
15. Feb.

Van Tijs4).
Tijs lijdt niet datmen veel van sijnen ouder kout',
En dus bejegent hij die syn' verklaring wachten:
Die in gesontheit leeft is altoos jong te achten,
En all die sterft is oud.
eod.

1)
2)
+
3)
+
4)

K.b., II, 359.
K.b., II, 359.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Iob. 22. 25.
K.b., II, 360, met den titel: Jan tegen Antoni.
[krit] vs. 3 dozijnen jaeren K.b.: dozijn jaer jonge
K.b., II, 360.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Van Trijn5)+.
Trijn viel den Doctor aen met water van haer' Mann,
En vraegde, Domine, wat seght ghij van mijn' Ian,
'k Wouw dat ghij mij eens kost in dit Gelaessje lesen,
Of hij van dese sieckt', of niet en sal genesen.

5) K.b., II, 360.
+ [krit] vs. 3 mij eens kost in K.b.: voor af kost uyt
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5 Het souw mij noodigh zyn: want is 't 'er soo gestelt,
Dat hij geen nood en heeft, soo houd ick best het geld
Dat ghij mij kosten soudt: kan hij niet langer leven,
Wat helpen isser aen, en waer voor soud ick 'tgeven?
16. Feb.

Alle mann jong1).
Soo lang een yeder meest van 'tlangste leven houdt,
't En baet geen hondert jaer; niet een en sterft'er oud.
eod.

Compliment2).
Wilm seght altyd, mijn Peerd en ick;
All schijnt dat soo wat vreemd te staen,
Mij dunckt het niet onredelick;
Het Peerd moet voorden Esel gaen.
eod.

[Veu que j'aijme tant le Debuoir]
Veu que j'aijme tant le Debuoir3)+,
Comme chascun le peut sçauoir;
Comment se peut il conceuoir
Que je deteste le Debuoir.
16. Feb.

Van lichte Anne4).
Wat maghmen van 'tquaed hoofd van Anne liggen praten?
Men sweegh veel beter still.
Goe' Vrouw, sij heeft verstand van doen en niet van laten;
Hoe kan sij beter zijn? sy doet all watmen will.
17. Feb.

1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 360.
K.b., II, 360.
Het HS. is bij de Lat. gedichten.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Debere.
K.b., II, 360.
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Trijn aende pockjens5).
Wat zijn 't voor Pocken, Trijn, daermé ghij light besmett,
En daer ghij niemand om wilt lyden aen uw Bedd?
Kom aen, hand over hert; ick vraegh het niet om 'tjockjens,
Bekent eens tuschen ons, zijn 'tniet de groote Pockjens?
18. Feb.

Aen Adriaen6).
Ick had wat scherps geseght van Menschen haer' gebreken;
Dat dunckt mij, wilt ghij wreken,
Onnoosel Adriaen,
Met weer-slaen of weer spreken:

5) K.b., II, 361.
6) K.b., II, 361.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

248
5 Ick wist niet wat ick zei; nu hebb ick mij verstaen;
'k Sie dien de schoen wel past die treckt hem geeren aen.
eod.

Van Thijs1).
Thijs viel syn' Kopp aen stuck; en viel een Been in tween,
En riep seer, O mijn Hoofd, en O mijn arme Been!
Maer trooste sich nochtans eer 'tlange was geleen,
Met stichtelicke reen,
5 En sprack in Bybel-tael, wat ligh ick hier en ween,
En grommel end' en steen,
'k Stond niet vast op mijn' le'en,
'Kwas wat te veel bedruijft, soo viel ick ginder heen
Op d'een of d'ander steen.
10 Indien 't mij wel gedenckt, mij dunckt daer staet geschreven,
't Zy dat u Vyanden of Vrienden schade de'en,
Ghij moet het haer vergeven;
Of hij mijn vijand nu, of oock mijn vriend magh zijn,
'k Vergeef 't den goeden Wijn.
20. Feb.

Aen Dirck2)+.
Dat moije Kindje, Dirck, daer Trijn af is gelegen,
Uw' minnelicke Trijn,
Ick weet niet watter schuijlt, 'tgelyckt u niet ter degen;
't Moght, seght de wereld, wel een ander Vaertjes zijn,
5 En dat 's de beste huijck, daer Trijntje mé te kerck gaet.
Noch heet ghij u Monpeer; Dirck, lett hoe ghij te werck gaet,
Besitt gh' een anders goed
En met een goed gemoed?
eod.

Van Antoni3).
Antoni stryckt ten Huijs', ter Stadt, ten Landen uijt,
En laet sijn Huijsvrouwtje, syn' eertijds uijtverkoren,
Met vele dusenden min als een' rooden duijt,
En seven kinderen in negen jaer' geboren.
5
Siet oft'er beter Mann
En milder wesen kan:
1) K.b., II, 361, met den titel: Goedaerdige Thijs.
2) K.b., II, 361.
+ [krit] vs. 6 heet K.b.: noemt
3) K.b., II, 362.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

De vrouw en quam niet meer uijt alle de Conquesten
Als haer' gerechte helft; hij geefts' haer heel ten besten.
21. Feb.
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Aen jong en oud1)+.
Siet voor u, Ouderdomm, siet voor u, domme Ieugd;
De rouw sitt veeltyds op de slippen van de vreugd.
22. Feb.

Van Geurt2)+.
Geurt soeckt den Hemel te gewinnen,
En altyd light hem in syn' sinnen
't Naeuw Naelde-gaetje van de Schrift:
Soo keurt hij Ryckdomm voor Vergift,
5 En smeert schoon op Geld, Goed en Kleeren;
Soo meent hij dat hem geen ding deeren
Noch uyt den Hemel houden kan.
Wat is hij een wel meenend Mann!
22. Feb.

Aen Ian3)+.
Ian, staet ghij op goed cier, past dat gh' op een ding past;
Hebt een gerust gemoed, soo gaet ghij staegh te gast.
eod.

Aen Ian4)+.
Andries de wijse Mann werdt voor een Geck geschoren
Bij alle Geck-geboren;
Ian, zijt ghij niet wel blij?
Bij alle Wijsen ghij.
eod.

Van Dircks dochter5).
1)
+
2)
+
3)
+
4)
+
5)

K.b., II, 362.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Prou. 14.13.
K.b., II, 362.
[krit] vs. 8 hij K.b.: Geurt
K.b., II, 362.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Prou. 15.15.
K.b., II, 362, met den titel: Aen Dirck.
[krit] vs. 3 Ian K.b.: Dirck
K.b., II, 362.
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Dirck, die syn' Dochter soeckt te venten,
Gelyckt haer by de lieve Lenten,
In 'tbloeijen van haer' jonge jeugd.
Of die gelijckeniss veel deugt,
5 Laet ick den kundigen bevolen:
Mij dunckt, Monpeer en sou niet dolen,
Geleeck hij liever haer' gedaent
Bij d'aller schoonste Herfste maend;
Soo vruchtbaer, seggen stoute monden,
10 Heeft s' ijemand bij gevall gevonden.
23. Feb.
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Van Andries1).
Het Backhuijs van Andries, soo gloeyend-koper-rood,
Seght dat hij vrij wat gelds aen wijn en Bier vermorst heeft,
En dat sijn' Lever brandt: nochtans en dorst hij noot:
De reden is, hij drinckt gedurigh eer hij dorst heeft.
eod.

Van drij hangebasten2)+.
'kWeet inden Haegh drij vier gesellen
Soo waerd geworght te zijn als Guijten op der aerd:
Maer, sou de stropp drij stuijvers gellen,
Soo isse geen van allen waerd.
eod.

Aen Wilm3).
Wilm, wilt gh' een Krijgsman zijn, en schaemt gh' u te studeren?
Foey, schaemt u van die schaemt, en neemt de moeyt van leeren
Dat het gemack'lick is, en wel en cierlijck staet,
Twee Mans in eenen stoel, een Clerck en een Soldaet.
24. Feb.

Niewsgiericheit4).
Daer gaet een Booswicht na 'tSchavott;
Daer loopt een ijeder naer als sott.
Waerom? die mensch sal moeten sterven,
En dan verrotten en bederven.
5 Wel, wat een saeck! ofm' alle dagh
Het selve wonder niet en sagh.
Mij roeren geen' gemeene saecken,
In 'tongemeen light mijn vermaecken:
'K vrees dat het qualick wesen kan,
10 Maer waerder eens te sien een Mann,
Die nemmermeer sou sterven moeten,
Daer liep ick toe met all' mijn' voeten.
ult. (28) Feb.
1)
2)
+
3)
4)

K.b., II, 363.
K.b., II, 363.
[krit] vs. 1 inden Haegh K.b.: in een plaets
K.b., II, 363.
K.b., II, 337.
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Aen Ian5).
Ghij seght, doe ghij mij laestmael spraeckt,
Hebt ghij mij soo wat wijs gemaeckt:
O Ian, wat soud' het mij vermaken,
Kost ghij mij soo wat wijser maecken.
1. Mart.

5) K.b., II, 338.
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Van Teun1).
Teun will niet spelen als heel groot spel:
Dat heeft hij wel; want hij heeft het wel.
3. Mart.

Van Ian2).
Ian speelt maer om groot Geld uijt wel getaste kisten;
Dat heeft hij goed te doen; want altoos blyft hij rijck.
Oock segt hij, seer in ernst, de tyd is kostelijck,
Men soud hem voor klein Geld onwaerdelick verquisten.
eod.

Aen een prediker3)+.
Dirck, datmen preeckt moetm' onderhouden
En luijst'ren na sijn eigen straff,
Of men ontroert noch jong' noch ouden.
Hoe kan ick van uw preken houden?
5 Ghij houdt'er selver toch niet af.
Dat heet ick holl en ydel preken:
Dat niet en brandt, kan niet ontsteken.
9. Mart.

Eigentlicke danck4).
Ick stiet een' dronckaert in een' plass:
Hij danckte mij geduldigh:
Mij dunckt het geen' onreden was;
Hij was m' een' plass-danck schuldigh.
eod.

Troost voor Claes5).
Dat schoone kindtje, Claes, dat u Papatie noemt,
1)
2)
3)
+
4)
5)

K.b., II, 338.
K.b., II, 338.
K.b., II, 338.
[krit] In marg.: Bernard.
K.b., II, 338.
K.b., II, 339.
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Is 't uw en 'tuwe niet, na Pieter sich beroemt:
Maer quelt'er u niet in; daer is toch geen herdoen aen;
Denckt of ghij 'thadt gekocht, en wondt'er het fatsoen aen.
17. Mart.

Op de print vanden pred. Bornius6).
Quaem dit papieren hoofd een Menschen tong te krijgen,
Soo dat het levendigh het woord des levens spraeck;
Veel' tongen seiden veel van soo een' wondre saeck:
Maer spraeck 't als Bornius, veel' tongen mosten swijgen.
eod.

6) K.b., II, 339. - Zie blz. 187.
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Aen Ian1).
Ick hebb het selden ondernomen,
U te besoecken, malle Ian:
De ronde reden isser van,
Ick vreesden of ghij weer moght komen.
eod.

Van Claes2).
Sterck drincken is een konst, seght Claes:
Soo 's dan, die d'eerste voll is, baes;
En Claes heeft lang den prijs gewonnen,
Eer qualick ijemand heeft begonnen.
18. Mart.

Wisse getuijgen3)+.
Ghy zijt een groote Geck: waer, meent ghij, sien ick 'taen?
'k Siet aen uw' Kleeding, Dirck, uw Lacchen, en uw Gaen.
eod.

Teun aen syn wijf4).
Teun siet, dat droncken Lien sinn krygen in syn' Neel,
En, als wel reden is, de nuchtere niet veel.
Soo sitt hij staegh en drinckt, en om dat Neel sou swijgen,
Die 't haere met verdriet siet loopen door syn keel,
5 Neel, seght hij, 'tis maer om wat sins in u te krijgen.
eod.

Eten en drincken5).
Elck heeft syn' deugden, en elck sijn' gebreken;
Eten doet swijgen, en drincken doet spreken.
eod.
1)
2)
3)
+
4)
5)

K.b., II, 339.
K.b., II, 339.
K.b., II, 339.
In marg. bij vs. 2: Ecclesiast. 19. 27.
K.b., II, 339.
K. b, II, 339.
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Andries dobbel sieck6).
Hoe komt dat Andries soo deerlick siet?
Is hij sieck, of gequetst, wat leed magh hem letten?
Twee quellingen vallen hem swaer om versetten,
Een anders geluck, en syn eigen verdriet.
19. Mart.

Elk syn eigen kapp7).
'k Houw van de Gecken niet die 'ck t'huijs bij groote Heeren
In kappen van fluweel kortswijlich sie verkeeren:

6) K.b., II, 340.
7) K.b., II, 406.
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+

Lust mij wat tydverdrijfs met een geboren geck,
Daer ick mijn selven vind, en isser geen gebreck.
eod.

Van Claes1).
Claes quam my onvoorsiens vergasten opden Noen,
Om kenniss, soo hij sei, met mij te komen maecken.
Daer, meend' ick, soud' elck een tot sijnent best aen raecken;
Recht, seid' hij, laet het ons dan eerst tot uwent doen.
eod.

Van Wilhem2)+.
Wat light gh' en breeckt uw hoofd met Wilhem t'overre'en?
't En hecht niet watm' hem segt en hondertmael magh seggen:
Ghij waert soo geck als hij, soudt ghij daer over leggen,
En lijmdet lichter een' gescheurden pott aen een.
eod.

Van Dirck3).
Dirck en spreeckt noijt sijn eigen lof:
Hij heeft gelijck, Dirck, en geen' stoff.
eod.

Fops troost4).
Fop, dien de Dieverij sijn dagelixe brood is,
En nergens liever eet als daer hij ongenoodt is,
Gelooft gerustelick dat hangen geen groot nood is:
Want, seght hij met verstand, wat isser aen dat groot is?
5
Die door een' korten stoot is,
En weet niet dat hij dood is.
20. Mart.
+
1)
2)
+
3)
4)

[krit] Bij vs. 4 in marg.: Sen.
K.b., II, 407.
K.b., II, 407.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 19. 29.
K.b., II, 407.
K.b., II, 407.
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Van Agniet5).
Maeckt ons geen sparteling, Agniet, ghij moet het hooren;
Voll' achtentwintich Iaer zytgh', op het minst, geboren.
Daer is geen twijffel aen; ick spreeck met goed bescheit;
Uw' Moeder heeft het mij wel thien jaer lang geseit.
eod.

Aen Reinier6)+.
Wien staet ghij daer en preeckt, Reinier, wien onderrecht ghij,
Een slaper, of een Geck? of beid', of een' van tween.

5) K.b., II, 419, met den titel: Aen Agniet.
6) K.b., II, 419.
+ [krit] vs. 1 preeckt K.b.: spreeckt
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Lett eens, om mijnent will, ten einde van uw re'en,
Of hij niet vragen sal, wie is daer, en wat seght ghij?
eod.

Opperste eer1)+.
Leeft iemand in 't gevolgh van een doorluchtigh Heer,
Men duydt het hem, als 't is, tot een verheven eer:
Maer, Christenen, gedenckt, daer is een' eer die 't meer is;
God volgen; dat 's een' eer daer bij all' eer oneer is.
21. Mart.

(Aen Trijn)2)++.
Eens, Tryn, om Gods will, eens, erbarmt u mijner ooren,
En staeckt dat kaeckelen. Souw 'ck 't langer moeten hooren,
'Ktrad liever, soo ick tré, met mijn' besneewde kruijn,
Verr vande Zee-straet af door Scheveninger Duijn.
eod.

Noodigste less3)+.
Ick weet geen' beter less en die ons nutter zij
In elcken oogenblick, als een', God is naerbij.
22. Mart.

Aen Antoni4)+.
't Is waer, ghij lydt geweld in een' gerechte saeck:
Maer en gedenckt u niet, waer God seght, mij de Wraeck?
Antoni, meentgh' op hoop van salicheit te leven,
+
1)
+
2)
+
+
3)
+
4)
+

[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 22. 8.
K.b., II, 307.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ib. 21, 11. - Eph. 5. 28.
K.b., II, 300. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 25. 27.
[krit] vs. 4 af door K.b.: door Droogh
K.b., II, 297.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Philip. 4. 5.
K.b., II, 413.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: Hebr. 10. 30. - vs. 4: Ecclesiast. 28. 5.
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(Dat 's van vergiffeniss) en wilt ghij niet vergeven?
eod.

(Kijvers toorn)5)+.
Die daer soo vinnigh staen en twisten als twee Wijven,
Docht elck een aen syn end, elck maeckt' een end van kijven.
eod.

Aen Ian6).
Geluckigh is de rijcke Mann:
Daer weet ghij van gevoelen van:

5) K.b., II, 349. Zonder titel in het HS.
+ [krit] Bij vs. 2 in marg.: Ib. 28. 6.
6) K.b., II, 349.
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Maer om geluckiger te leven
En staeter niet vergeefsch geschreven,
5 Geluckigh is de rijcke, Ian,
Die sonder vleck rijck wesen kan.
23. Mart.

Aen Neel1).
Wat, slaetgh' uw' Mann, en denckt niet aen uw' keel?
't Smaeckt na de Galgh; het is een Manslagh, Neel.
eod.

Van droncke Piet2)+.
Piet seght, hij wenschte wel geleert te mogen wesen
En schrickt niet voor de moeijt van dagh en nacht te lesen:
Daer 's maer een' hapering die sijn gemoed bedroeft,
Dat een gelettert man maer weinigh wijns en hoeft.
eod.

Voorde Musijck3)+.
Is 't mog'lick, Gasten, dat gh' uw' monden niet en houdt,
Daer 'tGastemael soo soet bespeelt werdt en besongen?
Is 'tsoo onlieffelick bij 'tklat'ren van uw' tongen,
En is 't soo slechten Waer, een Diamant in 't Goud?
eod.

Van Dirck4).
Dirck, zei 'ck, 't Process is quijt; betaelt, ghij moet'er aen:
De Heeren hebben 't soo gewesen en verstaen.
Gewesen, zeid' hij, jae, dat magh en moet soo gaen:
Maer hadden sy 't verstaen, 't en waer soo niet gewesen.
+
1)
2)
+
3)
+
4)

[krit] Bij vs. 6 in marg.: Ib. 31. 8.
K.b., II, 347.
K.b., II, 347.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ib. 31. 12.
K.b., II, 346.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 32. 7.
K.b., II, 347.
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eod.

Pier slemp op5).
Pier spilt all wat hij heeft, en speelt niet als moij weer;
't Geld gaet met sacken door, en 'tland met heele mergen.
Wat een' voorsichticheit! om of haer schier of mergen
Syn' kinderen aen 'tgoed verliepen, als Monpeer.
eod.

Van Dirck en Hill6).
Dirck doet all wat hij will met Hill'.
Dat neemtmen strax op Borst en Bill:

5) K.b., II, 286.
6) K.b., II, 430, met den titel: Deughdelicke Vrijheit.
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Maer soo en ister niet gelegen.
Hoort, argewaenen, en swijgt still;
5 Dirck will maer goed doen en ter degen,
En daer en heeft Hill' oock niet tegen;
Soo doet hij met haer wat hij will.
eod.

Op Pieters dichten1).
Schrijft Pieter altemet een Veers,
't Is dobbel waerd in 'tlicht te komen;
Werd maer mijn seggen wel genomen:
Ick meen in 't Vier, of inde Keers.
eod.

Van Teun2).
Teun doet thuijs niet een ding, en buijten niet met allen:
Hij slijtt met ledigh gaen syn' Mantel en syn' Schoen.
Mij is een' reden van syn niet-doen ingevallen;
Hij kent sijn' eigen aerd, en vreest voor quaed te doen.
eod.

Alcove3).
Als 't lang gemeten is, geteeckent en gebootst,
Hoe ruijm, hoe hoogh, hoe breed de Slaep-sté dient te wesen,
Soo werdt het Vonnis in d'Alcove dus gewesen;
Het grootst Gemack is 'tkleinst, het kleinste werdt het grootst.
24. Mart.

Noch4).
Wat 's een' Alcove by een luchtigh Slaep-Gemack?
Een' wel gesneden Bors uijt een te wyden Sack.
eod.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 430.
K.b.. II, 430, met den titel: Voorsichtige Ledigheit.
K.b., II, 430.
K.b., II, 430.
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Van Ioost5).
Ioost was van drincken sieck, en, souwmen hem genesen,
Hij most den bittren Croes uijtpoijen, dick en veel.
Genesen, valt hij weer aen 'tspoelen van syn' keel,
En poijt veel neerstigher als emmermeer voor desen,
5 En geeft dit praetje voor een' reden van gewicht:
Daer zijn geen' menschen die meer als d'ondanckb're stincken:
Nu ben ick mijn' Doctoor soo hooghelick verplicht,
'k Moet all' uer eens op 'tminst de Mans gesondheit drincken.
eod.

5) K.b., II, 430, met den titel: Danckbare Joost.
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Van Phlip1).
Phlip spoelt sijn' tanden staegh met rijpe-druijven-natt,
All waer hij 'theerlixste van Vloed of Ebb kan vinden,
(Van zee-vloed, of Rhijn-ebb) en, hebb ick 't wel gevatt,
Dat spoelen kost hem meer als 't wasschen van syn' Linden.
eod.

Ians yver2).
Die voor het Vaderland will sterven op de Vest,
Verdient veel eers, seght Ian, en will s' hem geerne geven:
Maer, voor sijn eigen hoofd, houdt hij altoos voor best,
Als oock goed vaderlands, voor 'tVaderland te leven.
25. Mart.

Van Dirck en syn wijf3).
Dirck is een rechten Uijl, 'tWijf smeert haer oolick Wesen,
En doet het glimpen, trots het fijn Veneetsch gelas.
Daer spiegelt Dirck sich in: waer hebt ghij oyt gelesen,
Geleerde, dat een' Vrouw een Uijlespiegel was?
eod.

Van Claes4).
Van jongs heeft Claes gerooft; nu moet hij 'teens ontgellen,
En wandelt na de Galg. Met all' syn' Metgesellen?
Niet een. Wat zijnse dan, onschuldiger als hij?
Neen, maer Claes tot de Galg wat meer geboorn als sij.
eod.

Van Frans5).
Frans heeft mij lief gehadt; dat heett hij mij gelooven,
En dat een av'rechts woord die liefd' heeft doen vergaen:
Hij lieght; 'ten is geen vier datm' om een haer kan dooven;
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 432.
K.b., II, 432.
K.b., II, 432.
K.b., II, 432.
K.b., II, 432.
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Die 'tsoo licht laten kan, en heeft het noijt gedaen.
27. Mart.

Ians biecht6).
Is 't aengeboren erf, een' eigen Conscientie,
En heefter ijeder een;
Soo heefter ijemand twee, seght Ian; met reverentie,
Want ick en hebber geen.
eod.

6) K.b., II, 431.
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Op Ian bult1).
Ian bult besiet mij suer, en doet mij min als recht;
Ick hebb hem niet misdaen, na 'k 't wel kan overleggen:
Ghij zijt een slimme Schelm, soo hadd ick mogen seggen;
Ghij zijt een rechte Geck, soo hebb ick maer geseght.
eod.

Herman na de galgh2).
Om een sess Merghen lands heeft Herman lang gepleitt:
Nu werdt hem sess voet lands bij Schepenen ontseit.
eod.

Van Claes3).
Een' gulde, een' silver' eew en kan Claes niet betrecken,
Een' ijsere veel min; hij is noch vande vrecken,
Noch van de wreede niet: syn hert hangt aen goe wijn;
Een' Wijn-eew, quamer een, sou recht sijn' weelde zijn.
eod.

Van Dirck4).
Doe Dirck meer kleeren had verdroncken dan versleten,
En noch wel eens soo veel verdobbelt als verpleitt,
Als endelick sijn Paerd de Haver was ontseit,
Soo most het na de Merckt; waerom, is goed te weten;
5 't Vleesch was dier inde Hall, als Dirck syn Paerd most eten.
eod.

Van Teun5)+.
Nu houd ick van de Konst? s' is waerdigh luijd gepresen;
Waerseggers hebben Teun gewaerschouwt lang voor desen,
Dat een' aemborsticheit hem 'tleven korten sou:
1)
2)
3)
4)
5)
+

K.b., II, 431.
K.b., II, 431.
K.b., II, 431.
K.b., II, 431.
K.b., II, 432.
[krit] vs. 1 de niet in het HS.
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Daer gaetm' hem op 't Schavott doen kijcken door een touw.
eod.

Ian verlieft6).
Ian had sijn' Griet soo lief als m' ijemand hebben kan:
En nu noch liever dood als levend; dat 's een Mann!
eod.

Op Claers contrefeitsel7).
Schrickt niet, die onvoorsiens dit Beeld in handen krijght:
't Is Claer klaps op een Duijt: maer de natuer light onder,

6) K.b., II, 431.
7) K.b., II, 433.
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De Konst heeft d'overhand: siet wat een werck van wonder,
Wat een geluck; sij staet als of sij leefd', en swijght.
28. Mart.

Van Ian1).
Ian heeft syn Broer in 't Graf gebracht,
Ick weet niet of hij schreit, of lacht;
Altoos ick hebb hem hooren seggen,
Hij light wel dien de Heer heet leggen,
5 En somtyds oock, met goed bericht,
Ick ben die goe vriend meer verplicht
Als beij, mijn Vaertien en mijn Moertje,
Sij maeckten mij het jongste Broertie;
Broer is in 'tonderspit geraeckt,
10 En heeft mij oudste Broer gemaeckt.
4. Apr.

Van Ieroen2).
Ieroen veilt en verkoopt all wat voor hem vergaert is,
En lapt het doorde keel: vraeght ijemand wat hem schortt,
Waerom hij arm will zijn? syn' antwoord is in 'tkort,
Mij lust eens te doorsien hoe veel mijn goed wel waerd is.
6. Apr.

Clopp ael3).
Licht' Ael is nu een Clopp, en sitt staegh inde kercken.
Wat was 'teen gauwen Baes
Die ons eerst leerde mercken,
Dat meestendeel een' Vrouw een Sess werpt, of een Aes!
eod.

Van Claes4).
Claes gaet voor Advocaet, en is niet min als dat:
Soo swijght hij wijsselick op wat hij niet en vatt;
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 433.
K.b., II, 433.
K.b., II, 433.
K.b., II, 433.
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Want, seggen en niet weten,
Is valsch' getuijgen werck; soo soeckt hij niet te heeten.
eod.

Op Andries5).
Een Grafschrift voor Andries? Wie sou daer over leggen?
Men wist schier niet van waer,
Of wie, of wat hij waer,
Soo lang hij heeft geleeft; wat hoeftmen 'tnu te seggen?
6. Apr.

5) K.b., II, 433.
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Aen Aert1).
Wy lesen hier en daer,
Afwesen sterckt de liefd': Aert, komt mij niet te naer,
My lust te deegh te sien, of 't logen is, of waer.
eod.

Op het afbeeld van een stomme2).
Gebreeckt niet als de Spraeck aen oude schilderijen,
Die elck soo geerne siet;
Denckt hoe verr is 't Pinceel geraeckt in onse tijen;
Hier en gebreecktse niet.
7. Apr.

Op het selve3).
En wenscht niet dat dit Hoofd syn' lippen roer' en spreeck'.
Als andere dat deden,
Men vond het fraey met reden:
Dit, hoe het meerder sprack, hoe dat het min geleeck.
8. Apr.

Aen Ian4).
Zijt gh' op het land gequetst, geplundert en gevangen,
Op zee by na vergaen, van Buskruijt half verbrandt,
En volght u 'tongeluck in water, vier en land,
Ian, soeckt heil inde locht, en gaet u laten hangen.
eod.

Ian gestuijtt5).
Daer was een seker Mann: soo hoord' ick Ian beginnen
Een praetjen in 't Gelagh. Soet, zeid' ick, seght, Misschien;
Ghij moght u, seker, in dat, Seker, licht versinnen;
Ick hebb'er, dat ick weet, noch weinighe gesien.
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 434.
K.b., II, 434.
K.b., II, 434.
K.b., II, 434, met den titel: Trouwe Raed.
K.b., II, 332, met den titel: Onderrechtingh.
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8. Apr.

Dircks gedichten6).
Dirck seght, syn Dicht heeft menighmalen
Den Leser aengenaem geweest.
Ick kan hem daerin niet behalen;
Indien hij 'tselver dickmaels leest.
eod.

6) K.b., II, 332.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

261

Keur van lesers1).
Claes will gelesen zijn, maer niet van alle Mann:
Van Volck dat geerne leest; maer niet dat schrijven kan:
De schrijvers heet hij Cocks; die zijn te vies van smaecken,
En veel te dunn van Tong; daervoor en koockt hij niet;
5 Gemeene Lesers zyn 't die hij syn' Tafel biedt,
En 'tis hem eers genoegh sijn' Gasten te vermaecken.
11. Apr.

Van mijn huijs2)+.
Andries seght van mijn Huijs, het is een goed getimmer,
Dan hier en daer alleen gebreeckt wat: Is dat waer,
Soo isser inden Haegh noch in all 'tLand geen slimmer;
Want all dat niet en deught is altoos hier of daer.
12. Apr.

Dircks onpartydicheit3).
Dirck neemt van wederzij geschencken, en is Rechter.
Wanneer men 'them verwijtt en met de Wetten dreight,
Soo seght hij, daer 's geen dingh bequamer noch oprechter,
Het maeckt hem wederzijds noch min noch meer geneight.
eod.

Aen Claes4).
Claes, noodt ghij mij te gast by vijf en twintigh Gasten?
Van all' die ghij daer noemt en kenn ick 'er niet een:
Ey, laet mij liever t'huijs wat peuselen, of vasten
Met goede kennissen: ick eet niet geern alleen.
eod.

Aen Ian5)+.
1)
2)
+
3)
4)
5)
+

K.b., II, 332.
K.b., II, 332.
[krit] vs. 1 Andries seght K.b.: Men seght my
K.b., II, 332, met den titel: Schoone onpartijdigheit.
K.b., II, 331.
K.b., II, 331.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ephes. 4. 26.
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Ian, zijt ghij gramm? dat is geen wonder;
Maer wonder waer 't, en sonde mé,
Hadt ghij geen' ooren tot de Vré:
Komt, scheit'er af, de Sonn gaet onder.
eod.

(Kaele letter-dief)6).
Teun light mij en besteelt in 'tschrijven en in 'tspreken,
All waer hij spreeckt of schrijft vernem' ick ijet van 'tmijn.

6) K.b., II, 331. Zonder titel in het HS.
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+

Ick wouw dat kloecke Li'en mijn' Dieven wilden zijn,
En sulcke brodders niet; soo wist ick mij te wreken.
eod.

(Neel in 't bad)1).
Neel deckt all 'tonderste, met reden, als s' in 't Bad is.
't Is jammer dat haer Hoofd en Backhuijs boven 'tnatt is;
Sij most haer schamen, wists' hoe leelick'en ding dat is.
eod.

(Wat niews)2).
Geleerde seggen, Ian, ('k weet niet of ghyder van zijt)
Dat niet geseght en werdt, jae niet een enckel woord,
Dat niet geseght en was. Dat ghij een eerlick man zijt,
Segg ick, (al meen ick 'tniet) wie heeft dat oijt gehoort?
eod.

(Goede eigenliefde)3)+.
Andries, soo ghij gaet trouwen,
En zijt slapp van onthouwen,
Leest eens 's daeghs watter staet in een' Gods-wijsen Brief,
Bemint de Man syn' Vrouw, hij heeft sijn selven lief.
eod.

(Ongemeene kost)4).
Ian heeft sijn Peerd verkocht, en spilt het Geld met smeeren:
Antoni hielper laest een groot deel af verteeren,
En prijst het goede chier, en seght'er dag'lix af,
'kWist niet dat Peerdevleesch soo goe pottagie gaf.
13. Apr.
+
1)
2)
3)
+
4)

[krit] vs. 4 brodders K.b.: broeders
K.b., II, 331. Zonder titel in het HS.
K.b.. II, 331. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 331. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Eph. 5. 28.
K.b., II, 333. Zonder titel in het HS.
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(Voor de molenaers)5).
Een Molenaer een Dief te zijn!
Mij dunckt het heeft geen redens schijn:
Wat hoeft hij om veel Goeds te geven,
Een Mensch die vanden Wind kan leven?
eod.

Ian te vreden6).
Ian was eens arm en wierd beklaeght;
Nu siet hij syn geluck benyden,
En seght seer wel, Als 't God behaeght,
't Is beter Nyd als Nood te lyden.
14. Apr.

5) K.b., II, 333. Zonder titel in het HS.
6) K.b., II, 334.
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Vermaning1).
Dirck schoof bij misverstand van vijf of sestien trappen;
Eer ick hem houden kost was 'tongevall geschiet.
Dirck, zeid ick, lust u meer te glijen als te stappen,
Dat is de kortste wegh, maer 'tis de sachtste niet.
eod.

Aen Antoni2).
Waer heen, Antoni; na de Miss?
Daer weet ick niet op als, 't Is mis.
eod.

Ondichte regiering. Aen een' burgemeester3).
Hoe wel tot uwent het Stadhuijs,
Als 't op het nauwste meten quam,
Bij 'tWonder-werck van Amsterdam,
Seer weinigh meer is als een' kluijs;
5 't Gebouw is goed; lang moet' het duren:
Maer is 't niet wat te dunn van Muren?
All watter binnen omme gaet,
Verneemtmen datelick op straet.
eod.

Van Trijn4).
Trijn is verkout, en schorr en hees:
Noch wil 't Wijf kaeckelen, seght Kees:
Dat 's van d'elendigste gebreken,
Een' Vrouw die swijgen kan, noch spreken.
eod.

Slechte loosheit5).
Een lichtmiss eischte mij acht of thien Pond te leen:
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 334.
K.b., II, 332.
K.b., II, 332.
K.b., II, 333.
K.b., II, 333.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Ick seid', ick hadder juijst (voor hem, verstaet) niet een.
Drij daghen na den dagh ontbiedt hij dat hem Gasten
Op 'taller onvoorsienst besprongen en verrasten,
5 En eischt mij een Lampett te leen, voor 'tmiddaghmael.
Hij nam mij voor een Geck, of half, of heeltemael.
Wat een vernufte konst! wat moght de kappstock meenen,
Die 'ck thien geweigert hadd, soud ick dien hondert leenen?
eod.

Van Pier6).
Pier lagh en las mijn Dicht; ick wouw dat hij 'tgestaeckt hadd:
Hij las het mij soo mall, het gingh of hij 'tgemaeckt hadd.
eod.

6) K.b., II, 333, met den titel: Mislesingh.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

264

Droomers waken1)+.
Ghij staet vroegh op: nochtans en geewt ghij noch en gaept niet:
De reden is, ghij slaept gerust: maer ick ben loom,
Laet op, en slaeperigh: de reden is, ick droom:
En wel heeft een wijs Man geseght, Die droomt en slaept niet.
eod.

Damnum cessans2).
Gelijck een Beeck valt in een' grooten stroom,
Heeft onse Ian sijn' rijcken vrecken Oom
Sijn' Bors gestijft 's jaers met een vijftich Croonen.
Oom, hoopten hij, soud 't na sijn' dood beloonen.
5 Die slagh is miss; en in Ooms Testament
Is onse Ian noch voor noch na bekent.
Klaeght hij? mij dunckt hij heeft het goed te dulden,
Oom laet hem na 's jaers hondert vijftich gulden.
18. Apr.

Dirck en Claes3).
Dirck is all zeventich, en wouw noch, als hij most,
Een gracht van twintich voet diep waters over springen.
Claes is soo oud als Dirck, en seght, veel grooter dingen
Woud' ick in 'tspringen doen, als Dirck doet, als ick kost.
eod.

Trouwe hulp4).
Tijs roemd', hij had een' Salm, daerbij de groote Mast
Van een Oost Indisch schip in dickte niet kon halen,
Sien leven in een' Fuijck: syn knecht die op hem past,
En moet sijn Meesters munt goed maecken in 'tbetalen,
5 Stond inde saeck versett; die dickte viel hem bang,
En docht hem bij een mast niet heel wel vast te stellen.
Maer, seid' hij, yeder moght voor waerheit na vertellen,
Was 't niet soo dicken Salm, hij was wel ruijm soo lang.
19. Apr.
1)
+
2)
3)
4)

K.b., II, 333.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Fr. Paolo.
K.b., II, 334.
K.b., II, 333.
K.b., II, 334.
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Antoni gietleugen5).
Der Dicht'ren konst en recht, is, meesterlijck erdichten,
Naer onser ouderen rechtsinnighe verstand:
Is 'tseggen waer en wiss, naer ick mij laet berichten,
Soo is Antoni een puijck-dichter van ons Land.
eod.

5) K.b., II, 335.
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Sur une boursse d'or de mad. Antonia de Huijbert1).
D'une si belle main une si belle Boursse!
Fut il jamais Present de pareille valeur?
Ouij; j'en aijme un plus beau; Belle, c'est vostre coeur;
Car j'estois oublié, n'eust esté ceste source.
20. Apr.

Vader Ian2).
Ian, hoe veel kind'ren hebt ghij wel?
Vraegd' ick onnooselick en sonder achterdencken:
Acht, seid' hij, heefter onse Nell.
Nell stond'er bij, en grimd', en seij, Mijn' eer te krencken,
5
Dat soudt ghij beter laten, Ian.
Hij sprack, dat doen ick niet, maar hebb ick allemann
Bewijs en rekeningh tot naeld en draed te geven,
Van hoe veel' kind'ren ick noch elders hebb in 'tleven?
20. Apr.

Van Trijn3).
Ick weet niet wat haer schortt; Trijn magh 't self overleggen:
Een dingh en moet ick seggen,
Als 't mij te kiesen stond,
Veel liever kusten ick haer' Handschoen als haer' Mond.
eod.

Aen Claes4).
Claes, en prijst noijt uw werck voor Gecken, noch voor Wijsen:
Is 'tprijselicke waer, sij moet haer selven prijsen.
21. Apr.

Dircks onschuld5).
1) Antonia de Huybert was waarschijnlijk eene dochter van Mr. Justus de Huybert (1610-1682),
secretaris en pensionaris van Zierikzee en meermalen gezant der Staten.
2) K.b., II, 335.
3) K.b., II, 335.
4) K.b., II, 335.
5) K.b., II, 335.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Dirck prijst sijn eigen werck, en derft dat wijsheit noemen:
Want, seght hij, 'tis Gods werck; magh ick Gods lof niet roemen?
eod.

Verraed6).
Noyt en misluckt Verraed aen Steden of aen Staet.
Want, als het wel vergaet,
En derft geen mensch op Straet
Meer seggen, 'tis verraed.
eod.

6) K.b., II, 335.
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Gemeene wensch1).
Ian wenscht sijn wijf in 'tgraf, sy wenscht hem onder d'aerd:
Mon Fils, den erfgenaem, die, naer der Liefden aerd,
Sijn goeder ouderen devotie niet will stooren,
Bidt dat den Hemel haer te samen will' verhooren.
eod.

Behendighe winst2).
All wat ick Pieter leen is sonder keeren quijt:
Soo wijs heeft mij de proef doen werden metter tijd.
Komt hij mij dan te veld, en soeckt mij Thien t'ontleenen,
Soo pass ick hem pas Vijf, en schenck hem die met eenen.
5 Soo komt hem eigen t'huijs half wat hij leenen souw,
En ick winn d'ander helft, die 'ck uijt den brand behouw.
22.en Apr.

Crijn3)+.
De Goddeloose Crijn en wouw geen einde maecken
Van Gods all-heilicheit te looch'nen en te laecken.
Ick vraegden hem, wat Beest hij meend' op 'tvasteland
Het grootst van allen was? hij riep, een Oliphant.
5 Soeckt, seid' ick, Olyphant, of m' u om geld will kijcken;
Groot' hebb ick'er gesien, maer noyt geen' uws gelijcken.
eod.

Claer aen Claes4).
Claes quam Claer onbekent een straet lang na gegaen,
En seid' haer, om te mallen,
Claer, hadt ghij mij soo wel van voren aengestaen,
Als hier van achteren, ick waer u aengevallen
5 En, hondert tegen een, daer most een Soen op staen.
Voldoet dan u gevallen,
Sei Claer, en, soo ghij toch tot kussen zijt gesint,
Gaet aen, en kust mij eens daer ghij mij schoonste vindt.
eod.
1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 336.
K.b., II, 335.
K.b., II, 336.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Dante.
K.b., II, 336.
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Aen Gerrit5).
Ghij wenscht de Coeckoecken, met haer' verroeste stemmen,
In 'tdiepste van de zee. Maer, Gerrit, kont gh' oock swemmen?
eod.

5) K.b., II, 336.
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Aen schouth Ian1).
Ghij hebt het niet gekocht, uw Schoutampt, Ian, dat 's waer:
Maer die 't u heeft doen hopen,
En oock bestelt daernaer,
Heeft u sijn Paerd doen koopen
5 Voor hondert ducatons, of twee, of drij, of vier:
Het Schoutampt is goe koop; maer 't Paerd valt vrij wat dier.
eod.

Barmhertige Agniet2).
Myn Mann, mijn lieve Mann, om min als niet gevangen,
Een brandmerck op sijn' rugg! Mijn' Heeren, riep Agniet,
Doet hem die schande niet,
En laet hem liever hangen.
eod.

Van Ians honger3).
Ian is syn' honger quijt, de grooten eter, Ian;
Hy heeft hem korts verloren:
Soo hem een arm man vindt, ick segh 't hem van te voren,
't Is een bedurven mann.
24. Apr.

Van Dirck en mij4).
Dirck eischte mij een Boeck van mijn' gedruckte vodden:
'k Seij, soeckter een te koop; bij mij en isser geen.
Hij sprack, mij lust geen geld aen sulck tuijgh te verbrodden;
Mij lusten 't noch veel min; soo raeckten wij van een.
eod.

Wilm ontkomen5).
Wilm, die 't all heeft begaen watm' inde booste laeckt,
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 337.
K.b., II, 337.
K.b., II, 337.
K.b., II, 337.
K.b., II, 370.
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Is met geweld en list de Voor-poort af geraeckt:
't Is wonder dat by nacht geen mensch en heeft geroken,
Als sulcken etter-buijl is door en uijtgebroken.
26. Apr.

Lijs en Ian6).
't Is waer, seght lichte Lijs, ick ben niet al t'onvuijl,
En buytel somtyds wel eens achter hegg en doornen:
Maer sett bluts tegen buijl;
Ian, mijn gekroonden uijl,
5 Heeft oock all, voor syn hoofd, wat veeltjens op sijn' hoornen.
eod.

6) K.b., II, 369.
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Aen quistighe Gijs1).
Tien duysend Gulden, Gijs, is waerlick een present,
Dat swaer weeght inde Bors: maer, kost ghij wel bedencken,
Hoe ick 't u eischen derv, en hoe ghij 't mij soudt schencken,
Ghij soudter lichtelyck af scheiden: Dit 's mijn end;
5 Ick kan een' wetenschapp die ghij noijt leerde; Spaeren.
Geeft mij die Guldentjens; ick sals' u soo bewaeren,
Dat, als ghij t'ende zijt, daer ghij soo ras na rent,
Den Hemel dancken sult, en mij, voor uw present.
eod.

Werelds beschrijving2).
My dunckt, de Wereld noemde een wijs Mann wel te recht,
De Tafel van Gods thien Geboden averecht.
eod.

Van Teun3).
Teun seght, Ick ben goed geefs; dat siet hij in mijn' hand.
Siet wat een kloeck Verstand;
Waer soud' hij 't aen sien moeten?
Men geeft niet met de Voeten.
27. Apr.

Reinier de bouwmeester4).
Reinier, den Architect, ging grimmen door een' Straet,
Daer 't voll wanschepselen van misgebouwen staet:
En, of 't mis spellen was, of om in ernst te gecken,
Het viel hem uyt den mond, 'tLand is voll Archigecken.
eod.

Woecker5).
Die woecker sonde noemt, heeft geen Geld, seid' een Sott:
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 369.
K.b., II, 370.
K.b., II, 370.
K.b., II, 370.
K.b., II, 367. - Zie dl. V, 181.
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Maer die 'tgeen sond' en noemt, seid' ick, en heeft geen' God.
27. Apr.

Turckschen oorlogh6).
Wel noemd' een Mann, dunckt mij, met goed bescheit
Den Turckschen Krijgh de Vré der Christenheit.
eod.

6) K.b., II, 367.
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Misrekening1).
Houdt daer, Vriend, seid'er een, en gaf den Armen wat;
God sal 'tmij in mijn leven
Eens mogen wedergeven:
Als of 't hem God alree niet eens gegeven hadt.
eod.

Klock-geluijd2).
De Klocken geven een veel donckerder geluijd
Daer een lief eenigh kind den Oudren komt t'ontsterven,
Als daer een rycke Neef ter aerde werdt geluydt
Daer geen misnoeghen meer aen vast en is als erven.
eod.

Medici et chirurgi3)+.
Heel-meesters met der hand, en die Latynsche Snappers,
Die 'tmet den monde doen en houden Vleesch en Been,
En Spier en Zenuwen, en Lijf en Ziel aen een,
Heeft een te recht genoemt Gods Stoppers en Gods Lappers.
eod.

Op d'ondanckbaerheit4).
Die syn' weldaden noch verliesen will, noch wagen,
Geraeckt ontwijffelick ten einde syner dagen
Eer dat hij ijemand goed
In all sijn leven doet.
eod.

Gebeden voordeel5).
Kind'ren van heden, die t'schole verkeert,
Lett op een' reden die 'ck hebbe geleert,
1)
2)
3)
+
4)
5)

K.b., II, 367.
K.b., II, 367.
K.b., II, 367.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Luther.
K.b., II, 368.
K.b., II, 368.
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Neerstigh gebeden is half gestudeert.
eod.

Aen Reinier6).
Reinier, ick moet een dingh bedingen.
Als ick spreeck, moet uw Mond niet gaen:
Twee konnen wel te samen singen,
Maer t'samen spreken gaet niet aen.
28. Apr.

6) K.b., II, 368.
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Keldermacht1).
Een nucht're Mann is uytgebroken,
Die op den hals gevangen sat;
Niet door een venster, maer gesloken
Door een ontraelliet kelder-gat.
5 Siet wat de soberheit kan geven.
Pier poij, Louw lick, Tryn dronckeluijt,
All ging 't haer aenden hals en 'tleven,
En raeckten door geen' Kelder uijt.
eod.

Molenaers gerief2).
't Best, seid' een Molenaer, dat in den Molen is,
Is dat een Sack niet meer kan spreken als een Viss.
eod.

Verboden toorn3).
En stoort u niet, mijn Vriend, indien ick ijets misdoe.
Dat staet maer Ouderen en Overheden toe.
eod.

Afsteken4).
Feilt eens een eerlijck Mann, elck will met stijve kaecken
Het feil verdubbelen: van Guijten spreecktmen niet;
Als waer 't geen enckel feil. De reden is, men siet
Een' swarte Vloij veel eer op witt als op swart laecken.
eod.

Aen een prediker5).
Soet, niewe Domine; verheught u niet te seer:
Ghij hebt nu all den loop, als andere wel eer:
Maer Gunst en is geen Erf, en Niew en gaet niet verde;
1)
2)
3)
4)
5)

K.b., II, 368.
K.b., II, 368.
K.b., II, 368.
K.b., II, 368.
K.b., II, 368.
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Daer is geen Sondaghs kleed, dat niet een Dag'lix werde.
eod.

Slechte hulp6).
Die Wellust meent met Wellust te versussen,
Neemt vlammend Vier met Swavel uijt te blussen.
eod.

Van Lijs7).
Wat heeft Lijs quick en stricks op beid' haer' Schoenen staen!
't Is jammer dat haer' slippen

6) K.b., II, 369.
7) K.b., II, 369.
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Soo lang daer over wippen.
Haer leelick Backhuijs heeft soo weinigh kijckens aen,
5 Sij pronckte na mijn' sinn, als s' op haer hoofd wou gaen.
29. Apr.

Mis-spellen1).
En laet u niet verleiden
Met letteren te scheiden:
Siet hoe licht spellen hinckt;
Een streepken tuschen beiden
5 Brengt u van Bosch in Weiden,
De Koekoeck sitt en singt,
De Koe-koeck light en stinckt.
eod.

Goed geluijd2).
Helen' is altemael haer Moertje;
Sy singt heel wel en is een Hoertje:
Ian singht mé. Wat een Madrigael,
Een Coekoeck met een Nachtegael.
eod.

Graf-schrift vanden bouwmeester Post in 2. dagen sieck en doot3).
Bij dese Post
Light Pieter Post,
Die won syn kost
Soo veel hij kost
5 Aen Balck en Post,
En wierd verlost
Met hij begost,
En als hij most
1) K. b, II, 369, met den titel: Spellen.
2) K.b., II, 369.
3) K.b., II, 434.
Zie over Pieter Post, dl. IV, 256. Hij was in 1608 te Haarlem geboren en volgde in 1636 Joan
Maurits van Nassau naar Brazilië, waar hij belangrijke gebouwen zette. In 1638 trad hij te
Haarlem in het huwelijk met Rachel Ridders en vestigde zich na 1645 te 's Gravenhage, waar
hij den titel verwierf van fabriekmeester of architect der hofplaats. Behalve de vroeger
genoemde gebouwen zette hij o.a. het huis van den griffier Buysero (later paleis van Prins
Frederik), de vergaderzaal der Staten van Holland (thans die der Eerste Kamer), de waag te
Gouda, het raadhuis te Maastricht, enz. Den 2den Mei 1669 stierf hij. H. noemt hem ‘amicus
meus’ (Dagb., 73). Vgl. over Post: Mr. D. Veegens in de Mededeelingen van de Vereeniging
ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage, II, 269-271.
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Verging te post.
3. May.
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(Oprechte mildheit)1)+.
In 'tsterven heeft Reinier den Armen wel bedacht.
't Is wonder, werdt het niet in 's Lands Chronijck gebracht.
Mij lust eens t'overslaen: wat heeft Reinier gegeven?
Het ghen' hij langer niet behoefden als syn leven.
5 En heet hij daerom Mild gestorven? Misverstand.
Hij heeft gegeven, jae; maer uijt een anders hand:
Den Erfgenaem sijn' hand, dien 'tGoed was aengeboren,
Dat d'overledene niet langer toe kost hooren,
Als tot ontlevens toe: scheidt dese geern daer af,
10 Soo is sij milder mild als die in 't sterven gaf:
Die geerne loss laet, geeft; en soo, maer thien by 'tleven,
Is meer als dusenden all stervende gegeven.
8. Maij.

Van Dirck en Ian2)+.
Dirck heeft niet fraeis geseght, geschreven, noch gedaen;
Ian heeft met alle drij 'tgedurighe vermaen
Van alle Mann verdient: siet of het scheel niet groot is,
Van dood zyn als men leeft, of leven als men doot is.
11. Maij.

Schoone musike3).
Brandt bast den Bass, Phlip snuijft den Tenor;
Dat hoor ick geern, maer liefst met een Oor;
Reinier singt heele dagen lang
Den Boven of den Boeven-sang.
eod.

Mann en vrouw4).
Het eerste Menschen-paer (vertelt Claes uijt Chronijcken
Ick weet niet waer gedruckt, hij magh het self doen blijcken)
Het eerste Menschen-paer, Heer Adam en sijn Wijf,
En hadden geen gevall d'een in des and'ren Lijf:
5 Sy saghen Borst en Buijck van boven tot beneden
1)
+
2)
+
3)
4)

K.b., II, 435. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 10 sij K.b.: hy
K.b., II, 435.
[krit] vs. 1 fraeis K.b.: raers
K.b., II, 435.
K.b., II, 435.
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Staen gapen sonder slot, en 'tdocht haer beyd' onreden:
Aen 't rijgen vielen sij, elck met syn' nesteling;
Maer 'tquam oneven uijt, all meenden sij een dingh:
Heer Adams Nestel-snoer viel wat te lang in 'trijghen,
10 Vrouw Evas wat te kort, om 'theel vell toe te krijgen.
Noch hangt dat overschot en dat gebreck van Touw
Den Menschen aen, seght Claes, en maecktse Mann of Vrouw.
12. Maij.
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Ouderdomm1).
Daer is wat vreemds in 'toogh, en 'theeft doch sijn Waerom:
Elck soeckt en tracht'er na; en als men 't heeft bekomen,
Soo wenscht het yeder een of wegh, of niet gekomen;
('t Gelijckt een Raedsel, maer 'ten is 't niet) Ouderdomm.
14. May.

Op mijn' sneldichten2).
Komt ijemand vreemd te voor, waerom ick tyd en sinnen
Aen Beuselingen hang, die all' uer eens beginnen,
En einden all' uer eens; die neme voor bescheid
(Een wijser Mann als ick heeft schier ijet sulx geseit)
5 Hoe dat mijn' herssenen gelijck twee Molesteenen
Staegh aen het maelen zijn; waer uijt de Menschen meenen
Dat somtyds wat goed Meels te voorschijn is gebracht:
Laet ick die Steenen leegh, sij breken all' haer' kracht
D'een op den anderen, en moeten sich verslijten:
10 Soo hoefter Molster toe, daer in sij moghen bijten.
Neemt dan het Meel in 'tgoed, daer med' ick u betael;
't Is 'tbeste Land juijst niet daer ick mijn Koren hael.
eod.

Welsprekentheit3).
Ghij snapt gedurigh, Dirck, en meent met Wind te breken
Voor een welsprekend Mann te werden aengesien:
Lett hoe ghij u bedrieght: dus seggen wijse lien,
Die niet wel swijgen kan, kan noch veel min wel spreken.
16. Maij.

Thijsens wapen4).
Thijs lacht met d' ijdelheit van niewen Adels Huijsen
Met all haer' Wapen-tuijgh, voll Leewen en grof wild.
Hy pocht op edel Bloed, als voerend' in syn Schild
Vier Ionckers Vloijen en vijf van syn' vetste Luijsen.
19. Maij.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 435, met den titel: Wensch en haet.
K.b., II, 409.
K.b., II, 435.
K.b., II, 364.
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Ioostens eed5)+.
Daer wierd een Ring gemist by vrienden onder een,
En lang vergeefsch gesocht in hoecken en in holen;
Ioost wierd'er mé beticht; maer riep geweldigh, neen,
En seid', ick moet een Dief zijn, hebb ick hem gestolen.
eod.

5) K.b., II, 364.
+ [krit] vs. 4 En seid' K.b.: Ja swoer
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Geldeloos coopmann1).
Ian hadd veel sonder geld gekocht voor sijn gerief.
Dat quam den Schouth ter oor, die ging 't hem doen berouwen:
Hoe, seid' hij, hoe, Heer Schouth, waer derftmen mij voor houwen?
Voor houwen? sei de Schouth, men houdt u voor een' Dief.
eod.

Weteloose Ian2).
Ian, de Satyne, jae, Ian de Fluweele Ian,
Ian, altyd even moij, die geen A.B. en kan,
Gevalt mij even als een' Ebben' leeghe Kass,
Of een Goudlaken Rock gevoert met Canefas.
eod.

Uijtleggers3)+.
Uijtleggers sonder end bekladden Boeck aen Boeck,
Terwijl s' elck even heet voor haer gevoelen vechten:
En ick, in dat gedrang, en vind niet dat ick soeck:
't Gaet vast, dat heel veel Kocks bederven goe gerechten.
eod.

Van Claes4).
Claes haet de Wijsen, om dat hij 'er geen is,
En haet de Gecken, om dat hij 'er een is.
eod.

(Neel beklapt)5).
Neel singt soo soet als geen':
Maer, komt ghij haer wat nader,
Soo spreeckt'er een Verrader,
(Haer Aessem) die seght neen.
1)
2)
3)
+
4)
5)

K.b., II, 364.
K.b., II, 364.
K.b., II, 364.
[krit] vs. 2 vechten K.b.: rechten
K.b., II, 365.
K.b., II, 365. Zonder titel in het HS.
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eod.

Hof-less6).
Die altoos wel en welkom will te Hoof zijn,
Moet veeltijds Blind en veeltyds Stomm en Doof zijn.
21.en Maij.

Aen Ian7).
Prijst ghij geen' lieden, Ian, als die niet meer en leven?
Ick hoop u dat vermaeck uw leven niet te geven.
eod.

6) K.b., II, 409.
7) K.b., II, 436.
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Quirinus Naso1).
Quirijns Neus is soo lang, en soo verr van syn' Ooren,
Dat, als hij selver niest, hij 't selver nau kan hooren.
eod.

Van Dirck den beuselaer2).
Goe Mannen, luijstert toe, Dirck sal wat niews verslaen
Van wat hij heeft gesien, gelesen, of gedaen:
En vraeght niet all te nau of 't niew sal inden grond zijn;
Soo 't maer waerachtigh is, sal 't niew in Dirckens mond zijn.
Hofw. 26. Maij.

Eenigh houwelick3).
Hoe komter tuschen Ian en Trijn
Oneenigheid geresen,
Dewijlse soo eenstemmigh zijn
En elck will meester wesen?
eod.

Krijns adel4)+.
Krijn seght, en heeft gelyck, hij kan syn' Adel trecken
Van verder, ongelijck, als eenigh Edelmann:
Hij komt in rechte lijn (daer zyn wel Princen van)
Van 'toudste grootste Huijs ter Wereld, vande Gecken.
eod.

Troost voor Wilm5).
Weest voor uw' Dichten, Wilm, in 'tminste niet begaen;
Nyd salder niet in bijten,
Tyd salse niet verslijten,
1)
2)
3)
4)
+
5)

K.b., II, 436.
K.b., II, 365.
K.b., II, 365.
K.b., II, 365.
[krit] vs. 3 daer zyn wel Princen K.b.: veel' Heeren zijnder
K.b., II, 365.
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Daer 's geen bederven aen,
5 Sy waeren schier niet eer geboren als vergaen.
eod.

Aen een tabacker6).
Mijn suygend Cameratie,
Ghij hoeft geen half salaetje,
Veel min een kalfs gebraedtje,
Noch min een achternaetje
5 Van een gesuijckert Vlaedtje,
Want emmers jij versaedtje

6) K.b., II, 365.
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Genoegsaem met een praetje,
Een Pypjen en een Blaedje.
eod.

Van een lyndraeyer en een schoenmaker1).
Ick weet een Ambachtsmann, daer 't wonderlijck mé staet;
Hoe hy meer achterwaerts, hoe hij meer voorwaerts gaet.
Een ander is niet qualick gemoedt
All light sijn' neering half onder de voet.
Ib. 27. May.

Gerechtigh testament2).
Ick prijs mijn' Advocaet; hij is gaen liggen sterven,
En heeft het dollhuijs voor syn erfgenaem verklaert:
Hij zeid', ick hebb mijn goed bij sotte Li'en vergaert,
't Moet gaen van daer het quam, de gecken moeten 't erven.
28. Maij.

Aen Claes3).
Wat maeckt ghij sulcken rouw,
Claes, over een' goe' vrouw?
Ghij hadtse goed gemaeckt, of hadtse goed gevonden.
Soo dit, men vindter meer;
5 Soo dat, en hebt ghij u het handwerck onderwonden,
Soo leeft de Meester noch, en proeft het wel eens weer.
eod.

Mans hand boven4).
Het huijsgesinn is heel verdraeyt,
Daer 't Haentje swijght en 't Hoentje kraeyt.
eod.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 366.
K.b., II, 436.
K.b., II, 436.
K.b., II, 436.
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Van slocker Olivier5).
Is Olivier mijn Gast, hy neemt sijn' tyd soo waer,
Dat ick schier Lepelen en Schotels in gevaer
Van sijn' honds tanden houw, en derv hem in dat slicken
Niet een woord spreken doen; in 't eerste soud hij sticken.
2. Iun.

Symon de rijmer6).
Op een hoogh dravend Paerd heeft hij het all gedicht,
Seght Symon de Poeet, wat van hem werdt gelesen.
Dat 's geen' verklaring die besworen hoeft te wesen;
Ick hadd het wel gevoelt aen 'tstuijten van syn Dicht.
Hofw. 2. Iun.

5) K.b., II, 436.
6) K.b., II, 366.
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Grafschrift1).
Siet wat dick Bier vermagh;
Dirck dronck het nacht en dagh,
En leefde tachtich jaeren.
Hadd hij 'tsoo blyven klaeren,
5 En dronck hij noch dick Bier,
Goed mann, hij laegh niet hier.
eod.

[Galla datae fidei nexum grandi aere redemit]
Galla datae fidei nexum grandi aere redemit,
Et pretio Cinnae vilior illa fuit.
Sentio cum Cinna: personae incumbere, si quis
Forte volet, poterit; maluit ille rei.
24. Iul.

[Ie ne suiuraij jamais la mode]
Ie ne suiuraij jamais la mode2)
Dès l'heure qu'elle arriuera:
Mais quand la commode viendra,
D'abord ie suiuraij la commode.
Blommendal prés de Harlem en Carosse
24. Aug.

A mons.r van Beuningen bourgemaistre3).
Arriué tout exprès pour veoir vostre grand' ville,
Quoy que de mes deux pieds encor assez habile,
Ie supplie humblement l'auguste Magistrat,
Dat mij mijn' eigen koets mogh' voeren langs de straet.
5 Que s'il en faut parler au Seigneur Escouttette,
On n'a qu'à m'aduertir: j'aij la main toute preste
1) K.b., II, 366.
2) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
3) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
Zie over Van Beuningen, blz. 73. Hij was in 1669 burgemeester van Amsterdam. Den 7den
April 1663 was er eene keur gemaakt tegen het rijden met karossen en kalessen, omdat de
straten, ‘mits haer engte, onbequaem (waren) om bereden te worden’, en er eenige ongelukken
hadden plaats gehad. Eene boete van minstens ƒ 100 stond op het overtreden. Den 5den Juli
1669 was die keur hernieuwd (vgl. J. ter Gouw, Nalezing of mijne Amstelodamia, 1866, blz.
119, 120); vandaar H.'s verzoek, dat werd ingewilligd (zie de Uytwandeling van 1 Dec. 1669,
vs. 69, 70).
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D'aller luij presenter Requeste en sa maison.
Ordonnez, cher Consul, ainsi que de raison.
't Welck doende etc.
Amsterdam. 25. Aug.

A m.le Iacoba Victoria Bartolotti. Iocus4).
Si vous estes moins dure helas que vous n'estiez,
Belle, tousiours ma Belle, aggreez mon audace:

4) Het HS. is bij de Lat. gedichten.
Jacob a Victoria Bartolotti van den Heuvel (geb. in Nov. 1639) was eene nicht van H. Den
12den Juni 1686 huwde zij Coenraed van Beuningen, die veel ouder was; zij heeft hem
ongelukkig gemaakt. Ook vroeger was er op haar gedrag veel aan te merken, zooals blijkt
uit de Journalen van Constantyn Huygens den zoon.
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Tout ce que je pretens, ce n'est rien que la grace
D'une fois vous revoir, pour mourir à vos pieds.
Picart le desesperé1).
Soest 29. Aoust.

Op het rijcke cabinet vanden h.e Giacomo van Hoorn2).
Om en om keurt dit Werck, Toesienders van Verstand:
Was 't niet een' konstighe, was 'tniet een' milde hand,
Een', die 't soo meesterlyck gevormt en soo geschaeft heeft,
Een', die 't soo kostelyck geciert en soo begaeft heeft?
5 Gebreeckt'er aende stoff, gebreeckt'er aen 'tfatsoen,
En weet'er ijemand af, of ijemand aen te doen?
Hier soud een lustigh Oogh versadight konnen wesen:
Maer overhaest u niet, en werdt niet moe gepresen:
Ghij staet maer voor de Wall van een' doorschoone Stadt;
10 De Poort sal open gaen; jae Poorten, blad by blad,
En yeder blad weerom soo ryckelick geladen
Met altoos niew op niew van onverwachte Laden,
Dat all het laest gesien en dat naest volgen sal,
Door all dat stadigh volght verdwijnt tot niet met all.
15 Vergaert nu all op all, en zijt ghy alles machtigh
In uw verwondering, jae, zijt ghij 't maer indachtigh,
Soo gunn' ick u den prijs, u, veel meer mans als ick,
Die in 'tdoorsien versloegh en in 'tdoordencken stick.
3. Sept. Rheda vectus Ultrajecto Hagam.

Op het selve3).
Is 't Lichaem niet doorschoon, daervan all 'tingewand
Oneindigh schooner is als all syn buytenkant?
'K hoev niemand niet te noemen;
Maer weet dit, Ioffertjens, de schoonste van het Land
5
En kan 'tsich niet beroemen.
eod.

(Floor)4).
All dat my Floor belooft gelijckt best aende Bellen
Die kinderen van zeep en water op doen swellen:
'k Vergaep mij aenden glans; en ben in 'teinde 't kind,
1)
2)
3)
4)

Vgl. de Uytwandeling van 1 Dec. 1669, vs. 86.
K.b., II, 363, met den titel: Op het Cabinet van G. van Hoorn.
K.b., II, 364.
K.b., II, 366. Zonder titel in het HS.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671
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Tweederhande gewoel1)+.
Dirck droomt den heelen nacht, Wilm woelt den heelen dagh:
Wie of de beste tijd-besteder heeten magh?
Tyd spillense alle beij: maer, naer ick 'tscheel bevroede,
Een draeght het lichtste pack:
5
Wilm droomt en maeckt sich moede,
Dirck woelt op syn gemack.
Ibid. 16. Sept.

Mancken adel2).
Ian, seght men, is een Edelmann:
Ick weet niet hoemen 't weten kan:
Hij voert den naem, dat 's all te waer,
Van een recht edel Grootevaer:
5 't Is all te waer; want erfgenaem
En is hij niet als van dien naem,
En hij gelijckt dien Grootevaer
Niet meer als of hij 'tniet en waer.
Waer komt hem dan den Adel af?
10 Van die hem d'edlen naem eerst gaf.
Hoe? Ian heet nu een heiligh mann;
Wat is hij daerom? oock St. Ian?
Hag. 26. Sept.

Op een' wiegh3)+.
Wij woelen sonder end voor kinderen en erven;
En 'tgaet ons in 'tgewoel gelijck 'tgewiegde kind;
Wij woelen ons in slaep door allerley bewind,
En vallen moe daer heen, met d'oogen toe, en sterven.
(26. Sept.)

Ians verstand4).
Het ende goed, all goed, sey Dirck, en ick seid't mé:
Hoe goed is dan een' worst, sei Ian; die heefter twee.
eod.
1)
+
2)
3)
+
4)

K.b., II, 366.
[krit] vs. 5 droomt K.b.: maelt
K.b., II, 366.
K.b., II, 367.
[krit] Het versje heeft den datum: 25. Sept., maar staat onder het vorige.
K.b., II, 367.
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Tandeloose Neel5).
Neel, ruchtiger klappeij dan w' oijt in Holland hoorden,
Is all' haer' tanden quijt. dat hadd ick wel gevreest:
Haer' Tong heefts' uijt geklopt; elck millioen van woorden
Is eenen tand geweest.
27. Sept.

5) K.b., II, 287.
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Aen Claer1)+.
Claer seght, sij heeft mij lief gelijck haer eigen hert:
'k Weet niet hoe dat gemeent en hoe gesproken werdt.
't Is aen de Wijser, Claer, datw' aller best na d'uer sien;
Hoe hebt ghij m' altoos lief, en hoe kont gh' altoos suer sien?
28. Sept.

Luijaerts ontlegg2).
Op, zeid ick, luyaerd, op,
En gaf mijn' knecht een schopp,
De Sonn is lang geresen.
De Sonn? dat magh wel wesen,
5
Zei de vervaeckte Guijt;
Sij moet'er wel vroegh uijt,
En magh haer vrij wat ijlen,
Sy heeft meer weghs als ick te doen; dat scheelt veel' mijlen.
eod.

Aen visen Dirck3).
Wat moet sij, Schoon, en Wijs en Rijck zijn, die ghij vrijdt,
En meentgh'er sulcken een' te vinden nu ter tijd?
Ick weet niet hoe, of waer; Dirck, woudt gh'er aen geraecken,
't En is geen daglix goed, ghij moster een' doen maecken.
eod.

Vrouwen onstade4).
Wat zeid' hij 't na mijn' sinn een van de kloeckste Wijsen
Ick derv geen' Vrouwen prijsen;
De beste die ick ken
Moght licht veranderen terwijl ick besigh ben.
eod.

1)
+
2)
3)
4)

K.b., II, 288.
[krit] vs. 2 gesproken K.b.: 't gesproken
K.b., II, 288.
K.b., II, 437.
K.b., II, 437.
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Teun sonder ziel5).
Teun sweert, hij heeft sijn' Ziel niet liever als syn Wijf:
Dat schijnt wat fraeij te luijden,
Maer 't heeft min te beduyden,
Als of hij pass syn' Vrouw soo lief hadd als sijn Lijf.
eod.

Pieter aen Ian6).
Ian, zyt ghij Wewenaer, en draeght ghij daerom rouw,
Sei lichte Pieter buer, en meent gh' hem lang te dragen?

5) K.b., II, 437.
6) K.b., II, 437.
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Hoort, Vriend, ick ben soo verr van u te helpen klagen,
Ick gaf mijn levend wijf wel voor uw' doode Vrouw.
29. Sept.

Klappige Neel1)+.
Ick wist niet hoe het quam,
Dat Neel haer tong soo weidde,
Tot dat haer Mann mij seide,
S' is all' haer' tanden quijt; het heck is vanden Damm.
eod.

Voorsichtigh testament2).
Ian heeft syn groote Goed gelaten aenden Armen.
Wat heeft Ian wel gedaen!
Waer 't anders; niet een Neef en schonck hem eenen traen;
Nu moeten se wel karmen.
eod.

Eigen onkenniss3).
Mij vraegd' een Vreemdelingh, wat zijt ghij voor een Vent?
Ick sei, dat wist ick niet; hij moght het mog'lick weten:
Mijn' jaeren waeren nu ten naesten bij versleten,
Maer, die sich selven kend', en hadd ick noijt gekent.
ult. (30) Sept.

Aen Dirck4).
Dirck, rieckt ghij na Civett, als eene vande meesten,
Soo rieckt ghij na een Beest;
Daer 's dat Smeer in geweest:
Rieckt ghij na Muscus oock, soo rieckt ghij na twee beesten.
eod.

1)
+
2)
3)
4)

K.b., II, 437
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Prou. 25.28.
K.b., II, 438.
K.b., II, 438.
K.b., II, 438.
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Maeg-poeder5).
Dewijl de Maegh gesond is
Dat bitter inden mond is;
Wat waer 't een' Medicijn,
Genomen in wat Wijn,
5 Trijns Tong gestampt in poeder,
Met die van haer' Vrouw-moeder!
1. Oct.

Noyt ijeder te pass6).
Die alle menschen will behagen, en in all,
Magh heden wel beginnen:

5) K.b., II, 438.
6) K.b., II, 438.
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Maer 'tis quaed om versinnen
Wanneer hij einden sal.
eod.

Van Dirck1).
Drij jaeren inden Haegh, en niet eens in 't Voorhout
Gewandelt en gekoutt?
Dirck, seid' ick, hoe gaet dat? Dirck dorst sich niet verklaren.
In 'tende quam het uijt,
5
Dat de besuckte Guijt
De Voorpoort vanden Haegh beseten hadd drij jaeren.
eod.

Van Wilm2).
Wilm, vraegd' ick, in wat jaer
Wierdt ghij eerst Wewenaer?
't Was, seid' hij (en 'twas waer)
Door onse Lieven Heers barmhertige bestiering,
5
Een weinigh voor of naer
't Sestiende van mijn' Vrouws genadighe regiering.
2. Oct.

S.t Ioris legende3).
S.t Ioris stack den Draeck om een seer schoone Maeghd:
Ick vinder sommighe, die 'tspeultje wel behaeght.
Veel' and're vind ick, die S.t Ioris heel versaken;
Meer and're seggen mij, daer waeren noijt geen' Draken.
5 Hoe? geen S.t Ioris, daer soo veel af werdt gewaeght,
Geen Draeck? van dusend een en wasser oock geen Maeghd.
3. Oct.

Van clapper Claes4).
Claes is soo bly sich selfs te hooren,
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 436.
K.b., II, 436.
K.b., II, 437.
K.b., II, 437.
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Ick weet niet hoe ick hem ontkom'.
'k Doen emmers: stopp ick maer syn' ooren,
Soo ben ick vrij, en hij blyft stomm.
eod.

Aen Wilm5).
De Buijck voll Wijns, het Hoofd voll Winds
Maeckt Wilm genuchlick soet en kinds.
Dan is hij Heer van alle Heeren,
Dan kan hij de geleertste leeren,
5 Dan is hij eel, dan is hij rijck,
Dan isser niemand sijns gelijck.

5) K.b., II, 287.
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Blijft droncken, Wilm, ghij malle ding,
Om niet uijt sulcken throon te vallen;
Want droncken zijt ghij alle ding,
10 En nucht'ren zijt ghij niet met allen.
6. Oct.

Aen Ioost1)+.
Ioost, zijt ghij inde Schrift bedreven?
Gedenckt, daer staet van u geschreven,
(Ick weet niet of ghij 'thebt gevatt)
Dat Wind en Wolcken sonder natt
5 Beloven is en noyt niet geven.
7. Oct.

Grafschrift2).
Dit 's Okus Bokus Graf-sté,
Die wel een Draedjen af sné,
En lasten 'tweer aen een,
En maeckten een van tween:
5 Maer voorden Draed van 'tLeven
En was 'them niet gegeven,
Of 'tquam hem niet in sinn;
Soo raeckten hij hier in.
eod.

Aen Antoni3)+.
Ick weet niet hoe ick 'thebb: mijn' Antwoord, dat ghij 'tweett,
Op uw' sinn-loose Vraeg is over lang gereedt:
Maer geve icks' u soo s' is, Antoni, daer ghij bij zijt,
Ick vrees, men houd' mij voor soo grooten geck als ghij zijt.
5 Spaer ick de woorden oock die op uw sotheit slaen,
'k Vrees dat ghy voor heel wijs sult meenen uyt te gaen.
't Is beter gheen van beid: ick segh 't u van te voren,
Spaert ghij uw' malle Tong, ick ben wat hard van hooren.
9. Oct.

1)
+
2)
3)
+

K.b., II, 351.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Prou. 25.14.
K.b., II, 287.
K.b., II, 287.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Prou. 26. 4, 5.
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Aen Claes4)+.
Claes, weet ghij wat sy doen, de Menschen die u loven?
Sij setten u als Goud of Silver inden Oven.
Staet ghij de proev daer uijt, en raeckt u altemael
Dat liffelaffen niet; soo zijt ghij goed metael:
5 Maer, meent ghij dat ghij schoon, en wijs, geleert en groot zijt,
Om datmen 't u soo segt, weet dat ghij Blick of Lood zijt.
eod.

4) K.b., II, 354.
+ [krit] Bij vs. 3 in marg.: Prou. 27.21.
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Bloo Dirck1)+.
Dirck seght, de bloode zyn te prijsen:
Dat will hij met de Schrift bewijsen:
Het staet'er, seght hij, daermen leest,
Geluckigh is die altyd vreest.
eod.

(Ian , siet toe)2)+.
De gecken seggen, Ian, ghij zijt een Mann van Waerde,
Verstandigh, hoogh geleert, schoon, stout en wel te paerde;
En ghij gelooft het oock, en meent ghij hebt gelijck;
Want ghij zijt machtigh rijck.
5 Maer wacht u wel voor die noch rijck en zijn noch Gecken;
Sij konnen u ontdecken.
9. Oct.

(Geluckigh ongeval)3)++.
O Zee-straet, soete vond, wat quaemt ghij mij te pass,
Doe 'ck onlangs inde Klemm of opde pijnbanck was
Van een' besuckten vent, die mij ten halse viel,
En tot in Schevening van hier af onderhiel,
5 Iae onder, onder hiel, en op mijn' Schoud'ren druckte
't Pack van een vaetse praet, daer ick kromm onder buckte,
[En daer ick schier 't gewicht af voelden in mijn' Ziel.]
O Zeestraet, aerdigh Pad, wat quaemt ghij mij gelegen,
Hadt ghij noch Sand geweest, ick hadd' in 't Sant gelegen.
10. Oct.

(Mond toe)4)+.
Vriend, laet het niet gebeuren
't Quaed van een' vriend gehoort
Te melden t'sijner schae: smoort in u 'tvuijle woord,
1)
+
2)
+
3)
+
+
4)
+

K.b., II, 347.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Prou. 28.14.
K.b., II, 405. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Prou. 27.11.
K.b., II, 405. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 5 in marg.: Ecclesiast. 21.19.
[krit] vs. 7 niet in het HS.
K.b., II, 319. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 19.10.
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't En is noch Beer noch Leew, 'ten sal u niet verscheuren.
eod.

(Van Dirck wete-bet)5).
'K Sie Dirck sijn' grillen wel in 'tspreken en in 'trijmen,
En wees den Kapstock wel een' wegh van beter schick:

5) K.b., II, 320. Zonder titel in het HS.
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+

Maer 'theeft geen eind'; altoos weet hij s' veel meer als ick;
Gebroken Testen, Dirck, en lust mij niet te lijmen.
eod.

(Ydele moeyt)1)+.
Ick preeckt' een' mallen Vent veel' stichtelicke saken,
En meende dat hij heel in ernst aen 'thooren waer:
Doet sulcke Narren goed: hij scheen op 'tlest t'ontwaken,
En vraegde sluijmerich, Hoe seght ghij? Wie is daer?
12. Oct.

(Ontlegg)2)+.
Mij hong een' Kaeckelaers verdrietich op de le'en,
Daer ick de Zee-straet langs gerustich docht te tre'en:
Vrouw, zeid ick, met verlof wat hebt ghij in uw' sinnen;
Is uw Sermoen ten eind', of sult ghij gaen beginnen?
5 'k Beginn eerst, sprack de Prij: wel, zeid' ick, goeden dagh,
Verght mij geen' overlast daer ick niet tegen magh:
Ick kies de hooghe Klift; die will ick op gaen wroeten,
Mits dat ghij mij belooft te volgen noch t'ontmoeten.
Soo raeckt' ick de Klappei behendigh uyt de hand,
10 En trad mijn leven noyt door aengenamer Sand.
eod.

(Vuyl en vuylt niet)3).
Ian meent men weett sijn feilen niet
Om datmens' altoos niet en siet.
Ian, waer uw Mantel witt Satijn,
Wat souder niet te sien in zijn:
5 Nu is hij swart, en niet een' pleck
En blyckter in: verstaet ghij 't, Geck?
12. Oct.

+
1)
+
2)
+
3)

[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 22.7.
K.b., II, 288. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Ecclesiast. 22.4.
K.b., II, 288. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 7 in marg.: Ecclesiast. 25.7.
K.b., II, 289.
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(Overslagh)4).
Twee Boeven sagh ick leggen,
En d'een aen d'and're seggen,
Claes, waeren w' uytten Lande, en
En hadden maer ons' handen,
5 Hoe souden wij 'tbest maken
Om aenden kost te raecken?
't Best datmen doen sou moghen,
Waer elck 't sijn te bedrijven;

4) K.b., II, 289. Zonder titel in het HS.
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Ick waschen en ick stijven,
10 Ghij hangen en ghij droogen.
eod.

(Poëten onschuld)1)+.
Een Prediker, die 'ck weet,
Op Dichters en Poëten
Onsoenelick gebeten,
Verweet een arm Poeet,
5 Die altemets eens eett
Wanneer 'them kan gebeuren,
Poëten waeren Leuren,
En voor 'tGemeene Best
Bij naer een' halve Pest;
10 Om datse niet en stichtten.
Eilacij, arme Wichten,
Sei de beroyde knecht,
Siet wat ghij van ons seght:
Waer souden wij af stichten,
15 Kerck, Huijsing, of Casteel?
Wy krijgen voor ons dichten
Nau neering voorde keel.
13. Oct.

Ians leemten2).
Ian sitt aen 'tmeesteren van een gestooten scheentie:
Van 't sitten gadert hij syn' nieren vast voll steen;
En looster een somtyds, met moeyelicke we'en.
't Is leelick tyd-verdrijf (niet waer, Ian?) Steentie Beentie.
28. Oct.

Aen Neel3).
Ghij seght, Neel, ick word' oud: dat weet ick all te wel;
En, of ick 't niet en wist, ick sagh het aen uw Vell.
28. Oct.

1)
+
2)
3)

K.b., II, 289. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 2 Dichters K.b.: dichten
K.b., II, 289.
K.b., II, 289.
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Van Teun4).
Ick vraegh Teun, waer hij woont: dat soeckt hij staeg t'ontleggen
Hij vreest, ick moght het Schouth of Crediteuren seggen.
eod.

Spel5).
'k Haet allerhande spel, om dat een spelend Mann
All spelende syn' Vriend all 'tleed doet dat hij kan.
eod.

4) K.b., II, 290.
5) K.b., II, 290.
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Ians arghje1).
'k Wouw niet om 'kweet niet wat, of Neeltje waer mijn wijf:
Soo heeft sich Ian gewent te sweeren, stout en stijf:
Nochtans is 't wel bekent, dat hem dat malle trouwen
's Daeghs na den eersten nacht wel drij mael was berouwen.
5 Maer lett eens: vraegh ik hem, Om 'k weet niet wat, wat 's dat?
Om wat? hij lacht mij uijt, en antwoordt, 'k weet niet wat.
29. Oct.

Van Ioost Leenaerds2).
Ioost heeft veel gelds te leen gehaelt,
En van die Leeners geen' betaelt.
In 'teinde van sijn' grijse jaeren
Verschijnen all die schuldenaeren,
5 En roepen yeder om sijn Geld:
Daer in en is Ioost niet ontstelt;
Hy gaet gerustigh liggen sterven,
En schuijft de sorgh af op syn' erven.
Leen-volgher, oudste soontje, lacht
10 En laet de jongher Broertjens weenen.
U heeft hij rijckelick bedacht,
Ghij gaet voor uijt met all' de Leenen.
ult. (31) Oct.

Op Henricks volle hoenderkot3).
Ick weet niet hoe 't met Henrick is
En met syn' Bors, als bij de giss:
Een dingen weet ick voor gewiss,
Dat Henrick Haen en Hen-rijck is.
2. Nou.

Van Antoni4).
Antoni seght, hij will sijn' naesten niet bedriegen;
Hij gaet op syn verbet'ren uijt:
All die hem schelden voor een' Guijt,
Die liegen 't, of sij sullen 't liegen.
eod.
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 347.
K.b., II, 347.
K.b., II, 348.
K.b., II, 348, met den titel: Antonis verklaringh.
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Lichte vracht5).
Vier wijfjens, door de banck van redelyck gerucht,
Bedongen gisteren een Coets voor haer' genucht,
En mosten, seiden sij, min geven als sy souwen
En als Mans souden doen; sy waeren lichte Vrouwen.

5) K.b., II, 348.
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5 Een riep aen den Coetsier; wat voer je daer voor vracht?
Hij, die niet heel voldaen aen 'tnauw bedingen dacht,
Wat soud' ick, seid' hij, voeren,
Vier lichte vrouwtjes, Hoeren.
eod.

Ad me ipsum.
Quid mihi cum Sennae folijs, cum barbarico Rha,
Cum, quae de Stijgijs fontibus est, Aloë?
Mitto dapes diras: ut sanus vivere possim,
Nil opus est Medice viuere, sed modice.
3. Nou.

Aen Ian1).
Schrickt ghij natuerlyck, Ian,
Voor Ezels en voor Uijlen,
Kyckt in geen' spiegels, Mann,
Of laetse wel vervuijlen.
7. Nou.

Een vrijer2).
Ghij meent, uw' schoone Borst, kom' ickse te genaken,
Is boven allen schier het hoogst van mijn vermaken:
Neemt mij niet qualick af, dat meenen, lief, is vals;
Veel liever greep ick u by 'thert, als by den Hals.
8. Nou.

Van Ian3).
Ian socht in 't Gild te zijn van geestighe Poeten:
En 'tscheelde niet met all dees' daegh' of Ian was klaer:
Maer 'thaperden in 'tend; ick hoor hem wierd verweten,
Daer was wat gortichs aen; sijn Aessem roock bij naer,
5 Als hadd hij niet als Hoij of Distelen gegeten.
11. Nou.

1) K.b., II, 348.
2) K.b., II, 348.
3) K.b., II, 349.
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Hermans rouw4).
Herman syn backhuijs en stond niet als 'tplagh:
'k Vraegde waerom hy soo droeffelick sagh:
Droeffelick sien? zeid' hij, hebb ick geen reden?
Mogelick sal ick mijn vrouwtie noch heden
5 Van mij sien scheiden, soo ist'er gestelt,
Soo heeft de Coorts all' haer krachten gevelt;
'kSiese van ure tot ure verslyten,
Soud ick niet suchten en klagen en krijten?
Arm, soete wijfjen! het gaet mij soo na.

4) K.b., II, 348.
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'k Moetten hem eenighe dagen daer na,
En sijn gesicht stond noch banger als voren.
Nu, docht ick, heeft hij syn liefste verloren:
Maer ick vernam metter haest hoe 't 'er was,
En watter haperde: 't Wijfje genas.
19. Nou.

Aen eenen prachtighen vriend1).
Sess Paerden, Heer, en soo veel knechten
Daer gh' alle daegh voor aen moet rechten,
En die, daer voor, uw' Coets bestaen,
Of achter u geflickert gaen?
5 't Staet heerlijck, sonder wederseggen:
Maer, magh ick 't met u overleggen:
Voelt gh' aen u selfs niet watter schortt?
Uw steert wordt lang, uw' vleugels kort.
28. Nou.

Uijtwandeling vanden ... augusti tot ... septemb. 16692)+.

5

10

15

20

Twee Meeren voor mijn' Coets, twee Knechts, een Hond, een Luijt;
Met die onnoos'le sleep trock ick ten huijsen uijt,
Als Kijcker; en uijt lust om hier en daer te spieden,
Wat wel, en wat niet wel, by kloecke en slechte lieden
Te weghe was gebracht, in 'tspillen van haer Geld
Aen Boomen in der Aerd, of Steen op Steen gestelt.
Aen Duvenvoorder Schouw beraed' ick mij te toeven,
Om mij en mijn Gespann soo tijdelick te toeven,
Dat ons een heel onbijt streckt' een half middaghmael,
En ick, met eeren, moght ontseggen het onthael
Dat ijemand mij, ongeern, of geern, te noen moght schaffen.
Op Endegeest, voor eerst, en vond ick niet te straffen,
Dan dat ick 'tledigh vond; daer toe het mij te goed,
Te wel bewoonbaer docht, te heerlijck en te soet.
Het niewe Hasewijck kost ick dat bet vergeven,
Dat in de wiege lagh, en pas begon te leven.
Te Warmond vond ick juijst geen middaghs warme mond.
'T Gesinn was Spa-waerd uijt: maer, nae 't 'er rondom stond,
Gehuijsraedt en getuijnt, soo soumer haest weer stoocken,
En willen voor een' Prins, of emmers konnen koocken.

1) K.b., II, 314.
2) K.b., I, 554.
Den 23sten Aug. verliet H. den Haag, waar hij den 4den Sept. terugkeerde (Dagb., 74).
+ [krit] vs. 12 Het kasteel Endegeest, waar Descartes een tijd lang gewoond heeft, was in 1653
in het bezit gekomen van Scheldenus van der Rydt († 1672). - vs. 15 Haeswyck behoorde
aan den heer van Mathenesse, die het verhuurde o.a. aan Dr. Jacobus Tollius († 1675), een
kostschoolhouder. (Mededeeling van Mr. Ch.M. Dozy.) - vs. 17 De heerlijkheid Warmond
behoorde aan de familie Wassenaer.
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Op Lockhorst, schoon verblijf, quam ick maer half te pass,
En miste Beverning, die wel geluckigh was:
Wat hadd hij sich vermoeyt met mij sijn' dusend kruijden,
Mij onervarene, ten nauwsten te beduijden!
Nu viel het ongevall op syn' beleefde Gae,
Die mijn getramp verdroegh met all te langen stae.
't Wierd avond, en te Liss verschaften mij de Boeren
Versch' Eyers en goe rust. Des morgens, vroegh aen 'troeren,
Doorsagh ick Alckema, mijn oude Vriend, sijn moij,
Sijn wel verdeelt Gebouw, syn' hoven en sijn' Koij.
Korts vond ick Bennebroeck sijn' versche Bleickerijen,
Sijn' eicken' Wilderniss en groene Galerijen,
En Vaer en Grootevaer en Grootevaers kinds kind,
Van velen om veel deughds, en ander veel, bemint.
Hoe Heemsté mij beviel, syn' weijen en syn' Duijnen,
Syn' ongeschonden huijs, sijn' vischerij, syn' Tuijnen,
Sijn over-all-om schoon, sijn Heerlick hals-gebied
Te Meer en Boschwaert in, daer aen en till ick niet:
'tWaer boven mijn geweld: 'T is beter niet gesproken,
Als by gebreck van spraeck het werck den hals gebroken.
Hier kruijsten ick het spoor, en raeckten in 'thoogh Sand,
Daer Heer Marcellus Goud uyt Koper heeft geplant,
Het ongelooflick Werck, dat Vorsten kan doen swijgen,
En noijt geen' wedergae van sulcken hand sal krijgen.
Mijn naeste toepad leij in 'tsandigh Bloemendael,
Daer ick door slepen most, om noch voor 't Avondmael
De Sandpoort en, daer bij, den Kruydbergh t'onder halen.
't Geluckten; en wat laet, met vragen en vertalen
Trock ick die Laenen in, die Laenen lang en groen,
Daer toe mij meer gebrack als een lang achternoen.

+ [krit] vs. 21 Het huis Lokhorst of Oud Teilingen, dicht bij het huis van Warmond gelegen,
werd bewoond door den bekenden staatsman Hieronymus van Beverningh (1614-1690), die
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de botanie en op zijn buiten vele vreemde planten
kweekte. - vs. 25 Beverningh was gehuwd met Johanna le Gillon (1635-1707), die te
Amsterdam was geboren. - vs. 29 Het huis te Meerenburg onder Lisse was in 1638 gebouwd
door Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade. + [krit] vs. 31 De heerlijkheden Bennenbroek en Heemstede waren in 1620 gekocht door
Adriaen Pauw (1585-1653), den raadpensionaris. - vs. 33 Hier schijnt sprake te zijn van
Reinier Pauw, heer van Nieuwerkerk, zijn zoon Adriaen en zijn kleinzoontje Reinier; zij
waren verwant met de Ryckaert's.
+ [krit] vs. 42 Misschien Gabriel van Marcelis, die op Elswoud bij Overveen woonde, of
Leonard van M., wiens weduwe Aletta van de Camer den 20sten Sept. 1669 een ander goed,
daar in de buurt gelegen, verkocht aan Frans van Marcelis. (Mededeeling van den Heer C.J.
Gonnet) - vs. 47 De Kruidberg was een jachthuis van de Prinsen van Oranje; het lag op een
half uur afstand van Sandpoort.
+ [krit] vs. 36 ongeschonden huijs K.b.: ongeschent Kasteel - Vischerij K.b.: Vijvers en - vs.
37 hals- K.b.: half-
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En dese liep ten end: de Sonn was ruijm in 't Westen,
En Haerlem noch soo verr, dat ick mij voor sijn' Vesten
Pas met den doncker vond, en pas de Cruijspoort toe.
Beleefde buijten-volck, seid' ick, niet wel te moe,
55 Hoe raeck ick inde Stadt? Hier is geen' kans van avond,
Sprack 'tGraeuw uijt eenen mond. Van and're, die'ck daer na vond,

60

65

70

75

80

85

Ontfing ick bet'ren troost: St. Ians poort, rieper een,
Staet noch een' tyd lang op. Kan ick daer henen? Neen.
Wat isser inde Weegh? een Boom die voor een Steeg leit,
Gegrendelt en in 'tslot, die is 't dat in de weeg leit.
En magh dat slot niet op? geenssins. Voor niemand? neen.
Voor vriend noch vreemde? neen. Voor geen' goe woorden? geen'.
Of (hier quam 'thooghe woord) ghij most een' Stuijver geven.
Stracks is die somm in Banc' haer aen, mij afgeschreven,
En ick door Boom en Steeg Stads Ians Poort in geraeckt,
Daer 's mergens Kerckgang mij tot Middagh heeft gestaeckt.
Na 't noen-mael stapt' ick wegh, en trad in weinigh' uren
In 'tmachtigh Amsterdams oneindelicke Muren;
Daer mij d'ootmoedelick versochte Magistraet
Twee daghen lang mijn' Coets liet voeren langs de Straet.
Wat beenen konden mij twee halve Somer daghen
Die steene Wilderniss door en door henen draghen?
Verslaghen en verstomt van wond'ren die 'ck daer sagh
Besteedd' ick aen, wel eer ons, Muijden half den dagh.
Van hooghe Muijderbergh sagh ick de Smijrnaes vloten
Ontladen naer het IJ droogh Pampus over vloten.
Door Naerden trad ick af, en 'tspoedighe geboomt
Van Uytenbogaerds Heij stond voor mij als gedroomt.
(Wat kan beknopten ernst en weinigh' jaeren wercken!)
Voorbij lang Emmeness syn' verr verscheiden Kercken
Bracht ick het binnen Zoest. Daer trock ick 't Masker aen,
Daer de Comedij mé vroegh 's merghens aen sou gaen.
Vier regelen quaed schrifts, voorloopers van d'History,
Versloegen d'onlangs eerst ontslagene Victorij,
En deden eens op niews haer hert en haer gesinn
Voor Pickert daveren, als wild' hij weer 'thuijs in.
Tot dat ick Pickert wierd, of Pickert ick, en beven
In lacchen wierd verkeert en vriendelick vergeven,

+ [krit] vs. 69 Vgl. blz. 277. - vs. 78 Zie over Uytenbogaert's buiten, dl. VI, 284, 285.
+ [krit] vs. 83 Vgl. blz. 277. - vs. 84 Johanna Victoria Bartolotti van den Heuvel (vgl. blz. 278),
die te Zoest woonde. - vs. 86 Pickert of Piccart is waarschijnlijk een nickname voor Van
Beuningen. In 1682 teekende C.H. Jr. in zijn Journaal aan (Werken van het Hist. Genootschap,
Nieuwe serie, No. 46, blz. 71) over Jacoba: ‘Seyde my oock, dat sy sich aan Piccart verlooft
had om dat boos was, dat Wynbergen in syne vryagie verslapte.’
+ [krit] vs. 54 seid' K.b.: sprack - vs. 65 Stadts K.b.: 's Stadts - vs. 79 en K.b.: in
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Soo dat de Landhuijs-vrouw, met onverdient onthael,
90 Den logenaer vergund' een vrolick middaghmael,
En groene Wandeling door Tuijnen, Parck en Dreven.
Die dagh most langer zijn: maer kost geen licht meer geven.
Soo socht ick Amersfoord, en vond het, half bij nacht.
Ouw' vriendschap heeft mij vroegh op Stoutenburg gebracht,
95 En in haer' eenigheid des Heeren Nicht doen groeten.
In Sté geluckte mij het Meesterlick ontmoeten
Van die aen Nimmerdorr sijn meesterstuck gewrocht
En Doolombergh in 'tsand aen 't groeijen heeft gebrocht,
En mij door dorr en groen den Dagh gekortt met praten.
100
Door d'allerbreedste Straet van d'allerbreedste Straten,
Die van voor Amersfoord tot byde Bilt belendt,
Hebb ick mij 's anderdaeghs zuydwestelick gewendt,
En Uijtrecht aen gedaen. Oud Uijtrecht en jong Uijtrecht,
Daer steedsche sinlyckheit soo veel, soo keurlick, uijt recht,
105 Dat, quam de goede Paus t'herleven in sijn' stadt,
Hij wenschten aen syn Huijs veel Pauselijcker schatt
Veel cierlicker besteedt, om soo veel' schoone Wijcken
In aensien van gebouw, ten minsten, niet te wijcken.
Door tweemael Kercken-plicht en overtollicheid
110 Van allerhand' onthael en Schades soet geleid,
En Schuermans onderhoud, voll zedigh overleggen,
En oude Voetsius noch kloeck geschrijf en seggen,
Ontworsteld' ick die Stadt, die 'ck altoos noo verlaet,
En door de Weipoort heen (arm Leiden, werdt niet quaed,
115 Uw quaed vermydden ick, en meen 't mij wel te voegen)
Naeckt' ick mijn' lieve Vliet, en liet mij 'snachts genoeghen
Met Hofwijcks klein verblijf, en met den Haegh daerna,
Die 'ck altoos, waer ick loop, vind' sonder wederga.
fin(itum) Hofwijck 1. Dec.

+ [krit] vs. 94 Jacob de Bye was heer van Stoutenburg, van welke heerlijkheid Jan Franken,
de bekende knecht van Oldenbarneveldt, in 1651 schout was. (Mededeeling van den Heer
W.F.N. van Rootselaar, archivaris van Amersfoort.) - vs. 95 Misschien Abraha de Bye, de
nicht, die in 1648 onder de voogdij kwam van Jacob de Bye. (Mededeeling van Mr. P.A.J.
van den Brandeler te Zutphen.) - vs. 96 Everard Meyster woonde op het buiten Nimmerdor
bij Amersfoort en liet dicht bij zijn buitengoed den Doolom-berg aanleggen. Hij was het,
die in 1661 de groote kei in Amersfoort liet slepen, waar men ze in 1674 onder den grond
werkte. Meyster was gehuwd niet Agatha Schaap van den Dam. Hij heeft eenige
tooneelstukken en bundels verzen uitgegeven; voor één daarvan schreef H. een lofdicht. (Zie
over hem W.F.N. van Rootselaar in De Amersfoortsche Courant van 1896 en in de Katholieke
Illustratie, 1896, blz. 318, 319.)
+ [krit] vs. 110 De Schade's waren eene uitgebreide Utrechtsche familie. - vs. 112 Zie over
Voetius, dl. IV, 241. - vs. 114 In 1669 woedde de pest heviger dan ooit te Leiden; in het
begin van November waren er van de 4 burgemeesters 3 aan de ziekte gestorven.
+ [krit] vs. 103 jong K.b.: niew - vs. 110 geleid K.b.: beleid
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Sur les compliments1).
Ie ne sçaij si nommer je l'ose,
Le crime des complimenteurs:
Ceux qui de rien font quelque chose,
Ne font ils pas les Createurs?

Autre2).
Escouttez ce que je propose
De Messieurs les Complimenteurs;
Ie dis qu'ils ne sont autre chose
Que de tres-accomplis menteurs.

Ians onthael3)+.
Ick vond Ian op sijn Huijs te landwaerd; en hem docht,
't Waer reden dat hij mij een' Rhijnschen Roemer brocht.
Hij sagh mij warm, en zeid': Hij hadd een Paerd doen salen,
Om uijt de naeste Stadt een' versche Fless te halen.
5 De Sonn schoot nederwaerts, en 't duerde meer als 'tsouw;
Ick badd hem om verlof: hij hiel mij bij de mouw:
Ick zeide, 't hoeft geen wijn te wesen, laet het Bier zijn.
Neen, riep hij, hebt geduld, de Knecht sal dat'lick hier zijn.
Nu is hij lang half wegh, nu is hij ruijm in Sté,
10 Nu opde wederkomst: ick hoor hem all, daer mé.
't Was waer, hij hoorden hem: de Knecht quam mij ontbinden,
En riep, mijn Heer, ick kan den Toom van 'tPaerd niet vinden.
14. Dec.

Lang leven4).
Dit 's een geheim, Dirck, houdt het still:
'k Sal soo lang leven als ick will;
En, soeckt ghij oock soo lang te leven,
Ick sal u Pill noch Drancken geven,
5 Maer een Recept die vast gaen sal:
Wilt all dat God will; daer is 't all.
19. Dec.
1) Het versje heeft geen jaartal, maar de onderteekening: eod.
2) Het versje staat op hetzelfde blad als het vorige en heeft dezelfde onderteekening. Onderaan
staat de eerste versregel van het volgende vers.
3) K.b., II, 314.
+ [krit] vs. 11 K.b.: Hy hoorden hem; 't was waer
4) K.b., II, 314.
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Neels rouw5).
Neel is haer Liefste quijt, en maeckt een groot geklater
Van een' geveinsden rouw: en huijlts' haer selven droogh,

5) K.b., II, 313.
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Een traentjen uijt het een, een uyt het ander oogh
Gelijcken sich, bey valsch, recht als twee dropp'len water.
22. Dec.

Aen Ian1)+.
Uw hert light op uw' Tong,
En, Ian, dat dunckt u prijsselick,
Maer, waert ghij wat min jong,
Gelijck ghij stadigh werdt,
5 Uw' Tong laegh in uw Hert,
En, Ian, dat waer meer wijsselick.
22. Dec.

Milde Claes2).
Claes heeft sijn' kind'ren uijtgetrouwt,
En ijeder een in Goed en Goud
Soo ryckelijcken deel gegeven
Dat Claes met ongemack moet leven
5 Van 'tweinigh dat hij over houdt.
Sij sitten warm, hij in 'tbenouwen:
Heet dat sijn' kinderen uyt te trouwen?
Het is sijn selven uijt getrouwt.
23. Dec.

Aen een' vriend3)+.
Het is waerachtigh, Heer, men magh uw Huijs wel houwen
Voor een der cierlixte van 's Gravenhaegs gebouwen:
Maer, segt men in de buert, 'theeft een groot ongemack;
Het leckt en reghent'er gedurigh door het Dack.
25. Dec.

Aen Andries4).
1)
+
2)
3)
+
4)

K.b., II, 313.
[krit] Bij vs. 6 in marg.: Ecclesiast. 21.29.
K.b., II, 313.
K.b., II, 313.
[krit] Bij vs. 4 in marg.: Prou. 19.13.
vs. 4 eerst: Braght ghij m' in 'teind om hals
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Swijght van de soeticheit, Andries, van uw' Gedichten;
Mijn' Gall en dientse niet; die soeck ick te doen swichten;
En over-soet maeckt Gall, en Gall ontroert mijn hert,
Dat op uw' soeticheit voor eerst ontsteken werdt,
5 En dan op alle soet gebeten. Laet mij leven,
Vergaeft ghij mij in 'teind, hoe sou men 't u vergeven.
26. Dec.

Aen een' vriend5)+.
't Is goed volck, seght ghij, Heer, die op uw' Camer wachten,
Uw' Keucken en uw' Stall;

5) K.b., II, 312, met den titel: Aen een' Heer.
+ [krit] vs. 1 Heer K.b.: Vriend
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Maer dat en is 't niet all:
't Zijn Menschen, zijn 't niet? jae 't. Soo moetgh'er u voor wachten.
30. Dec.

Aen Dirck1)+.
Dirck, zijt ghij wereld-wijs? dat scheelt niet veel van sott:
Ten minsten keur ick u een groote Geck voor God.
eod.

[1670]
Comedien2).
Verbiedt men oud en jong Comedien te sien,
Soo moghtmense met een de Wereld wel verbien.
Of, soo m' haer 'tleven gunt, behoortmen last te geven,
Dat elck met d'oogen toe, of 's nachts alleen moet leven.
3. Ian.

Aen den schilder Lelye tot Londen met mijn' Zee-straet3).
Towards the Sea-side ev'rie daij
Our People followeth this new waij.
See what both Loue and Art can doe.
Here the new Waij doth follow you.
Wat dunckt u dan van 'toverlegh4)
Van onsen Schevelingsche Wegh?
Eerst liep hij maer van hier aen 'tStrand;
Nu loopt hij tot in Engeland.
4. Ian.

+
1)
+
2)
3)

[krit] Bij vs. 4 in marg.: Math. 10.17.
K.b., II, 312.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: 1. Cor. 3.19.
K.b., II, 314.
K.b., II, 312, met den titel: Aen een' Vriend in Engeland, met mijn' Zeestraet. Het HS. is bij
de Korenbloemen.
Peter Lely (1618-1680) was een zoon van Johan van der Faes, gez. Lely, kapitein in dienst
der Staten, en Migael van Vliet. Waarschijnlijk is hij te Soest geboren. Hij leerde schilderen
onder De Grebber te Haarlem en ging in 1641 met Willem II over naar Engeland, waar hij
bleef. Hij schilderde o.a. Karel I in de gevangenis, Olivier Cromwell en de schoonheden van
het hof van Karel II, bij wien hij zeer in de gunst stond. In 1679 werd hij in den adelstand
verheven.
4) K.b., II, 312.
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Verliefde Claes5).
Claes, die ten ooren toe in 't Minne-garen stack,
Viel Politikelyck aen 't jammeren, en sprack,

5) K.b., II, 312. Ook in klad, dat aldus luidt:
claesens klacht.

5

Claes, die ten ooren toe in 'tMinne-mallen stack,
Viel eens geleerdelyck aen 't mijmeren, en sprack,
O Schouth en Schepenen, dien Stads recht is bevolen,
Ick miss mijn hert; en Trijn, Trijn heeft het mij gestolen,
En daer 's geen Recht in 'tLand daer arme Claes in woont:
O, wijsen van eertyds, wel seid' men [in] uw' Scholen,
De kleine dieverij wordt met de dood beloont,
De groote veeltyds of vergeven of gekroont.
6. Ian.
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O Schouth en Schepenen, dien 't Wett-Boeck is bevolen,
Wel seghtmen wijsselick in Kercken en in Scholen,
5 De kleine Dieven helpt de scherpe Straff van kant,
De groote raken vrij. Maey heeft mijn hert gestolen,
Maey, Maey, die diefsche Maeij; en daer 's geen recht in 'tLand.
7. Ian.

Voorsichtighe Dirck1)+.
Dirck lijdt geen water in sijn' Wijn:
Daer moet een' swaere reden zijn
Waerom hij 't noijt en heeft geleden.
't Is, seght hij (siet, hoe swaer'en reden)
5 Om dat de Mensch op 'tslippen staet,
Als 'twater op de lippen staet.
27. Ian.

[Ie m'estonne comme on s'estonne]
Ie m'estonne comme on s'estonne
D'Anne et de son beau raisonner;
Car quand on croid qu' Anne raisonne
Anne ne faict que resonner.
30. Ian.

Gods dienst2).
Wat dingh magh Gods-dienst zyn? ter Kerck gaen, hooren preken,
En bidden om ontslagh van schulden en gebreken?
't Gelijckt de waerheit wat, en 'tvolck gelooft het: maer
'k Ben oock van 'tVolck, en dus bewijs ick het niet waer.
5 Die God dient, doet God' ijet dat God dient: maer in 'tmidden
Van allerley gebreck en doen wij niet als bidden.
Wat lightmen sich en houdt of eischen geven waer,
En wat dienst trecktmen van een' biddend' Bedelaer?
Of light de dienst in 'tOor, en dien ick God, met hooren
10 Wat hem gevallen magh, en wat hem kan verstooren?
Wien dient dat meer als mij? wat komt een' vader toe,
+ [krit] vs. 7 die K.b.: de
1) K.b., II, 313.
+ [krit] vs. 5 'tslippen K.b.: 't glippen
2) K.b., I, 68.
Onder het vers staat: Θρησκε α κα αρ κα
μ αντος παρ τ
ε κα πατρ α τη
στ ν, πισ πτεσ αι ρ ανο ς κα χ ρας ν τ
λ ψει αυτ ν, σπιλον αυτ ν
τηρε ν π το κ σμου. Iacob. 1.27.
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Is dan de Kerck noch nutt noch noodigh? wel ter degen:
En Godsdienst gaet'er om, daer aen God is gelegen:
Men looft en danckt'er God; beid', ongetwijffelt, wel,
Want beid' in lof en danck voldoetmen syn bevel.
Dat 's Gods-dienst in Gods Kerck; men denckt en spreeckt en singt het:
Als 'tdanckbaer hert ontluijckt, soo juycht het en soo springt het,
En seggen wordt gesang, gesang van Stemmicheit,
En veler herten een' gemeen' eenstemmicheit.
Doet noch een' dienst daer bij, die God' en menschen lief is,
Dienst, sonder welcken dienst elck Christen mensch een dief is,
Een' handgift in Gods Bors, naer yeders moet of macht,
Den armen te geval; de Kerck-plicht is volbracht.
Maer is de Gods dienst uijt? Ick sieder die 't soo wegen,
En meenen allen plicht met Kerck-gang af te plegen:
Maer 'tis niet halver wegh, jae 'tis geen thiende deel,
En, zeid' ick 'thondertste van hondert, 'twaer te veel.
Die in 'tSchool schrijven leert, heeft buijten 'tSchool te schrijven,
Of 'tschrijven inde School waer vruchteloos bedrijven,
En 'twordt vergeefsch geleert dat noijt gepleeght en wordt.
Waerin dat plegen staet, begreep ick wel in 'tkort:
Maer die het best begreep in heilicheit van woorden,
Die 'tnutt waer dat wij staegh in hert en Ooren hoorden,
Was een Gods afgesant, en heeft het dus beduijdt:
Leent Oor en Hert, en lett hoe krachtelick het luydt.
6. Feb. absol(utum).

Aenden schilder van een' geblanckette1).
Ghij mooghts' uijtschilderen, ghij kloeckste van het Land,
Ghij mooght'er met het best van uw' Pinceelen bij zijn:
All wat ghij maecken kunt en sal niet als Copij zijn;
Het rechte Principael is van haer' eigen hand.
11. Feb.

Aen ledighe Ian2)+.
Altyd luij, altijd leegh, geen doen, geen onderwinden,
Geen' oeffening van geest
Als 'tmesten van een' Beest?
Wat guntgh' hem ruijmte, Ian, die'r geen' en hoort te vinden!
eod.

1) K.b., II, 311.
2) K.b., II, 311.
+ [krit] Bij vs. 4 in marg.: Eph. 4.27.
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Overschatting3).
Ick haet de Schatting niet; 'tLand isser aen gelegen:
'k Haet d'oneenpaericheit die'r in bedreven wordt.

3) K.b., II, 312.
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Siet voor u, Luij te roer; op onrecht volght geen zegen:
Indien mij recht geschiet, soo doet ghij 'tLand te kort.
12. Feb.

Op niew Haegsche comedianten1).
Preeckt Camerspelen uijt, en Farcen arger slagh:
't Werdt wijsselick bestraft, all deed't ghij all den dagh:
Maer keert de roede eens om; wat dunckt u, zielen-sorgers:
Eerst was 't de Vreemdeling; nu doen 't uw' eigen Borgers.
24. Feb.

Illustri Annae Mariae a Schurman

5

10

15

20

αυτ ν γιν σκειν2)+.

Ergo dies venit, quâ te sibi Rhenus ademptam,
Amstelis adscriptam te videt unda sibi?
Ergo, ubi splendebas, etiam sub nube videri
Desinis, et Sole est Urbs viduata suo?
Urbs antiqua, diu tantâ te Ciue superba,
Vivit, et hoc tactum vulnere pectus habet?
Hei mihi, quid causae est? quâ te mercede vetusto
Tollis, et ignoto tradis, Amica, Lari?
Quo tandem, quid passa, ruis, quae forte fugarunt
Spectra? quis a nobis horror abesse iubet?
Quaero, quis a nobis? nam quos ibi deseris, horum
Et Bataui certe pars quotacumque sumus.
Una salus quam sectamur, communia Sacra,
Una Deum versus vota, paresque viae.
Quas sequeris, bene pasta, dapes? quae toxica nostras
Infecere? quibus noxia vina damus?
Hactenus unanimi nobiscum laeta Sijnaxi
Interes, et socias tendis ad astra manus:
Quo Praetore nigrum Theta praefigere nobis
Ausa, reos Fratres quo praeitore facis?
Voetius hoc meruit? cuius de lacte Puella
Creuisti summis aequiparanda Viris?

+ [krit] vs. 4 ghij K.b.: men
1) Reeds in 1662 speelde Jean Baptist van Fornenburgh met zijn troep in Den Haag; eerst in
1678 echter kwam er een vast tooneel.
2) Ook in klad met den datum.
Anna Maria van Schurman had zich bij de Labadisten aangesloten. In het begin van 1670
verhuisde zij van Utrecht naar Amsterdam en, daar zij geene geschikte woonplaats kon
vinden, nam zij haar intrek bij Labadie zelf, wat tot allerlei praatjes aanleiding gaf en tot een
aantal waarschuwingen van hare vrienden. Anna Maria is later Labadie (1610-1673) naar
Herford en Altona gevolgd en den 4den Mei 1678 te Wiewerd in Friesland op 71jarigen
ouderdom gestorven.
+ [krit] vs. 12 Et klad eerst eveneens, dan: Pars - pars quotacumque klad eerst eveneens, dan:
non inhonora - vs. 16 quibus klad: cui - vs. 19 Praetore klad eerst: suadente
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Hoc tua Trajectum? hoc tanto fulgore coruscae
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Grandis Athenaei, caetera turba, faces?
25 Nec venit in mentem, quoties de Fontibus illis
Tota salutiferis pota redîris aquis?
Haec meritis merces? haec gratia fertur? ab horum
Sedisti toties pendula voce Virûm?
Hosce Magistello potis es mutare Magistros,
30
Facta peregrini serua supercilij?
Hic tibi de Coelo cecidit Cato tertius? huius
Dignaris ferulae supposuisse manum?
Hiccine (nam nostras monstri hoc quoque perculit aures)
Aere tuo grauior dignus abire domum?
35 Rhene, retro propera: fiunt quae credere nolim,
Ni Fontes videam te repetisse tuos.
Anna, Dei dono, Patriae decus, Orbis, ad Ortum,
Orbis, ad Occasum, non novus Anna stupor,
Virgo sacras inter, sed cui non ulla Sacrarum
40
Vel par ingenio, vel pietate prior,
Anna (quis ignorat?) omni vernacula Terrae,
Cuius ab uno omnis ore loquela sonat,
Cuius ab uno omnis calamo variante character
Nascitur, Hebraeus quem stupet esse suum,
45 Roma suum, Graji, Aethiopes, Arabesque Syrique,
Notaque vix alijs nomine turba suum;
Anna, cui diuina diu mysteria longus
Pandit et a tenerâ virginitate labor,
Pandit et humanas quas qui gustauerit Artes
50
Inter magna Virum nomina censueris,
Anna, cui non ulla suas praeconia laudes
Aequârint; illa, heu! illa (referre piget)
Excidit Anna sibi; sese nescire videri
Gestit, et ignaras inter habere locum.
55 Post se surda latet; nec amicos multa monentes
Audit ad indigni transfuga castra Ducis.
Impare congressu obscuris sociata puellis,
Impare tironum subdita sorte iugo.
Hic de Schurmanna fastu demente triumphum
60
Ducis, et esse aliquid credis, Aselle bipes.
Nempe quid aggressus? pietatem infundere sanctae
Virgini? at, o infusor, te magis illa pia est:
Doctrinae dotes, veterum reserare Sophorum
Dogmata? at, o Doctor, te magis illa sapit.
65 Omnia perspexit, nisi te, Vertumne, sub illa

+ [krit] vs. 35 nolim klad eerst: possim - vs. 36 Ni klad eerst: Si - vs. 42 ab klad: in - vs. 51
suas klad eerst eveneens, dan: pares - vs. 52 Aequârint klad eerst eveneens, dan: Inueniant
Andere lezingen in het klad: Praestiterint en Exponant
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Nescio quâ tandem qui pietate lates.
Exue personam: refert qui veneris hospes
Discere, quâ Sinon arte, vel ingenio.
Si quae vicinis, te autore, tragoedia mota est,
Te duce nos inter coepta vel est, vel erit;
Exi de populo, cuius concordia semper
Et fuit, et semper murus ahenus erit;
Exi, turbo nocens, exi vulpecula vafri
Splenis, et a nostris finibus esto procul.
Pace frui per te liceat, quam sanguine partam
Charum, dante Deo, Belgica pignus habet.
Nil agitat Bellona foris: ciuilia dudum
Nescimus pridem nata duella domi.
Mitte novas, peregrine, faces inferre Batauis;
Desine cognatas dissociare domos;
Desine prole bonâ moestos orbare parentes,
Desine prisca tuis Sacra novare Sacris;
Tranquillis uti liceat arisque focisque,
Unanimisque uni reddere vota Deo.
Absit in ardentis Natae pietate superba
Debitus ut Matri frigeat alter amor:
Vota Deo est? facile est ut idem sit utrique Parenti;
Quaeque foris pia, non hoc nequit esse domi.
Nil opus est, nove Mijsta, novos te pandere ludos,
Nil te foemineo, Galle, praeesse gregi.
Redde cuique suas, o non Hieronijme, Paulas;
Tuta cuique suae cura sit Eustochij.
Quo feror a cursu? quo me ratis avehit? una
De te praecipuum dicere, Virgo, fuit.
De grege non simili, non te, clarissima, digno
Autor ut exires esse libens volui.
Exi tute libens, submissaque fascibus ire
Despice submissos quos decet ire tuis.
Quisquis is est, vacuâ regnet fanaticus aulâ;
Schurmannae imperium vendicet Anna sibi.
Te rege, te pia, te prudens; tu gloria sexûs
Esse tuis, quod eras, perge sub auspicijs.
Hoc ratio monet, hoc qui te Constanter amicus
Quo colit affectu, quo veneratur, amat.
Hag. 28. Feb.

Aen Andries1).
Zyt gh' een uytnemend Mann, Andries, gelijck ick hoor
Veeltyds van u gewagen;

+ [krit] vs. 69 te autore eerst: duce te - vs. 85 in klad: ab
1) K.b., II, 312.
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Blijft wat van mijn Comptoor;
'k Magh geen uijtnemend volck ontrent mijn' Cass verdragen.
3. Mart.

Vrouwen aerd1).
Siet voor u, en onthoudt, zei mij een noblen Baes,
Dat meestendeel een Vrouw een' Sess werpt, of een Aes.
4. Mart.

Kelder siecken2)+.
Is 't yemand onbekent, ick weet waer 't dat gesinn schort,
En waerom dat het noijt te deeg genesen kan:
All wat de Doctor heelt, ontheelen Glas en Kann;
Men stortt'er staegh weer in, om datm'er staegh weer in stort.
8. Mart.

Aende ieugd3)+.
Besteedt den dieren tijd
Van Dagen en van Nachten,
Terwijl ghij in uw' krachten
En onversleten zijt.
5 Het schijnt, jong en ervaeren
En is niet wel te paeren;
Maer 'tis een valsche schijn:
Men kan wel jong van jaren
En oud van uren zijn.
14. Mart.

Weer en weerwill4)++.
Het zij soo laet als 'twill, ick kan mij niet bepraten
1)
2)
+
3)
+
4)
+
+

K.b., II, 312.
K.b., II, 312, met den titel: Kelder Koortsen.
[krit] vs. 1 waer 't K.b.: wat
K.b., II, 283.
[krit] vs. 2 Van - van K.b.: By - by - vs. 6 is K.b.: zijn
K.b., I, 528.
[krit] Bij vs. 11 in marg.: Prou. 26. 14.
[krit] vs. 4 spreeckt K.b.: seght
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Om doot te wesen, en mijn dagh-werck te verlaten;
Ick schiet de vodden uijt die 'ck smergens heb gelaen;
Maer 'tgaet soo 't Spreeckwoord spreeckt, noo doen is oock gedaen;
5 Ick gae schoorvoetende daer and're na toe loopen
En, waer 'tmet geld te doen, 'k socht slapen af te koopen.
'tZij weer soo laet als 'twill, en soo veel daghs als 'tkan,
Ick, die geen' rust en socht, ick noch de selve Mann,
Ligg nagel-vast aen 'tbedd: wegh wind-As-touw en dreggen;
10 Daer is geen tillen aen. Wel moght de Wijse seggen,
Men wentelt als een' Deur die op haer' hengsels draeijt:
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Van boven schijntmen loss, van ond'ren aengenaijt.
Weerhanen zijn te slecht; best schijn ick te gelijcken
De Naelde van stomm Stael die w' aenden Zeil-steen strijcken,
En doense met geweld nu trouwen aen het Zuyd,
Nu hijlicken aen 't Noord; strax is sij hier de Bruijd,
Strax daer in overspel, en datse meest beminden,
Is, datse nu meest haett. Wie kan wat redens vinden,
Waerom de laeste Echt haer' liefste wesen sou:
En wie verheugt sich oijt in een gedwongen Trouw?
Men soeck' het inden Steen; het is de moeijte waerdigh:
In mij is 't Menschen-mall, die, altoos wederaerdigh,
In Stroom en tegen wind den oorber tegen gaen,
Slaen all 'tgeboden af en all 'tverboden aen:
Op, op dan, segg ick mij, het is hoogh dagh: en hoe?
Die niet aen 'tleven will, schijnt, is sijn leven moe:
Te Bedd' oock, 't is lang nacht, en leert het leven derven:
Die daer niet aen en will, schijnt noijt te willen sterven.
Maer 'tis gedwongen ernst; 'ksegg dat ick seggen moet,
En doe noo wat ick segg. En, gaen w' all' op dien voet,
(En alle gaen w'er op) wat sal 't in 'teinde wesen,
Als w' uijt den langen slaep ontwakende, verresen,
Op 'tslaen van Gods Basuijn, ten Bedd' uijt (uyt der aerd)
Geroepen sullen zijn? Sal daer noch Menschen aerd
Gods will of wederwill bestaen te wederstreven?
Schrickt, Boose, voor 't Verderf, wenscht, Vrome, naer het leven;
Daer sal geen keur zijn van te vroegh of van te laet,
Als yeder na verdienst sal hooren KOMT, of GAET.
28. Mart.

Kent u1)+++.
Hoe klein is Mier en Zier, sien ickse tegens mij!
Sien ick mij tegens haer, hoe groot ben ick 'er bij!
Wat ben ick voor een Pop, sien ick een' walvisch drijven,
Hoe veel' en gaender niet in syn lijf van mijn' lijven.
5 Wat is hy by syn' Zee? een gruijs van grondeling.
Wat zijn die zee en land te samen voor een dingh,
Wat zijn de Berghen, die tot in de wolcken steken,
Als dun stof op den grond, niet waerd om af te spreken.

+ [krit] Bij vs. 38 in marg.: Math. 25.34. et 41.
+ [krit] vs. 12 ond'ren aengenaijet K.b.: onderen genaeyt - vs. 17 in K.b.: in 't - vs. 29
gedwongen K.b.: gedrongen
1) K.b., I, 558.
+ [krit] Bij vs 1 in K.b. in marg: Magnitudo non habet certum modum: comparatio illam tollit
aut deprimit. Sen. ep. 47.
+ [krit] Onder het vers: Eccl. 1. 16, 17. Quae est anima mea in tam immensa Creatura.
+ [krit] vs. 1 tegens K.b.: neffens - vs. 2 ben K.b.: schijn
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Wat is de Heele kloot van all dat natt en droogh?
10 Een schier onsienlyck punt by 's Werelds helder oogh.
Wat is dat oogh bij 'trond daer 't vier en twintich stonden
Ter loops in besigh is? wat 's dat rond by de ronden
Die 'tsluijten als een Nest van Doosen sonder end?
Die syn' gedachten aen sulck steigeren gewent,
15 Hoe kan hij minder doen, als met verlegen schaemte
De nietticheden van het ydele geraemte
Daer in sijn' ziele woont ootmoedigh overslaen,
En uijt het kleinste tot het grootste wesen gaen,
Gods onbegryplickheit? Ick weet geen' stercker reden
20 Om opgeblasen waen te pletteren te treden.
29. Mart.

Grafschrift1).
Ians malle geraemt light hier onder te droogen.
Waer schickt ghij de Geest sal zijn henen gevlogen?
Hy is overleden den eersten April;
Dan schicktmen de Gecken all waer men will.
2. Apr.

Aen een' vriendinne met mijn' Zeestraet2).
Ghij tradt mijn Hofwijck om, in spijt van 't zeere beentie,
En 'tkosten u somtijds een hijghjen en een steentje;
Maer lust en ijver won 't. Zijt ghij schier uijtgerust?
Hier 's niewen yver, werck, en stoff voor niewen lust.
5 Dan schrickt niet; daer en is noch hygen aen noch steênen,
't Is sachte wandeling; men doetse sonder beenen;
En, soo gh' een' enckel' uer still sitten kont, of twee,
Ghij raeckt van uijt den Haegh tot Schevening aen zee.
Iae, lust u onderweegh wat praets, ghij hoeft geen' Ooren;
10 Leent m' uw' schoon' Oogen maer, ghij sulter mij door hooren.
6. Apr.

Tot God3).
Mijn' Sonden die ick kenn verdoem ick elck om 'tseerste,
Die 'ck niet en kenn, o God, vergeeftse neffens d'eerste.
7. Apr.
1) K.b., II, 476.
2) K.b., II, 476. In het HS. was de titel eerst: Ioff. Victoria Bartolotti vandem Heuvel (zie blz.
278), doch dit werd doorgeschrapt.
3) K.b., II, 476.
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(Fritsens paerd)4).
Frits noemt sijn Paerd een Luijpaerd,
Om dat het, Luijpaerds wijs, gemarmert is van vell.

4) K.b., II, 477. Zonder titel in het HS.
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Mij dunckt hij noemt het wel;
't Is wisselijck een luij Paerd.
eod.

[Viderat in somnis aurum Beuningius heros]
Viderat in somnis aurum Beuningius heros1)
Hoc olim dominos deposuisse solo.
Nec mora, praegnantis iubet iri in viscera terrae,
Magnificae pretium quae paritura domus.
5 Ut nihil inventum est, agedum, bone, dixit, agelle,
Quando domus fieri non potes, hortus eris.
30. May.

Ad ill.mum baronem de Lisola, legatum caesareum2).
Ergo quod intrîsti, per me licet, exede: quando
Sponte meus lector factus es, esto meus.
Summe vir, at, fidi monitum nisi spernis amici,
Cogita, et hoc animo saepe revolve legens;
5 Caesare quid faciam, si me resciuerit istis
Perdere vota sibi tempora quisquilijs?
Hofwijck 8. Iun.

+ [krit] vs. 4 't Is wisselijck K.b.: Want seker 't is
1) Sedert 1668 was Van Beuningen bezig met het bouwen van een huis in Den Haag. Hij ‘seems
a little fond of the care of it’, schreef Temple den 3den Mei 1669 aan Arlington, zoo zeer
zelfs, dat hij bezwaar maakte aan De Witt's verzoek te voldoen om naar Engeland te gaan.
(Vgl. Fruin's Aanteekeningen op Droste's Overblyfsels van geheugchenis, blz. 524.) Misschien
geeft dit versje de oplossing van het gedrag van den zonderling. Zie over dat huis op 22 Nov.
1680.
2) François Paul baron de Lisola (1613-1675) moest in 1638 zijn vaderland Frankrijk verlaten.
Hij trad in Oostenrijkschen dienst, werd in 1643 gezant in Engeland en later in Polen, Spanje
en Portugal. Lisola heeft de Fransche politiek zeer tegengewerkt.
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Aende beroemde ioffrouw Anna Maria Schurman3)+.
Belev' ick dan den dagh, dat ghij, den Rhijn ontnomen,
Den Amstel eigen zijt en willens t'huys gekomen?

3) Ook in klad met den datum en den titel: Aen de Doorluchte Ioff.w Anna Maria Schurman,
haer selfs te kennen. Boven aan het klad staat de datum: 10. Iun. In marg. staat: Uijt het
Latijnsch (zie blz. 298).
Het gedicht is, waarschijnlijk buiten weten van H., gedrukt met den titel: Sedige en
Sielroerende Aenspraecke aen Juff.r Anna Maria van Schurman, Om haer af te trecken van
Jan de Labadie, Van den Autheur selfs uyt sijn Latijnse in Nederduytse Rijm overgeset. t'
Amsteldam, By de Weduwe van Abraham vanden Burgh, Boeckverkoopster, enz., 1670.
Het Latijnsche gedicht is nog door iemand anders vertaald en uitgegeven onder den titel:
Heusche vermaaning, aan de Doorlugtige en Wel-Edele Juff.r Anna Maria van Schurman,
Om haar selven te kennen, en af te wijken van Jean de Labadie, Uyt het Latijn van de Ed.
Heer Constantin Huygens, Ridder, Heer van Zuylechem, op de selfde trant, vertaalt. In plano
in 2 kol. gedrukt. t' Amsterdam, by Abraham van Blancken, Boeckverkooper, enz., 1670.
+ [krit] vs. 1 dan den Aenspr.: dan dien
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En sietmen u niet meer, niet selver door een' wolck,
Daer ghij soo helder pleeght te blincken onder 'tvolck?
En mist die Stadt haer Sonn, die Stadt der oude Steden,
Die met uw' borgerschapp van over lang tot heden
Soo moedigh heeft gepronckt? en heeft die goede Stadt,
En heeftse sulcken wond in 't ingewand gehadt?
Wat reden, oh Vriendinn, wat voordeel magh u roeren,
En om een' niewen Thuys den ouden Thuys ontvoeren?
Waer heen met sulcken drift? wat leed is u gebeurt?
Wat grouwel, of wat spoock heeft u van ons gescheurt?
Ick vraegh, Van ons, met recht; want wy zijn ledematen,
En de geringste niet, van die ghij daer verlaten
Den rugg hebt toegewendt: deselve Salicheit
Bejaghen wij met haer; de wegh die daer toe leidt
Is haer en ons gemeen, en soo zijn ons' gebeden.
O ghij, bij ons soo langh, soo wel gevoedt, wat reden
Treckt uw' genegentheit naer bet're leckernij
Als die men t'onsent schaft? en wie vergiften wij?
Wien hebben wij fenijn in Wijn of Brood gegeven?
Tot noch toe hebt ghij u eendrachtelick begeven
Aen 't heiligh Mael met ons, met ons ten Hemel aen
Een allgemeen Gebed met vreughd op laten gaen.
Voor wien bekeurt gh'ons nu? wat Rechter kont ghij noemen
Die u gemachtight hebb' uw' Broed'ren te verdoemen?
Heeft Voetius dien danck verdient voor langhe moeyt,
Die u de goede melck, daer van ghij zijt gegroeyt
Tot grooter mannen waerd', van jongs heeft leeren drincken?
Heeft Uytrecht dat verdient, en alle die daer blincken
Als Hoogschool-fackelen in die geleerde Stadt?
En staet het u niet voor, hoe ghij van 'theilsaem natt
Uijt die fonteinen veel en menighmael gesogen
Doordrenckt en wel getoeft naer huys toe zijt getogen?
Is dit der mannen loon, wiens stichtelijcke tael
Uw' ooren soo verknocht aen haer beleeft onthael?
Kunt gh' om een meestertje van sulcke meesters scheiden,
En onder een vreemd oogh u sien voor Slave leiden?
Of souw dit mogelijck een derde Cato zijn,
Diens niewe wijsheit u ten Hemel uyt verschijn'?
Kunt ghij uw' waerde hand tot sulcken plack begeven?
Kunt ghy den Vreemdelingh van 'tonderhoud van leven
U eigen aengeerft (men schrickt het te verstaen)
Ten Land' uyt wel verrijckt naer huys toe laten gaen?
O Rhijn-stroom keert te rugg: wendt ghij u niet na boven,

+ [krit] vs. 7 moedigh klad eerst: cierlijck - vs. 10 Thuys ontvoeren Aenspr.: Thuyn ontroeren
- vs. 19 Treckt klad: Voert - vs. 25 wien klad: wie
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'Ksie dese wonderen onmog'lick om gelooven.
Die Anna, door Gods gunst, d'eer van haer Vaderland,
Die, all' de Wereld om, aen Oost en Wester kant,
Elck eens verwonderingh; die, onder de Gods eigen'
Van jongs Gods eigen' maeghd, maer daer sij all' voor neigen,
Die daer Gods eigen zijn, in Godvrucht en verstand;
Die Anna, diemen weet in aller luyden Land
Als ingeboreling een ijeders Tael te spreken;
Wiens wyd beroemde hand een ijeder een de streken
Der sijne baeren siet, Hebreew, Romein en Grieck,
En Moor, en Arabier, en Sijr, en and're, die 'ck
Aen velen onbekent van name derv gelooven;
Die Anna, die van jongs het hoogh geheim van boven
Met langen arbeid heeft doorkropen en betracht,
Die all het Wereld-wijs, daerom men mannen acht,
En groote mannen noemt, te boven is gekomen,
Die Anna, dien geen lof uyt allen lof genomen
Haer' waerd' opwegen kan; die Anna, die (ah mij!)
Ontvalt haer eigen selfs, en houdt sich als niet Sij;
Will met d'onkundighe gelijck gerekent wesen,
Schuylt achter sich als doof; en 'thertelijck belesen
Van Vrienden roert haer niet: S'is tot een' vreemde Vaen,
Een' haers onwaerdighe, van d'onse door gegaen.
Daer sitt sij onder 'tjock, en buyght den hals ter aerde,
Met niewe Leerlingen van onberoemder waerde.
Daer voert ghij uwen roem van Schurman, trots en fier,
Twee-voetigh Eseltjen, en daer vermeetgh'u schier
Wat sonderlings te zijn. Maer waer is 't datgh' op siet, en
Wat meent ghij? onse maeghd de Godvrucht in te gieten?
O gieter, S'is seer veel Godvruchtiger als ghij.
Wat d'oude wetenschapp en wat de niewe zij?
Schoolmeester, 'tis te laet; S'is meer in al's geslepen
Dan ghij se slijpen kunt. S'heeft alle ding begrepen,
Op u na, Weerhaen; u, die daer verholen gaet
Ick weet niet onder wat Godvruchticheits gelaet.
Treckt eens dat masker af: ons isser aen gelegen,
Watm' aen u voor een slagh van Luypaerd heeft gekregen.
Hebt gh' een Treurendigh Spel in onse Landen voor,
Soo gh' in veel' andere gerockt hebt, maeckt u door,
En gaet verr van een Volck, dien, tegen alle vreesen,
Sijn' Eendracht is, en oijt een kop're muer sal wesen.
Gaet, roervinck, en gaet uijt, geslepen Voss, gaet veer
Van onse kusten, en verschijnter nemmer weer:

+ [krit] vs. 55 sijne Aenspr.: sijner - vs. 65 d'onkundighe Aenspr.: onkundige - vs. 72
Twee-voetigh klad: Twee-beenigh
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Laet ons met uw verlof de gulde vré genieten,
90 De diere Vré, die vrucht van soo veel bloed-vergieten,
Die, door des Hemels gunst, geluckigh Nederland
Gerustelick besitt voor sijn geliefste pand.
Van buyten roert 'er niet: daer w'eens te veel af wisten,
En kennen wij niet meer, de binnenlandsche twisten.
95 Still, stokebrand, en steeckt gheen' niewe vlammen aen,
Daer Holland weer af blaeck': schaemt u de hand te slaen
Aen Huysgesinnen lang en wel verwant t'ontroeren,
Aen goede kinderen droev' Ouderen t'ontvoeren,
Aen ouden kercken-dienst voor niewen, sonder nutt,
100 Te willen wisselen: Den Heer die ons beschutt
Laet ons gerustich en eenstemmich mogen eeren,
En vredigh in Gods Huys en in het ons' verkeeren.
Verr zij, dat Dochters trots en opgeblasen schijn
Van Godsdienst Moeder-mins verkoeling soude zijn.
105 Wie recht Godplichtigh is, het kan haer wel geschieden
Beid' Oud'ren haeren plicht gelijckelick te bieden:
Godvruchtigh buytens huys kan binnens huys met een
Niet laten soo te zijn. Daertoe en hoeftmen geen
Van uw niew School-bericht, niew Priester; noch ghij wetten
110 In 't Vrouw-hock, Franschen Haen, ons' meiskens voor te setten.
O Hieronymus in schaduw, en niet meer,
Geeft elck sijn' Paula en sijn' Paulas Dochter weer,
En gunt elck sijn bewind. Hoe raeck ick van mijn' streken,
Waer heeft mij 't Schip vervoert? V hadd ick aen te spreken,
115 V, mijn' doorluchte maeghd: V socht ick; met die hoop
Van V geluckelick te preken uyt den hoop
Diem' uws onwaerdigh kent: bestaet 'er uyt te scheiden,
En werdt niet geern geleidt van dien ghij hoort te leiden;
Laet hem sijn sott gesach tot sijnent, wie hij zij,
120 En houdt het hoogh gebied van Schurman Anna vrij:
Stiert, wijse, stiert u selfs; blijft d'eer, van alle Vrouwen
Haer' opper-eer te zijn, voor u alleen behouwen.
Soo raedt de Reden, soo die u, van ouds besint,
Standvastigh eere biedt, eerbiedelijck bemint.
Hag. 11. Iun.

Aen lichte Agnietje1).
Uw deugen of niet deugen
En prys of straff ick niet:

+ [krit] vs. 90 die Aenspr,: de - vs. 93 roert'er Aenspr.: vaerter - vs. 101 eeren Aenspr.: leren
- vs. 103 Dochters klad: 's Dochters - vs. 116 den Aenspr.: dien - vs. 118 dien klad en Aenspr.:
die
1) K.b., II, 477.
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Maer, waer ick Ioodsch, Agniet,
Ick soud uw vleesch niet meugen.
22. Iun.

(Jans verklaringh)1).
Mijn' Buerman, die een soet bruijn Diertjen in syn dienst heit,
Vraegd' ick onnooselyck, Is dat uw' Dienstmaegd, Ian?
Myn' Dienstmaegd? seid' hij soo, 'k weet daer soo veel niet van:
Maer, geeft ghij 't m' op mijn' eed, ick sweer het is mijn' Dienstmeit.
29. Iun.

(Dircks keur)2.
Men schreef, Trijn lagh in stervens nood,
En wouwse Dirck, haer mann, sien leven,
Hij most sich strax op wegh begeven:
Sien leven? zeid' hij, wegh: ick saghse liever dood.
6. Iul.

Aen eenen niewen borgemeester3).
Ick docht het Borgemeesterschapp
Was niemands werck in groote Steden,
Als luyden op den hoogsten trapp
Van deughd en wetenschapp getreden.
5 Dat docht ick: maer ick scheider van,
Nu ghij het kont bedienen, Ian.
15. Iul.

Uytvlucht4).
Andries most kennen of ontkennen:
't Was door geen' derden wegh t'ontgaen;
Aen 't liegen wild' hij niet gewennen,
De schuld was klaer, hij moster aen.
5 Noch en verloor hij sijn verstand niet:
De Rechter sprack met groote drift,
1)
2
3)
4)

K.b., II, 477. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 512. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 511.
K.b., II, 512, met den titel: Andries voor Recht.
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Kent of ontkent, is dat uw' hand niet?
Neen, seid' hij, Heer, 'tis maer mijn schrift.
15. Iul.

Donec gratus eram tibi. Hor. lib. 3. od. 9.
Hor.
Soo lang ick u behaegd' en om die blancke Borst
Geen liever jongeling sijn' armen leggen dorst,
Leefd' ick geluckigher als Heeren veeler landen.
Lyd.
Soo lang daer geen' en was, die u het hert dé branden
5 Meer als ick, Lydia, van hoogh beroemden naem,
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En Chloë wijcken most, verduijsterd' ick de faem
Van onse grootemoer oud' Ilia van Roomen.
Hor.
Die Chloe heeft mij nu in haer geweld bekomen,
Sy konstigh met de keel, sij meesters op de Luijt,
10 Soo dat ick geerne ging voor haer ten leven uijt,
Gund' haer den Hemel maer mijn sterven t'overleven.
Lyd.
De soete Calaïs heb ick mijn hert gegeven,
En hij het sijne mij; en wensch ick tweemael sterv',
Soo 'k vanden Hemel sijn lang leven maer verwerv'.
Hor.
15 Wat, of het oude vier tot mijnent quam t'ontfoncken,
En sloot ons in een jock van stael aen een gekloncken,
En Chloe wierd ontsegt, en Lydia ingehaelt?
Lyd.
All is 't dat Calaïs schoon als een' sterre straelt,
Ghij lichter zijt als Corck, en feller als de Baren
20 Van d'Adriasche zee; magh 'tluck mij wedervaren,
Dat ick weer uwe werd' en ghij werdt weder mijn,
'Kwensch met u levendigh en met u doodt te zijn.
17. Aug.

(De beste zijn menschen)1).
Die brave Prediker die op den Stoel na Wensch is,
Hoe moeyt mij, dat hij daer een Engel, hier een Mensch is!
11. Sept.

(Korte nachten langh leven)2).
Dat slapen in sijn Bed en doot in 'tGraf te leggen
Het selfde niet zijn is, is buijten wederseggen.
Die dan laet slapen gaet, siet wat hij voordeels heeft
En wat hij wakende veel' dooden overleeft.
eod.

+ [krit] vs. 9 meesters' eerst: kunstigh - vs. 17 ontsegt eerst: versett
1) K.b., II, 484. Zonder titel in het HS.
2) K.b., II, 484. Zonder titel in het HS.
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Dirck aen Trijn3).
De nacht schaft goeden raed, en trouwen heeft veel in,
Trijn, sei Dirck, met niet min als trouwen in sijn' sin:
Wat dunckt u, waer 't niet best dat wij niet ras en liepen,
En dat wij op de saeck malkandren wat besliepen?
eod.

Modes kracht4).
Lang had ick vruchteloos Dirck soecken te bekeeren
En t'sijner salicheit het vloecken af te leeren.
Het luckte niettemin, en endlick wierd ick 'twijs,
En seid' hem maer een woord, Men laet het te Parijs.
23. Sept.

3) K.b., II, 484, met den titel: Dircks voorraed.
4) K.b., II, 511.
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Op een boeck vande simpelen1)+.
Het Apothekers Boeck dat Ian heeft uijtgegeven
En is maer half volschreven.
Daer zijn geen' simpelen bekent, of 'tspreeckter van,
Maer niet een woord van Ian.
eod.

Griets ontlegg2).
Ick nam Griet geern eens voor, soo haer wel dienstigh waer,
Om dat sij laet, te doen, om dat sij doet te laten:
Voor nemen? seght sij, neen (en 'tis maer al te waer)
Dat 's veel te veel geschiet, niet meer daer af te praten.
eod.

(Matth. 7.5)3)+.
't Is waer, en 'tluydt schier als een logen:
Dirck siet veel scherper als een valck;
Hij siet een' splinter in mijn' Oogen,
En dat dwars door sijn' eighen balck.
5. Oct.

(Van klaer)4).
'k Had Claer geerne tegenwoordigh,
Waerse wat min tegen-woordigh.
10. Oct.

De heer vande Plaet verdroncken5).
d'Heer vande Plaet waer noch in 'tleven,
1)
+
2)
3)
+
4)
5)

K.b., II, 511.
[krit] vs. 4 Maer K.b.: En
K.b., II, 472. Het versje is in het HS. doorgeschrapt.
K.b., II, 472. Het HS. heeft geen titel.
[krit] vs. 4 sijn eighen K.b.: een' Eicken
K.b., II, 472. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 472.
Vgl. dl. IV, 153. Frans van Aerssen, heer van Plaet, was den 14den Nov. 1658 bij eene
schipbreuk omgekomen.
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Waer die Heer vande plaet gebleven.
eod.

(Op Teun)6)+.
Voor desen liet sich Ian vervoeren
In drincken, dobbelen en hoeren:
Nu is hij op de Caerten baen.
Is 't wel gedaen? men soud het seggen,
5 Maer beter is 't, 'twoord om te leggen,
En seggen, 'tis wel niet gedaen.
ult. (31) Oct.

6) K.b., II, 472, zonder titel in het HS.
+ [krit] vs. 1 Ian K.b.: Teun - vs. 3 de Caerten K.b.: een' beter - vs. 5 'twoord K.b.: 't blad
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[Accipe, Posteritas, quo, nostro sanior aevo]
Accipe, Posteritas, quo, nostro sanior aevo1),
Aeterni caueas accendere Numinis iram.
FATALIS INCENDII QUO A DIE II. AD IV. SEPTEMBR. ANNI CI I CLXVI
URBIS, INTRA MOENIA, PARS LONGE MAXIMA CONFLAGRAVIT HIC UBI
TANTAE CLADIS ORIGO PRIMUM EMICUIT HOC EIUS MOMUMENTUM PONI
CAROLUS II MAGNAE BRITANN. REX ET VNIVERSI ANGLIAE ORDINES SUI
SAECULI ET POSTERORUM INTERESSE CENSUERUNT.
Discite in aduersis, placatâ, Numinis irâ,
Nil desperantes audentius ire, Britanni.
URBE PENE TOTA UNIUS TRIDUI INCENDIO SIC EVERSA VIX UT STETISSE
VIDERETUR UNIUS QUADRIENNII INDUSTRIA SIC INSTAURATA UT DE FERE
LIGNEA LATERITIA PARTIM AC MARMOREA SURREXERIT CAROLUS II.
MAGNAE BRITAN. REX ET UNIVERSI ANGLIAE ORDINES UTRIUSQUE FATI
FACTIQUE MEMORIAM HOC IN MARMORE PERENNEM ESSE VOL.
Lignea consumpta es, surgis de marmore: tanti,
O bona, Phoenicem te perijsse fuit.

1) Dit en de 3 volgende versjes en de beide opschriften zijn op één blad geschreven en hebben
geen jaartal of datum. Vgl. blz. 101.
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Urbis an exustae clades, dubitabitur olim,
An restauratae gloria maior erat.

Ad violentos compotores.
Qui bibere inuitum tentat me cogere, frustra est:
Nec possis Asinum cogere, ni sitiat.
Lond. 18. Dec.

London1) +.
A la grande Cité,
Qui de nouueau se fonde,
Ajoustez I'M. et I'E;
Londe sera le Monde.
eod.

Voor-raed2).
Ick was nauw halver weegh van hoogen ouderdom,
En hong mijn' jonge le'en soo veel warm dexels om,
Dat veeltyds wierd gevraeght, wat of ick op mijn' jaeren
Veel anders docht te doen, om 'tlichaem te bewaeren?
5 Dan sal ick, gaf ick all' die vragers te verstaen,
Met all' u lacchen die soo niet en hebt gedaen.
Lond. 20/30. Dec.

Grafschrift van een jong uytnemend contrefeiter3) +.
Hier light een Schilder in, dien syne Meester-hand
In 'teerste bloeijen van syn' jaeren hielp van kant.
De Dood vond sich verbeent, als sulck een Man bleef leven,
Die 'tleven soo veel volcks behouden kost, of geven.
5 Haer ambacht lagh in d'ass, en sij scheen selver veegh;
Soo sorghde sij by tyds, en hielp hem uytte weegh.
eod.

1)
+
2)
3)
+

Het HS. is bij de Lat. gedichten.
[krit] In marg.: LemONDE.
K.b., II, 483.
K.b., II, 483.
[krit] vs. 3 als K.b.: soo
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Kerckgang4).
Dirck sagh een' Ruijter-wacht in een oud kerckje staen;
En riep, siet wat een' schand voor ons en ons' gebreken;
Men weet de Menschen schier niet na de Kerck te preken,
Hier sien wy d'er goed schick de Paerden henen gaen.
eod.

[Een machtigh Croon-heer mijner tyden]
Een machtigh Croon-heer mijner tyden5))
(Indien hij leefd', hij soud't belyden
Los als een ongeveinsde Baes)

4) K.b., II, 483.
5) Waarschijnlijk Hendrik IV.
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Quam aengereden door 'tgeraes,
5 Daer Schouth en dienaers Muer en Daken
Van menighte Bordeelen braken;
En riep, Coetsier, draef, repje wat,
En help mij door de lange Stadt,
Ick dien ten eersten thuijs te wesen.
10 Heeft elck Bordeel dat lot te vreesen,
Draef, draef, dat ick het weeren magh,
Mijn Huijs is van den grootsten slagh.
Ib. 21/31. Dec.

[1671]
(Annas vonnis)1).
Een paer ouw' Boeven dat Susann' had ondernomen
Wierd wel te recht gestraft, meent Anna, soo men leest:
Maer, seght sij, soo 't een jong paer boeven waer geweest,
De saeck en waer voor 't Recht haer leven niet gekomen.
Ib. 4. Ian.

(Straet-gerucht)2).
Drij Vrouwen maken een volle merckt.
'T is waer, seght Herman, en wel gemerckt:
Maer bij drij vrouwen doet eens de mijn',
Het sal een' loutere Kermis zijn.
Lond. 4. Ian.

Galg-schrift3).
Een seer voorsichtigh Man ten einde van syn leven
Heeft hier den geest gegeven.
Hij wouw niet na de Galgh door een' bekende straet
Die na 'tschavot toe gaet:
5 Hij vreesde voor een' schuld van onbetaelde kleeren,
Diem' hem daer eischen moght, en doen hem arresteren.
Ib. 5. Ian.

(Voorsichtigheit)4)+.
1)
2)
3)
4)
+

K.b., II, 482. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 482. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 482.
K.b., II, 484. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 3 moght niet in het HS., maar in K.b.
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Dirck schrickt niet voorde Galgh: hij vreest maer dat syn' krop,
Die kittelachtigh is, door 'troeren vande Strop
Aen 'tlacchen raken [moght]; en soo is al sijn schricken,
Hij moght in 'tlacchen sticken.
eod.

Grafschrift van een' hovenier5).
Hier light een Snoeyer dood, die van een' hoogen tack
Gevallen met syn' Bijl den hals in stucken brack:

5) K.b., II, 482.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

314
Siet wat een' zegening, dat in den val op 'tletste
Syn' Bijl hem niet en quetste.
eod.

[Hans hurckt soo seer na grooten schat]
Hans hurckt soo seer na grooten schat,
Hy sweert, hij wenscht 'er om te wesen
De rijckste Koeckoeck van de Stadt:
Maer, seght sijn' Moer, wat mooght ghij vreesen?
5 Gh' hebt toch genoegh van sulck gerief
Te wachten van uw Vader-lief.
eod.

(Goed bericht)1).
Ghy hebt een soet Verstand, seim' een bekende Vrouw,
Die 'thaere niet gemein is.
Ick wist niet hoe sij 't gaf noch hoe ick 't nemen sou.
Met sprack sij 'twaere woord, en gaf mij desen douw,
5 Verstaet hoe ick het meen, soet heeten wy dat klein is.
eod.

(Minste kost)2).
Teun brocht twee hoornen toe tot Kapstock van sijn' hoed.
Wat lightgh' en quist ons goed,
Sei Neel, sijn soete wijf, een van d'onviese vrouwen;
Hoor, Bock, ghij hadt uw' Hoed maer op uw hoofd te houwen.
Ib. 7. Ian.

(Jock voor jock)3).
Heer Oom, uw Kap die brandt, riep eener tot een Pater:
(De Kap hong overboord en flodderden in 't nat)
Het schaedt niet, sei de Paep, die 't jock wel had gevatt,
Ick wist wel datse brand' en hangser om in 'twater.
eod.

1) K.b., II, 483. Zonder titel in het HS.
2) K.b., II, 483. Zonder titel in het HS.
3) K.b., II, 483. Zonder titel in het HS.
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(Neels voorsichtigheit)4)+.
Een Geck kreeg Boogh en Pijl en lieper mé in 'trond,
Om all' de Koeckoecken te schieten die hij vond.
Ian, sei Neel, siet wat toe en komt den Geck niet tegen.
Wat meent ghij, Wijf, sei Ian; is mij daer aen gelegen?
5 Neen, sei sij, maer een Geck verstaet sich op geen' Boogh,
Ick vrees of by geval een pijl naer u toe vloogh.
Lond. 7. Ian.

4) K.b., II, 484. Zonder titel in het HS.
+ [krit] vs. 1 Een geck K.b.: Klaes Nar
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(Klaers bescheid)1).
Men hiet mijn' Boer een Toovenaer.
Hij vraegd' een wijs Man, Is dat waer?
Neen, sei die Man; maer, wilt ghij 't weten,
Een Koeckoeck moght ghij beter heeten:
5 Een Koeckoeck, riep sijn lichte Claer;
Die dat soo seker af kan meten,
Voorseker dat 's een Toovenaer.
Lond. 8. Ian.

(Hoofd-vleesch)2).
'k Most van een' steilen Bergh, en wouw geen peerd vertrouwen,
Maer mijn twee voeten wel. Mijn Mé-maet socht te schouwen
Het slyten van een niew paer Schoenen op dat pad,
Het eenigh enckele paer schoenen dat hij hadt.
5 Ick sei, 'k heb eenen hals die desen kop moet dragen.
Hebt ghij uw' schoenen lief, dien denck ick niet te wagen.
eod.

(Groot verschil)3)+.
Dirck, seid' ick, biecht eens op, wat is sij, boos, uw' Griet?
Hy seide, niet altoos, ick nam 't voor, altoos niet.
eod.

(Van Teun)4).
Teun sagh sijn' grammen Waerd een' Kan den trap af goijen,
En Teun nam Schotelen, Tailloor en Kandelaer
En Soutvat en Servet, en wierp het'er al naer.
Wat denckt ghij, riep de waerd, soo met mijn goed te schoijen?
5
Ick meenden u geen' scha,
Sei Teun; 'kwierp u maer na,
En docht dat ghij mij soo stilswijgens woudt doen weten
Dat uw believen was beneden te gaen eten.
eod.

1)
2)
3)
+
4)

K.b., II, 489. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 489. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 489. Zonder titel in het HS.
[krit] Bij vs. 2 in marg.: gansch niet. - Altemet.
K.b., II, 489. Zonder titel in het HS.
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Gemeen maegschap5).
Pier Swijn most na de Galg, en hadse geern ontgaen,
En sprack beleefdelick den Opperschouteth aen,
Heer, seid' hij, ghij heet Ham, en ick soo goed als Vercke;
Soo ben ick van uw bloed; gaet daer wat na te wercke.
5 Dat maeghschap, sei de Schouth, en treck ick mij niet aen:
Eerst moet ghij hangen, en dan sult ghij mij bestaen.
eod.

5) K.b., II, 471, met den titel: Gevonden Maeghschap.
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(By 't woord)1).
Mijn Schouth sprack tot een' Guijt om veel ondeugds gevangen,
Schelm, soo ghij niet en hangt wil ick voor u wel hangen.
Ei lieve, sei de Fielt, doet mij dat woord gestand
En, of 't soo vallen moght, blijft toch wat byder hand.
eod.

(Gebroken tael)2).
Dat is een groote schelm, sprack onse Schouth van Piet,
Die in de boeijen sat. Neen, Heerschap, seid hij, niet
Soo grooten schelm als ghij (hier hoesten hij met eenen,
En snoot en spouwden eens) mij lichtelick mooght meenen.
eod.

(Broer Herman)3).
De Deken van het Choor liet aen Broer Herman weten,
Die lang had stil geseten,
Hy sou sijn' mond op doen en singen oock sijn best
Soo wel als al de rest.
5 Ei, sei Broer Herman, groet den Deken mijnent wegen,
En, heb ick wat geswegen,
Versekert hem, ick ben
Soo vrolick als ick een' van all' de lollaers ken.
eod.

Dircks eerbaerheit4).
Neel stierf; en op haer laest bestond haer Dirck te vragen,
Wie hij best trouwen sou, als sij waer uytgedragen.
Wel, sei s', is 't sulcken haest, soo trouwt de Duijvels Moer.
Neen, sprack hij, dat waer schand en bloedschand, Duijvels voer;
5 Soo sonder ommesien de Moeder te gaen trouwen,
Na 'k met haer Dochter-lief soo lang huijs heb gehouwen.
eod.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 442. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 442. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 488. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 512.
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Suijnige Thomas5).
Als Tom de Kop af most, besocht hem sijn Barbier,
En bood hem 'tscheermes aen, om nettiens uijt te komen,
Als 'top een sterven ging: Neen, seid' hij, blijft van hier;
De Coning heeft met mij een pleitjen ondernomen,
5 Wie mijn hoofd hebben sal: eer dat is afgedaen,
Hang ick'er uyt mijn' Bors geen onkosten meer aen.
eod.

5) K.b., II, 513.
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Cromwel1).
Hoe siet het hoofd soo suer dat hier staet op den Toren?
Als 't Olivier ontviel was hij niet wel geschoren.
eod.

Morus wijf2)++.
Nel kreeg een' sotten Soon: dat 's wel, sei Vader Tom,
Die niet moe dochters was, Hier bad't ghij dickmaels om.
Een jonghen was uw wensch: als of ghy 'thadt bedongen,
Hier hebt gh' een' Iongen nu, en voor altoos een' jongen.
eod.

(Aen Pier)3).
Pier, springt ghij twintich Voet?
Ick wouder noch wel ses meer springen dan ghij doet.
Maer, letter op, ick wou wel,
Scheelt machtigh van, Ick sou wel.
eod.

Tryns biecht4)+.
Trijn biechten onder meest haer' sonden, dat s' in 't Hoij
Geraeckt was onverhoeds with a fine English Boij.
En wat gebeurde daer? sei heeroom; biecht ter degen:
Ghij zijt een oude geck, sei Trijn, soo gh' ernstich vraegt,
5 Als of ghij 'tniet en wist, wat dat een jonghe Maegd
Met een moij Knechtje doet, te saem in 'tHoij gelegen.
eod.

1) K.b., II, 513. - Zie op 3 Aug.
2) K.b., II, 513.
+ [krit] Bij vs. 1 in marg.: Thom. Morus. - More (1478-1535), de kanselier van Engeland en
vriend van Erasmus, was in 1505 gehuwd met Jane Colte. Uit dat huwelijk werden eerst drie
dochters geboren, daarna een zoon, John (1510-1547). Vele levensbeschrijvingen van den
beroemden man maken melding van zijne aardigheid bij de geboorte van dien zoon, die
echter niet zoo dwaas was als zijn vader geloofde.
+ [krit] vs. 1 Nel K.b.: 't Wyf
3) K.b., II, 513. Zonder titel in het HS.
4) K.b., II, 513.
+ [krit] vs. 1 't niet in het HS. - vs. 6 Met K.b.: En - doet K.b.: doen - saem K.b.: gaer
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(Wiskonst)5).
Men lachte met een' Boer aen eenen voet gespoort.
Hij loegh de lacchers uijt, en seide, wil 't paerd voort,
Met d'een zij van sijn Lijf, dat eene spoor kan redden,
Ghij sult haest d'ander zij sien volgen, wie wil wedden?
eod.

(Tweederhande post)6)+.
Frans sat op een stijf Paerd, dat t'enden adem was.
Een Poste-looper riep, wijck en maeck ruijmbaen, ras.

5) K.b., II, 513. Zonder titel in het HS.
6) K.b., II, 513. Zonder titel in het HS.
+ [krit] vs. 1 adem eerst: aessem
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Wat? staej' en sieje niet hoe dat ick met de Post rij?
Wel, sieje niet, sei Frans, hoe dat ick op een' Post rij?
eod.

(Ruyter-raed)1).
Wil 'tlamme Paerd niet voort, en wiltgh'er raed toe weten,
Riep mij een spreewer toe op sijn gemack geseten,
Bindt wat Hoijs aen een' spar, en voert die lans voor uijt,
Het hongerighe Beest sal volgen, sei de guijt.
Lond. 9. Ian.

Goed gecken bericht2).
Drij dart'le Ioffertiens beriepen Ian de Geck,
Hij soud' haer een voor een vermanen haer gebreck:
Neen, Kind'ren, seid' hij; weet dat Iantje niet gewent is
Gerucht te maken van wat al de Stadt bekent is.
eod.

(De verkrachte)3).
Soo zyt ghy dan verkracht, seid' een vernuftigh Schepen,
Op sulcke pleiterij van over lang geslepen.
't Moet u meer van dien schelm geschiedt zijn, naer ick hoor:
Ia, sei de malle Iut, wel twintich mael te voor.
eod.

(Griets versuym)4).
Wie daer? riep Griet in 'tbedd: ick ben 't, sprack de Coetsier,
En meenden u in 'tbed wat niews te gaen vertellen:
Maer denckend' aen 'tgroot Mes dat ghij te werck woudt stellen
Verander ick van sin, en sluijp weer sacht van hier.
5 Wat ben ick oock een Beest! sei Griet, ick magh 't wel seggen,
Die juijst het groote Mes bene'en heb laten leggen.
+
1)
2)
3)
4)

[krit] vs. 3 K.b.: Wat staeje? sieje niet
K.b., II, 514. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 477.
K.b., II, 477. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 477. Zonder titel in het HS.
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10. Ian.

(Moer Annas gissingh)5).
Moer, Moer, riep Annas kind, 'ksie Koeckoeck komen loopen.
(Soo hiet de vaders hond, die met hem was in 'tland)
Ei, seis', is Koeckoeck daer, soo mogen wij wel hopen
Dat vaertje thuijs sal zijn, of emmers by der hand.
eod.

(Klaes bockenbaerd)6).
Claes heeft veel langer Baerd als ijemand sagh in langen:
Daer seid' een laccher op, Ick bender af verschrickt;

5) K.b., II , 477. Zonder titel in het HS.
6) K.b., II, 478. Zonder titel in het HS.
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't Schijnt dat de Vent een Paerd moet hebben ingeslickt,
En dat hem noch de Staert ter kelen uijt blijft hangen.
eod.

(Moeder-lesse)1).
Trijn is een' maend getrouwt, en geeft alreeds haer Man
De Koeckoeck tot een Van.
De Moer bekijftser om, en seght, Ghij malle vercken,
Derft ghij 'them laten mercken,
5 En zyt ghij pas een' Vrouw geworden in sijn bed?
Ick heb wel anders op mijn Kaeckelen gelet:
'Kben met uw Vaer getrouwt nu inde dertigh jaeren,
En heb hem noch soo veel niet derven openbaren.
eod.

(Hooge lof)2).
Mijn Backers Soon verschoont sijn Vaer
En seght met veel beleeftheit,
De lastering en is niet waer,
Het is soo vromen Man als oyt by Brood geleeft heit.
eod.

(Val om val)3).
Claes decker viel van 't hoogste dack,
En 'twas sijn hals niet die hij brack,
Maer van sijn' armen Buerman.
Daer sagh de Soon wat suer van,
5 En quam'er over aen 'tgepleit.
De decker sprack met goed bescheit,
Heer Schouth, wat valt'er veel te seggen?
'k Wil geeren op de plaets gaen leggen,
Daer ick sijn vaer (God hebb' de ziel)
10 Gansch niet moetwilligh overviel.
Wil hij mij daer doot komen vallen,
Ick stel het in sijn welgevallen,
Al wouw hij, tot mijn ongemack,
Van noch twee mael soo hoogen dack.
eod.

1) K.b., II, 489. Zonder titel in het HS.
2) K.b., II, 490. Zonder titel in het HS.
3) K.b., II, 490. Zonder titel in het HS.
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(Eige sorgh)4).
Hoe komt ghij soo gevoedt, soo door-speckt, soo door-dick,
En 't Paerd dat ghij berydt soo Been-dor en soo mager?
Hiel ick mijn' Buerman voor: Syn' antwoord was, Hoort, vrager,
Mijn Knecht sorght voor mijn Paerd, en voor mijn selven ick.
Lond. 1/11. Ian.

4) K.b., II, 504. Zonder titel in het HS.
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(Goed bericht)1).
Dirck, seid' ick, die uw Paerd een tell heeft leeren gaen
Was wel een' groote Beest en heeft het niet verstaen.
('t Paerd draefde hoogh en hard) Of 'tqualick gaet of wel gaet,
Sei Dirck, die saeck gaet mij, en niemand anders aen;
5 Maer 'tis een groote Beest, die seght het Paerd een tell gaet.
eod.

Biecht2).
'KHeb sotticheit en beestigheit,
Dat 's, velerhande menschlickheit,
Gepleeght, als alle menschen plegen,
Maer een ding biecht ick op ter degen,
5 'k En heb noijt Sot geweest noch Beest,
Dat 's, droncken heb ick noijt geweest.
eod.

(Ware logens)3).
'k Heb 't onlangs eerst verstaen wat Henrick over gaet,
Met altyd lof en eer van Claes te liggen spreken,
Die van hem niet en seght als allerhande quaed.
Wij spelen, seght hij, bei met averechtse streken:
5 Ick noem hem deugdelick, hij heet mij vol gebreken.
Die liedjens zijn gelijck, al schelen sij van Stem;
Want, even als hij mij beliegt, beliegh ick hem.
2/12. Ian.

Een doode in 'tgraf4).
Hier legg ick, en hier blyv ick leggen,
En doeder goed noch doeder quaed,
En slaep noch waeck, en magh wel seggen,
Ick weet niet wat mij over gaet.
eod.

1)
2)
3)
4)

K.b., II, 490. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 485.
K.b., II, 486. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 486.
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(Droncke reden)5).
Ian weert hem in sijn volle wapen,
En wil geen water in sijn wijn:
Want, seght hij, als dat soo most zijn,
God had het in de Druijf geschapen.
Ib. 13. Ian.

(Wis waerseggen)6).
Wat dunckt u, sal 't van daegh goed weer zijn?
Vraegd' ick mijn' naestgelegen Boer:

5) K.b., II, 486. Zonder titel in het HS.
6) K.b., II, 486. Zonder titel in het HS.
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'k Sal 't u wel seggen, sprack de loer,
Indien wij t'avond hier eens weer zijn.
eod.

(Misrekeningh)1).
Acht mael was Pieters Wijf gevallen in de Kraem,
En telden mij 'tgebroed een yeder bij sijn' naem:
Acht Kind'ren, sei 'ck, de last van dat gesin moet groot zijn:
Neen, sei se, 'khebber acht met seven dieder dood zijn.
eod.

(Redelicke onbeleeftheit)2).
Mijn Regen-mantel? Ian; soud ick daer soo van scheiden?
Den eisch is ongerijmt: want lett eens; een van beiden,
Of ghij behoeft hem niet, soo 'tschoon weer is na noen;
Of, soo 't wil regenen, heb ick hem self van doen.
eod.

(Gelegen paer)3).
Een Roover van verstand ('k wil hopen dat het waer is)
Vatt' eerst een Iesuït, daer naer een Devotaris
Van 'tEngelsch Puriteins, en plunderdese bei,
En woeldes' aen een' Boom dicht mond aen mond, en sei,
5 Voldoet uw' lusten daer, mijn' hooghgeleerde Heeren,
Nu hebt ghij plaets en tyd om fraeij te disputeren.
eod.

(Houwelick)4).
De Vrome lieden trouwen,
De Wijse niet, seght Bouwen;
Dat weet ick van berouwen,
Dat noijt en sal verouwen,
5 Tot dat mijn wijf sal kouwen,
En ick haer lijck be-rouwen.
1)
2)
3)
4)

K. b,. II, 486. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 486. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 487. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 484. Het HS. heeft geen titel.
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Ib. 14. Ian.

(Kinder-waerheit)5).
Ick vond mijn' Buerman gram op drij onnoos'le kind'ren,
Daer van hij staegh 'tgetal sagh meerd'ren meer als mindren;
't Gespuijs stond na sijn hoofd en gaepten al den dagh,
Tot dat hij vraegd' in 'tlaest, wat of 'er wesen magh,
5 Daer dit gedrocht na kijckt? Ghij moet u niet vertoornen,
Sprack d'oudste vanden hoop, men seght daer staen twee hoornen
En groeyen uyt uw hoofd en wij en siender geen';
Ei, licht den hoed eens op en thoonter ons maer een'.
Ib. 14. Ian.

5) K.b., II, 487. Het HS. heeft geen titel.
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(Goed bericht)1).
Hoor, Wijfje, seid' een Man niet al te veer van hier,
'tVolck seght, dat all' de Mans rondom in ons quartier
Klaer' horenbeesten zijn, een eenigh uijt genomen;
Wien soudt ghij oordeelen dat voordeel toe te komen?
5 Laet sien eens, sei de prij, een ongehorent Man?
Ick weet niet, bij mijn ziel, wie dat dat wesen kan.
eod.

(Over-proef)2)+.
'k Gaf een' gesonden Vriend een niew stuck Parmesaen
Te proeven met een Mes: dat nam hij geeren aen,
En sat, en bad een' poos met suchten en met sténen,
Als ydel Kerckvolck plagh, die 'theel doen en half meenen.
5 Dewijl hij besigh bleef met d'oogen inden Hoed
Berghd' ick mijn' Parmesaen, en sei, daer 's Stolwijcks goed,
Gaet daer uw' gangen in; want, na ick merck aen 'tlesen,
Dat proeven sal met u een' goede Maeltijd wesen.
eod.

(Vrouwen-roem)3).
Siet wat een onderscheid, sei m' een vernuftigh Man,
Daer is geen' ondeugd of wij hebbender wat van;
Wij hoerejagen en wij tuijschen en wij teeren,
Wij drincken ons versuft, wij vloecken en wij sweeren,
5 En wat en doen wij niet? De Vrouwtjens (soet geslacht)
En werdt gerechtelick niet meer te last gebracht
Als twee artijckeltjens, by 'tvies Volck vande Kercken,
Qua' woorden en qua' wercken.
eod.

(Neel verongeluckt)4).
Het blixemde met Neel in 'tvallen van haer paerd;
En 'tblancke vel, sei Dirck, was sijn besien wel waerd.
Staen u die Billen aen, sei Neel, hoe is 't gekomen
Dat ghij'r niet met een' soen hebt afscheid van genomen?
1)
2)
+
3)
4)

K.b., II, 442. Het HS. heeft geen titel.
K.b., II, 487. Het HS. heeft geen titel.
[krit] vs. 2 geeren K.b.: dancklick.
K.b., II, 488. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 488. Zonder titel in het HS.
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Want lichtelick, fijn Heer,
En siet ghij se noijt meer.
eod.

(Jan vaderloos)5).
Ians Vader light in 'tgraf, en Ian steeckt inden rouw,
Dat 's meer als redelijck; maer, als 'twel wesen sou,

5) K.b., II, 448. Zonder titel in het HS.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

323
Syn Paerd most oock in 'tswart: neen, seght hij, dat 's geen reden,
De Vader van mijn Paerd is noch niet overleden.
eod.

(Biecht en aflaet)1).
Claes biechte droeffelick, hy had een' vette Ham,
Die hem van Lingen af ontrent half Vasten quam,
Als een' verbooden spijs los in 't Secreet gesmeten.
De Paep sei, Gh' hadtse self noch beter op gegeten.
5 Heer, soo verstond ick 'toock; want (seid' hij) dat ghij 't weet,
Eerst at ickse schoon op, doe smeet icks' in 'tsecreet.
eod.

(Laet raed)2).
Ghij brandt uw' Sporen, Heer, riep een soet Kaeckelaer,
Ick weet niet wie, noch waer,
Aen een koud reisigher die wat te deun aen 'tvier stond.
Ghij meent mijn' laersen, sei die 'twarmen wat te dier stond;
5
Neen, Heerschap, sei de quant,
Die zijn alree verbrandt.
eod.

(Dircks voorsorgh)3).
Een yeder een zij kennelijck,
Begostm' een' Schepen-brief te dichten,
Daer me Dirck meende geld te lichten,
Te lossen na sijn Vaders lijck.
5 Houdt, riep hij, dat luijdt schrickelijck;
Want, quaem 't een yeder een te weten,
Hoe sou mijn Vaer mij welkom heeten!
eod.

(Trijns ontlagh)4).
Ontkent niet, sei de Schouth, ick weet het, u aengaende,
1)
2)
3)
4)

K.b., II, 488. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 485. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 485. Zonder titel in het HS.
K.b., II, 485. Zonder titel in het HS.
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Trijn, dat gh' een Hoerhuijs houdt, en ick sal 'thouden staende.
Danck hebt, mijn Heer, sei Trijn; ick kan 'tniet staende houwen.
Wat sultgh' een goed werck doen, magh ick uw woord betrouwen!
eod.

Andriesens troost5).
Een boos Wijf, seght Andries, is een' heilsame plaeg,
En sticht een heel gesin:
Sy brengt Berouwen in,
En doet een aende Hel gedencken alle daegh.
eod.

5) K.b., II, 485.
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Officie voor een molenaer1).
Hoor, Molenaer, riep Claes (en 'tscheelde daer niet veel)
Woudt gh' een Schouts Dienaer wesen,
Ghij soudt u wel doen vreesen;
Uw' Kraegh grijpt alle daegh een' hang-dief by de Keel.
eod.

Aen eenen dichter2).
Ghij reedt, seght gh', op een paerd dat lam was, als uw' Herssen'
Gelaghen van die Verssen
Beëedight het niet licht,
Ick merck 't wel aen uw Dicht.
eod.

Waerseggers3).
Siet hoe verr Abraham de reden weet te recken;
De grootste logenaers zijn d'oudst' en wijste lien,
Want, soo het spreeckwoord seght, en veeltyds werdt gesien,
De waerheit werdt geseght door Kinderen en Gecken.
eod.

Aen een poeet4).
Poëten hieten eens waerseggers en Propheten.
Wilt ghij de reden weten,
Dirck Dichter? (met verlof, kom ick u wat te naer)
De Gecken seggen waer.
eod.

(Duystere waerheit)5)+.
Piet ging uijt sijn' Geboort syns levens luck doen lesen.
De Sterre-leser sei, hoe dat uw vader hiet,
1)
2)
3)
4)
5)
+

K.b., II, 485.
K.b., II, 487.
K.b., II, 487.
K.b., II, 484.
K.b., II, 484. Zonder titel in het HS.
[krit] vs. 1 luck K.b.: boeck
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Moet mij voor alle ding bekent zijn. Wacht, sei Piet;
'k Gae vragen aen mijn' Moer hoe dat sijn naem moght wesen.
eod.
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Bijlage.
Opdracht, lofverzen, enz. van de Zee-straet (1667)1).
De opdracht luidt:
NOBILIBUS POTENT.QUE DOMINIORUM HOLLANDIAE ET OCCID. FRISIAE
RATIONARIIS NEC NON AMPLISS.IS PRUDENTISS.QUE HAGAE COMITUM
RECTORIBUS, AUTORIBUS PULCHRAE, BONAE, UTILIS VIAE BENEDICAT
2)

IPSA VERITAS VITA ET VIA

.

Zij wordt gevolgd door de lofverzen:

Op de zee-straet van den heere van Zuylichem3).
Die in zyn groene jeugd het Haegs Vo o r -h o u t beschreef,
Dat koele wandel-rack, die schoone Linden-dreef,
Verdiende door zyn pen een eer-krans van Laurieren:
Nu vond zy stof in 't zand en dese nieuwe Straet,
5
Waer langs men uyt den Haegh recht nae de zee toe gaet,
Om met geen minder groen zyn graeuwe hooft te cieren.
Dit wil hy dat men houw voor zynen Swanesangh:
Ick roep'er tegen, neen, en wensch dat hy noch langh
Magh leven eer hy in de boot van Charon trede,
10
Op dat hy dese pen, die hem zo wel noch voeght
En daer hy my en meer liefhebbers door vernoeght,
Tot diergelycken werck somwylen noch bestede.

1) Vgl. blz. 111.
2) Vgl. blz. 53.
3) Zie ook Westerbaen's Gedichten, 1672, III, 655.
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+

Wy leven in een tyd, die dapper vruchtbaer is
Van Dichters, maer die al in de gedachtenis
15 Der menschen door haer kunst niet eeuwigh zullen leven:
Die meenigh vel papiers mee helpen in den int,
Daer zich de kruyenier niet quaelyck by bevindt
Om dat zy hem veel stofs tot peper-huysjes geven.

20

Maer zulcke Dichters, als den Heer van Zuylichem,
Die zyn der dun gezaeyt; zyn werck heeft kruym en klem,
Maer 't wil niet zyn geslickt: men dient het wel te kaeuwen
En doe, gelyck het schaep, dat graegh in 't gras wel byt
Maer, als 't verzaedight schijnt, gaet zitten en zyn tyd
Besteedt om 't geen het swolgh wat kleynder weer te knaeuwen.

25

Maer ben ick wel beraen dat ick my hooren laet
Eer dat de Lezer treedt in dees berymde Straet?
Daer smaeckt geen wrange vrucht by 't zoet van rype vygen.
Maer 't goede hert, dat ick den Heere Dichter draegh,
Had my, eer ick 't bedacht, geworpen over staegh
30 En dwongh my hier zyn lof niet heel en al te swygen.

Prosopopoea1)+.

5

10

15

20

Acclivis et declivis et multo fui
Molesta sabulo commeantibus via:
Nunc plana sum platea, saxo coctili
Constrata nuper; quisquis hac iter facit,
Eques pedesve, quod queratur non habet;
Ad littus itur duro et aequo tramite,
Rhedaeque molles, esseda et petorita
Levesque carri celere transcurrunt rotâ
Et huc et illuc, arduusque cornipes
Petulante planos ungulâ silices quatit
Ubi ante bibulâ se fatigabat viâ,
Pilenta, matres, filias, novas nurus
Anhelus et cervice pendulâ trahens;
Nec execratur nunc arenas, ut solet
Auriga potus cum per altum pulverem
Ageret flagello jam labascentes equos.
Numero virorum, vi ligonum et curruum
Sum facta quod sum: sed quod a multis legor
Quibus huc venire non vacat nec commodum est
Et nunc videndi me domi fit copia

+ [krit] vs. 20 Die zyn der Ged.: Syn vry wat - vs 25 beraen Ged.: bedaght - vs. 27 by 't zoet
van rype vygen Ged.: daer rijpe zijn te krijgen
1) Zie ook Westerbaen's Gedichten, 1672, II, 831.
+ [krit] vs. 3 saxo Ged.: tota - vs. 4 nuper Ged.: saxo
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Immunibus, sedentibus, cubantibus,
Illud Camoenis Z u y l e c h e m I debeo.
Quid huic rependam? Liber ipsi et posteris
Ultro citroque semper hac sit transitus.
25 Meretur hoc et amplius, qui me suis
Celebrare Musis voluit et quam plurimis
Forsan salivam movit huc excurrere,
Vectigal unde crescat hic quod penditur.
J. Westerbaen.

Op de Zee-straat van den heere van Zuilichem1).
De Straat spreeckt.
'k Was eertijds Sand en Duin, nu leg ick vast in steen,
Van Wandelaers besocht, van duisenden betreen,
Voetknechten, Ruiteren, die 's avonds, voor het dalen
Der Son, na hunnen lust, gaan een Zee-luchjen halen.
5 Noch is my meer gelukt; wat of ik was of wier,
Of Sand, of Steen, 'k ben nu verandert in papier,
Een gang-pad, niet so seer voor Hoeven en voor voeten,
Als wijse herssenen, die my eerbiedigh groeten.
Ik ben nu wel bewaert; Ry, Jonker, dat het klinkt,
10 Ik leg nu vast, soo seer in steen niet als in Inkt,
Inkt duyrsamer als steen: Nu durf ik 't hooft opsteeken,
Niet min, (dewijl ik ook deselve Afkomst reeken,
En eene Vader, daar ik hooge moet opdraagh,)
Als het gerijmde H o u t , en den bespraakten H a a g h :
15 So langmen Strandwaarts uit de lieve Staten stee gaet,
Heet ik, eeuw in, eeuw uit, de Zuilichemsche Zee-straat.
S. Simonides.

Achter De Zee-straet leest men:
Het ontwerp by den Heere van Z u y l i c h e m , aengaende eenen Steenweg op
Schevening al in den Jaere CI I CLIII. opgestelt, waer van in desen werdt
gesproken, luydde als volgt.

Steen-wegh vanden Haghe op Schevening2).
1) Simon Simonides (1629-1675), geb. in De Rijp, studeerde te Leiden, werd in 1652 predikant
te Rotterdam en in 1664 in Den Haag. Hij heeft eenige godgeleerde werken en stichtelijke
gedichten uitgegeven.
2) Het HS. is bij No. XLVIII der HSS.; het heeft boven aan den datum: 20. Dec. 1653.
Behalve dit stuk vindt men in dien bundel nog eene menigte andere papieren, die op den
Scheveningschen weg betrekking hebben, brieven van Soetens, berekeningen van een
landmeter en van een stratenmaker, tarief voor den tol, enz.
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1. De Redenen om dewelcke soodanighen Steenwegh soude dienen gemaeckt te
werden,
2. De maniere ende middelen op de welcke het selve werck aengevangen,
voltrocken ende onderhouden soude konnen werden, ende
3. De swaerigheden die daerteghens konnen werden ingebracht.
Belangende het eerste, is bekent, dat meest alle dinghen werden ondernomen, ofte
om Eer, ofte om Voordeel, ofte om Vermaeck, ofte om eenighe derselver insichten
aenden anderen gehecht. Dienvolghens, daer alle drij gesamentlick toeloopen, dat
soodanighen sake sonder omsien betracht ende by der hand behoort te werden
genomen. Ende werdt met reden vast gestelt sulx te geschieden aengaende het
tegenwoordighe voor te nemen werck.
Dat, voor eerst, het maken vanden voornoemden Steen-wegh insonderheit den
Haghe ende sijne Overigheden inder tijd eerlijck ende tot over alle tijden roemelijck
soude wesen, is bij de exempelen van alle oude ende hedendaeghsche Volckeren,
Steden ende plaetsen van aensien soo openbaer, dat onnoodigh waere veel tijds ende
woorden daeraen te verspillen; jae soo verre, dat in 't tegendeel de naerlaeticheit van
soo aensienlicken, goeden, doenlicken werck, soo bij onse tyden als by de
nakomelingen qualick met eeren schijnt verschoont te konnen werden. Emmers en
is niet tegen te spreken, dat de grootste eere ende aensienlickheit die een voorneme
Stadt oft Plaetse buijten haere Grachten kan werden aengedaen, bestaet in schoone
ende heerlicke uijtwegen, zijnde deselve als een verlengh van derselver Straten, ende
als de Armen van haere Voorsteden, die den aenkomenden vreemdeling van voren
ende van verren af een treffelick gevoelen in drucken van de Plaetse daer sij henen
gaen, ende den vertreckenden eenen dergelijcken nasmaeck laten van daer sij geweest
hebben.
Soo dat dusdanighe wercken ontwijffelick van die ghene zijn, door de welcke de
goede naem ende geheughenisse van der Steden Overigheden inder tijd met openbaere
Tafereelen ende Opschriften meest verdienen by de nakomelingen gemelt, verheven,
verheerlijckt ende vereewight te werden.
In 'tbijsonder staet op dese Schevelinghsche Steen-wegh te gedencken hoe
heerlijcken Cieraet het voor de plaetse van 's Gravenhaghe soude wesen, deselve met
haere eighen Voorstadt, staende onder haer eighen Schependom (dat aen andere
zijden niets te ruijm en valt) sulx te verhechten ende vereenighen, dat daerdoor den
Haghe genoeghsaem een aensienlycke Zee-stadt soude moghen genoemt werden,
ende genieten den selven luijster dien de Stadt van Delft is genietende door dien sij
met een schoone Vliet aen haer Delfs-haven gehecht, ende sich alsoo tot inde Maze
toe is uijtstreckende. Dus vele in 'tkorte van de eere ende heerlickheit van 'twerck.
De nuttigheid ende het voordeel van 'tselve bestaet ten eenen in 't Gemack, ten
anderen in 'tGewin.
Wat het gemack aengaet: ijeder een kan begrijpen, hoedanighen gerief Menschen
ende Beesten by soodanighen Wegh soude werden aengedaen,
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wanneermen uijt den Haghe aen de Zee soude konnen geraken soo te voet, als te
peerde, te Coets ende te Waghen, in alle tyden van 't jaer ende op alle uren van den
dagh, met geen andere moeijte dan men tegenwoordigh heeft in 'trijden ofte wandelen
door alle d'andere straten van den Haghe, daermen nu in 't tegendeel dien wegh niet
sonder verdriet van Menschen ende Beesten en kan gebruijcken1), sonderling in de
Somerdaghen, wanneermen het gebruyck van Zee en Strand meest van noode heeft,
het zij om ververschingh van Locht, ofte om Zuyd of Noordwaert op eenighe verder
reize te doen. Zynde niet yeder een geleghen met een gespan van meer als 2. of 3.
peerden gedient te werden, ende het meerder getal door de diepte van het brandighe
sand noch wercks genoegh vindende.
Maer voornementlijck staet in Christelijcke liefde ende medoogentheit te letten
op de merckelicke verlichtinge, die de arme Schevelingher Slaven soude werden
toegebracht, wanneer haere hoofden met swaere Bennen gedruckt zijnde, haere voeten
ten minsten eenen luchtighen tred over een hard pad souden moghen treden, oock
de Visch daerdoor, 'tzij gedragen oft over Asch gevoert, soo veel te verscher ter
merckt komen, dat ontwijffelick de dunste Tongen noch naerder keur als
tegenwoordigh daer over souden weten te geven, ende tuschen Sand-visch ende
Steen-visch een smakelyck onderscheid te maken. Emmers moghten sich beide de
aengevers ende de uijtvoerders van soodanighen werck genoeghsaem versekeren,
dat haere gedachtenisse bij die arme menschen in eenen gedurighen lof ende zeghen
soude leven, sulx geen verachtelicke belooninghe en is.
Neffens het Gerief hebb ick het gewin gestelt. Het selve raeckt wederom beide
den Haghe ende Scheveringh, voor soo vele haer welvaren inde vertieringhe van eet
ende drinckwaeren gemeen is, zijnde goed te gissen, wanneer soodanighen wegh
voltrocken waere, met wat een toeloop de reisende ende spelen-varende luijden uyt
alle omleggende Steden ende plaetsen denselven souden soecken te genieten, ende
hoe seer sij de neeringhe van Herbergen ende andere huijsen van vertieringe souden
verbeteren, daer sij nu, het zij van buyten ofte van binnens Lands, naer ofte doorden
Haghe komende, ten einde van een gedeelte haerer dagh-reise voorden swaeren ende
moordaerdighen Scheveringher wegh schricken, ende oft heel te huijs blijven, oft
andere weghen om rijden.
Een ander gewichtigh voordeel komt hier in bedencken ten behoeve vanden Haghe
selfs, namentlick het genot vanden Toll die bij de Hooghe Overicheit op desen wegh
soude te vergunnen staen; maer alsoo ick korts naer desen oorsaecke sal hebben om
daeraf breeder te spreken, will het selve hier overslaen.
Naer de Eere ende het Gerief van 'twerck volght het Vermaeck. Daerop en behoeve
ick geene woorden te slijten. Ick gedraghe mij tot de genegentheden van alle
wandelaers soo te voet als te peerde, maer insonder-

1) In marg. in het HS.: Ubi aegritudo voluptatem vincit, quid ibi inest amoeni? Plaut. Merc. 2.
3.

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

330
heit te wagen ende te Coetse, ende laete haer oordeelen wat het zijn soude, daer haer
hedensdaeghs de Straten van den Haghe te kort vallen ende door het stadighe omrijden
bijnaest Menschen en Beesten wervelsieck werden, soo sij haeren Tour à la Mode,
gelijckmen bij Parijs ende andere groote Steden van Italien doet, soo verre buijten
moghten uijtreicken, dat haer telcken wederom een' soete niewigheid moghte schijnen
den Haghe in te keeren, naer dat sij die uijtstekende veranderingh van de Zee-locht
hadden genoten, ende die van 'tbinnen-land des te smaeckelicker quamen te genieten,
alles op haer ende haerer peerden gemack, ende met minder geschudd ende gedruijsch
dan oft sij de Haeghsche Straten hadden leggen om karren, welcker sommighe niet
van de gemackelixte en werden bevonden. De geduricheit deser wandelinghe houde
ick soo seker dat ick geloove den Steen-wegh dagelijx sonder ophouden voll gegaens
ende gerijds, ende van verre als een Begraeffenisse aen te sien soude wesen.
Waermede vertrouwende eenighsins voldaen te zijn het eerste punt van Bedencken,
namentlick de redenen waerom dese Steenwegh soude dienen te werden gemaeckt,
Volght het tweede, rakende de maniere ende middelen op ende door de welcke het
selve werck soude moghen werden Aengevangen, Uytgewrocht ende Onderhouden.
Belangende den Aenvangh, sonder te staen op de plichten diemen in desen
onwedersprekelijcken schuldigh is den ghenen die daerover moeten werden gekent
ende aengesien, als namentlick de E. Heeren vande Graeffelickheits Rekeninghe
mitsgaders de E. Heeren Dijckgraef ende Hooghe Heemraeden van Delfland, soude
naest daeraen de meeninghe wesen vande Ed. Gr. Mo. Heeren Staten van Holland
ende Westfriesland te bekomen den opheve van seker bestendigh Tollgeld, daer in
allerhande luijden desen wegh gebruijckende gehouden souden zijn, uijtgesondert
alleen de Schevelinghsche Visch-luijden, ende soodanighe als met haer ontrent die
neeringhe den sueren kost winnen.
De Lijste van desen Toll soude begroot werden, naer de gelegentheit van de
onkosten soo van 'tmaken als van 'tonderhouden vanden wegh, waervan dewijl ick
hier naer in 'tbreede te spreken hebbe, sal dienaengaende alhier geen wijder gewagh
maken. Seggende alleen in 'tvoorbij gaen dat ick geloove bevonden te sullen werden,
dat eenen seer geringhen penningh die desenthalven alleen op de Coetsen vande
Haghe gestelt ende, naer mijn gevoelen, niet ongeerne betaelt soude werden, beneffens
noch soo veel te trecken vande 2888. huijsen, die alhier inden Haghe op
Brandgereetschap zijn gestelt, wel ruijm den Interest soude afwerpen vande
penninghen die tot dit Werck souden dienen te werden verschaft.
Belangende dit verschaffen ben ick van gevoelen dat sich d'Overicheit van 's
Gravenhaghe sulx niet en behoore te laten ontgaen, om redenen die genoeghsaem te
begrijpen zijn door de ghene die eenighsins vernomen hebben, hoe weinigh sich de
Steden in Walcheren ende elders de kosten beklagen die sij aen haere Steenwegen
hebben gehangen.
Bevindt sich ondertuschen de Tresorije sulx gestelt dat haer ongelegen
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zij soodanighen hoofdsomme (die ick hier onder sal aenwijsen niet seer groot te
wesen) op te leggen, soo is buyten alle twijffel, wanneer eenmael den Toll bekent
ende vast gestelt sal wesen, datmen de voornoemde somme sonder moeijte uyt de
Kassen van bijsondere Ingesetenen sal konnen bekomen, konnende een yeder
lichtelick gissinghe maken van de vruchten, die hij uijt het onderpand heeft te
verwachten, ende in allen gevalle vele schouderen, soo men seght, licht werck
makende.
Naer het vinden van de Geld-middelen volght de Forme ende maniere op de welcke
de saecke aengeleght ende uijtgewrocht soude dienen te werden.
De meeninghe soude zijn, Eenen Steenwegh van kantelinghen klinckaert te maken
van de Brugge van 'tNoordeinde af tot aende Huijsen van Schevering ende van daer
vervolghens de Straet van 'tDorp, tot op het Plein voor de Kerck, 'twelck met eenen,
ende uijt de selve hand soude gestraett werden.
Daer zijn Meesters van gevoelen, dat de Breedte van desen Steenwegh op
anderhalve Roede soude konnen bestaen, ende datmen te vergeefs, tot het wisselen
van de wagens, om meerder ruijmte will verlegen zijn, dewijle, seggen sij, vande
Steenstrate neffens de Boomen van 't Voorhout doorgaens nauwlyx de middelste ⅔
deelen werden gebruijckt. Ende soude sulx inder daed de kosten van het Werck
merckelick verlichten.
Maer, mijns bedunckens, naerdien soodanighe aensienlicke wercken niet alleen
haer gebruijck, maer oock haer staetelick ende onbekrompen gebruijck dienen te
hebben, ende de Onkosten, daer ick terstond af spreken sal, geenssins soo swaer en
vallen, dat soo schoonen Struijve om een Eij bedorven soude behooren te werden,
soude men 't, even als in 't Voorhout, op de volle twee Roeden, ofte 24. Voet Breedte
dienen te nemen.
Om het werck te versekeren soude dese Breedte ten wederzijden gesloten werden
met een' Scheeps-plancke, ende die met Paeltjens gelijcks de Straete aengesett ende
voorts aengesandt naer den eisch.
Hier werdt van Klinckaert gesproken, ende niet van Straetsteen, eensdeels om het
gemack van 'tgebruijck, ende ten anderen om den minsten kost, makende ons de
dagelixe ondervindinghe bekent, soo alhier in den Haghe, daer het gerij onendigh
is, als in andere Dorpen hier ontrent, dat soodanighen Straete seer bestendigh ende,
mits een weinigh sorghvuldigh onderhouts (daer van mede sal gesproken werden)
een langhe menighte van jaeren kan bestaen, welverstaende dat daertoe vanden
hardsten klinckaert werde gebruijckt, ende geenssins van dien anderen weeckeren
slagh, die Plaveij genoemt werdt.
Komende dan hiermede tot den overslagh van de Kosten, bevinde ick uijt de
onderrechtinghe van verscheiden meesters hun des grondelick verstaende, ende by
mij aendachtelick uijtgehoort, dat inde Roede vierkant gaen ongevaerlick 2200.
klinckaert-steenen, ende dienvolgens dat soodanighen vierkante Roede soude komen
te bedragen 12. Car. guldens, komt voorde dobbele Roede deser Straete 24. Guld.,
sulx bij eenen vande kloeckste der voornoemde Meesteren, zedert overleden, op het
ruijmste,
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met Arbeid, Steen ende hout, werde genomen op 25. gld. Het gae daermede een
weinigh onder oft over; het slot vande hoofdsomme sal doen sien, dat het onderscheid
van klein belangh is, ende niet waerdigh om daerop te staen.
Nu is dan de lengde vande Noord-endsche Brugge af tot aen het eerste Huijs van
Scheveringh bij metinghe vanden Land-Meter Floris Iacobsz ao. 1636. gedaen,
bevonden 800. Roeden, komende sulx nett over een met het aftreden van seker
geloofwaerdigh persoon, lang overleden, die all wandelende op die lengde gevonden
heeft 4800. syner treden, vande welcke mitsdijen even 6. inde Rhijnlandsche Roede
zijn gegaen, 'twelck bevonden werdt de gemeene schridt te wesen van een man die
sich niet en overstapt.
Nemende alsoo ijeder een van deser Roeden lenghde, als voren, op 25. Car. gld.,
Komt de Strate in alles van den Haegh tot aen Schevering te bedragen 20000. Car.
gld.
Van bij de kerck van Scheveringh tot het voornoemde eerste Huijs toe zijn
bevonden noch 112. Roeden lengde. Om het plein bijde kerck te vinden, neme ick
die ten ruijmsten op 120. Roeden, dese gedaen by de voornoemde 800. komt 920.
Roeden ende tegens 25. gld. de Roede als boven, voor alle onkosten, niets
uijtgesondert, de somme van eens 23000. Car. Guldens. Zijnde, mijns bedunckens,
soo geringhen geld ten aensien van soo loffelicken werck, dat ick mij wederom niet
en kan onthouden van waerschouwen, dat de naelatigheid van dit voornemen bij alle
naerkomelingen verachtelick sal werden opgenomen.
Want, om tot wat naerder aenwijsinghe vande Geldmiddelen te komen, wie en
siet niet hoe geringhen Toll den Interest van die somme soude konnen voldoen?
welverstaende als deselve bij maniere van een Wegh-geld geheven wierde van
allerhande luijden de Strate te voet, te peerde, oft met den waghen gebruijckende,
ende sulx door 'tsluijten alleen van eenen Boom ofte twee, namentlick aende Brugge
vanden Haghe ende op de Heul van de Beke, ten zij men bevonde, dat een derselve
genoeghsaem konde wesen.
Doch het Werck aldus voltrocken zijnde, soude ten derden op het onderhoudt
gelett moeten werden. Daerin wel volgens de ondervindinghe vande Stadt van
Amsterdam ende andere wel geregelde plaetsen weinigh swaericheits is, mits de
gedurighe hand daeraen werde gehouden, ende alle de minste breucken geheelt, eer
de schade grooter werde, maer soude ondertuschen de bestedinghe van soodanigen
onderhout ende opsicht uijt het voornoemde wegh-geld moeten gevonden werden,
ende het selve soo ruijm genomen, dat alles mildelick ende onbekommert konde
werden betracht, sulx wij weten dat over de menighte seer ongevoeligh soude vallen.
Endtelick dan ende ten laetsten staen mij te beantwoorden ende uijt den weghe te
leggen ettelicke swaerigheden die in desen somtijds zijn komen opgeworpen te
werden.
1. Ten eersten smijtmen mij het Sand in d'ooghen, ende seghtmen
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dat de Strate geleght zijnde door het overstuijven vande Duijnen gedeckt vruchteloos
sal werden gemaeckt.
Daerop antwoorde ick, dat inder daed 2. of 3. sandighe plaetsen werden bevonden,
daermen door soude moeten; maer van het swaerste stuijven dat daer vallen kan en
maeck ick geen werck met allen. Emmers is bekent ende tastelijck, hadde het gedurigh
op die plaetsen gestoven, dat deselve nu soo hoogh als huijsen souden zijn, daermen
die inder daed in langhe jaeren niet verhooght en bevindt te wesen. Daervan de reden
openbaer is: dewijle namentlick d'eene wind doet afstuijven wat d'andere daer op
heeft gejaeght. Behalven dat soodanighen opstuijven niet anders als eens of tweemaels
des jaers bij hooghe Stormen kan gebeuren, sulx dan geschiet zijnde oft wederom
by andere winden vande Straet geveeght sal werden, of, des nood zijnde, door armer
menschen arbeid daeraf gehaelt; waervan qualick de pijne waerd te spreken is,
aengesien, als geseght is, het ongemack alleen op twee of drij sandighe plaetsen en
kan gebeuren, ende lichtelyck in jaer en dagh niet gebeuren en sal. 'T is waer, binnen
de Huijsen van Scheveringh is nu en dan door het warvelen vande winden aldaer een
hoogh sand op gestoven. Maer staet genoeghsaem te vertrouwen dat de ingesetenen
aldaer voor soo grooten gerief geern de moeijte souden nemen van yeder een voor
haer huijsken syn Straete klaer te houden, daertoe het volck deser Landen van selfs
genoegh genegen is, ende, sulx niet zijnde, by bevel vande Overicheit daertoe soude
konnen gehouden werden.
2. Sommighe hebben gevreest voorde Steilte vande Hooghe Cluft, ende dat de
wagens met gevaer daeraf souden rollen. Maer, dieder wel op lett, sal bevinden, dat,
vermits de lengde vanden opgangh, de steilte aldaer niet meerder en is als die vanden
Rij-wegh ter wederzyde vanden Vijverbergh, daer niemand ongemack bij en heeft.
3. Andere spreken van de laeghte van de Pannen, welcker sommighe des winters
een stuck weeghs onder water staen: ende het is waer, dat aldaer eenighe plaetsen
souden dienen aengehooght te werden: sulx by den gemelten Landmeter op sijne
metinghe mede is aengewesen; maer de ruijmte van Sand allom soo naer byder hand
wesende, is wel te bevroeden, dat sulx voor een geringh te weghe kan werden
gebracht.
4. Van gelycken segg ick aengaende de kromten vanden Wegh, om denwelcken,
soo veel mogelick, t'ontgaen, eenighe kleine hooghdjens uyt den weghe genomen
ende gesleght souden dienen te werden. want sulx mede een sake van klein gewichte
is.
5. Endtelick werdt voorgeworpen, dat de Pachter vanden Toll mits de menighte
van openbare toegangen dagelix uytgestreken soude werden, ende met moeijte aen
het sijne konnen geraken. Daertegens en kan niet ontkent werden, dat vele,
insonderheit voetgangers, op den Steen-wegh souden konnen komen, sonder de Slagh
boomen aen te doen. Maer dewijle sulx meest niet als voetgangers en souden wesen,
daervan het minste weghgeld te heffen soude zijn, staende het voornaemste van
Peerden en Wagens te wachten, en schijnt niet dat op soo geringhen sluijckerije veel
achts te slaen zij.
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6. Eene swaericheid van ander insien hebb ick mij selven indachtigh te maken,
namentlick dat (volgens d'onderrichtinghe vande voornoemde Meesters) de groote
menichte van Klinckaert in desen vereischt, loopende, bij gissing, all over de 40.mael
hondert dusend, niet veel eer als in drij jaeren tijds te bekomen soude zijn. Daerop
ick niet en hebbe te seggen, dan, dewijle sulx is, datmen den tijd met geduld moet
afwachten, gedenckende dat groote Staets ofte Stads-wercken noijt ten spoedigsten
uytgevoert konnen werden, ende in allen gevalle dat 3. jaeren verwachts seer weinigh
is tegen den tyd van soo lange jaeren als dit werck verwaerloost, uijtgestelt ende
versuijmt is geworden, sulx ick oordeele ten grooten deele daerdoor veroorsaeckt te
wesen, datmen nu en dan dese sake komende te roeren ende levendigh te maken, den
Ruijter, soomen seght, over het Peerd heeft gesett, met het opwerpen van all te hooge
voorslaghen, als daer is het graven van een treffelicke vliet naer de Zee toe, het
planten van wonderlicke Rijen Boomen neffens die vliet, ende diergelycke cierlijcke
dinghen meer, die van wegens haer gebruijck ende heerlickheit wel niet te laken en
zijn, maer daervan de kost den lust heeft verslagen, daer in 't tegendeel de
onkostelickheit mijnen tegenwoordighen voorslagh behoort aen te raden, zijnde in
somma aen all het ghene voorsz. is niet meer vast, dan oft men ontrent 4.mael de
twee Rijstraten van het Voorhout te maken hadde; sulx bevonden zijnde soo
Eerlijcken, soo vorderlijcken, soo vermakelycken ende soo lichten werck te wesen
als in desen is aengewesen, laet ick alle verstandighe liefhebbers van deser plaetse
verbeteringhe oordeelen, oft het met reden langer uytgestelt behoort te werden.
Mijnenthalven. Eens hebb ick mij bescheidentlick willen ontlasten van 'tghene ick,
naer mijne beste wetenschapp, geoordeelt hebbe deser saecke mede ende tegen te
loopen, ende dit aldus den Achtbaren Magistraet van 's Gravenhaghe gedienstelyck
in handen willen stellen, om oft sij 't heden ofte morghen haere aendacht waerdigh
mochten vinden; ten minsten, om tot een geringh bewijs te strecken vande oprechte
genegentheit die ick soo haere E. als de plaetse van haer bewind, mijne hoogh-geeerde
Geboortstede, toe draghe. God zeghene d'een en d'andere met allen voorspoed.
29. Dec. 1653 altero impetu.
Dan volgen de beide brieven:

Brief van den heer van Zuylichem, aen den heere de Veer baillieu van 's
Gravenhage1).
Mijn Heer;
Ick verneme met genoegen, datmen aldaer in ernst begint te spreken van eenen
Steenwegh uijt den Haghe, niet alleen tot Rijswijck, maer

1) Het HS. is bij de Korenbloemen.
Mr. Quintyn de Veer (1594-1675) werd in 1620 baljuw en schout van 's Gravenhage. Hij
bekleedde dat ambt tot 1667, toen hij door zijn zoon, Mr. Aelbert de Veer, werd opgevolgd.
(Vgl. De Riemer, Beschryving van 's Graven-hage, II, 51-53.)
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oock tot Schevering, dien ick altoos voorden noodigsten, dienstigsten ende facilsten
heb geoordeelt. Derhalven ick al voor ettelicke jaeren mijn werck daervan gemaeckt
hebbe, om ten allernauwsten te examineren in wat manieren, met wat kosten, ende
insonderheit met wat voordeel dat Werck soude konnen uijtgevoert werden: Ende
heb ick alles doen ter tydt soo punctuelijck bij een gestelt, ende daerby gevoeght
soodanige solutien op de gemeene objectien die ick doorgaens daertegens hadde
hooren voorwerpen, dat mij Luyden van conditie, van middelen ende van geen slecht
oordeel de eere deden van mijne redenen soo veel plaets te geven, dat sij sich gewilligh
aenboden om haer part te dragen in het geringhe Capitael daertoe vereischt. Daertegen
sagh ick mijnen goeden ijever eenighe Heeren doemael onse Magistrature bekleedende
soo weinigh ter herten gaen, dat ick mijn Discours, teeckeningen ende supputatien
te rugge hiel ende op sloot, om oftmen eens naer desen betere sinnen moghte bekomen,
ende ijemant mijne waerde Geboortplaets soo lief krijgen dat hij de hand wilde bieden
om haer tzeffens die eere, dat vermaeck ende dat profijt te helpen procureren. Nu
het schijnt dat de gedachten daer henen willen, is my leet soo verre vande hand te
wesen, dat ick mijn geringhe talent daertoe in persoone niet en vermagh bij te brengen:
Insonderheit dewijl mij geschreven werdt dat V.E. (misschien met kennisse vande
Heeren vande Magistraet) tot mijnent heeft doen vernemen naer het ghene by mij in
die materie op het Papier is gebracht. Ick en doe in mijn' absentie niet geerne roeren
onder de Papieren daer het bewaert light; maer niettemin, siende noch geene
apparentie om met volkomen depesche van dit Hof mijne aenbevolen commissie soo
spoedigh te konnen voltrecken als men, ten dien regarde, mogelick nevens mij wel
soude wenschen, soo heb ick om geene insichten konnen naerlatigh wesen van mijne
schuldige genegentheit in dese occasie bekent te maken ende naer mijn vermogen
te betrachten. Heb dienvolgens mynen Sone van Zeelhem1) gelast het Cabinet te doen
op steken daer gemelte Papieren gewisselick te vinden zijn, volgens de aenwijsinge
die ick hem dien aengaende doe, met ordre van deselve door V.E. de E. Heeren vande
Magistraet ter hand te stellen, in gevalle sij persisteren inde begeerte van deselve te
doorsien. V.E. vertrouw ick dat de moeijte sal gelieven te nemen van haer E. een
dubbelt daervan te presenteren met versekeringe van mijne getrouwe affectie tot
haeren dienst, geloovende insgelyx dat ick van herten ben, etc.
Parijs 11.en May 1663.

Brief van den heere baillieu van 's gravenhage, aen den heer van
Zuylichem.
Mijn Heer;
De Heeren van de Rekeninghe der Domeinen van Hollandt ter handt gestelt zijnde
de Requeste aen de Staten deser Provincie voor de tweede-

1) Constantyn H. Jr. heette heer van Zeelhem; zijn vader was in 1650 in het bezit gekomen van
die heerlijkheid.
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mael gepresenteert om Octroy, tot het maecken van een Straet-Wegh tuschen den
Haegh ende Scheveningh, op de naem van den Penningmeester Soetens1) omme daer
op te adviseren, hebben, alvoorens het selve te doen de saecke in deliberatie geleght
met eenighe Heeren uyt de Magistraet van 's Gravenhage, ende dewijle op de
gehouden conferentie by d'Heer Rentmeester Nieuwpoort geseidt wierde, dat UE.
een pertinent concept, noopende het voorsz. Werck hadde op 't Papier gestelt,
gebruyckte ick de vryigheyt vanden Heere van Zeelhem daer over te begroeten,
dewelcke my voor eenighe Daghen heeft doen behandighen UE. Missive ende oock
de Schriften by U E. inghestelt. Ick hebbe die aenstondts aen beide gedachte Collegien
gecommuniceert, dewelcke bevindende dat de voorsz. stucken dapper ter saecke
waeren dienende twee dubbelden daer van genomen hebben. d'Originale hebbe aen
U E. Soon weder doen behandigen: inde aenstaende Maend sal het advis ter
Vergaderinge vande Heeren Staten ingedient werden, twijffel niet aen eenen goeden
voortganck van het selve werck. Ondertuschen hebbe niet konnen naerlaten U E. te
bedancken voor de ghedane communicatie ende den oprechten yever die ick in U E.
schrijven bespeurt hebbe, omme soo een goed werck ten dienste van het gemeen te
vorderen, de gelegentheit sich offererende om U E. wederomme ergens in te konnen
dienen, sal altoos bethoonen dat Ick metter daet ben etc.
In 's Gravenhage den 24 May 1663.

1) Zie blz. 112 Noot.
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Register1).
1661.

In auspicatum natalem P r i n c i p i s
D e l p h i n i , qui incidit in Kal. Novemb.
CI I CLXI. - Version de mon Latin
Nascitur ad claros fontes

Blz.
1

Aux S. d e B e a u b r u n , peintres, pour 2
le portraict d e M a d .le l a B a r r e
Sur le portraict de M a d .e d e l a
B a r r e . - Ad Illustrissimum D. d e
Lionne

2

Aelmoes ontlegt. - In villam
3
amoenissimam D. H e s s e l i n i , Essonae,
cujus portae insculptum est Parva
qvidem, sed - La mode du R o y
Qui super Aerarj vires cum intenderet
arcum

4

Ad R e g e m . - In effigiem Regis
Christianissimi L u d o v i c i XIV

5

In eandem. - (A C h a p e l a i n .)

5

1662.
In Ill.mi L o m e n i j , Comitis d e
B r i e n n e F. Regi ab actis et epistolis,
rei antiquariae thesaurum saeculo
posterisque d.d.

6

In eiusdem magni itineris elegantissimum 7
breviarium. - In effigiem R e g i s
(Vertalingh.) - Ad Illustr.mum D. d e
L i o n n e . - Ad Ill. C a p e l l a n u m

8

Hic Ludouicus est, ais, decimus quartus? 9
- Ad Ill.m d e L i o n n e

1) De eigennamen zijn gespatieerd gezet, de beginregels der gedichten zonder opschrift cursief.
De haakjes ( ) duiden aan, dat een gedicht in het HS. een opschrift mist, doch dat dit er door
den bewerker boven is geplaatst. De gedichten, die niet van Huygens zijn, worden aangeduid
door de haakjes [ ].
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Ad Ill.m B r i e n n a e u m . De Regis
audientia

9

Allusiunculae. - Ad D. d e L i o n n e . - 9
Ad Lutetiam
Ad R e g e m . - Ad Lutetiam

10

Ad Ill.m M a r o l l i u m Abbatem
Villeloini. Inscriptum Momentis meis

10

All' Ill.mo Sig. d e L i o n n e , con i miei 11
Salmi. - Mis-hijlick
Sur une lunette d'approche que j'avoy
donnée au R o y

11

Ad Ill.m L e a e n a m . - In Comitis d e
B r i e n n a e itinerarium

12

Censura ejusdem libri, pro Batavis. - Au 12
C. d e B r i e n n e fils
13
Ad amicum πανο ργον. - In summi
Franciae cancellarij splendidissimas aedes
13

Ad Ill.mum L e a e n a m

13
In Ill.mi Comitis B r i e n n a e i
pinacothecam ipsius calamo illustratam
Ad Ill.m Marchionem d e M o n t a u s i e r 14
cum ijsdem (Momentis)
Ad Praesidem d u B u r g

14

Sur ma cheute du 24.e Avril au Louvre

15

Ad doct.mum M e n a r d e r i u m . Cum
Momentis desultorijs. Ex saucio crure
aeger

15

Floors draegsaemheit. - Ad doct.m
M e n a g i u m cum ijsdem

15

Ad doct.m C a p e l l a n u m cum ysdem

16
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In effigiem Com. B r i e n n a e i . Rondeau
A une criarde. - Quaero Briennaeum
respondet Ianitor, Exjt.

Blz
16
17

Ad Comitem B r i e n n a e , studio Graecae 17
linguae incumbentem
Eidem, ad poeticos lusus intempestive
provocanti

17

Le S.t Pere t'affronte en ton Ambassadeur 18
- Si Cardinalis nuper est factus Paler
Ad L o m e n i u m B r i e n n a e Com.
nuper poetam

18

In Ill.mi L e a e n a e magnificam villam
Berniam. - Ad Ill.m B r i e n n a e u m

19

μονομ χεσ αι

20

In eiusdem pinacothecam ab ipso mihi
inscriptam. - In eandem

20

Eidem

αρρε ν κα

Euge, viri grandes, animae, pars enthea 20
Coeli
Ad ipsum, gratiarum actio pro
elegantissimo bibliorum dono

20

Quasi ad R e g e m . - [Ad Constantinum 21
Hugenium Zulichemium effigiei
E r a s m i dedicatio jambis puris.]
Ad Ill.m Comitem de B r i e n n e χ ρις
α τοσχ διος

22

[Ad Constantinum Hugenium indignatio 23
in puros jambos.]
Receptus a certamine poetico, in quo se 24
B r i e n n a e u s a doct.mo C o s s a r t i o
Soc. Ies. adjuvari passus erat
[Ad Constantinum Hugenium antiscazon.] 25
Ad (L o m e n i u m ) cum horaria machinâ 25
pendulo agitata
In duplicem et anniversarium luctum
viduae S o m m e l d i c i a e

25
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Vivendo morimur. - In Dunkerkae
victoriam incruentam

26

Ad Ill.m D. d e L i o n n e . - In eandem
Dunkerkae victoriam

26

Averechts bescheid. - Misdracht

27

1663.
In mortem Infantis A n n a e I s a b e l l a e 27
F r a n c i s c a e , ad R e g i n a m
Vrouwen troost

27

Circulus est Anni voluens rota, cur magis 28
isthic
Vierslagh. - Noch. - De chalybe et silice. 28
- (Ill.mo L o m e n i o .)
Ad L o m e n i u m venatorem. - In P.R.

29

Disce nihil nocti, Latro, debere: diurno 29
- De Rege
Eristica dispar. - Ad Ill.m
B r i e n n a e u m , poesin abdicantem

29

I vo piangendo i miei. P e t r a r c h

30

Version du beau sonnet de P e t r a r q u e , 30
I vò piangendo i miei passati tempi
A Monsieur de N i e l l e , avec mes
Pseaumes pour le theorbe

31

Versio praestantissimi epigrammatis
P e t r a r c h a e , cuius initium est I vo
piangendo i miei passati tempi

31

Distichon cuius pentameter exciderat
32
somnianti amicum dono obtulisse librum
a se emptum duobus amicis, utri sorte
obtigisset
C h r i s t i a n o filio definiendae
longitudinis inventum gratulatur pater

32

Reden onreden. - Quisten of sparen

32

Superflua nihili - In horologium pendulo 33
agitatum
(In eandem machinam.) - Aen een' slaper 33
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Qui ne songe en dormant est mort comme 33
une souche
Mortuus est cui nulla mouent insomnia 34
mentem- Onbedachtheit
Le petit Escureuil sera longtemps en cage 34
- Sonnet
Chanson. - In Ill.m L e a e n a m novo
munere auctum

35

Mis-schepsel. - De autorum a scriptis
discrepantia. Ex tempore

35

In effigiem A n n a e A u s t r i a c a e
Reginae Matris L u d o v i c i XIV

36

Ad Ill.mum G. d e L a m o i g n o n ,
supremi in Gallia Parlamenti primum
praesidem, cum Momentis desultorijs

36

Ad D. d e L i o n n e . - Audiat et soluat, 36
quae soluit cuncta Mathesis
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1664.

Annis duobus Galliae ciuis fui

Blz.
37

Quam mihi non vanâ Mundi nouitate
placeret - Rad van onrust.

37

Droomen niet

38

(Willigh sterven.)

39

In obitum, ut credebatur, duarum
Sabaudiae Principum

40

Eiusdem argumenti ad R e g e m . - De
eadem re vero jam nuncio accepto

40

Momentis desultorijs Cels.mo Principi
C o n d a e o datis inscriptum

41

Ad Ill.m abbatem B e n t i v o g l i o de
rerum vanitate disserentem ode mihi
inscriptâ

41

Ad eundem. - Vitrum. - In effigiem
M a r i a e Te r e s a e Reginae.

42

In nimis quam frequentes rhedas
Hagienses

42

Ad Ill.mum D. d e L i o n n e .

43

In palatij regii fabricam longe
splendidissimam. - In κενοσκ πιον

45

In effigiem R e g i s . - Quousque eadem? 45
Sen.
Ad Comitem B r i e n n a e u m ordini
oratorio se dicantem

46

In effigiem D u c i s A u r e l i a n e n s i s 46
R e g i s unius fratris
Ad D. d e L i o n n e . - In eius effigiem

46

In effigiem Ill.mi L e a e n a e

47

In effigiem.... Britannicae D u c i s s a e
Aurelianensis

47

In effigiem P r i n c i p i s D e l p h i n i . - 47
Ad Comitem B r i e n n a e u m
De controversis epithetis inter Gallos et 47
Brandenburgicos
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Ad Posthumum exophthalmum. - Ad
Ill.mum D. d e L i o n n e

48

Libellus supplex Galli. - Ad iuvenem
ecclesiasten

49

Cur nihil impetrat Auriacus? latet Anguis 49
in herba
Ad pium concionatorem. - In libellum
doct.mi P a s c a l i j de vacuo

49

Ordo epistolarum Novi Testamenti. - In 50
epigrammata Lutetiam percurrenti nata
Ad R e g e m . - In effigiem Ill. Annae
B e r g e r o t t a e , musicae peritiâ
celeberrimae

50

In eandem. - Ite nouem Diuae, nugantur 51
somnia vatum
Donec erunt Annae aut Anni, mortalibus 51
Annis
In effigiem Principis C o n d a e i . - In
effigiem Ducis A n g u i a n i

51

Ad segnes famulos

51

Ad Ill.m L e a e n a m , ut exemplar tradi
curet epistolae in gratiam Principis
scriptae

51

In effigiem meam. - In eandem, ad liberos 52
In angustam januam, quâ ad patibulum
iter est D(elphis)

52

53
Ad nobiliss.am doctiss.amque (quod
dissimulat) D. d e l a F a y e t t e , cum
Momentis desultorijs. - Ad eandem. - In
viam Sceverinam. - In eandem
In eandem. - Illustris Haga, patrium
decus meum - In eandem viam

54

Ad doctiss. C a s s a n i u m , Bibliothecae 54
regiae subpraefectum, cum Momentis
Auriaco sua qui perstas, Ludouice,
negare

54

In latrones cum Domino crucifixos. - In 55
eorum alterum
Op Soetenburg, tot Schevening gebouwt 55
door C o r n . M i c h . S o e t e n s ,
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bedienende het penningmeesterampt van
Delfland. 1664
(Geen overspoed.) - (Roert niet.)

56

Grafschrift van C. S t r e z o . - Grafschrift 57
van Ioff.w L u c r e t i a v a n T r e l l o
Noch. - Noch

57

Dens. - Nugax. - Noch (Grafschrift). Noch. - Noch.

58

Noch. - Noch. - Noch. - Noch. - Noch.

59

Noch. - Op den Schevelinghschen
steenwegh. - Noch. - Noch

60

Ad C h r i s t i a n u m filium

61

R a b e l a i s overwenscht. - Op een
Engelsch spinnewieltje. Aen mijn'
dochter.

62

Ad Wa l l i s professorem matheseos,
Oxonium adveniens

63

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

340

In G r o t i j de veritate religionis
Inscribendum Momentis Bibliothecae
Oxoniensi offerendis

Blz.
63
63

Hac Tumulos sub Planitie tumulauimus; 63
omne
Ad doct. Wa l l i s i u m professorem
Oxoniensem. - Dunkerkâ Caletes
profectus

64

G v l i e l m v s H e n r i c v s Princeps
64
Avriacvs ad L v d o v i c v m XIV. Regem
Christianissimum.
Vruchteloose groet

68

Sur un brasselet de cheveux; present
68
d'une dame qui n'en avoit guere de reste
Temps perdu, paresse forcée

69

Ad Ill.m L e a e n a m , ut versiculos aliquot 69
restituat
Receptus ex Africae litore. - In doctissimi 69
R a p i n i Horticulturam
In eandem. - In obitum nob. iuvenis d e 70
L i o n n e ad Gigerim, ut credebatur,
caesi. - In primi Praesidis summam
eloquentiam. - Ad Ill.m L e a e n a m
Ad eundem. - In naufragium. - Ad
R(e g e m )

71

Ad D. d e L i o n n e cum iambis ultimis 71
Ad D. d e L i o n n e . - In effigiem ipsius 72
quam in tabula uxor manu tenet
Ad ministros regios valedictio

72

In effigiem viri excelsi

73

1665.
Ad R e g e m Kal. Ian. CI I CLXV. Ad B e u n i n g i u m

73
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Instruxisse Domum Auriacam Gothus
asserit, et, si

73

Ad L e a e n a m . - Tres totos Themidis
Mystas exercuit Annos

74

Si malus Anglus aquae est Princeps, quid 74
in Aere? forsan
Liber et exul eras, Ouidi; captiuus et exul 74
- Ad amicum
In effigiem F u q u e t i j . - In eius bina
supplicia

75

Ad P e t i t u m . - Ad ipsum. - Parisium
populosa

76

Ad R e g e m , quod Ill.i L e a e n a e filium 76
divite abbatia donasset
(Droomen of dencken.) - Ad Ill.m
Leaenam

77

In effigiem eius quam in tabula uxor
tenet. - La peinte dans ma main

77

In Ill.mi M o n m o r i j tuberosae
descriptionem poeticam

77

In summi poetae C o r n e l i j
praestantissimos versus Latinos, quos
M o n m o r i o et mihi recitaverat. - Ad
Monmorium.

78

Ad C o r n e l i u m , ne gravetur dictorum 78
versuum exemplar tradere.
Veronae laus. - Ad Ill.m L e a e n a m . Misslagh. - Schade van ongebruijck

79

Ad abbatem B r u n a e u m , Bibliothecae 80
et supellectilis antiquariae in aulae
περ
custodem regium
Saluus ero si vis, quod de Latrone beato 80
- Ad Ill.m D. d e L i o n n e
In navem classis Anglicanae Londinium 80
in suo portu igne consumptam
CI I CLXV
In eandem. - Amantis infortunati

80

Chezius Orator nostra dicturus in Urbe 81
est - Patientiae laesae emblema
In transitu Tararae montis pridie Paschatis 82
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In coronam circa solem apparentem, quâ 82
horâ S.P.Q. Arausionensis sacramentum
P r i n c i p i dixerunt
In stupendam Provinciae Vallem clausam 83
F r . P e t r a r c h a e olim secessum
Arausioni sapere et laetari

84

In L a u r a e ut fertur sepulchrum,
85
epigrammate Regis F r a n c i s c i I, quod
Avenione ostentatur, decoratum
Ad praestantiss.m virum N e u r a e u m

86

A Valle clausa P e t r a r c h a e iterum
adita ultimus discessus

86

In praetorium D. d e A m a t toparchae 87
Gravezonij
Ad Posthumum commode viventem

87
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(Van Dirck.) - Carthusianus

Blz.
88

Indicium hic veri facit ipsum nomen;
ubique est - Ad Comitem D e D o n a

88

Basilea Friburgum Brisgoiae equitans
natali meo

89

Eodem itinere. - Op mijnen geboort-dagh 89
Brisaco Solvimus, et pronâ vi Fluminis
Argentinam - Wanschapen menschen

90

(InN a s o n e m a N i c o l a o H e i n s i o 90
recognitum)
Niewe Iaers wensch. - Aen een te langen 91
prediker. - Dirckje.
In gratiam autoris (R o m p h i j )

92

1666.
In Compendium medicinae practicae C. 92
Romphij
Seruorum minimum se scribit Iberus
amico

92

Op de beschrijvinghe van Oud en Niew 92
Dordrecht door I a c o b v a n
Oudenhoven
Aeger a catarrho. - Ad R h i n g r a v i u m 93
de caede filij
In effigiem Principis G u l i e l m i
H e n r i c i a T r i g l a n d i o Principi
Christiano suo praefixam

93

In eandem. - In eandem. - In eandem.

94

Sur le dernier portraict de la R e i n e
94
M e r e faict par N a n t u e i l . - In tumulo
B.
Ad Posthumum. - In effigiem Reginae 95
Matris Galliae a N a n t o l i o expressam
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In... S l u t e r u m theologum et poetam. 95
- In effigiem C a s p . S t r e z o n i s
defuncti
Op het contrefeitsel van T r i g l a n d u s . 95
- Ex Latino meo in effigiem S t r e z o n i s
Op de vertaelde sermoenen van D.
T u r e t i n door D. L a n d m a n

96

Doodelicke konst

96

Hannibalem vinci Romanus posse
docebat

97

Quam Batauo Belli cedat virtute
Britannus

97

Una tibi, Britto, nuper victoria risit

97

Quae bona, quae mala non prosit
Fortuna Britannis

97

Frustra spem simulas, afflicta Britannia, 97
frustra
Unde, putas, fractus manifestâ clade
Britannus

97

Ergo, quod optabam, fauit Fortuna
superbis

98

Op het voorspoedigh slaan tegens
d'Engelschen. 1666

98

Pleiters wensch. - (Op Jan de speelman.) 98
Quae me, saepe rogas, seruarit regula
sanum?

99

Quem nec Iber strauit, nec multâ Classe 99
Britannus
D'onoverwonnen Tromp bij Britt en bij
Maraen

99

Sunt bella, quae quis paene bella
nuncupet

99

Met een stichtelick boeck voor gesonden 99
appelen. Aen Ioff. C a s e m b r o o t
In effigiem L u d o v . XIV

99

In eandem. - In eandem. - Bibliothecae
meae inscribendum

100

In incendium Londinense. - Hic situs
imprudens reus est, quem dicere possis

100
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Quand du pauure Buat j'aij veu la teste 100
à bas - Morienti
Hic cecidit de quo superest hoc dicere
tantum

100

Op B u a t , onthooft 11. Oct. 1666. Ex
Latino meo

101

In mortem T h . G r a s w i n c k e l i j . - In 101
eandem. - Incendium Londinense
In effigiem C h r i s t i a n i
Constantini Rompfij

101

A Mademoiselle d u M o u l i n avec la
Relation d'Orange

101

Aen sommighe predikers

102

Epitaphium G r a s w i n c k e l i j . - Qui te 106
caelauit, melius celasset, inepte
Ad S c h u r m a n n a m , cum mihi
polygraphiae suae specimen mittens,
quod promiserat, delere se scriberet
nomen suum

106

Teering na neering. - Quanta nescimus

106
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1667.

Andries gebleven. - In effigiem
C o l b e r t i . - Aliter. - Aliud.
In eandem. - In eandem

Blz.
107
107

In ejus scutum gentilitium. - Hic ubi tota 108
stupens de se Natura triumphum
Op wylen des Heeren D.
G r a s w i n c k e l s Nasporing van het
recht der opperste macht

108

Aen Iasper. - Teelkonst. - Delitiae
literarum.

109

Ex S t o b a e o . - Leed-korting.

109

Aen een' prediker. - Fonteinen die wij te 110
hoogh op dringen
Grafschrift van een' clappeij.

110

Dobbel geluck. - Van meester Dirck. Quaed op quaed. - Spade giericheit

111

De niewe Zee-straet van 's Gravenhage 111
op Schevening
Op de ontydighe konde in May 1667.
Waerschouwing

135

In Epidauri Illyricae, hodie Ragusae,
civium diversam cladem

136

Ragusa, quae bis saeculis septem stetit - 136
Raguza gestort. - Op het selve.
Noch. - Een treffelick mann. - Stijl. Maticheit. - Onreden

137

Dierte. - Roofgoed.

138

Beseten rijckdomm. - Adel. - Droomen. 139
- Adel. - Weelde klapt
Hoofs geluck. - Eigen lof onnutt. Sterven derven, en geen' sorgh.

140

Spoed. - In puellos chartà lusoria
certantes in tabella

140

Na men 't neemt. - On-adel. - Troost in
onschuld.

141
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Doos in doos. - Ampten, lasten. - Siet toe 141
Onschroom. - Doen duydt. - Blinde
praet-sucht.

142

Waenwijsheit. - In drijen all. - Optimus 142
ille, qui minimis urgetur
Gevolg van gevaer. - Dienstigh
grondsopp

143

Op de beschrijving van 's Gravenhaghe 143
door ... v a n d e r D o e s
Vernuftigh ondersoeck

143

Ad Hagam Comitis a I a c o b o v a n d e r 144
D o e s IC. graphice descriptam
Tydigh buijgen. - Matigh begeeren. 144
Semper avarus eget. - Saligst wenschen
Memorare novissima. - Nosce te, et
ignosces

145

Eerlijck boos. - Ian à la mode. Vriendelick oneens.

145

Kindermall. - God volgen. - Voor een
mijner wercken. - Rijmerij.

146

Il proprio parer non hà mai torto. Geluckigh onweten

146

Noli altum sapere. - Dircks misslagh. Canaille. - Aen een' speler

147

Aenden selven. - Straet-wijsheit. Wereld. - Overlegh.

148

Op eenen kleer-bessem. - Aen bejaerde 149
kinderen. - Aende selve
Op de moeders langsaem sterven. - Op
een lyck-huijs

150

Ad Episcopum Antverpiensem in tabulam 150
ab eo dono acceptam
Aende Magistraet van 's Gravenhaghe

150

Krijns dichten. - Ritus funerum immutati 151
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1668.
Aen den Grave C h r i s t o p h e r
151
D e l f i c u s v a n D o n a , afgesant van
Sweden, met mijne Corenbloemen
Kleerborstel. - Sandlooper. - Tang. Sleutel. - Ladder

152

Sub epigrammate C o s m o M e d i c e o 153
Etruriae Principi a N. H e i n s i o inscripto
Op de heerlickheit vande rechtvaerdige 153
bepredickt ende beschreven door I.
Vo l l e n h o v e
Aen hem self. - Wiskonstige Claes. Vrouwen zedicheit

154

Teuns kerckgang. - Wentel-trapp.

154

Bedde. - Stoov. - Stoel. - Boom. Handschoen.

155

Tafel. - Deselve. - Blaesbalck. - De selve. 156
- Pillen.
Deselve. - Aende V r o u w v a n
157
A l b r a n d s w a e r d met mijn' Zeestraet
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Schip. - Noch. - Servire gratis est nefas, 157
et ingratis
Soet en suer. - Van Dirck. - Houwelijcks 158
gebreck
Groeyende liefde. - Epitaphium Com.
C h r i s t o p h o r i d e D o n a . - Aliud

158

159
Epitaphium carnivori. - Reptile
sarcophagum, sub sarcophago depostum
Aliud. - Hardklopping. - Oprechte maet 159
Op het marmeren hoofd van een' verrader 159
Op het hand-wasschen van een' schoone. 160
- Graf-schrift van een reuckwercker
A M. la P r i n c e s s e d e Ta r e n t e
160
masquée; comme j'eus parlé à une dame
de sa taille, masquée de mesme - I'aij
complimenté, bien ou mal
Op de dood van Dido, treurspel van A.
Pels

161

Londinium. - Op des Heeren Avontmael. 161
- Dircks dichten
Oprechte dapperheit. - Met elck een vrede 161
Sur les Memoires de Monsieur d e
Guise

162

Laborat aure Lesbia, et graui diu - In
opus inepti autoris

162

νδυμα γ μου. Over des Heeren
Avondmael

162

(Wisse winst.) - Haet. - Voorden armen 163
Drucker. - Dienstige wind. - Pleit-mall

164

Van Andries. - Boeren werck. - Geterchde 164
geck
Aen een Ioodschen woeckeraer, die op
de Pic van Teneriffe was geweest

165

Troost. - Taback dienstigh. Kleinherticheit. - Grafschrift. - Borstel

165

Van Dirck. - Agniets keur. - Een
bultenaers gebouw

166
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Een rijmer aen een' geck. - Besitt u selven 166
Voorsichtige Maeij. - Tom vergist. - Ians 167
goedmanschapp
Vrecke Claes. - Vanden selven

167

Aen hem. - Noch van hem. - Malle vraegh 168
aen Ian
Noch aenden selven. - Noch aenden
selven

168

Schadelijcke lof. - Aen Dirck. - Van Ian. 169
- Aen yemand
Malle Ghijs. - Van Dirck en Andries

169

Aen Ian. - Aen Louw. - Kinds kinderen 170
liefde
Rekening met Ian. - Rein in 'tvuijl

170

Aen Claes. - Van Ioost. - Menschen
ydelheit

171

Van Floor. - Aen Claes. - Onlegg

171

Piers soete wraeck. - Lecker eten. - Aen 172
een hoerekind
Aen een jong schilder. - Een speelman
betaelt

172

Van Dirck den bouwer. - Franssens
geluck. - Boerenlatijn

173

Lichten interest. - Ian de slocker. - Van
Trijn

173

Aen een tafel-vriend

174

Op een mijner gedichten by een'
konstighe hand uijt geschreven

174

Voor mijn' dichten. - Stille straff. - Raed 174
tegen quaed. - Spaerigh berispen
Aen een' guijt. - Beste ryckdomm. - Aen 175
Ian
(Goeds gebruyck.) - Aen Dirck. Overvloed

175

Losse rijckdom. - Na de mann is. - Van 176
Dirck en Claes
Indignus, esto, sim meis majoribus - Van 176
Phlips en sijn kinderen
Van Pier en Iaep. - Van Iasper en Ian. Van Frans

177
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Goed bericht. - Van een' blinden. - Van
Anne

177

Van Floor. - Van een onbedacht
jongmann

178

Op een godloose vraegh. - Aen Iorden. - 178
Geluckseggers
Ryckdomm weeght. - Aen Adriaen. (Aen Dirck.)

179

Goed in quade hand. - Wiskonstige
vraegh. - Aen Christiaen

179

Aen eenen luijaerd. - Oprechticheit

180

A Madame la C o m t e s s e d e D o n a 180
avec une petite couppe dorée pour son
enfant, qui devint mon filleul à Copet l'an
1665
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Matigh verheugen. - Aen een' schoone 180
malloot
Ootmoeds geselschapp. - Aen eenen
schrobber. - Luyaerds less

181

Gaet met stade. - Gods eer of spott

181

Welspreken. - Stadighe gasterij. - Groote 182
macht
Kinds kinderen liefe. - Aen een' pleiter. 182
- Sprekens vrucht
Aende haestighe jeughd. - Krackeelighe 183
vrouw. - Waenwijsheit onheelbaer
Van Dirck. - Saligh woeckeren. - Aen
Jacob

183

En ego te totam totis amplecterer ulnis - 184
Danssen
All' eewen even argh. - Pieternell
overstemt

184

Ian de krijgsmann. - Ians aerd. - Aen
Agniet

185

Tongen-vliemen. - Aen Dirck

185

Aen Claes. - Wijn klapt. - Vrienden kiest 186
Wisse troost. - Ryck en wijs, de beste wijs 186
Ian gewaerschouwt. - In effigiem
A r n o l d i B o r n i j ecclesiastae

187

De reden, onreden. - Misluckte konst

187

Aen Trijn. - (Brood-vyanden.) - Op een' 188
slechten ridder van 't Gulde Vlies
Aen Neel. - Hooren en swijgen

188

Neel aende gicht. - Gichtighe Claes. Barbiers less. - Van yemand

189

Aen Dirck. - Dulcis Praeteriti docte
memor atque Supini

190

S c h i l d e r i a e Roterodamum cogitanti, 190
ut E r a s m i statuam videret. - Van Tijs
Van Andries en Claer. - Van een prediker. 191
- Van Pieter
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Op een ongelycke schilderij. - Uytlegg
van 'tselve

191

Andries op straet. - Van Mathijs de
swijger

192

Goede offerhande. - Hemelroof. - Biecht 192
Krijgsmans uytleggen. - Verschill van
mond en grond

193

Zeldsaem geluck. - T r o m p . - Mis-daed. 193
- Math. 21.9
(Trijns bekommeringh.) - Een is all. Deune Dirck

194

Ick en vergaep m' aen geen' schoone
oogen - Salighe haet. - Gereeden troost

194

Van Pieter. - Losse Mathijs. - Van boven 195
all
Noodighe wantrouw. - Ancker-grond. - 195
Onnutte moeyte
All by allen. - Onwraeck. - Rom. 12. 17, 196
19. - Fij mode
Op een' Bibel. - Wacht op God. - Eigen 196
lof gelooft
Stelen valsch verbloemt. - Aen een'
geleerden vriend

197

Oversmout. - Snyders wapen

197

Ians gesangh. - Qu'est ce qu'un Parlement 198
- Voorsichtige aelmoes
Niet allemans werck. - Piers wild gepleit 198
Claesens grafschrift. - Teun eerlyck
gequetst

199

Vrijen toorn. - Giften vergeven. Borghen doet sorgen

199

Beste wijse - Voorhoutsche ronde. Besigh best

200

Goede eigen liefde. - Wijfs praet

200

God allom. - Droncke vraegh. - Beste
winst

201

Weinigh is all. - Vertrouwen. - Aen
Pauwels

201

Leer voor leeraers. - Grafschrift. - Van
Adriaen. - Uyt allen 't best

202
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Vredesucht. - Wel bidden verkrijght. Kiest of deelt. - Dichtens kracht

203

Voor mij. - Lof misduijdt. - Rechters met 204
recht bekommert
Neelens twijffel. - Grietens misslagh

204

Leere bij ongevall. - Agniets biecht. Broeder-haet

205

Ians geesticheit. - Milde groet. - Aen een' 205
quanselaer
Misbruijckte tijd. - Aen onversoenlicke 206
Dirck. - Harde kost
Aen een vriend. - Verlegen Truij. Verloren moeyt

206

Ian aen 't braecken. - Tot God. - Deghen 207
t'ondegen
Arme Dirck. - Hooren en doen

207
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Half werck. - Op Trijns mouches. Hooge moed
Aen 't werck. - Gelycke kans. - Aen
Henrick

Blz.
208
208

Dorstighe Ian. - Geld in 't water. - Spaert 209
vroegh
Oud moet sterven. - Pieters wijsheit. Eenerleij gave

209

Sterven will erven. - Laegen hoogmoed. 210
- Pieters troost
Geen schelm betrouwbaer. Schoenlappers bede. - Aen sommighe
predikers

210

Onwettighe deughd. - Voor Frans. - Voor 211
Gijs. - Wel ontleght
Griet van 'tselve. - Ex Ps. 25. 10

211

Ex Ps. 36. 6. - Ians goed-duncken. Waerschouwing

212

Rechte loon. - Aen Ian den brill-maker

212

Waenwijsheit wanwijsheit. - Claesens
wensch

213

Kort en goed. - Dircks verrekyckers. Vriendelycke tucht

213

Een water-molenaer. - Vochtighe
Hermans drooge beker

214

's Werelds blindheit. - Blinden troost. Aen eenen blinden

214

Heerooms lang leven. - Ians vlugge penn. 215
- Gelyck mint gelijck
Schadelicke liefde. - Less voor dichters. 215
- Onorder
Eten voor drincken. - Het schavott van
kant

216

Droncken drincken verschoont. - Noch

216

Perierat nisi perijsset. - Mishangen. Schuldigh onschuld

217
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Waterloose neering. - Het onderste boven. 217
- Dagelyx verraed
Geestigh onschuld. - Siecke Tys. Vrouwen dronck

218

1669.
Diogenes vonniss. - Predicanten
218
uytspraeck. - Aen een' valschen tuijscher
Tegengift van liefde. - Op Louws huijs. 219
- Parterres. - Waerheit
Van Andries. - Wyse vlucht. - Van Teun. 220
- Aen Ian
Oorloghs maken en breken. - Verloren
moeyt

220

Van kaele Maeij. - Op Ian. - Aen Andries 221
Slimme Dirck. - Scherm-kunst. - Mijn
deghen

221

Brave moeders. - Vrouwen voordeel. Tot God. - Ruijter Ian

222

Bidd-raed. - Talen rijckdomm. - Vrede. 223
- Goud
Kaetsen en ballen wachten. - Aen yemand 223
Tegen Mathijs. - Aen Ian. - Van Ian
rapp-tong

224

Dirck en ick. - Van Ian

224

Schilderijen

225

Aut Uxor Puerum est, aut enixura
Puellam - Aen een prediker

226

Van mij. - Elck syn tijd. - Van Claes

226

Een vrijer aen sijn' vrijster. - Een alleen. 227
- Weldoen en hopen
Aen een' prediker. - Voor Dirck. - Aen
jonge lieden. - Bedelaers afkomst

227

Aen Wilm. - Tegen Ian. - Onverstand
verschoont

228

Aen een' steenhouwer. - Aen Dirck. - Ian 228
verschoont
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Druckerij. - Van Claes. - Voor Frits. Aen Andries

229

Troost. - Begraeffeniss

229

Doorluchtighe begraeffeniss. - Van
vorsten en wijsen

230

Aen Frits. - Bedelaers geluck. - Tegen
Ian

230

Alles maetich. - Aen Ian. - Dirck aen
Claes

231

Van Teun. - Wijsheit voor all

231

Op een' lichte vrouw. - Van Ian. Geld-kunst. - Aen Doctor Ian

232

Wensch om beter. - Dirck aen geleerde. 233
- Vrome lieden
Verkeerde wereld. - Aen Pieter. - Claes
en Dirck

233

Pieters smaeck. - Claesens pleiten. - Aen 234
Agniet
Slechte voorspraeck. - Aen Ian. - Van
Dirck

234

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

346
Blz.
Princen less. - Goed bescheid. - Schijn 235
sonder zijn
Van Herman. - Van Claes. - Van Dircks 235
getimmer
Aen Andries. - Van Huijgh. - Aen Ian

236

Van Hans. - Van Ian. - Aen een' vader

236

Een voorsichtigh schilder. - Van krijgh
en vrede

237

Groot en klein verschill. - Aen Ian van
Dirck. - Dichtens regel

237

Van Claes. - Aen Herman. - Ad
M a r i a m S c h i l d e r s cum Pathodia
mea

238

Quid breue momentum, vitae finem atque 238
laborum
Kracht van dichten. - Aen Ian

238

Aen Claes. - Aen ijemand. - Thijs
t'Amsterdam

239

Aen Andries. - Van Dirck. - Aen Claes

239

Aen Ian. - Ian van adel. - Van Dirck. Van Thijs. - Leen-less

240

Van Ian. - Pieters twee vonnissen. - Van 241
Adriaen
Geurt. - Gichtige Dirck. - Tegen Claes

241

Van May. - Tegen Ian. - Allwijs. Gierigaerts hoop. - Van Andries

242

Van Brant. - Van boose Ian. - (Mits of
mis.)

243

Van Huygh. - Wetten onnutt. - Van
yemand

243

Grafschrift. - Vleyens macht. - Van Ian

244

Van Ian en Dirck. - Aen Andries. - Van
Claes

244

Aen mallen Adriaen. - Aen Dirck snapp. 245
- Aen Ian
Keur van lesers. - Aen een' beschroomt 245
prediker. - On-onthouden
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Predikers nutt. - Aen Trijn. - Ian op
Antoni. - Van Tijs. - Van Trijn

246

Alle mann jong. - Compliment. - Veu que 247
j'aijme tant le Debuoir
Van lichte Anne. - Trijn aende pockjens. 247
- Aen Adriaen
Van Thijs. - Aen Dirck. - Van Antoni

248

Aen jong en oud. - Van Geurt. - Aen Ian 249
Aen Ian. - Van Dircks dochter

249

Van Andries. - Van drij hangebasten. Aen Wilm

250

Niewsgiericheit. - Aen Ian

250

Van Teun. - Van Ian. - Aen een prediker. 251
- Eigentlicke danck
Troost voor Claes. - Op de print vanden 251
Pred. B o r n i u s
Aen Ian. - Van Claes. - Wisse getuijgen. 252
- Teun aen syn wijf
Eten en drincken. - Andries dobbel sieck. 252
- Elck syn eigen kapp
Van Claes. - Van Wilhem. - Van Dirck

253

Fops troost. - Van Agniet. - Aen Reinier 253
Opperste eer. - (Aen Trijn.) - Noodigste 254
less
Aen Antoni. - (Kijvers toorn.) - Aen Ian 254
Aen Neel. - Van droncke Piet. - Voorde 255
musijck
Van Dirck. - Pier slemp op. - Van Dirck 255
en Hill
Op Pieters dichten. - Van Teun. - Alcove. 256
- Noch. - Van Ioost
Van Phlip. - Ians yver. - Van Dirck en
syn wijf

257

Van Claes. - Van Frans. - Ians biecht

257

Op Ian bult. - Herman na de galgh. - Van 258
Claes. - Van Dirck
Van Teun. - Ian verlieft. - Op Claers
contrefeitsel

258

Constantijn Huygens, Gedichten. Deel 7: 1661-1671

Van Ian. - Van Ieroen. - Clopp Ael - Van 259
Claes. - Op Andries
Aen Aert. - Op het afbeeld van een
stomme. - Op het selve

260

Aen Ian. - Ian gestuijtt. - Dircks gedichten 260
Keur van lesers. - Van mijn huijs. Dircks onpartydicheit

261

Aen Claes. - Aen Ian. - (Kaele letter-dief.) 261
(Neel in 't bad.) - (Wat niews.) - (Goede 262
eigenliefde.)
(Ongemeene kost.) - (Voor de
molenaers.) - Ian te vreden

262

Vermaning. - Aen Antoni. - Ondichte
regiering. Aen een' burgemeester

263
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Van Trijn. - Slechte loosheit. - Van Pier 263
Droomers waken. - Damnum cessans. - 264
Dirck en Claes
Trouwe hulp. - Antoni gietleugen

264

Sur une boursse d'or de Mad. A n t o n i a 265
de Huijbert
Vader Ian. - Van Trijn. - Aen Claes. Dircks onschuld. - Verraed

265

Gemeene wensch. - Behendighe winst. - 266
Crijn
Claer aen Claes. - Aen Gerrit.

266

Aen schouth Ian. - Barmhertige Agniet. 267
- Van Ians honger
Van Dirck en mij. - Wilm ontkomen. Lijs en Ian

267

Aen quistighe Gijs. - Werelds
beschrijving. - Van Teun.

268

Reinier de bouwmeester. - Woecker. Turckschen oorlogh.

268

Misrekening. - Klock-geluijd. - Medici
et chirurgi

269

Op d'ondanckbaerheit. - Gebeden
voordeel. - Aen Reinier

269

Keldermacht. - Molenaers gerief. Verboden toorn. - Afsteken

270

Aen een prediker. - Slechte hulp. - Van
Lijs

270

Mis-spellen. - Goed geluijd.

271

Grafschrift vanden bouwmeester P o s t
in 2. dagen sieck en doot.

271

(Oprechte mildheit.) - Van Dirck en Ian. 272
Schoone musike. - Mann en vrouw

272

Ouderdomm. - Op mijn' sneldichten. Welsprekentheit

273

Thijsens wapen. - Ioostens eed

273
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Geldeloos coopmann. - Weteloose Ian. - 274
Uijtleggers
Van Claes. - (Neel beklapt.) - Hof-less. - 274
Aen Ian
Quirinus Naso. - Van Dirck den
beuselaer. - Eenigh houwelick

275

Krijns adel. - Troost voor Wilm. - Aen
een tabacker

275

Van een lyndraeyer en een schoenmaker. 276
- Gerechtigh testament
Aen Claes. - Mans hand boven. - Van
slocker Olivier. - Symon de rijmer

276

Grafschrift. - Galla datae fidei nexum
grandi aere redemit

277

Ie ne suiuraij jamais le mode - A Mons.r 277
v a n B e u n i n g e n bourgemaistre.
A M.le I a c o b a V i c t o r i a
B a r t o l o t t i . Iocus

277

Op het rijcke cabinet vanden H.e
Giacomo van Hoorn

278

Op het selve. - (Floor.)

278

Tweederhande gewoel. - Mancken adel. 279
- Op een' wiegh
Ians verstand. - Tandeloose Neel

276

Aen Claer. - Luijaerts ontlegg. - Aen
visen Dirck.

280

Vrouwen onstade. - Teun sonder ziel. Pieter aen Ian

280

Klappige Neel. - Voorsichtigh testament. 281
- Eigen onkenniss
Aen Dirck. - Maeg-poeder. - Noyt ijeder 281
te pass
Van Dirck. - Van Wilm. - S.t Ioris
legende.

282

Van clapper Claes. - Aen Wilm.

282

Aen Ioost. - Grafschrift. - Aen Antoni. - 283
Aen Claes
Bloo Dirck. - (Ian, siet toe.) - (Geluckigh 284
ongeval.)
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(Mond toe.) - (Van Dirck wete-bet.)

284

(Ydele moeyt.) - (Ontlegg.) - (Vuyl en
vuylt niet.) - (Overslagh.)

285

(Poëten onschuld.) - Ians leemten. - Aen 286
Neel. - Van Teun. - Spel
Ians arghje. - Van Ioost leenaerds. - Op
Henricks volle hoenderkot

287

Van Antoni. - Lichte vracht

287

Ad me ipsum. - Aen Ian. - Een vrijer. Van Ian. - Hermans rouw

288

Aen eenen prachtighen vriend

289

Uijtwandeling vanden .... Augusti tot .... 289
Septemb. 1669
Sur les compliments. - Autre. - Ians
onthael. - Lang leven. - Neels rouw

293

Aen Ian. - Milde Claes. - Aen een' vriend 294
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348

Aen Andries. - Aen een' vriend.

Blz.
294

Aen Dirck

295

1670.
Comedien. - Aen den schilder L e l y e tot 295
Londen met mijn' Zee-straet
Wat dunckt u dan van 'toverlegh Verliefde Claes.

295

Voorsichtighe Dirck. - Ie m'estonne
comme on s'estonne - Gods dienst

296

Aenden schilder van een' geblanckette. - 297
Aen ledighe Ian. - Overschatting
Op niew Haegsche comedianten

298

Illustri Annae Mariae a Schurman
αυτ ν γιν σκειν

298

Aen Andries

300

Vrouwen aerd. - Kelder siecken. - Aende 301
jeugd. - Weer en weerwill
Kent u

302

Grafschrift. - Aen een' vriendinne met
mijn' Zeestraet

303

Tot God. - (Fritsens paerd.)

303

Viderat in somnis aurum Beuningius
heros

304

Ad Ill.mum Baronem d e L i s o l a ,
legatum Caesareum

304

Aende beroemde Ioffrouw A n n a
Maria Schurman

304

Aen lichte Agnietje

307

(Jans verklaringh.) - (Dircks keur.) - Aen 308
eenen niewen borgemeester.
Uytvlucht. - Donec gratus eram tibi.
H o r . Lib. 3. Od. 9.

308
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(De beste zijn menschen.) - (Korte
nachten langh leven.).

309

Dirck aen Trijn. - Modes kracht

309

Op een boeck vande simpelen. - Griets
ontlegg. - (Matth. 7.5.).

310

(Van Klaer.) - De heer Va n d e P l a e t
verdroncken. - (Op Teun.).

310

Accipe, Posteritas, quo, nostro sanior
aevo

311

Discite in aduersis, placatâ Numinis irâ 311
Lignea consumpta es, surgis de marmore: 311
tanti
Urbis an exustae clades, dubitabitur olim 312
- Ad violentos compotores
London. - Voor-raed. - Grafschrift van
een jong uytnemend contrefeiter.

312

Kerckgang. - Een machtigh Croon-heer 312
mijner tyden

1671.
(Annas vonnis.) - (Straet-gerucht.) Galg-schrift

313

(Voorsichtigheit.) - Grafschrift van een' 313
hovenier
Hans hurckt soo seer na grooten schat - 314
(Goed bericht.).
(Minste kost.) - (Jock voor jock.) - (Neels 314
voorsichtigheit.).
(Klaers bescheid.) - (Hoofd-vleesch.) (Groot verschil.)

315

(Van Teun.) - Gemeen maegschap.

315

(By 't woord.) - (Gebroken tael.) - (Broer 316
Herman.)
Dircks eerbaerheit. - Suijnige Thomas.

316

C r o m w e l . - M o r u s wijf. - (Aen Pier.) 317
- Tryns biecht
(Wiskonst.) - (Tweederhande post.).

317
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(Ruyter-raed.) - Goed gecken bericht. (De verkrachte.).

318

(Griets versuym.) - (Moer Annas
gissingh.) - (Klaes bockenbaerd.)

318

(Moeder-lesse.) - (Hooge lof.) - (Val om 319
val.) - (Eige sorgh.)
(Goed bericht.) - Biecht. - (Ware logens.) 320
- Een doode in 'tgraf
(Droncke reden.) - (Wis waerseggen.).

320

(Misrekeningh.) - (Redelicke
onbeleeftheit.)

321

(Gelegen paer.) - (Houwelick.) (Kinder-waerheit.)

321

(Goed bericht.) - (Over-proef.) (Vrouwen-roem.)

322

(Neel verongeluckt.) - (Jan vaderloos.)

322
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349
Blz.
(Biecht en aflaet.) - (Laet raed.) - (Dircks 323
voorsorgh.)
(Trijns ontlagh.) - Andriesens troost

323

Officie voor een molenaer. - Aen eenen 324
dichter
Waerseggers. - Aen een poeet. (Duystere waerheit.).

324

B i j l a g e . Opdracht, lofverzen, enz. van 325
de Zee-straet (1667)

Errata.
Blz. 34.

Het Sonnet is niet van H., maar van den
abt Jacques Esprit (1611-1678) het is
gedrukt in de Oeuvres complètes de Melin
Sainct-Gelays ..... par Prosper
Blanchemain, 1873, II, 152, Noot.
Zeker is dus ook de Chanson (blz. 35)
niet van H., en waarschijnlijk evenmin
Le petit Escureuil sera longtemps en
cage, blz. 34.

Blz. 88,

bij reg. 9 v.o. is het cijfertje 4 uitgevallen.

Blz. 95,

reg. 4 v.o. J. Triglandus, zooals in K.b.
staat, is zeker fout; bedoeld wordt
Cornelis Trigland (vgl. blz. 97). De noot
over Jacobus T. moet dus vervallen.
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