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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

I

Aen den wel edelen gestrengen heer J. van Crombrugghe, ridder
van het orde van den Nederlandschen leeuw, oud-staetsraed in
buitengewoonen dienst, oud-lid der staten-generael, burgemeester
der stad Gent.
Het Hoofd der Vlaemsche dichterscharen,
De zoon van Gent, ontklimt het graf;
Hy rijst na lang verstoven jaren
En grijpt op nieuw den dichterstaf.
U, dien wy praelgebouwen danken,
U offren wy die zoete klanken
Der gouden luit, een letterschat.
Gy zult den Zanger niet verstooten:
Door U ryze eens voor Zevecoten
Een eerzuil in zijn vaderstad.

PH. BLOMMAERT.
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[Woord vooraf]
e

IN het begin der XVII eeuw bloeide in Belgie eene rei uitstekende mannen, die met
ongemeenen byval de lier bespeelden, en hunne bespiegelingen in weelderige
zangen uitstortten. Jammer dat zy in de latijnsche tael hunne gedichten schreven;
hierdoor konden zy geenen invloed op de gansche natie uitoefenen, en hunne
werken, in die eeuw zelfs, bevonden zich alleen in de handen der geleerden; en
thans, by het verval der latijnsche letteren, zijn hunne namen byna vergeten, en
hunne verzen worden slechts als oorkonden nagezien, voor zoo veel zy eene
historische waerde hebben.
Werpen wy een oogslag op den Gentschen Parnas dier dagen; daer treffen wy
de volgende dichters aen: Jacobus à Marckâ, Justus Rycquius, Maximilianus
Vrientius, Carolus Langius, Ignatius Dyckerius, Livinus Torrentius, Antonius
Sanderus, Daniel Heinsius, Justus Harduinus, Jacobus Zevecotius, en meer anderen.
Sanderus is als geschiedschryver, niet als latijnsch dichter, bekend gebleven, en
de drie daerop volgenden zijn hunnen hedendaegschen roem aen vlaemsche
gezangen verschuldigd, waerop men in hunnen levenstijd met minachting nederzag.
Hieruit blijkt genoeg hoe ondoelmatig het is, eene vreemde of doode tael te
gebruiken, in opstellen, welke eenigen duer
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waerdig zijn. Goede werken strekken den volke tot onderwijs en tot
beschavingsmiddel; vaderlandsche zangen stichten vaderlandsliefde en wekken
het nationael gevoel op; maer, in eene vreemde tale vervat, zullen zy onaengemerkt
als ydele klanken verdwynen. Tracht gy door uwe schriften naer eer en roem, die
zult gy niet bekomen door u in eene vreemde of doode tael te oefenen. Petrarca
schreef een latijnsch heldendicht in verscheidene zangen: Africa; hierdoor meende
hy zynen naem der onsterflijkheid te wyden, en achtte zyne Canzoni niet hoog: zijn
heldendicht echter is schier ongekend, en dat Petrarca's naem algemeen beroemd
is gebleven, moet men aen zyne italiaensche Canzoni toeschryven, die nooit vergeten
werden, en zich in de handen van eeniegelijk nog bevinden. Frederik II schreef
fransche versen; de Franschen hebben hem onder hunne dichters van den tweeden
rang niet eens gebracht; de Duitschers durven hem nauw als schryver noemen.
Had deze vorst zyne moedertael gebezigd, hy zou mogelijk als schryver, zoowel
als veldoverste, den bynaem van Groote bekomen hebben.
De opgenoemde latijnsche dichters der stad Gent zijn ongelezen en ongekend
in het stof der klooster-boekzalen bewaerd gebleven, maer de werken der drie
laetsten, D. Heins, J. Harduin en Jacob van Zevecote, die in hunne eigene tael
schreven, werden steeds gretig opgezocht en ontbeerden geene lezers. Ook mogen
zy onder de voorname dichters gerangschikt worden, die in dat tijdvak onze
dichtkunst hand-
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haefden. Op de stem van Ymmeloot voerden zy eene nieuwe prosodie in, en
zuiverden onze tael van die overtollige bastaerdwoorden, welke gedurende de twee
vorige eeuwen by de vlaemsche schryvers in zwang gingen.
In Duitschland vonden de dichtwerken van Daniel Heins weêrklank, en strekten
den Duitschen dichters tot model. Ook werden zy korts na zynen dood, door
Scriverius verzameld uitgegeven en later meermaels herdrukt. De zelfde eer genoten
de gedichten van J. de Harduin, waervan de eerw. Heer Schrant, in 1830, eenige
stukken in 't licht gaf.
De nederduitsche gedichten van Van Zevecote waren tot dus ver onverzameld
gebleven; de afzonderlyke eerste drukken worden zelden aengetroffen, en eenige
zou men vruchteloos hier te lande trachten te bekomen. Zevecote nochtans, door
den heer Willems te regt den Prins der Belgische Dichters genaemd, overtreft
mogelijk beide voorgenoemden, zoo door de gedachten, als door voordracht, tael
en dichttrant, en deze nieuwe uitgave zyner werken zal, denken wy, aen het vlaemsch
lezend publiek welkom zijn.
*
J. van Zevecote zag den 16 january 1596, te Gent, het eerste daglicht . Reeds
vroeg deed hy zich door zyne lettervruchten kennen; nauw zestien jaren

*

Zijn vader was Franciscus en zyne moeder Maria Uteneechoute genaemd. Hy werd geboren
in het huis gestaen in de Steenstraet, recht over de Vrouwenbroeders-kerk en is geteekend
met het nummer 11.
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oud (1612), toen hy de scholen nog niet had verlaten, bewonderde Jacob van Marcke
zyne gedichten, en schreef hem ter eer:
Qui tua scripta legit, dignos et Apolline versus
Dicet et a coelo quod venìt iste vigor.
Qui videt in tenero ludentes corpore sensus,
Credet adhuc ferulae subdere posse manum.

Hy was zwak van gezondheid, van een veranderlijk en nooit vergenoegd karakter,
hevig, vurig, werkzaem, maer ontembaer in zyne driften, welke hem van het eene
uiterste tot het andere overjoegen. In zyne jeugd minde hy eene Gentsche schoone,
welke by onder den naem van Thaumantis bezong. Alhoewel zy hem trouw had
gezworen, bleef zy echter aen zyne liefde niet beantwoorden en werd aen eenen
anderen verloofd. Dit trof diep Zevecote's driftig gemoed, en de zwaermoedigheid,
welke wy in zijn karakter bemerken, is mogelijk aen dit geval toe te schryven. De
rampzalige minnaer besloot de wereld te verlaten:
Dum licet invitus fallax, tibi servio, munde,
Et patior fastus taedia mille tui,

zegt hy, en begaf zich in het klooster der Augustynen te Gent, waer hy zyne studien
had gedaen. Maer de monnikskap, die 't jeugdig hoofd bedekte, bragt geen heul
aen zyne smarten toe; heviger voelde hy, in de een-zaemheid, de driften woeden
en het hart in nieuwe begeerten ontbranden. In het klooster, zoo wel als in de wereld,
rusteloos en ontevreden, dacht hy dat een zwervend leven meer rust aen zynen
geest zou verschaf-
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fen, en nauwlijks in zijn 20 jaer getreden (1616), zien wy hem met den pelgrimsstaf
in de hand op den weg naer Rome. Uit het Oorlofdicht aen Gent schryven wy de
volgende strofen over, welke hy, vóór zijn vertrek, aen Thaumantis, de minnares
die hem verlaten had, toestuerde:
Thaumantis, die gewont
My hielt tot in den gront,
En liet de liefde proeven,
En sal door haer gelaet,
Dat schoon is, maer te quaet,
Mijn hert niet meer bedroeven.
Haer oogen vol fenijn,
Gescheyden van de mijn
Meer dan dry hondert mylen,
En sullen niet meer voen
De sorgen, die my doen
Afnemen alle wylen.
Ick sal haer wreet gemoet,
Lang met mijn pijn gevoet,
Versmaden en verachten;
Ick zal gansch van haer min
Aftrecken mynen sin,
Afscheyden mijn gedachten.

Hy trok door Lorreinen, langs de oevers des Rhijns naer Basel, en langs S.
Gothardsberg over de Alpen naer Milanen; hy bezocht Bologne, Florence, Sienne
en kwam eindelijk te Rome aen. Na een kortstondig verblijf aldaer, keerde de reiziger
langs Genua en Lions naer zijn vaderland terug, en liet eene dichterlyke beschryving
zyner reis achter, in de latijnsche elegie aen Justus Harduin, welke wy hier byvoegen:
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Jamque dies aderat cum te, pulcherrima rerum,
Infausto potui linquere, Ganda, pede.
Et procul à Belgis per inhospita frigore saxa,
Perque tuas abiens, cane Gotharde, nives:
Rhaetus ubi verno nunquam se flore coronat,
Torpet ubi lento terra ligata gelu;
*
Insubrum dominam perveni sanus ud urbem ,
Passus inhumanae taedia mille viae.
Hic mihi vicinam quia nuper adiverat arcem
Non licuit docti Praesulis ore frui.
Adfuit ille tamen summi pars magna Senatus
Saccus, et Aonii pars quoque magna chori.
Adfuit ille meus Montorfanus, ille Minervae
Filius, et Phoebi cura favorque sui.
Hoc duce, magnificam quaecumque videnda per urbem
Vidimus, et molem, magne Philippe, tuam;
Vidimus augusti sublimia pegmata templi,
Et loca Romanis invidiosa locis.
Jamque per Oebalidum rutilantia sidera fratrum
Flectebat calidos Phoebus anhelus equos:
Restabantque meae post bis ter millia centum,
Millia ter centum conficienda viae.
Ergo per herbosos quos pulchra Placentia campos,
Quosque colit capris cognita Parma suis;
Attigimus vestras famosa Bononia portas,
Inque tuis fuimus terve quaterve scholis.
Hic ego quid referam? felices credite Belgae
Credere vix oculis me potuisse meis.
Illa superba semel studiorum mater et altrix
Non nisi barbariem segnitiemque colit.
Turba Magistrorum solâ gravitate verenda,
Vix septem didicit verba latina loqui.
Delius antiquis cessit proscriptus ab aris,
Occupat indoctus limina cuncta stupor.
Hâc miserâ rerum facie perterritus, urbem
Desero, et inceptum prosequor aeger iter.

*

Milanen.
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Quaque Apennini juga surgunt ardua montis,
Culminaque et plantis aspera saxa meis
Ducor, ei Hetruscis olim loca culta colonis,
Et populos adeo, nobilis Arne, tuos.
Inde per antiquae tendentem moenia Senae,
Sparsaque per cunctas oppida multa vias:
Sexta dies junî dominam perduxit ad urbem,
Cum fugiente die nox prope nata foret.
Hîc ego purpureos vidi mihi plaudere Patres,
Et de non unâ conditione loqui.
Hîc mihi Burgesiique domus, magnique Maphaei,
Atque Cobellutì semper amica fuit,
Et licet haud multos habeat modò Roma disertos,
Exulet et totâ noster ab urbe Deus;
Non tamen invitum variae tenuere ruinae,
Et Vaticana suis bibliotheca libris,
Musaque jam Superis par incedebat et astris,
Et nihil à quoquam quod trepidaret erat:
Cum subito tristes verterunt omnia Divi,
In medioque ratem destituere freto,
Namque minus cautè dum vespere tendo per urbem,
Dum calidum turbant humor et astra polum;
Aëris affectus vitio, Doctore jubente,
Caerula Thyrrhenae per vada mittor aquae:
Ventorum dubiis ubi tempestatibus acto,
Nescio quae Juno bis minus aequa fuit.
Post tres inde dies meliori numine Nercûs
Ad Genuae portus carbasa nostra tulit;
Ast ibi vix septem requievi languidus horis,
Difficilem properans accelerare viam:
Perque Apennini scopulos, nemorosaque fessus
Cum sociis cepi scandere saxa meis.
Inde per omniparos Pedemontî nobilis agros
Ivimus, et cautes, crude Sabaude, tuas.
Qua Rhodanus lato Lugduni moenia cursu
Alluit, et socius flumina jungit Arar.
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Qua Ligerimque bibunt, et qua felice superbus
Sequana Parisios gurgite scindit agros.
Inde per Ambianum Belgî devenimus arva,
Fortis ubi triplici Ganda superbit aquâ.
Hic mihi felici, quia non datur esse Poëtae,
Et nimis est votis sors inimica meis;
Stamina fatidicae rumpant vitalia Parcae,
Ac animam rapiat quae mihi terra dedit.

Doch, als vroeger, rusteloos en ontevreden, verveelde hem al ligt de plaets van
professor der Rhetorica in de collegien der Augustynen te Gent en te Brussel, tot
welke hy was benoemd, en in 1623, trok hy naer Leyden om een bezoek by zynen
vriend en bloedverwant, Daniel Heins, af te leggen. Toen D. Heins gedurende het
Bestand, in 1612, naer Gent kwam, verzocht Zevecote zynen vader, om zynen neef
tot leermeester te hebben en te Leyden zyne studien te vervolgen. De vader stond
hem dit niet toe, zoo men ziet uit het gedicht bl. 4. Doch hy hield altijd het oog op
Heins en achtte zyne werken zoo hoog, dat hy niet aerzelde den vermaerden dichter
met den machtigen keizer, dien Gent ook het licht gaf, in vergelyking te stellen (bl.
68):
O sonne van ons lant, daer in wy ons verblyen,
En trotsen al dat leeft; waer door de Gentsche Maegt
Ver boven Griecken rijt, naer Roomen niet en vraegt.
Ick hope noch te sien dat eens ons Vlaemsche mannen
't Jock sullen moede sijn, verdryven de tyrannen;
Dan sal uw waerdig beelt sijn op de merckt geplant,
Daer keyser Karel staet, maer op sijn rechter hant.

Twee eeuwen zijn verstreken, en de wensch door Van Zevecote geuit is nog niet
ten uitvoer gebracht;
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in Gent is er nog geen gedenkstuk aen Daniel Heins opgerecht, schoon de
spaensche tyrannen uit Vlaenderen verdwenen zijn, en het yzeren juk, dat zy den
Vlaemschen Leeuw oplegden, verbroken is.
Van Zevecote, na eenigen tijd te Leyden verbleven te zijn, trad aldaer in den echt
en werd welhaest tot professor der geschiedenis by de Hoogeschool te Harderwijk,
vervoorderd.Wat hem in Gent was wedervaren is my niet gebleken; meermaels
klaegt hy in zyne schriften over nayverige lakers en vitters; maer waerop zag hy,
toen hy in 1621, door ziekte overvallen, aen den kanonik Justus de Rijcke (Rijcquius)
schreef:
Ganda meo veterem proscripsit corde vigorem,
o Nimis ingeniis Ganda noverca suis!
Quis ferat! indignis summi tribuuntur honores,
Publica quos poterant furta citare reos.
Quis ferat! indoctis donantur praemia: nullus
Aonidum studiis restat in urbe favor.
Incipe, Ganda, tuas melius cognoscere dotes,
Quoque decet, cives ubere pasce tuos.
Sic poteris magnae semel aemula surgere Romae,
Pulsus et e nostro pectore languor erit.

[Dat die oude kracht my uit het hart vervloog, is aen Geut toe te schryven, aen de
stad Gent die hare zonen stiefmoederlijk behandelt. Wie zou het gedoogen!
onwaerdigen worden met hooge ambten bekleed; onwaerdigen welke men van
dieveryen zoude konnen overtuigen. Wie zou het gedoogen! onkundigen wordt de
lauwer aengeboden, en geene eer wordt den dichteren bewezen. ô Gent, ken uwe
plichten beter, en schenk uwe gunsten slechts aen hen, die het verdienen. Op die
wyze zult gy eens Rome op zyde konnen streven, en de vervlogene kracht in myne
lidmaten herstellen.]
Hy laekte ook de trouwlooze spaensche regering, die handel en nyverheid in Belgie
liet vervallen, ten voordeele van Spanje, en, om ons t'eenemael tot slaven te ver-
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vormen, alle bronnen van kennissen deed uitdroogen en de kunsten en
wetenschappen onaengemoedigd liet versterven. By zyne komst te Leyden zong
hy:
Venimus ad Batavas, ita Dî voluistis, Athenas,
Tollit ubi doctum Leida beata caput.
Nec mihi jam Patriae superest spes ulla videndae
Perfidus immeritae cui dominatur Iber:
Nec mea Flandriacae recreabunt lumina silvae,
Ternaque cum gemino fratre relicta soror:
Tu quoque quem nostras toties audîsse Camoenas,
Et memini attento tardius isse vado;
Non mea vicino narrabis carmina Scaldi,
Nec referes vitreae, limpida Lisa, Calae.
Naïades Batavae, veteris pia Numina Rheni
Sola meos numeros, et mea scripta legent:
Aut magis invictis non displicitura Sycambris
Cernet ad Australem doctus Apollo Sinum,
Et vario forsan nectent de flore corollam
Quae pretium nostri dulce laboris erit.
Dumque meos tenero cantabunt gutture versus,
Instituent faciles picta per arva choros,
Antraque monstrabunt divinis culta Poëtis
Sive tibi Baudi, sive Secunde tibi;
Nec minus Heinsiadae loca nabilitata Camoenis,
Quae mihi Parnassus, quae mihi Pindus erunt;
Pierias illic potero reperire puellas,
Quas procul à Flandris ire coëgit Iber.

Hy overleed te Harderwijk, 46 jaren oud, den 17 maert 1642. Boxhoorn vervaerdigde
ter zyner eer het hier onderstaende grafschrift:
Flandria quem genuit, coluit quem Roma, Sycamber
Ambiit et Phoebus praedicat esse suum.
Non ista vates tegitur Zevecotius urna,
Nec vatem obscuri regia Ditis habet.
Haud moritur, sibi totum qui monumenta per orbem
Ipse sua posuit non peritura manu.
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Op de volgende wijs door mijn kunstvriend P. Van Duyse min zwellend overgebracht:
Wien Vlaend'ren 't daglicht schonk, wien Rome hield in waerde,
Wien Holland naer zich lokte, en hief ten leeraerstoel,
Dien Zevecotius bedekt hier nydige aerde,
Maer eeuwig leeft hy door onsterflijk dichtgevoel.

De vlaemsche gedichten, welke hy achterliet, zijn talrijk. Hy schreef twee treurspelen
op het Beleg van Leyden; zy zijn in den vorm der Ouden opgesteld, en in vijf
geschiedenissen verdeeld; op het einde van elk vertoog volgt een koorzang. Aldaer
schildert hy met de zwartste en treffendste kleuren het door Spanje onderdrukte
vaderland, en helder, in tegenstelling der Spanjaerds, schynen de vaderlandsche
helden op die grondkleur uit. Hunne spraek is mannelijk, hunne gevoelens groot;
onwankelbaer in hunnen handel, vreezen zy Spanje meer dan de dood. In de kooren,
in de samenspraken houdt de dichter zich op dezelfde hoogte, steeds even krachtig
en even roerend. De Verachtinge des Doots is een leerdicht in vier zangen, naer
het latijn van D. Heins; doch niet zonder verdienste behandeld. In zyne mindere
dichtstukjens, Zinne- en Minnebeelden, heeft hy de levendigste kleuren verspreid;
deze zijn zoo zoetvloeiend en frisch, als de balsemachtige lucht der beken en
bosschen, welke hy bezingt.
De titelen der werken welke wy tot deze uitgave gebruikten, schryven wy hier
neêr volgens de orde, waer in wy ze in dezen druk hebben opgenomen:
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Emblemata ofte Sinnebeelden, met dichten versiert, door Jacobus Zevecotius; item
noch andere verscheyden dichten van den zelven. Amsterdam, by Jan Janssen,
o
1638. (In lang 12 , bl. 304.)
[De tweede helft van dit bundeltjen draegt tot opschrift: Nederduytsche Dichten,
meest over eenige jaren geschreven, en deze hebben wy in onze nieuwe uitgave
vooraen geplaetst, door dien zy als 's dichters eerste lettervruchten mogen aenzien
worden.]

Verachtinge des Doots. In 't latijn beschreven door den Ed. ende wijtvermaerden
Daniel Heinsius. Overgeset door Jacobus Zevecotius. Tot Leyden, by Andries Clouck,
o
1625. (In-4 , bl. 111.)
(*)
Jacobi Zevecotii Belegh van Leyden, Treurspel . Tot Leyden, in de druckerye
o
van de Elzeviers, 1626. (In-4 , bl. 56.)
Jacobii Zevecotii Onset van Leyden, Bly-eindich spel. Tot Harderwijck, by Nicolaes
o
van Wieringen, 1630. (In-4 , bl. 40.)
Van Zevecote beoefende ook de latijnsche poëzy, en hieraen voornamelijk was
hy zijn roem in vroeger eeuw verschuldigd. Meermalen werden zyne verzamelde
latijnsche gedichten herdrukt. De uitgaven welke ons ter hand kwamen, zijn:
1. Jacobi Zevecotii, Gandensis, ord. erem. S. Augustini poemata. Gandavi, ex
o
officina Judoci Dooms, ad signum praeli typographici. Anno 1622. (In-8 , bl. 119.)
Deze bundel behelst slechts zyne klaeg- en mengeldichten; reeds vroeger waren
twee zyner treurspelen:

(*)

e

Zie J. KANTELAAR en M. SIEGENBEEK, Euterpe. l S. bl. 69-98
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Rosimunda en Maria Stuarta in het licht verschenen, zoo wy uit het opschrift van
een vers zien, hem by het uitgeven zyner Klaegdichten, door Ignatius Dykerus, ook
Augustyner monnik te Gent, toegezonden: Reverendo et erudito patri Jacob
Zevecotio, post Rosimundam et Stuartam, tragoedias, elegos suos edenti, alwaer
wy de volgende verzen aentreffen:
Hîc Rosimunda sui vitium testatur amoris,
Foemineique modum criminis esse negat.
Hîc nostri Jesabel saecli, Britannica spargit
Fulmina, et indigno funere saeva furit,
Cum dominam cogit patrio succumbere ferro
Innocuam, et vetitae subdere colla neci,
Indignum facinus! quod nullo tempore condet
Posteritas, nullo diluet unda freto,

Het treurspel Maria Stuarta kwam met ligte veranderingen onder het opschrift: Maria
Graeca uit, in de uitgave zyner verzamelde latijnsche dichten, te Antwerpen, in 1623
verschenen, toen hy nog in Belgie verbleef. De redenen waerom hy den titel en
eenige plaetsen in het werk veranderde vindt men in het wel beredeneerd artikel
r

van M J.T. Bodel-Nyenhuis aengeteekend (Belgisch Museum, D. III, bl. 363).
Het treurspel Rosimunda maekte alhier ongemeenen opgang, en de verdienstelyke
dichter van Aelst, Willem Caudron, bracht hetzelve in het Vlaemsch over, ten einde
het alom op de schouwburgen mocht vertoond worden. Ook spreekt Van Zevecote
met lof van deze vertaling in een dicht aen Justus Harduin gezonden.
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Harduini patriae cui dictant carmina Musae,
Cui meritas cingit Daphnis honora comas,
Quid facis aestivo dum fervet Sirius astro
Et furit ignivomis sol violentus equis?
Num repetis veteres Rosimundae flebilis ignes,
Quaeque semel juveni vulnera fecit amor?
Vel magis Hebraei lachrimosa poëmata regis
Transfers ad patrios Belga poëta modos?
Aut potius Flandrâ Rosimunden voce loquentem
Volvis, Alostani nobile vatis opus?...

2. P.F. Jacobi Zevecotii J.U.B. ord. Erem. S.P. Aug. poëmata. Tertia editio adeo
o

aucta, ut nova videri possit. Antverpiae, apud Gerardum Wolsschatium, 1623. (In-8 ,
bl. 271.)
3. Jacobi Zevecotii J.U.D. poëmatum, editio ultima. Amstelodami, typis Joannis
o
Janssonii, 1640. (In-8 , bl. 250.)
Toen hy professor der geschiedenis aen de hoogeschool te Harderwijk was,
schreef hy staetkundige aenteekeningen op Suetonius en Florus:
J. Zevecotii observata politica ad C. Suetonii Julium Caesarem. Amst. 1630.
(In-24.).
Lucii Annaei Flori rerum romanarum libri IV. Accedunt Jacobi Zevecotii J.U.D.
observationes maxime politicae. Hardevici, 1633. (In-12, en eene tweede uitgaef te
Amsterdam, by J. Janssen, 1638.)
[In deze staetkundige bemerkingen houdt de schryver steeds het oog op Belgie
geslagen, en toont de valsche gronden aen, waerop de ruststoorende en naer
veroveringen hakende gouvernementen van Spanje en Vrankrijk ten onzen opzichte
zich dorsten beroepen.]
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Nederduytsche Dichten,
meest over eenige jaren geschreven.
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Nederduytsche Dichten.
Aen Daniel Heinsius.
Heins, die met uwen naem doorreen hebt al de landen,
Die ver sijn van de son en die haer naerder branden,
Die Pallas gunste toont, en die Latonae kint
Meer dan zijn borgers al en zijn poëten mint.
Heins, die alleene draegt den sleutel in uw' handen
Van Phaebi kercken al en al zijn waterstranden.
Heins, by wien om latijn, griecx, en vlaems te verstaen
De negen Helicons Godinnen scholen gaen.
Is 't dat ghy reden vraegt waerom u wert gegeven
Mijn aldereerste d icht in 'tNederduyts geschreven,
Met een soo krancke pen, een pen, gelijck ghy weet,
Die in 't sestienste jaer maer dese maent en treet;
Het is om dat ghy hebt eerst komen door uw' boecken
Mijn kinderlick vernuft tot Phaebi min verkloecken,
Het is om dat ick stracx uw' gunstig hert vernam
Als ick eerst met mijn dicht nu lestmael by u quam.
Ghy hebt my doen vermaent de eerelicke straten
Van wetenschap en deugd mijn leven niet te laten,
Ghy hebt my doen omhelst, belooft, en voorgeseyt
Dat my oock eenen krans van Phaebus wierd bereyt.
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Is 't waer geleerden Heins? sal ick noch konnen toonen
Dat ick omlommert ben met groene lauwers kroonen?
Ick vreese dat ghy faelt, dit lant is vremt van aert,
't En acht niet soo 't behoort de geesten die het baert.
Waert dat ick waer by u, ick soude mogen dencken
Dat my oock metter tijt Apollo wat sou schencken,
Want die met groote lien gemeynelick verkeert,
Al is hy self niet groot, hy wert met haer geëert.
Het is een ander saeck te sijn by vrome mannen
Dan daer de eere is van konsten uytgebannen,
Och, Goden, mocht ick sijn daer ghy, vermaerden helt,
Sijt van Apollo self in zynen stoel gestelt!
Ick soude sien den geest, die boven ander menschen
Met kloecke pennen vliegt, die self veel Goden wenschen,
Ick soude zien uw' dicht vol konst en altijt goet,
Weer ghy 't in ander tael, weer ghy 't in onse doet.
Ghy sout mijn meester sijn. De sterren sijn my tegen,
Mijn Vaders straf gemoet en laet sich niet bewegen.
Dus mynen liefsten Neef en denckt niet dat mijn hair
Sal werden oyt de blaen van Phaebi boom gewaer.
Maer ghy vernaemden Helt sult met uw' konstig schryven
Doen uwen grooten naem naer duysent eeuwen blyven,
Den tijt en oock de doot en hebben aen u niet,
Want ghy sit boven tijt en boven doots gebiet.
Daer isser veel voorwaer, daer isser veel versteken
Daer niemant nu en weet yet eerlicks af te spreken,
Soo is den naem en deugt van menig edel Helt
In 't onbekende blat des droeve doots gestelt.
Maer die Apollo mint en vreest noyt, noch Erinne,
Noch 't ongestadig rat der vliegende Godinne;
Een hert dat Phaebus kent voor 't sterven niet en beeft,
Danck, ondanck de fortuyn altijt in ruste leeft.
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Het leven komt u toe, noyt tijt en sal getuygen
Dat uwen grooten naem sal voor een ander buygen,
Ghy sijt daerom gedoopt in Hippocrenes wijn,
Gekroont met eenen krans, die altijt groen sal sijn.
Vrou Venus heeft oock self met veel konst-rijcke dichten
Geschreven uwen naem op haer soons gouden schichten,
Om dat hy soude sijn tot in der eeuwigheyt
Getuyge van uw' eer en uw' welsprekentheyt.
Hierom sal oock den tijt u dog voor dag gedencken,
En ons naerkomers al u tot een voorbeelt schencken,
De voester van de deugt, de al-doorsiende faem,
En sal oock nimmermeer vergeten uwen naem.
1612.
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Klachtdicht van Venus over de dood van Adonis.
Adoni, sijt ghy doot? ô helsche dry Godinnen,
Die soo hartneckig sijt in yders doot te spinnen;
Waerom hebt ghy dat kint, dat alderschoonste kint,
Soo haestich metten tant van een wilt swijn verslint?
Cupido, mynen soon, die blint en doof geboren
Geen tranen en kont sien, geen klachten en kont hooren,
Die wreet en onberoert ons droefheyt niet en acht,
Die met ons suchten al, en al ons pynen lacht;
Wat heb ick u gedaen dat ghy my minn' doet dragen
Tot eenen, die de doot soo vroech my doet beklagen?
Die een onstuymig swijn, een ongetemde beest,
Heeft voor den tijt berooft van zynen jongen geest.
Adoni, schoone kint! hoe sijn uw' roode kaecken,
Die Venus aldereerst de liefde deden smaecken,
Verwilckert en gebleeckt! Adoni, al mijn vreugt,
Hoe licht is uytgedroogt uw' soete groene jeugt!
Helas, ghy sijt vermoort! uw' schoonheyt is geweken,
Uw' oogen sonder vier, uw' tong' is sonder spreken,
En bey uw' lippen schrael, die ick te geven placht,
Tien soentjens in den dag, en twintig in de nacht.
Och, mocht nu Venus oock met u, Adoni, sterven,
Met u, mijn soete lief, al haer genuchten derven!
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Och, mocht zy uytgestreckt in uwen lieven schoot
Beproeven het gewelt van de gewenste doot!
Wat wil ick sonder vreugt wanhopig langer leven,
Als my de doot alleen mijn vreugt kan wedergeven?
Want dat onaerdig swijn dat u heeft neergeleyt
Heeft my oock allen troost en alle vreugt ontseyt.
Waerom heb ick onwijs het hemels nat gedroncken,
Dat Ganymedes heeft en Hebe my geschoncken?
Waerom ben ick gemaect een hemelsche Godin?
Waerom en ben ick niet een helsche duyvelin?
Och, oft eer Venus was het schuym dat quam gevaren
Dat Venus soude sijn op Amphitrites baren
Verslonden had' geweest! ick waer nu sonder pijn,
En daer en soude nu geen Venus droeve sijn.
Och, oft als ick met Mars op 't bedde was gebonden,
En van de Goden al in overspel bevonden,
Den grammen Jupiter my hadde met gewelt
Geblixemt uyt de locht en in de hel gestelt!
Wy souden nu te gaer in 't stille bos gaen spelen,
Daer om haer oude min veel soete sielen quelen,
In 't bos dat mynen soon voor minnaers heeft geplant,
Die hier ontsteken sijn met ongeveinsden brant.
Wy souden nu te gaer ontrent de helsche vloeden
Ons' onbelette min in duysent vreugden voeden,
In 't midden van den druck, in 't midden van de pijn
Onslagen van den druck en van de pyne sijn.
Adoni, 't is voor niet, mijn klacht komt al te spade,
Den dooven Acheron is vol van ongenade,
Den onbeweegden hont, die voor de helle waeckt,
Geen werck van mijn geklag, noch van mijn tranen maeckt.
Adoni, 't is te laet, de hel aen alle kanten
Is vast gesegelt toe, met hondert diamanten,
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Die eens heeft zynen voet gestelt in Charons schuyt,
Blijft altijt daer in vast, en komt 'er noyt meer uyt.
Wanneer de bleecke doot besit de kouwe leden,
Wanneer des hemels draet is eenmael afgesneden,
Het spinnen is gedaen, den geest die in de locht
Onwederroeplick vliegt, wert nimmer weer gebrocht.
Naturens straffe wet hout yder soo verbonden,
Dat al dat in het perck des werrelts wert gesonden,
Moet wederom daer uyt; noch jeugt, noch pracht, noch goet,
En heeft den krancken mens oyt van het graf behoet.
De doot weet haren tijt, zy heeft haer vaste wetten,
Die niemant kan ontgaen, en niemant kan beletten,
Met dat zy yemant raeckt, het is met hem gedaen,
Zijn vreugt, zijn macht, zijn lust, zijn schoonheyt moet vergaen.
Het aengename beeld, dat met zijn lacke treken
Soo menig hoog gemoet met liefde konst ontsteken,
Wert leelick, ongesien, berooft van geest en sin,
Geen schoonheyt isser meer, geen voetsel voor de min.
Het bloet, dat al de leen met vier en glans besproeyde,
Dat op de lippen meest en op de kaecken gloeyde,
Wert t'eenemael verdroogt, een verwe droef en wit
In het bevrosen velt van al de leden sit.
En ghy ligt nu, mijn lief, mijn herte, mijn behagen,
Mijn engel, mynen geest, oock van de doot verslagen,
Ghy hebt haer oock beproeft, ghy ligt door haer gewelt
Verradelick vermoort, onbillick neergevelt.
Och, siele van mijn hert, ghy sijt van hier genomen,
Noch Venus, noch haer klacht en kan u weer doen komen,
Ons vreugden sijn gedaen, de doot heeft ons gescheyt,
Die my hier boven laet, en u naer d'helle leyt.
Het bos en sal niet meer ons sien in blijtschap paren,
Noch oock de klaer fonteyn aen haren kant vergaren,
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Daer ghy soo menichmael voldaen hebt mynen lust,
Soo dickwils my omhelst, soo dickwils my gekust.
Ick sal u nu voortaen onsalig moeten derven,
En tienmael dag voor dag oock sonder sterven sterven,
Om u, mijn soete lief, om u alleen, mijn vreucht,
Verliesen mynen troost, verliesen mijn geneucht.
Adoni, moet dan sijn? moet ick u gaen begeven?
Moet Venus sonder u en sonder herte leven?
Adoni, hoe kan 't sijn? helaes, het moet geschien
Dat den jalousen God van d'helle wilt gebien.
Nochtans en sult ghy niet sijn onbekent vergeten,
Noch van de stomme doot sijn eeuwiglick beseten,
Maer sult in mynen hof, Adoni bruydegom,
Daer duysent bloemen staen, sijn d'alderschoonste blom.
Daer sal ick altemael uw' purper-roode blaren,
Die Auster nederwerpt in mynen schoot vergaren,
En maecken eenen krans, die op mijn hoeft sal staen
Met dagelicx geschrey en tranen overlaen.
Ick en sal oock, om meer mijn droefheyt te betoogen,
Niet meer mijn gouden kleet ontrent mijn lijf gedoogen,
Maer dragen altijt swart, de schichten van mijn kint
Sal ick bewinden oock met swart onaerdig lint.
En ghy, Adoni, sult voortaen, soo wel de nachten
Als al de dagen, sijn den doel van mijn gedachten,
Adoni soeten naem, geschreven in mijn hert,
Oorsaecke van mijn pijn, oorsaecke van mijn smert.
Adoni, rust dan sacht, en als ghy sult de stranden
Van Styx en Phlegeton geduerichlick sien branden,
Denckt dan om 't soete snoer en om den soeten brant,
Daer med' ons mynen soon te samen heeft verpant.
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Aen Daniel Heins, en Joncvrou Anna Roemer Visschers.
Van als het Griecksche lant wiert t'eenemael beseten,
Met bott' onwetenschap, en heeft men noyt geweten
Waer dat Minerva was vervlogen metten God,
Die Heliconis vloet hielt onder zijn gebot.
Maer als ick heb gesien de wel gemaeckte dichten,
Die den geleerden Heins en Anna Roemer stichten,
Ick hebbe vast gedocht, gehouden voor gewis
Dat Phaebus met zijn volck in Hollant komen is.
Waer Heins Apollo niet, hoe soud' hy konnen maecken
De dichten, die vol konst niet menschelicks en smaecken?
Die van de Goden sijn van sterflicheyt bevrijt,
En in het eeuwig boeck geschreven van den tijt.
Waer Anna Roemer niet Minerva, hoe sout wesen
Dat wy soo veel van haer en hare konsten lesen?
Hoe soud het wijt toneel des werrelts sijn te nou
Om te besluyten d'eer van een gemeene vrou?
Hoe soud' een vrijsters hert de ydelheyt verachten,
En vliegen in de locht met hemelsche gedachten,
Verheffen op haer wieck, bevryen van de doot
Soe menig kloecken man, die zy wilt maecken groot.
Ick laet de blinde dan noch twyfelachtig blyven
En waer nu Phaebus is of waer Minerva kyven:
Heins sal my Phaebus sijn, en ghy Hollantsche maegt
Verdient dat ghy alleen Minervae name draegt.
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Antwoorde van Joncvrou Anna Roemer Visschers.
Uw' gunst, uw' heusheyt en uw' groet
My dit weer aen u schryven doet,
Dat hier in Hollant, meyn ick wis,
Noch Pallas noch Apollo is,
Doch soo 'er sijn, zy sijn bedeckt,
Uyt vreese van te sijn begeckt,
Dit volck met een verkeerden sin
Halen den mancken Pluto in,
Die vallen zy meest al te voet
Om dat haer dorst sou sijn geboet
Uyt Tages gulden watervliet,
Uyt Castalis en lust haer niet.
(1)

Uw' Neve swemt Apollo naer
Alleens of hy het selve waer,
Zijn lier speelt uyt een soeten toon,
Zijn hooft pronckt met een lauren-kroon:
Daerom soo mach het wel geschien
Dat hy daer voor wert aengesien.
Maer ghy, die ick vriendin sal sijn
Al sijt ghy onbekent aen mijn,

(1)

Heinsius.
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Hebt uyt den ongemeenen bron
Uw' dorst gelest op Helicon,
De Musen hebben doe oock daer
Gekranst uw' grijs of jeugdig hair.
Maer wacht u wel dat ghy den haet
Van de Godin niet op u laet,
Om dat ghy mijn, ah, pen, beswijckt,
Mijn, seg ick, mijn, by haer gelijckt.
Helas, Minerva weest niet gram,
Ick noyt de courtoisy aen nam
Voor waerheyt: ey, en schelt oock niet
Hem die mijn sulcken eere biet,
't Is maer uyt boert; elck souckt om prijs
De vrouwen wat te maecken wijs;
Die met haer botte ooren grof
Niet lievers hooren dan haer lof.
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Genuchte van 't Velt.
Den winter is geënt,
De heugelicke lent
Besoeckt weer onse landen;
De son met licht gekroont
Haer in den Tweelinck toont,
En komt ons naerder branden.
Den soetsten tijt van 't jaer
Ontvlecht het jeugdig hair
Van al de velt-Godinnen,
Die met haer schoon cieraet,
En liefelick gelaet,
Betooveren ons sinnen.
De boomen krygen blaen,
Daer haer de vogels gaen
Een sachten nest bereyen,
En vol van Venus vier
Met aengenaem getier
Haer soete min beschreyen.
Den specht die roept zijn vrou,
Die hy heeft in de kou
Doen uyt den nest vertrecken.
Den koddigen koeckoeck
Komt weerom uyt den hoeck
Met Joos en Pieter gecken:
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Zijn oogen sijn soo klaer,
Hy wert terstont gewaer
De mans die hoornen dragen;
Hy siet wiens dertel wijf,
Door ongetrou bedrijf,
Heeft achter uyt geslagen.
Den kleynen nachtegael,
Met zijn geswinde tael,
De lijsters en lewercken,
Vermaecken laet en vroeg
Den boer, die metten ploeg
In't lant begint te wercken.
De swalu met haer paer,
En oock den oyevaer,
Haer ouden nest besoecken:
De merel springt en singt,
De soete liefde dwingt
De tortelduyf roeckoecken.
Men siet het gantsche lant,
Met blommekens beplant,
Soo lustich hem vertoogen,
Dat Phaebus trager gaet
En dickwils stille staet
Om die wel te be-oogen.
De beecxkens onbelet
Van 's winters droeve wet,
Van ijs, en nortsche boeyen,
Met slaperig gedruys,
En liefelick geruys
Vol silver water vloeyen.
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Den koelen sachten wint,
Die uyt het West begint
Beademt al de kruyen,
Onslaet het groene velt
Van Boreas gewelt,
Van bysen en van buyen.
De hoorenbeesten al
Verlaten haren stal,
En keeren naer de weyen,
Daer zy door 't groen gewas
Van 't nieu geboren gras
Gerustelick vermeyen;
Tot dat haer elders staen
Met soete melck gelaen,
Met melck daer vremde smaecken
Van boter en van kaes
En noch van ander aes
Den boer weet af te maecken.
Geluckig die in 't velt,
Van sorgen ongequelt,
Verslyten mag zijn dagen,
Daer hem noch pracht nochgoet
Van vrees en hoop behoet
Zijn blijtschap en ontdragen.
Waert dat de Goden my
Gelaten hadden vry
Een vaste wet te setten,
Daer die mijns levens spil
Doen draeyen naer haer wil
Op hadden moeten letten;
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Ick hadde gans veracht
Gelt, rijckdom, ende pracht,
En al de stats genuchten,
Die ondermengelt sijn
Met droefheyt en met pijn,
Met sorgen en met suchten.
Paleysen, fraey gebout,
Met marmer en met gout,
En soud' ick niet betreden,
Ick soude mynen tijt
Van ongenucht bevrijt
In 't groene velt besteden.
Dat waer al mijn wellust
In onbesproken rust
Mijn levens tijt te enden,
Te vreen met middelmaet,
Naer goet of hoogen staet
Mijn wenschen noyt te senden.
Ick soude buyten stat,
In eenen groenen pat,
Een aerdig huysken maecken,
Daer al dat ons gemoet
In sorgen leven doet
Niet in en sou geraecken.
Daer sou de suyver deugt,
En ongeschonden vreugt
Mijn trou geselschap blyven,
Die souden van mijn deur
Schrick, droefheit, en getreur
En alle sorgen dryven.
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Een deel van 't naeste lant
Sou lustich sijn beplant,
Met alderande blomen,
Die uyt des aerden schoot,
Wit, gelu, blau en root,
Op groene steeljens komen.
Daer souden tuylepaen,
En veel genoffels staen,
Met dobbel akelyen.
Daer sou de violet,
Met bruyn koleur beset,
Haer soeten reuk verspreyen.
Ick sou, aen elcke sy,
Doen staen een groote ry
Gespickelde kerssouwen,
Die 's morgens, voor de son,
Aurora, met haer spon,
Sou laven en bedouwen.
Daer soude roosmarijn,
Daer soude tymis sijn,
Saffraen en eglentieren,
Omringt met eenen rey
Van roosen tweederley,
Van mirten en laurieren.
Daer nevens eenen tuyn
Van knollen en ajuyn,
Van wortels en pompoenen,
Karoten en salaet,
Camil en venckelsaet,
Endivi en meloenen.
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't Roothoofdig spargelkruyt
Sou alom komen uyt,
En zynen knop uytsteken;
Noch kool, noch ert, noch beet,
Noch yet dat yemant eet,
En soude daer ontbreken.
De aldernaeste baen
Sou vol van boomen staen,
Die by ons sijn gepresen,
Daer sou ick klemmen op
Tot op den hoogsten top,
En self de vruchten lesen.
Al heeft de Vlaemsche locht
Noyt dayen voortgebrocht,
Olyven of oraignen,
Ick soude sijn le vreen
Met appels en met queen,
Met pruymeu en kastagnien.
Ick soude gans gerust
Versaden mynen lust,
Met peeren en met fygen,
Met kriecken, swert en root,
Met noten, kleyn en groot,
En veel amandels krygen.
Den acker daer ontrent,
Die naer 't suytoosten went,
Met heuvelkens verheven,
Sou als den somer sterft,
In 't midden van den herft,
My rype druyven geven.
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Daer sou ick voor mijn huys
Doen perssen af verjuys,
En menig krapken eten:
Want van te perssen wijn,
Daer andre trots me sijn,
Ons landen niet en weten.
Melck, mede, wijn en bier
Sijn onse wynen hier;
De ander moet men halen
Of van den Rijnschen kant,
Of uyt het Fransche lant,
Of uyt de Spagnaerts palen.
Doch Eransch wijn is te heet,
En Spaensche veel te wreet,
Hy aert naer zyne landen;
Zijn drinckers doet hy quaet,
Zijn vrienden hy verraet,
En doet haer herssens branden.
Ick sou naer mynen sin
Een vaetjen leggen in
Van Baccharachsche rancken,
Daer waer ick me gedient
Als met my eenig vrient
In 't groene quame bancken.
Voorts dat'er plaetse daer
Oock voor een bosken waer,
Ick sout in 't Norden planten,
Soo waer mijn woning vry,
Van winters rasery,
En AEoli trauwanten.
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Daer sou ick menichvout
Doorwandelen het hout,
Met bracken en met winden,
Een haes of een konijn
Sou mijn genuchte sijn,
Als zy die konsten vinden.
Voorts sou ick rontom 't goet,
Gelijck den lantsman doet,
Een gracht of beke bringen,
En voen, tot mynen kost,
Baers, karper, brasem, post,
Snoeck, ael en grondelingen.
Benevens dit gedruys
Sou ick een somerhuys
Van maegden-palme vlechten,
Mijn hert en mynen sin
Alleen aen Phaebi min
En aen de Musen echten.
Waer dat' er dan een ster
My gunstig waer soo ver,
Dat daer oock quaem geresen
Mijn son, mijn licht, mijn lief,
Mijn hertjens soeten dief,
Zy soude welkom wesen.
Ick sou het waerdig hooft
Van die mijn vryheyt rooft
Met bloemekens vercieren,
Met bloemekens vol jeugt,
Vol reuck, vol glans, vol vreugt,
Mijn koninginne vieren.
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Zy soude met my gaen,
Daer al mijn vruchten staen,
Mijn appels en mijn peeren;
Het sou al voor haer sijn,
Ick soude voor het mijn
Een soentjen maer begeeren.
Terwyle sou den tijt,
Die onse jaren slijt,
Allenskens ons ontvluchten,
En in den lesten noot
Sou d'ongevreesde doot
Ons vinden in genuchten.
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Die niet en mint, is sot of blint.
Wiens ooge kan gesien onaerdig sonder minnen
Het lodderlick gesicht van onse velt-Godinnen,
Is eenen plompen uyl, een borger van de nacht,
Een gans onnuttig deel van 't menschelick geslacht.
Wijckt, moedeloose, wijckt, my lust een ander leven,
De gunstige natuer heeft my een hert gegeven
Van sacht beweeglick vleesch, een hert dat voelt de min
Soo haest ick werd' gewaer het minst van mijn Godin.
Is 't dat ick maer en sie haer snee-gelijcke handen,
Ick voel mijn geest, mijn siel en al mijn sinnen branden;
Wat duynckt u dat my doen de lipkens als korael?
De wangen wit en rood, de suycker-soete tael?
Wat duynckt u dat vermag den strael van haer bruyn oogen,
Die my in haren dienst doen liefelick verdroogen?
Het blont gestruyvelt hair, den kleynen rooden mont?
Den alabastren hals, de borstjens hart en ront?
Waer 't dat gebeurde soo, dat ick met haer ginck varen,
Door d'ongetemde zee en ongeruste baren,
Zy sou mijn Nortster sijn, mijn troost, mijn toeverlaet,
En hoeden onse schuyt van alderande quaet.
Waer't dat ick moest met haer door onbekende hoecken,
In 't midden van den nacht den rechten weg gaen soecken,
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Ick sou hem vinden stracx, het vier van haer gesicht
Sou meer my dienstig sijn dan helder sonne licht.
Wijckt, moedeloose, wijckt, soo lanck als duert mijn leven
En sal ick nimmermeer mijn koningin begeven,
Den dienst is veel te vry, de pyne veel te soet,
Die ons altijt in hoop en vreese leven doet.
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Thaumantis.
't Is nu wel een uer geleen
Dat ick door dit bosch gae treen,
Dat ick wachte de Godin,
Voester-vrouwe van mijn min.
Och, mijn hertjen is soo bang
Dat Thaumantis beyt soo lang,
Och, ick vreese dat de meyt
Ergens is verdoolt geleyt,
Ergens in het bosch verdwaelt,
Van de rechte wegen faelt.
Al ghy harders, jonck en out,
Die gewoon sijt in dit wout,
Is 't dat ghy mijn Nimphe siet,
Dat ghy haer den weg bediet,
Dat ghy haer stelt op de straet,
Die recht naer dees boomen gaet.
Doch is 't dat ghy in 't bespien
Meer dan eene komt te sien,
En dat ghy dan sijt in pijn,
Wie dat mijn Godin mag sijn,
Siet naer yders schoonigheyt;
Gy sult krygen stracx bescheyt:

Jacob van Zevecote, Gedichten

25
Want zy ver te boven gaet
Al der Nimphen soet gelaet,
Die in 't lustig Nederlant
Wonen aen den Schelden kant;
Oock soo wert zy binnen Gent
Voor de soetste meyt bekent,
Voor de schoonste maegt verhaelt,
Die de vlaemsche son bestraelt;
Siet de gouden stricken maer
Van haer blont gestruyvelt haer
Soete stricken, daer mijn hert
Altijt in gevangen wert;
Ghy sult sweeren dat men niet
Dies gelijck in 't lant en siet.
Siet het voorhooft, dat soo glat,
Dat soo suyver, dat soo prat,
Ongerumpelt, ongepleckt,
Ongepuyst en onbevleckt,
Niet te hooge, niet te breet
Van Natuer is toebereet.
Siet de oogen oock daer by
Vol van soete toovery,
Die my lachen doen in pijn,
Die my droef in vreugt doen sijn;
Die veel bruynder als aget
Met wind-brauwen sijn beset,
Die met peck-swert hair gelaen
In haer snee-wit aenschijn staen.
Doch ghy siender, wacht u daer
Dat ghy niet en komt te naer,
Want in 't midden van den schijn
Twee van Venus wichten sijn,
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Twee kleyn boefkens die u licht
Quetsen souden metten schicht,
Metten schicht, die mijn gemoet
T'eenemael verdroogen doet.
Jae, de stralen vol van vier
Sijn veel stercker als het dier,
Dat met zijn gesichte kan
Ommebrengen elcken man.
Siet den neuse liever aen
Effen op zijn mate staen,
Niet te lanck en niet te kort,
Noch met eenig puyst begort,
En de gaten niet te wijt,
Suyver en van hair bevrijt.
Siet de wangen alle bee
Witter als de versche snee,
Die noch niet en is betreen
En geen voetstap heeft geleen;
Uytgenomen dat dit wit,
Door Cupidons mont verhit,
Die daer menig soentjen haelt,
Is met purper afgemaelt,
Schoonder purper dan het lant
Ons van Tyrus eertijts sant.
Siet den kleynen lieven mont
Die mijn hertjen heeft gewont,
Die met eenen soeten lach
My betoovert dag voor dag,
En met zijn geswinde tael
Rooft mijn vryheyt t'eenemael.
Siet de tanden als ivoor,
Witter dan den swertsten Moor
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Heeft in 't Africaensche lant,
Daer de sonne dobbel brant.
Siet de lipkens, die de blaen
Van de roos, te boven gaen,
Van de roose die bebloet
Is van Venus teeren voet;
Lipkens sachter als het hair
Van Diones wagenaer.
Lipkens, die nu over lanck
My met soentjens maecken kranck;
Soentjens soeter dan hetgeen
Dat de kleyne bien besteen,
Soeter dan de druyve schreyt,
Soeter self dan soetigheyt.
Siet nu voort oock naer de kin,
Daer staet een kleyn putjen in,
Midden in het gladde velt,
Van Cupido self gestelt,
Om te spelen als 't hem lust,
Als hy moe van jagen rust,
Heel gelijck het op de straet
Tusschen onse kinders gaet,
Metten bal of mette bol,
Of met noten naer het hol.
Siet den hals oock vry wel aen,
Witter als een oude swaen,
Witter als het alabast,
Dat in d'hooge bergen wast.
Maer de borstjens, die soo net
In haer ronden sijn geset,
Deckt de Nimphe voor de lien,
Venus mag alleen die sien,
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Uytgenomen eenen hoeck,
Door een fynen kespen doeck,
Die mijn hert altijt verweckt
Tot het geen dat is gedeckt,
Die soo menig duysentvout
Heeft mijn dertel hant verstout,
Om wat voorder in te gaen
Daer die harte borstjens staen,
Borstjens, steelders van mijn hert,
Borstjens, voesters van mijn smert:
Die, is 't dat zy wert mijn vrou,
En aenveerden wilt mijn trou,
Sullen van mijn druck en pijn
Troost en medicyne sijn,
Sullen 's daegs mijn sorg' ontdoen,
Sullen 's nachts mijn lusten voen.
Gaet dan, harders, gaet dan heen,
En is 't dat ghy haer siet treen,
Segt dat ick haer wachten sal
In dit groen geschildert dal;
Daer de Musen drymael dry
Sullen in het gras, met my,
Maecken eenen nieuwen dans,
Vlechten eenen bloemen krans;
Die sal met mijn eygen hant
Werden op haer hooft geplant,
Tot een teecken van het recht
Dat zy heeft op haren knecht,
Zy alleen, die van de Min
Is gestelt mijn koningin.
Doch is 't dat ghy ergens vint,
Dat zy yemant el bemint,
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Ende lancxt de groene baen
T'samen bloemen plucken gaen;
Segt haer dat zy metter daet
Komt by my, en hem verlaet,
Of het herte wedergeeft
Dat zy my gestolen heeft.
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Bruyloft-Dicht.
Lest als de droeve silvre maen
Vertrecken moest uyt 's hemels baen,
En voor haer broeders vlammen wijcken;
Als 's morgens vroech den dageraet
Uyt zijn beblomde bed opstaet,
En doet de nacht van d'aerde strijcken:
Doen heeft vrou Venus, in haer sael,
Te gaer doen roepen altemael
Haer kinders, en de kleyne Goden,
Die in het rijcke van de min
Altijt volbrengen Venus sin,
En onderhouden haer geboden.
Stracx quam daer luck en ongeluck,
Rust, hope, vreese, blijtschap, druck,
En hondert duysent minder wichten,
Een deel gewapent metten brant,
Een deel met poppen in de hant,
En veel met bogen ende schichten.
Maer als vrou Venus niet en sag
Cupido, die naest 't herte lag,
Cupido, voetsel van haer leven,
Heeft zy, beroert en seer verbaest,
Haer Goden al, met grooter haest,
Om hem te soecken last gegeven.
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Een docht dat 't kint noch lag en sliep,
Die haestich naer het bedde liep;
Een ander socht hem op de straten,
Maer wat dat d'een of d'ander de,
Noch hier, noch in een ander ste,
En mocht het soecken haer niet baten.
Terwijl dat 't hof nog was ontstelt
En Venus om haer kint gequelt,
Is daer Cupido aengekomen,
En heeft zijn moeders mont gekust,
Op haren lieven schoot gerust
En soo haer droefheyt wech genomen.
Vrou Venus hem in d'armen nam,
En vraegde stracx van waer hy quam,
En waer zijn schichten bleven waren:
Ick heb, seyt hy, een schoone maegt,
Die een jonck eelman heeft behaegt,
Voor eeuwichlick met hem gaen paren.
De soete Venus, wel te vreen,
Heeft al haer volck terstont gebeen
De nieu getroude te beschencken;
De een gaf rijckdom, d'ander jeugt,
De derde vruchtbaerheyt en vreugt,
En al wat 's menschen hert kan dencken.
Als dit Cupido had gesien,
Heeft hy de trouwe doen ontbien,
En u soo vast te samen binden,
Dat u, tot dat de trage doot
U nemen sal in haren schoot,
Noyt yemant sal ontbonden vinden.
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Gaet dan geluckig, speelt te gaer
Tot dat ghy moer sijt en ghy vaer,
Tot dat ghy kinders hebt gekregen,
Speelt dag en nacht, eer door den tijt,
Die alle aertsche dingen slijt,
Uw' groene krachten sijn verlegen.
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Klacht-Lied.
Straffe Godin, die in mijn pynen
Dagelicx verheugt uw' wreet en ongenadig hert,
Die dag voor dag my siet verdwynen,
Ende my verdragen doet dees onverdiende smert,
Denckt eenmael of ghy reden
Hebt om te doen,
Denckt of uwe schoonheyt my soo moet vertreden,
My soo moet verachten, en mijn pyne voen.
Ten is soo lang niet geleden
Dat ghy my beminde meer dan al het aertsche goet,
Dat ghy my seyt dat uwe leden,
Uwe schoone leden wierden voor my opgevoet,
Nu sie ick dat de winden
My tegen gaen,
Nu kan ick uw' valsche dobbelheyt bevinden,
Die my heeft bedrogen, die my heeft verraen.
Eerst als ick was by u gekomen
Meynd' ick dat ghy wesen sout mijn aldersoetste lief,
Maer naderhant heb ick vernomen
Dat ghy van mijn herte sijt den alderwreetsten dief,
Denckt eenmael, mijn Godinne,
Of ick verdien,
Om dat ick u volge, om dat ick u minne,
Dat ghy my sout haten, dat ghy my sout vlien.
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Tyrannig hert, hert ongenadig,
Herte dat veel harder is dan eenen diamant,
Hert ongetrou, hert onversadig,
Herte dat niet eens en heeft in liefdens vier gebrant,
Als ghy wilt oorsaeck wesen
Van myne doot,
Als ghy uwen dienaer niet en wilt genesen,
Niet en wilt vertroosten in den lesten noot.
Aensiet voor 't lest de bitter tranen,
Die uw' minste slave voor uw' doove deure schreyt,
Om dat hy siet dat ydel wanen
Hebben gans uw' gunste van zijn herte afgescheyt:
Aenhoort de leste klachten,
Die voor u stort
Die uw' wreede schoonheit doet in min versmachten,
Die om u begraven en bedorven wort.
Segt my, Godin, meynt ghy te krygen
Meer genuchte, meer geluck in eenen rijcken man,
Die plomp en bot allom moet swygen,
En die van de wetenschap het minste niet en kan?
Hoe laet ghy u verblinden,
Mijn siel! mijn hert!
Liefde wilt alleene d'herten t'samen binden.
Die trout om den rijckdom meest bedrogen wert.
Meynt ghy dat rijckdom uwe lusten,
Uwe soete lusten kan behoorelick voldoen?
Liefste, ghy faelt; al ons wellusten
Hebben met het goet en met den rijckdom niet te doen,
Die overtreen de wetten,
Die Venus hout,
En meer op den rijckdom dan op liefde letten,
't Sal haer bee berouwen als zy sijn getrout.
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Hier me, Godin, als ick moet derven
Het gesichte dat mijn hert heeft doodelick gewont,
Wensch ick aen u, eer ick gae sterven,
Meer genuchte, meer geluck dan ghy u selven jont;
En als ghy u door trouwe
Aen yemant echt,
Denckt of ghy niet beter had geweest mijn vrouwe,
Ghy mijn koninginne, en ick uwen knecht.
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Bruyloft-Dicht.
Phyllis ginck lest buyten spelen,
In het midden van de mey,
Lancxt de kanten van de Ley,
Daer de vogels soeter quelen,
Daer de velden groender staen,
Met nieu jeudig gras gelaen.
Corydon die sag haer komen,
Corydon, den fraysten quant
Van het heele Nederlant,
En heeft vast voor hem genomen
Haer te schencken zynen sin,
Haer te schencken al zijn min:
En heeft by de macht gesworen
Van den bog' en van den schicht,
Van 't blint-siende Venus wicht,
Dat hy Phyllis heeft verkoren,
Dat in blijtschap en in pijn,
Phyllis sou de liefste sijn.
Waerom sout hy haer niet minnen?
Phyllis hevet wel verdient
T'hebben Corydon voor vrient:
Zy kan in volmaecktheyt winnen
Al der Nimphen soet aenschijn,
Die ontrent de Leye sijn.
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Noyt en heeft de locht geschoncken
Harderinne meerder goet,
Als zy dese Phyllis doet:
Zy doet yders hert ontvoncken,
Zy is soeter dan een lam,
Dat eerst van zijn moeder quam.
Aengenamer dan den regen,
Die beschut het groene velt
Van de Sonnens groot gewelt,
En de vogelkens die plegen
Met een liefelick getier,
T'onderhouden Venus vier.
Doch daer by is zy hooveerdig,
Onbeweeglick, ongetrou,
Meer als eenig' ander vrou;
Om dat zy weet dat zy weerdig
Is te sijn een princens bruyt,
Al de harders hebben uyt.
Dit heeft Corydon doen klagen
Voor zijn Phyllis doove deur,
Vol van droefheyt en getreur,
Meer dan vijfmael vijftig dagen,
Phyllis ongenadigheyt,
Phyllis ongestadigheyt.
Corydon wat wild' u quellen?
Waerom blijft ghy in 't verdriet?
Kende ghy noch Phyllis niet?
Phyllis laet haer niet verstellen,
Al uw' klagen zy veracht
En met al uw' suchten lacht.
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Phyllis, g'hebbet spel verloren,
Venus met haer borgery
Staen de ware minnaers by;
Zy heeft Corydon verkoren
Om te geven u zijn trou,
Om u t'hebben voor een vrou.
Wilt ghy tegen Venus steken,
Die de dochters hoogen moet
Onder haer neerbuygen doet?
Phyllis, hier en helpt geen spreken,
Noch geen pracht, noch geen gequel,
Corydon die wint het spel.
Corydon droogt dan uw' oogen,
Phyllis, die ghy hebt gesocht,
Wert u in den schoot gebrocht;
Nu moet Phyllis wel gedoogen,
Dat van desen dag voortaen
Ghy sult wesen haren man.
Nu sal zy de bitter qualen,
En de pynen, en de smert,
Die ghy hebt gevoelt in 't hert,
Met veel soentjens u betalen,
Met veel soentjens dag en nacht,
U voldoen voor uwe klacht.
Gaet geluckig t'samen leven,
Draegt de suere soetigheyt,
Draegt de soete suerigheyt,
Die den echten staet sal geven,
Tot dat u de gryse doot
Beede stelt in Charons boot
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Klachtdicht van Procris, stervende in de ermen van haren man
Cephalus.
Helas! wat voel ick hier? wat schicht komt hier gedreven,
Die Procris voor den tijt, verliesen doet haer leven?
Och! lief, ik ben geraeckt, ghy hebt de plaets gewont,
Die noyt en heeft geweest om uwen wil gesont.
Och! Cephale, mijn lief, ghy hebt de borst doorschoten,
Die ghy met liefdens vier geheel hielt overgoten;
Siet hier mijn hertens bloet; och! voelt eens met uw' hant,
Hoe vierig dat noch is en in uw' liefde brant.
Door blinde jalousy, die my heeft hier doen komen,
Wert my het soet gebruyck van 't leven afgenomen;
Om dat ick mynen man te luttel heb betrout,
Wert uyt mijn jonge lijf den geest soo vroech gestout.
Leert, vrouwen, leert aen my, hoe dat de sotte daden
Van onse jalousy ons groene jeugt verraden.
Leert, vrouwen, leert aen my, hoe dat een wanckel hert
Rechtveerdelick gestraft van onse Goden wert.
Mijn man bemind' het bosch, hy ginck daer alle dagen
Naer 't een of 't ander wilt met zynen boge jagen,
Maer evenwel getrou vont hy hem 's nachts by my,
Doen waren wy te gaer, doen lag hy aen mijn sy.
Zijn herte was aen my en mijn aen hem geschonken,
En hy was in mijn min en ick in zijn versoncken,
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Wy waren altijt eens, door pronckery of twist
En heb ick noyt zijn gunst noch hy de mijn gemist.
Een onbesuyste vrou, een van mijn nagebueren,
En heeft dees soete vreugt niet lange laten dueren,
Door haren valschen klap. Och! dat 'er noyt klappey
Een degelicke vrou met logens en verley!
Zy seyde dat in 't bosch een dertel hoer verkeerde,
Die mynen lieven man meer dan my selven eerde,
En dickwils by haer sliep; en tot noch meer bescheyt
Heeft zy my oock den naem van dese vod' geseyt.
Och! Goden, waerom is 't dat wy meest al de vrouwen,
Soo veel van achterklap en van de logens houwen?
Wat kan een valsche tong ons al verdriets aendoen!
Wat kan zy jalousy en ydel wanen voen!
Ick docht, is dat het wilt dat mynen man doet waecken
Eer dat den dag begint, en naer de bosschen haecken?
Is 't daerom dat hy my soo vroech in 't bedde laet,
Soo vroech zijn afscheyt neemt, en naer de velden gaet?
Moet ick dan met een kleyn soo dickwils my genoegen,
Soo dickwils mynen lust naer zynen wille voegen?
Is 't daerom dat ick hou met luttel my te vreen,
Om dat hy aen een hoer het ander sou besteen?
Och! heb ick om een hoer soo dickwils moeten derven
De lusten van mijn jeugt, om dat zy sou verwerven
Het geen dat my behoort? heb ick mijn herte dan
Gestelt op eenen fielt en ongetrouwen man?
Heb ick mijn trou aen u, aen u mijn trou gegeven,
Die niet beschaemt en sijt in hoerery te leven?
Is 't reden dat ick t'huys u blyven sal getrou,
Terwijl ghy ergens el besoeckt een ander vrou?
Is 't dit dan, Cephale, dat ghy my hebt te voren
Soo treffelick belooft, soo vastelick gesworen?
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Hoe onderhout ghy soo, ghy schelme, ghy rabout,
De houwelicksche wet, die ons verbonden hout?
Och! vrouwen siet voor u, och! wacht u te geloven
De ongetrouwe mans, al dat zy u beloven
Haer hert en meynet niet, haer liefd' is als de wint,
Zy draeyt nu hier nu daer, daer zy bequaemheyt vint.
Zy praten wonder soet als zy ons komen vryen;
Met dat zy meester sijn, zy stellen al ter syen
Dat haer niet me en gaet; de soetheyt is gedaen,
De liefde neemt stracx af met dat wy zijn verraen.
Met dat wy laten ons des maegdoms riem ontknoopen,
Ons vreugden sijn geëynt, ons blijtschap is verloopen,
Noyt uere komt soo soet die ons genuchte brengt,
Die niet met bitter gal en droefheyt is gemengt.
Dit docht ick dag voor dag, en ginck met vlijt aenmercken
Zijn woorden, zijn gelaet, en altemael zijn wercken.
Die eens met arge waen gans overwonnen wert,
Al dat hy siet of hoort, het gaet hem tegen hert.
Als hy droef-geestig was, ick docht dat zijn gedachten
Verdoolden in zijn hoer en Procris niet en achten:
Stont hy wat vroeger op, quam hy wat later t'huys,
Het eene was mijn pijn, het ander my een kruys.
Als ick met mynen hals in zynen erme ruste,
Als hy my menichmael met natte lipkens kuste,
Ick docht het was geveyst, ick docht het was een pert
Om 't achterdenken soo te sluyten uyt mijn hert.
Terwyle liep den tijt, en ick wiert alle dagen
Noch meer en meer jalous, noch meer en meer verslagen.
Ick docht: Och! mocht ick sien die my doet sulcken spijt,
Die mynen lieven man soo schandich my benijt!
Ick sou uyt haer gesicht met myne nagels halen
De oogen, die alleen sijn oorsaeck van mijn qualen;
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Ick sweere dat ick haer sou treden onder voet,
En perssen uyt haer borst den lesten druppel bloet.
Ick sou haer, by mijn trou, ick sou haer wel ontleeren
Dat zy geen mans en sou meer van haer vrouwen keeren,
Ick soude met mijn hant dat vuyl oneerbaer wijf
Versetten haren kop, verscheuren gansch haer lijf.
Och! Goden, latet toe dat ick haer mach verrasschen,
Dat ick mach in haer bloet mijn handen beede wasschen,
En wryven in 't gesicht van hem, die my verlaet,
Die my geheel veracht en by een hoere gaet.
Dit wenschende ben ick tot in het bosch gekomen,
Daer heb ick uwe trou en myne faut vernomen.
Och! Cephale, mijn lief! ick voele dat mijn hert
Allenskens my begeeft, allenskens flouwer wert.
Vergeeft my, mynen Geest, dat ick heb derven dencken
Dat ghy ons echte trou in 't minste socht te krenken:
Vergeeft mijn jalousy, vergeeft my, liefste man,
Vergeeft my eer ick sterf, terwijl ick 't hooren kan.
Och! herte van mijn hert! ick voel mijn oogen breken,
Ick voel, mijn dicke tong wert moe om meer te spreken,
Den pols verlaet zijn plaets, ick voel mijn kracht vergaen,
Och! liefste, 't sal met my seer haest hier sijn gedaen.
Komt, laet my voor het lest mijn bleycke lippen drucken
Aen uwen lieven mont, komt laet my van u plucken
Een soentjen twee of dry eer dat mijn siele vliet,
Eer dat de droeve doot het soenen my verbiet.
Och! suycker soeten mont, mont soeter dan de raten
Die komen van de bien, mont die ick moet verlaten,
Mont die ick soo bemin, aenveert den lesten soen,
Aenveert den lesten kus als ick 't noch kan gedoen.
Och! Cephale, mijn lief, ten is niet lang geleden
Dat wy ons groene jeugt te gaer in vreugt besteden,
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Dat ghy my dickwils hebt verkort den langen nacht.
O sotte jalousy, waer hebt ghy my gebracht?
Hoe hebt ghy my verraen! hoe hebt ghy my bedrogen!
Door valschen achterklap uyt leven my getogen!
Ick docht een hoer te sien in mynen liefstens schoot,
Ick vinde voor een hoer mijn onverwachte doot.
Och! Cephale, wat is 't? waerom sie ick u kryten?
Hei! lieve, laet toch staen, ick moet my selven wyten
Mijn pijn en mijn verderf: wat weent ghy om uw' vrou,
Die twyfelachtig was van u gesworen trou?
Ke! liefste, sijt gerust, laet my noch eens uw' oogen
Voor 't leste suyver sien en onbetraent haer toogen,
Hei! liefste, hout toch op, en eyndigt uwen druk,
Soo vind' ick in mijn doot noch eenichsins geluck.
Ick hebbe 't wel verdient soo vroech te moeten sterven,
Maer waerom sout ghy toch om my uw' vreuchden derven?
De doot voorwaer, mijn lief, en is soo groot geen pijn,
Als dat ick u moet sien in ongenuchte sijn.
Lief, soent my toch noch eens, en als mijn siel wilt varen,
Doet open uwen mont, en wilt se daer bewaren.
Och! Engel, moetet sijn? werd' ick van u gescheyt,
Van u genomen wech en naer het graf geleyt?
Het sterven is my soet: van u, mijn lief, mijn herte,
Te werden afgescheyt is my de meeste smerte;
Ick sweere, by het bloet, dat ghy hier loopen siet,
Dat sonder u te sijn is 't meest van mijn verdriet.
Och! voogt van mynen sin! och! leven van mijn leven!
Wat pijn is 't voor uw' vrou dat zy u moet begeven!
Ke! liefste, siet noch eens uw' droeve Procris aen,
Die om haer jalousy naer Charons boot moet gaen.
Komt, liefste, laet my toch, al soenende, verwachten
Het eynde van het licht, 't begin van lange nachten.
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Och! liefste, 't is met my, och! liefste, 't is geënt,
Den alderlesten slaep sich naer mijn oogen went.
Hei! als mijn droeve siel van 't lichaem is gescheyden,
Doet hier in dese plaets voor my een graf bereyden,
Bedeckt met eenen steen, daer in geschreven staet,
Dat sotte jalousy is oorsaek van mijn quaet.
Schrijft daer, dat yder wijf mijn ongeluck aenschouwe,
En haer van jalousy en ydel wanen houwe:
Schrijft daer, wanneer een vrou niet haren man betrouwt,
Hoe dat het komt of gaet, dat haer in 't lest berout.
Och! Cephale, vaert wel; och! Cephale, mijn oogen
En sien niet meer haer son, de doot wilt niet gedoogen
Dat ick u voorts aensie, ô onbeleeft bevel!
Och! Cephale, mijn lief, och! Cephale, vaert wel.
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Op Momus.
Gister avont, als de stralen
Van de sonne nederdalen,
Als men eerst verneemt den uyl,
Als de nacht bedeckt de straten,
Hoord' ick uyt mijn venster praten
Een volmaeckte botte-muyl.
Soo ick aen zijn kleet konst mercken,
Docht my, 't was een van de klercken,
Die haer houden voor geleert,
Om dat zy an d'hooge scholen
Of van Loven of van Dolen
Hebben langen tijt verkeert.
Een van die den tijt verdryven
Of met vechten of met kyven,
Of te wesen in den wijn,
Of met dochterkens te vryen,
Of uyt spelen te gaen ryen,
Of in 't hoere-kot te sijn.
Een van die niet anders weten
Dan te spotten met Poëten,
Die haer ver te boven gaen,
Die, als hy hangt voor de raven
Of wert by de galg' begraven,
Sullen ongeweken staen.
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Och! hoe ginck dien viesen snater!
Wat en sey den sotten prater
Niet van een soetaerdig dicht,
Dat nu onlancx was geschreven,
Dat sal blyven ende leven
Als hy gans vergeten ligt?
Dat ick, seyd' hy, wilde schryven,
Ick sou wel wat frays bedryven,
En veel beter dan die knecht:
Lieven bottaert, swijgt toch stille,
Wat kan helpen u den wille?
Uw' verstant is veel te slecht.
Meynt ghy dan, dat ons Godinnen
Houden yet van rekels sinnen,
Of van eenen esels-kop?
Och, ghy meugt die hoop wel temmen,
Ghy en sult noyt hooger klemmen
Dan tot aen een galge-strop.
Segt my, bottaert, laet m'eens spreken;
Sijt ghy dan soo ver geweken
Van uw' sinnen en verstandt,
Dat ghy yder wilt doen wijcken
En voor u de seylen strijcken,
Dat ghy soeckt een yders schand?
Meynt ghy, dat om vijfthien hairen
Die op uwen kin vergaren,
Ghy soo hooch verheven sijt,
Dat ghy vry meugt rechter wesen
Van al dat 'er is te lesen?
Sot, ghy sijt uw' sinnen quijt.
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Sou u yemant daerom achten,
Stracx soo souden 't selve wachten
Al de borgers van den nacht;
Al uw' broeders, al de uylen,
En meest al de botte-muylen,
Moesten werden oock geacht.
Wilt ghy soo bekent u maecken,
Ghy sult lichtelick geraecken
By het ander licht gespuys,
Of in 't tuchthuys om te raspen,
Of in 't spinhuys om te haspen,
Of in 't Bruysels dollen-huys.
Waer 't dat Sluys noch Spaensch konst spreken,
U en sou geen plaets gebreken
Op de swarte royer-banck,
Maer ghy sijt te laet gekomen,
De galeyen sijn genomen
Van de Staten over lanck.
Daerom moet ghy sijn te vreden
Dat wy yevers el besteden,
U in 't een of 't ander kot,
Of in 't spinhuys by de wielen,
Of in 't tuchthuys by de fielen,
Of in 't dolhuys, sijt ghy sot.
Daerentusschen wilt ghy klappen,
Wilt ghy veel van dichten snappen,
Spreeckt aen yemant die wat weet:
Segt hem wat ghy weet te laecken,
Hy sal u wat wyser maecken,
En u geven goet bescheet.
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Hy sal konnen u betoogen,
Dat uw' duyster uylen-oogen
Niet en sien een helder dicht;
Dat uw' schamel herssens falen,
En in hare wijsheyt dwalen,
Die in u verwerrent ligt.
Hy sal goeden raet u geven,
Dat ghy noyt meer in uw' leven
Sulcke sotheyt aen en recht,
Want veel beter is 't te swygen,
Dan het volck hem op te krygen,
Dat soo mette penne vecht.
Doch, hebt ghy u voor genomen
By geen wyse lien te komen,
En dat ghy geen raet begeert;
Blijft by kinders, blijft by sotten,
Die geleerde lien bespotten,
Ghy en sijt geen spottens weert.
Waer 't dat my Apollo jonde
Dat ick oock wat dichten konde,
Dat mijn nederig verstant
Wiert met hemels vier ontsteken,
En mijn tonge leerde spreken,
Yet voor uwen honden-tant.
Yet dat van u waer mispresen;
Ick sou stracx hooveerdig wesen,
Jae, my houden voor geleert;
Want die van de nyders tongen
Wert begrepen en besprongen,
Is volkomelick geëert.
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Noch de vleermuys, noch de uylen,
Die in 't doncker beyde schuylen,
Prysen oyt den klaren dag;
Hoe sou eenen bottaert loven,
Dat hem verre gaet te boven,
Dat hy niet verstaen-en mag?
Siet den hont zijn muyl' opheffen,
En 's nachts naer de mane‧keffen,
Die hem niet en acht een sier:
Waerom sou zy op hem letten?
Hy en kan toch niet besmetten
Haren glans en suyver vier.
Esels, rekels, kinders, beesten,
Die misprysen kloecke geesten
By de plompe botte lien,
Sijn slechts vyant van den luyster,
Haer gesicht is veel te duyster,
Zy en sien niet wat zy sien.
Haren geest is stof en eerde,
Haren moet van geender weerde,
Recht geboren totte dood;
Als zy sullen sijn vergeten,
Sullen d'eeuwige poëten
Leven sonder stervens noot.
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Droom.
Lest als mijn moede sinnen
Gelaten hadden binnen
Den lieffelicken slaep,
In 't midden van mijn dromen,
Heb ick naer my sien komen
Van Morpheus eenen knaep.
Hy nam my by der handen,
En leyde my in landen,
Die ick noyt eer en sag;
Al heb ick over bergen,
Die self den Hemel tergen,
Geweest daer Roomen lag.
Ick hoorder vogels quelen,
Ick sag daer lammers spelen
En springen in de wey;
Geen Noortschen wint en raesde,
Den soeten Zephyr blaesde
Den heugelicken Mey.
Ick sag allom citroenen,
Oraignen en limoenen,
Op goude boomen staen;
Ick sag veel kleyne spruyten,
Met onbekende fruyten
En vremde vrucht gelaen.
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De suyver beecxkens vloeyden,
En met haer water voeyden
Het dick begrasde lant;
Veel wonderlicke bloemen,
Die niemant en kan noemen,
Vercierden elcken kant.
Geen lant en kander wesen
Soo schoon, soo uytgelesen,
Van als soo wel voorsien,
Noch daer de sonne-stralen
Haer eerste krachten halen,
Noch daer zy 's avonts vlien.
Den soeten reuck der blomen
En liet geen stancken komen,
De locht was gansch gesont;
Ick meyn dat die daer wonen
Sijn alle Goden-sonen,
Van sieckten noyt gewont.
Ick sag daer dry rivieren
Vol melck en honig swieren,
Vol suycker-soeten wijn;
Ick sag daer alle saecken,
Die konnen ons vermaecken,
Die ergens mogen sijn.
Neemt altemael de vruchten,
De blomen, de genuchten,
Die Mergillina siet,
Of die ons doen benyen
Het lant van Lombardyen,
Z'en hebben hier by niet.
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Ick hebbe wel gelesen,
Dat yevers placht te wesen
Een plaetse wonder schoon,
Die aen Olympi voeten,
Penei vloet quam groeten,
Maer deze spant de kroon.
Als ick daer was gekomen,
Heb ick mijn rust genomen,
Dicht nevens een rivier;
Daer hoord' ick nachtegalen
Haer soete min verhalen,
Met aengenaem getier.
Terwijl ick was gelegen,
Wierd' ick door eenen regen
Gedwongen wech te gaen;
Ick liep om wat te schuylen,
Naer d'aldernaeste kuylen,
Die ick in 't bosch sag staen.
Al was den inganck duyster,
Ick sag een licht en luyster,
In 't midden van den pat:
Ick docht, wat sal dit wesen?
Wat licht komt hier geresen
Uyt een soo doncker gat?
Terwyle mijn gedachten
Nu dit, nu dat verwachten,
Siet hier, een schoon Godin
Quam met twee brandend' oogen
Haer uyt den kuyl vertoogen,
En track my met haer in.

Jacob van Zevecote, Gedichten

53
Met dat wy binnen waren,
Ginck zy haer luyte snaren,
En gaf my die in d'hant;
Ick sey, wat sou ick spelen?
Wat wilt ghy my bevelen,
't Is boven mijn verstant?
Doch om u te betuygen
Dat ick wil altijt buygen
My onder uw' bevel,
Wilt ghy de konst my toogen,
Ick sal seer gaerne poogen
Te volgen naer uw' spel.
Doen wy soo t'samen spraken,
Hoord' ick een deure kraken,
Daer een out leelick wijf
Quam schielick uyt gesprongen,
En recht naer ons gedrongen,
En viel my op het lijf.
Zy scheurde gansch mijn leden,
En ginck met voeten treden
Mijn uytgetrocken hert:
De Nimphe niet en seyde,
Maer bitterlick beschreyde
Mijn onverwachte smert.
Terwijl ick was in pynen,
Ded' Morpheus' knecht verdwynen
Al dat ick eerstmael sag;
Ick opende mijn oogen,
Isag, ick was bedrogen,
Want ick in 't bedde lag.

Jacob van Zevecote, Gedichten

54
Segt my nu, mijn Godinne,
Die ick alleen beminne,
Die by Apollo woont,
Of al dees vremde saecken
Yet wysen my te naecken,
Is 't dat ghy 't seggen koont.
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Oorlof-Dicht aen Gent.
Den winter is gedaen,
't Is tijt om voort te gaen,
't Is tijt om te vertrecken;
Vaert wel, soet Vaderlant,
Dat dickwils mijn verstant
Tot schryven pleegt te wecken.
Vaert wel, mijn lieve stat,
Daer ick heb vreugt gehat
Nu tweemael negen jaren,
En denckt niet dat ick voort
Van u sal sijn gehoort,
Yet klagen op mijn snaren.
De Tiberinsche vloet,
Die 't moedig Roomen groet,
Sal voorts my hooren spelen,
Of wert daer mynen sin
Ontsteken van de min,
Yet van mijn liefste quelen.
Vaert wel, Oostackers velt,
Dat als ick was gequelt
Met sorgen of met pynen,
Hebt met uw' jeudig gras,
En altijt groen gewas,
Mijn droefheyt doen verdwynen.
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De Nimphen, die ick daer
Wiert menichmael gewaer,
En sal ick niet meer vinden;
Of noôn my totten dans,
Of met een bloemen-krans
Mijn jeudig hair ombinden.
Thaumantis, die gewont
My hielt tot in den gront,
En liet de liefde proeven,
En sal door haer gelaet,
Dat schoon is, maer te quaet,
Mijn hert niet meer bedroeven.
Haer oogen vol fenijn,
Gescheyden van de mijn
Meer dan dry hondert mylen,
En sullen niet meer voen
De sorgen, die my doen
Afnemen alle wylen.
Ick sal haer wreet gemoet,
Lang met mijn pijn gevoet,
Versmaden en verachten;
Ick sal gansch van haer min
Aftrecken mynen sin,
Afscheyden mijn gedachten.
De soete Gentsche locht,
Die my heeft voortgebrocht,
De waters en de kercken,
De vesten vol genucht,
De velden vol van vrucht,
En sal ick niet meer mercken.
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Naer Drongen mette schuyt
Te varen heeft nu uyt,
Rontom de groene weyen,
Daer d'ossen, die het lant
Van Denemarcken sant,
Haer vetten en vermeyen.
Vaert wel! 't is tijt om gaen,
Ick moet de enge baen
Opklemmen van de rotsen,
Die metten steylen kop,
Daer altijt snee ligt op,
Den hoogen hemel trotsen.
Daer sal ick sien het lant
Daer noyt de son en brant,
Daer noyt sijn somers dagen,
Dat Bacchus noyt en sag,
Daer geen Pomona mag
Of Ceres vruchten dragen.
Als ick dan voorder ry,
Twee dagen ofte dry,
Ick kom in Lombardyen,
Daer wast den soeten wijn
Die trotsen kan den Rhijn,
In yemant te verblyen.
Daer sal ick eerstmael sien,
Veel onberade lien
In 't groot Milanen leven,
Die tegen haren danck
Sijn slaven over lanck,
En onder Spaignen beven.
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Een dag en half daer naer,
Werd' ick den Po gewaer,
Voor de Placentsche mueren:
Wil ick wat voorder gaen,
Ick kan sien Parma staen
In tien of ellef ueren.
Is 't dat ick wel dan ga,
Ick sal tot Modena
In eenen dag geraecken:
En 's anderdaegs voor noen,
Is 't dat ick 't wille doen,
Het vet Boloignen naecken.
Dan volgt den Apennijn,
Daer vrees ick weerom pijn
Voor mijn vermoeyde voeten:
Maer naer een dag of twee
Sal ick, verlost van wee,
Het schoon Florencen groeten.
Tien ueren gaende voort,
Sal ick de oude poort
Van Sena mogen mercken:
Soo veel tijts weer gegaen,
Sal ick van 't lant sien staen
De leste bollewercken.
Dan reys ick wederom,
Tot dat ick 's avonts kom
Ontrent tien vlaemsche mylen,
Daer is den besten wijn,
Die in het lant kan sijn,
Om sorgen af te vylen.
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Dan sal ick in een pleyn,
Door menige fonteyn,
Viterbi sien gepresen:
Maer 's anderdaegs heel laet,
Is 't dat mijn peert wel gaet,
Sal ick te Roomen wesen.
Vaert wel! dan, soete stat,
Die my lanck hebt gehat
En opgevoet in lusten,
't Is tijt van u te vlien,
Om Roomen te gaen sien,
Niet eer en mag ick rusten.
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Op het beelt van den overleden en doorluchtigsten Prince van
Oraignen.
Siet hier den grooten Vorst, die met zijn vrome tochten
Den Spaignaert heeft getemt, ons landen vry gevochten,
't Sy als hy 's vyants heyr van Turnhouts heye joeg,
't Sy als hy soo veel volck by Nieupoorts duynen sloeg.
Die naer zijns vaders doot een yder heeft doen blijcken,
Dat noyt 't Nassousche bloet voor Spaignen en sal wijcken,
Dat als den grooten boom lag afgekapt in 't sant,
Een ander alsoo groot quam van een kleyne plant.
Die met zijn vrome borst en wel begaefde reden,
In oorlog en in pays bevrijt heeft onse steden
Van twist, verradery en alderley gewelt,
Als vader ende voogt van 't Vaderlant gestelt.
Hy heeft zijn ampt volbracht, hy is nu van der eerden
In Godes rijck gevoert, met snel gewieckte peerden,
Naer dat hy heeft getoont een vaderlick gemoet,
Soo lang als in het lijf noch was een druppel bloet.
Hy is van hier gehaelt, en boven ons verheven
Tot in het hemels hof, daer vrome sielen leven,
Onslagen van de pijn, daer alle menschen gaen,
Die aen haer lant getrou tyrannen tegen staen.
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Daer hy een plaets besit benevens zynen vader,
Daer noyt Maraen en komt of eenigen verrader;
Daer wert hy voor zijn trou en al zijn moeyt geloont,
En met een groenen krans van lauwer-blaên gekroont.
Doch ghy, die hem hier siet verslagen, gaet vermanen
Tot suchten uw' gemoet, uw' oogen bey tot tranen,
Beschreyt het lant en u, al is den prince wel,
Het lant is in verdriet, wy weesen in gequel.
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Op de boecken van de Verachtinge des Doots, in 't Latyne
uytgegeven door heer Daniel Heinsius.
Heins, die alleen den pracht en namen van out Romen,
En d'helden altemael uyt Griecken voortgekomen,
En al die d'eeuwigheyt in Phoebi stamboeck telt,
Heeft onder zynen naem en wetenschap gestelt;
Om dat hy sou naer hem, ontwijffelick bewysen
Dat hem de Faem altijt sal kennen ende prysen,
Heeft in latijnsche spraeck een eeuwig werck bedacht,
Tot proefstuck ende pant dat hy de doot veracht.
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Harder-Dicht op den geboortens dag van heer Daniel Heinsius.
Komt, Thyrsi, laet ons gaen; 't is nu den liefsten dag,
Die in het gansche jaer voor ons verschynen mag,
't Is Tityr zijn geboort: komt, Thyrsi, laet ons gaen
Daer mirten en lauriers en duysent bloemen staen;
Vlecht ghy een kroon van mirt, en ick een van laurier,
Op dat ghy uwen helt, en ick den mynen vier.
Och! Goden, mochtet sijn dat ick in 't Vlaemsche lant
Met Tityr wonen mogt ontrent de Schelde-kant!
Ick waer een ander geest, den dag die ick soo acht,
Sou sijn met meerder vreugt en blijtschap doorgebracht.
Ick sou tot zijnder eer gaen snyen een nieu riet,
En Tityrs naem alleen gedencken in mijn liet.
Met Tityr sou ick gaen al daer het hem behaegt,
Want Tityr is 't alleen daer mynen sin naer jaegt.
Hy is alleen den voogt, den meester van mijn hert,
Als ick hem niet en sie, gevoel ick groele smert:
Als ick by hem mag sijn, al was ick droef te voor,
Terstont ben ick verblijt, de swarigheyt moet door;
Als ick maer eenen dag moet derven zijn gesicht,
Mijn hert en mynen geest in duysent sorgen ligt.
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Ick wensch geen meerder quaet aen hem die my benijt,
Dan dat hy proeven mag den alderdroefsten tijt,
Die ick geleden heb, als mijn onlustig vee
By Tityr niet en was, en hielt sich over zee:
Als my heeft menichmael de Lieve met de Ley,
Om Tityrs wil alleen gevonden in geschrey,
Om Tityrs wil alleen my heeft sien nemen af,
Het leven moede sijn, en wenschen om het graf.
Al is 't dat mynen naem in 't weeldig Vlaemsche velt
Wiert onder het getal van groote lien gestelt,
Al heb ick menichmael veel Nimphen daer gesien,
Aenhoorende mijn spel, haer gunste my aenbien,
Ten stont my al niet aen. Vergeeft my, Gentsche Maegt,
Daer Tityr niet en was en heeft my niet behaegt.
Gunst, rijckdom, hooge macht en aengeboden staet,
Heb ick om Tityrs min verlaten en versmaet.
Wat was den spaenschen vorst, wat was het Roomsche lant,
Als ick maer eens en docht op Tityrs groot verstant?
Soo ver den dennen-boom sich boven wissen heft,
Soo verre Tityrs naem de princen overtreft.
Hy is bekent, geacht, gepresen en bemint,
Tot daer het Sweetsche rijck beeft voor den Noortschen wint,
En daer het blauwe volck van d'Adriaensche vloet
De moedige princes van duysent steden groet:
Jae, voorder dan de son haer gouden peerden keert,
Wert Tityrs groote siel van vrome lien geëert.
Och! Goden, mochtet sijn, dat ick altijt by hem
Mogt wesen, hem aensien en hooren zyne stem,
En dat hy als ick ben besprongen van de doot,
Met zijn beminde hant mijn moe gesichte sloot.
Sijt welkom, liefsten dag, en maeckt dat ghy hier naer,
Met meerder eer en vreugt keert werom menig jaer.
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Harder-Klacht over de sieckte van den edelen Johan Rutgers, raet
ende gesant van Sweden.
Lest daer den ouden Rhijn, met zijn vis-rijcke vloet,
Het treffelick gebou van ons Athenen groet,
Lag Lycidas bedroeft, om AEgon zynen helt,
Om AEgon, die nu lang met sieckte was gequelt.
Zijn dertel Amaril, die hy te minnen placht,
En quam van al dien tijt niet eens in zijn gedacht,
Zijn onbesorgde vee nam alle stonden af;
Hy sonder gae te slaen niet minst daerom en gaf.
Zijn lullepijp lag stom, en met een droever riet,
Beklaegd' hy vroech en laet zijn jammerlick verdriet;
Beklaegd' hy aen het velt, beklaegd' hy aen den Rhijn,
Hoe AEgon was in sieckt, en hy daerom in pijn.
Och, AEgon, mynen geest! hoe sal 't met u noch gaen?
Hoe lange sult ghy sijn met sieckten overlaen?
Hoe lange sult ghy sijn, ô siele van mijn hert!
In dese wreede pijn en onverdiende smert?
Och, mocht ick voor u sijn in sieckten en gequel,
Want immers als ghy queelt en is mijn hert niet wel.
Wat helpet dat de lien my houden voor gesont,
Als ick om uwen wil van binnen ben gewont?
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Ick roepe tot getuyg dees velden en dit vee,
Dat ick nu sonder moet door dese weyen lee,
Van als ick heb verstaen dat ghy niet wel en sijt,
En sie ick nimmer uer, die mynen geest verblijt.
Met dat den klaren dag eerst uyt zijn bed' opstaet,
Ick loop naer Tityrs huys, ick vraeg hoe 't met u gaet?
Is 't dat my Tityr dan wat beters van u segt,
Ick werde fris en kloeck, ick werde weer een knecht.
Maer als ick niet en hoor van u dat my verheugt,
Mijn blijtschap is gedaen, gestorven is mijn vreugt.
Ick dole gansch den dag, berooft van geest en moet,
Daer my mijn ongenucht en sorge dolen doet.
Ick stel uyt mynen sin al dat my heeft behaegt,
Eer dat ghy, mynen helt, in dese sieckte laegt.
Als AEgon was gesont, hoe groene stont het hout!
Hoe jeugdig was de hey! hoe lustig was het wout!
Maer sedert dat hy queelt, het wout, het hout, de hey
Sijn droeve, sonder vreugt, recht voetsel van geschrey.
Den hemel selve treurt, siet eens de wolcken aen,
Met regen dag voor dag dick opgeswolgen staen.
Jae, lestmael als het heyr der sterren altemael
Moet wijcken voor de son uyt 's hemels blauwe sael,
Als eerst het licht begint, lag ick niet ver van hier,
By 't huys van Kronesteyn, dicht nevens de rivier,
Waer dat ick stont of ginck, gansch vochtig was de pat,
't En was voorwaer geen dou; het was een ander nat,
Het waren tranen van de sterren, die belaen
En t'eenemael bedroeft om mynen AEgon staen,
Om AEgon, mynen helt, om AEgon mynen geest,
Om AEgon, daer mijn hert soo schrickelick om vreest.
Ick sie dat meer en meer mijn kudde mager wert,
Om dat ick gansch daer af getrocken heb mijn hert.
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Wat sou ick daer naer sien? gaet schapen, en neemt af
Als AEgon queelt, die my en u oock ruste gaf:
Gaet en getuygt allom hoe dat ick gansch verdwijn,
Om dat mijn hertens voogt in sieckte ligt en pijn;
Gaet, segt de Nimphen al, maer meest mijn Amaril.
Hoe dat ick ben benout om mynen AEgons wil,
Hoe dat ick sonder slaep, soo menig langen nacht,
In droefheyt en getreur om hem heb doorgebracht.
De kouwe maertsche snee de jonge lammers schaet,
Den wreeden Noortschen wint doet teere spruyten quaet,
Het ongenadig ijs doet wilckeren het kruyt,
En mynen AEgons sieckt sluyt al mijn vreugden uyt.
Nu dinck ick om den dag, den alderliefsten dag,
Als ick hem aldereerst by mynen Tityr sag;
Al ben ick slecht en kleyn, en hy soo wonder groot,
Hy heeft my even wel aen zynen dis genoot;
Hy heeft my toegereyckt de selve rechter hant,
Die vorsten heeft geraeckt van menig ander lant:
Doen was ick in geluck, doen was ick met hem bly;
Nu ben ick met hem kranck, en treurig gelijck hy.
Och! Nimphen, altemael die by den Rhijn verkeert,
Is 't dat ghy mynen helt naer zijn verdiensten eert,
Is 't dat ghy 't eynde souckt van alle mijn geklag,
Gaet, bit de Goden al dat hy genesen mag;
Niet eer en sal mijn pijp gehoort sijn in het velt,
Niet eer mijn treurig hert te vreden sijn gestelt.
Soo lang den wreeden wolf vervolgen sal den stal,
Soo lang het kleyn konijn den duyn bewonen sal,
Soo lang het teere lam de groene wey bemint,
Soo lang sal AEgons min sijn in mijn hert geprint.
Hoe dattet komt of gaet tot aen den lesten stont,
Sal ick met AEgon sieck, met AEgon sijn gesont.
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Aen Heer Daniel Heinsius.
Eer dat, geleerden Heins, mijn schryven loopt ten ende,
Eer dat ick mynen geest tot ander dingen wende,
Die hem nu lang genoech met dichten heeft gemoeyt,
Wert wederom voor 't lest mijn schuyt naer u geroeyt.
Uw' goddelick verstant heeft eerst my doen beginnen,
En aen Apollos dienst toeeygenen mijn sinnen;
Ghy waert den eersten helt, daer ick om sne mijn pen,
Ghy sult den lesten sijn als ick nu moede ben.
Is 't dat ick heb verdient of mirten of laurieren,
Zy sullen sijn alleen om uwen naem te vieren:
Ick souck geen meerder eer dan dat de Fame tuygt,
Dat ick heb onder u mijn krachten al gebuygt:
Dat zy naer myne doot noyt yemant laet vergeten,
Hoe ick u heb geacht het hooft van die wat weten,
Een proefstuck van natuer, een wonder dat de locht,
Soo rijckelick begaeft, uyt Gent heeft voortgebrocht.
Dit is al mynen wensch; ô Phenix van ons tyen!
O sonne van ons lant, daer in wy ons verblyen:
En trotsen al dat leeft, daer door de Gentsche Maegt,
Ver boven Griecken rijt, naer Roomen niet en vraegt.
Ick hope noch te sien dat eens ons Vlaemsche mannen
't Jock sullen moede sijn, verdryven de tyrannen;
Dan sal uw' waerdig beelt sijn op de merckt geplant,
Daer keyser Karel staet, maer op zijn rechter hant.
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Daer sullen nevens u geschildert sijn Godinnen,
Die uwen grooten geest, en vremde talen minnen,
Die sullen altijt staen getuygen voor de lien,
Van dat wy dag voor dag verwondert in u sien.
Hoe dat u niet alleen de Griecksch' of Roomsche spraken,
Of Fransch, of Nederduytsch allom vermaert en maken,
Maer dat ghy spreken kont soo treffelick Chaldeeus,
En u soo wel verstaet in 't Syrs en in 't Hebreeus.
Hoe dat uw' kloeck verstant soo hooge staet verheven,
Dat noch om doot, noch tijt, noch vyant en moet geven.
Hoe ghy in alle konst soo wonder sijt volmaeckt,
Dat boven uwen geest noyt mensch en heeft geraeckt.
Laet, Goden! latet toe, dat ick sulcks mag beoogen,
Eer dat de kouwe doot mijn oogen doet verdroogen;
Is 't dat ick eens zijn beelt mag op ons merckt sien staen,
Ick ben dan wel te vreen recht naer het graf te gaen.
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Aen Apollo.
Apollo, die mijn jeugt
Hebt opgevoet in vreugt
En onbesproken lusten,
Aenveert het leste dicht,
Dat voor u wert gesticht,
Eer ick mijn pen laet rusten.
En denckt niet dat mijn hert
Van u gescheyden wert,
Om dat ick wil verachten
De soete konst, die heeft,
Ver boven al dat leeft,
Doen vliegen mijn gedachten:
Die in het groene gras,
Daer ick veel liever was
Dan in de Princen-hoven,
Heeft mynen teeren sin
Doen branden in de min,
En mijn Thaumantis loven;
Daer ick sag menichvout
Veel Nimphen uyt het wout
En uyt de velden komen,
Die hebben eerstmael daer
Gekranst mijn jeugdig hair
Met veelderande blomen.
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Ick sweere by de borst,
Die mynen kintschen dorst
Met melck heeft konnen boeten;
Ick sweere by den dag,
Die eerst met eenen lach
My sag mijn vader groeten.
Ick sweere by den tijt,
Van list en pracht bevrijt,
Mijn eerst gespende jaren;
Als lispte noch mijn tong,
En wat zy sprack of song,
Maer halve woorden waren.
Waert dat mijn levens draet
Mocht gaen naer mynen raet
En naer mijn wel behagen,
Ghy waert, en anders geen,
Mijn troost, mijn vreugt alleen
Tot 't eynde van mijn dagen.
In uwen dienst, sou ick
Den lesten oogenblick
Van mynen tijt besteden;
Ghy waert my volgens weert,
Tot dat mijn levens peert
Geheel was afgereden.
Ick sou met mijn verstant,
Door menig vremde lant
Doen vliegen uw' banieren,
En menig grooten helt,
Van my noch niet vermelt,
Met soete dichten vieren.
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Of Aerssens hoogen geest,
Die geenen vyant vreest,
Geresen tot de wolcken;
Of Honart die bekent
Tot aen des werrelts ent
Is alderande volcken.
Cunaei grooten naem,
Op wiecken van de Faem,
Soo treffelick verheven,
Dat hy noch voor den nijt,
Die kloecke lien bestrijt,
Noch voor het graf moet beven.
Coloni, soete siel,
Die noyt Fortunae wiel
Sal laten ongeweten,
Die noyt de stomme doot
En sal in haren schoot,
Versmooren of vergeten.
Nereüs, die soo soet
De Fransche tale doet
Uyt zyne penne vloeyen,
Dat nimmermeer laurier,
Sal iewers el of hier,
Den zynen overgroeyen.
En mynen Theunemans,
Die ick met eenen krans
Noch sal omlommert vinden,
Eer Clotho, met haer hant,
Mijn siele van den bant
Des lichaems komt ontbinden.
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Ick souder ander by,
Die sijn van sterven vry,
En van de leste wetten,
Vervoeren in uw' hof,
En haer verdienden lof
Uw' borgers vooren setten.
Maer mits ick moede ben,
Ick offer u mijn pen,
Ick kom mijn dienst opseggen;
Mijn schuyt en mach niet voort,
Gekomen totten boort,
Daer ick aen wille leggen.
Doch, heeft u oyt behaegt
Yet dat ghy van my saegt,
Laet mynen name blyven,
Tot spijt van nyders tocht,
Soo lang als door de locht
De wolcken sullen dryven.

Jacob van Zevecote, Gedichten

74

op de Dichten des vermaerden ende wel-geleerden Jacob van
Zevecote.
Soo yemant desen geest en sijn verstant wil kennen,
Die ons dees dichten gunt, die moet hem tot die wennen,
En wat hy noch al meer seer aerdich heeft gemaeckt:
Maer soo ghy daer door tot zijn kennis niet en raeckt,
Vraegt Vlaenderen, Vranckerije, vraegt heel het hof van Romen,
Vraegt onse Bataviers, daer hy lest is gekomen:
Die, moeten 't seggen wel, al is 't haer nu een spijt:
Dees sullen 't geern doen, dewijl het haer verblijt.
Maer soo dees altemael u niet voldoen en mogen,
Hem selfs dan spreken hoort; hy sal u meer vertogen
Dan ick u seggen kan: want hy heeft meer bescheet
Als Romen, Vranckerijck en Vlaenderen wel weet.
A. BIESE.

Jacob van Zevecote, Gedichten

75

Emblemata ofte sinnebeelden.
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Tot den leser,
Beminde Leser, en dunckt niet dat dese beelden van my gevonden sijn: want alsoo
sy over eenige jaren door den geleerden F. Schoonhovius, in latijnsche spraecke,
met veelderley vonden verciert sijn geweest; hebbe ick van den drucker, die deselve
beelden onder hem hadde, verzocht sijnde, die met nieuwe nederduytsche dichten,
sijnde van anderen sin, vertoont: hopende hier mede te beproeven of my uw oordeel
een spoore sal wesen om wat grooters in de handt te nemen.
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Aen de Wel Edele Hooch-begaefde Vrouwe Agnes van Byler,
huysvrouwe van den Wel Ed. Heere Adriaen Ploos van Amstel,
ridder, heere in Achtienhoven, van Oudegeyn, Tienhoven, 't Geyn,
enz., gecommitteert in het collegie van de Hooch-mogende Heeren
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
MEVROUWE,
De redenen, die my bewogen hebben om onder de bescherminge van uwen wel
Ed. naem dit boecxken uyt te geven, en sijn niet verre te soecken. Het is onlancx
geleden dat ick Mijn Heere, u wel Ed. man, eenige kleyne dingen, die op het leven
ende daden van Julius Caesar van my aenghemerkt ende geteekent waren, hebbe
opgeoffert: welck wercxken sijn wel Ed. niet alleenlick (gelijck groote Heeren ende
verheven sielen gewoone sijn te doen) met een goede ooge en heeft aengesien,
maer oock met een gans onverwachte ende onverdiende gunste bejegent, waer
door ick soo diep in schult vervallen ben, dat ik my t'eenemael buyten hope vinde
van die oyt te konnen voldoen ofte vergelden. Daerom tot een teeken dat, al is 't
dat ik metter
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daed niet danckbaer sijn en kan, nochtans daertoe ten hoochsten verplicht ben,
ende hetselve geerne bekenne; heb ick goet gevonden dese myne sinnebeelden
ende dichten, benevens mynen geringen dienst u wel Ed. toe te eygenen. Biddende
dat u wel Ed. deselve believe met goede genegentheyt te ontfangen, ende t'samen
my aen te nemen ende te kennen voor
UL. wel Ed.

Ootmoedichsten dienaer,
JACOB VAN ZEVECOTE.
Harderwijck, 2 january 1638.
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Sinnebeelden.
I. Een mensch in 's werelds bal gesloten, door 't firmament
omringd.
Die souckt het goet, verliest de moet.
Soo lang als yemant is in 's werrelts bal gesloten,
Al siet hy gansch de locht met sterren overgoten,
Al siet hy boven hem de son en oock de maen,
Gebonden aen het vleesch en kan niet hooger gaen.
So gatet met den geest van neergebogen menschen,
Die d'eeuwigheyt versmaen, en ydel dingen wenschen;
Hy siet wel dat hy faelt, maer 't is dan al voor niet
Wat dat hy proeft of doet, hy blijft in zijn verdriet.

II. De val van Phaeton en Icarus.
Die hooge vliegt, sich self bedriegt.
Als Icarus de son wilt al te naer bekennen,
Voelt smelten door haer vier zijn krachteloose pennen;
En die de wagen eens van Phaebus heeft geleyt,
Wert van zijn susters noch by Padi vloet beschreyt.
Die eenen nieuwen weg door zyn verstant wilt maken,
Om in des vaders rijck en 's hemels hof te raken,
Is t'eenemael verdoolt, men vint geen ander baen
Dan die door Christi leer ons open is gedaen.
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III. Sardanapalus in de vrouwen werkkamer.
't Verstant is slecht, daer sonde recht.
Siet eenen grooten vorst in 't Spinhuys hier geseten,
Die al zijn mogentheyt en krachten heeft vergeten;
Hy die soo machtig was, is nu soo seer verblint,
En van verstant berooft, dat hy met vrouwen spint.
Met dat des menschen geest is van het vleys bedrogen,
En onder het gebiet van dertelheyt gebogen;
En vliegt niet meer om hooch; berooft van kracht en wil,
Wijckt gansch van zijn begin, bemoeyt sich mette spil.

IV. Een man aenschouwt de zinkende zon.
Afgaende macht, wert licht verkracht.
Wanneer de gouden son het water op gaet trecken,
Sien wy haer vlammig hooft met bleeker verwe decken;
Den mensch, die sonder schae haer eerst niet sien en mocht,
Heeft dickwils haren schijn dan schadeloos versocht.
Met dat den geest begint de aerde te beminnen,
En hem bedriegen laet van zijn verdoolde sinnen,
Wert minder van gewelt; den boosen krijgt dan macht,
Die hem soo menichmael heeft tot verderf gebracht.
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V. Een veldslag.
Gekijf om goet, geen goet en doet.
Siet hier een groot gevecht, siet d'een den and'ren jagen,
Daer is 'er veel vermoort, daer is 'er veel verslagen;
En als 't al ommekomt, noch d'een noch d'ander wint,
Het is alleen den Gier die hier zijn winste vint.
Soo gaet het nu ter tijt: de vrienden t'samen kyven,
En om het aertsche goet geen vrienden meer en blyven,
Nochtans en krijgt den dien noch oock den selven niet;
Den boosen wint alleen, zy vallen in verdriet.

VI. Een leeuw door muggen getergd.
Oock van wat kleens, komt veel geweens.
De vreese sal den leeu met grooten schrick ontstellen,
Is 't dat hem ergens komt de minste mugge quellen.
Den stier die sorgeloos in 't groene gras vermeyt,
Wert van een kleyne slang vermoort en neergeleyt.
Die eerbaer wesen wilt, moet gans zijn hert bevryen
Van sonden alderley, en self de minste myen,
Want dickwils die hem heeft van grooter quaet gewacht,
Wert van een kleyne vleck seer schandich onderbracht.
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VII. Een jongeling in strijd met de deugd en de wellust.
't Begin is swaer, 't soet volgt daer naer.
Het is een out geschil, begonnen van die tyden
Als Adam niet en konst zijn dertel keel besnyden,
En in den appel beet, dat noyt deugt en wellust
Te samen in het hert van eenen mensche rust.
Kint, siet wat dat ghy doet, al schynet soet te wesen
Te gaen daer rooskens staen, daer bloemen sijn te lesen,
In 't leste komt verdriet; volgt liever dan de deugt
Die suer is in 't begin, maer geeft in 't eynde vreugt.

VIII. Een verken dat zich in 't slijk wentelt.
Door vuyle min, vervuylt de sin.
Het vercken dat ghy siet, het vuylste dier van allen,
Die uyt Naturae schoot op d'aerde sijn gevallen,
Ligt altijt in 't moras en vroetelt in het slijck:
Daer is alleen zijn vreugt, daer is zijn koninckrijck.
Het vercken is een beelt van hoeren en rabouwen,
Die altijd haer in slijck en vuyligheyt onthouwen:
Daer is al haer genucht; Gods onbevleckte wet
Is ver uyt haer gemoet, ver uyt haer hert geset.
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IX. De phenix.
Een die wel sterft het leven erft.
Den Phenix als hy heeft gheleeft veel hondert jaren,
Gaet eenen grooten hoop van edel hout vergaren,
En werpt sich in het vier, doch als hy is vergaen;
Sal hy in korten tijt uyt d'assche weer ontstaen:
So die de doot verslaet, en konnen niet verdwynen;
Zy sullen gans en gaer in Godes rijck verschynen.
En sijt dan blooden mens, van 't sterven niet vervaert,
Want tydelijcke doot het eeuwig leven baert.

X. Slapende kranen; eene houdt de wacht.
Den geest die waeckt, blijft ongeraeckt.
Men siet de kranen noyt met slapen haer vermaken,
Of eene van den hoop moet op den vyand waken;
Die hout altijt de wacht en staet op eenen poot,
Om d'ander altemael te wecken in den noot.
Och! of de menschen oock die, in haer blinde lusten,
Niet denckend' op 't gewelt van haren vyant rusten,
Geduerich metten geest sich hielden op de wacht!
Men souder niet soo veel sien tot verderf gebracht.
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XI. Een slang door haer jongens verscheurd.
Men vint geen quaet, dat straff' ontgaet.
Ghy die den adder siet hier met den buyck gespleten,
Die van haer joncxkens is gescheurt en doorgebeten,
Tot een rechtveerde pijn en wel verdiende straf
Om dat zy heeft haer man den kop gebeten af;
Denckt datter so sal gaen, met al die in dit leven
De sonde niet en vlien, tot ontucht haer begeven;
Al schynet dat nu al naer wens en wille gaet,
God en vergeet se niet al komt hy dickwils laet.

XII. Eene meid neemt spinnewebben weg.
Die God bevecht, is wonder slecht.
Wanneer de spinnekop een webbe wilt gaen weven,
Moet haren eygen buyck het garen daer toe geven,
Van buyten krijgt zy niet; doch 't is een krancke net,
Die met een besem wert soo lichtelijck verplet.
Die uyt haer eygen hooft en ongeschickte sinnen,
Yet tegen Godes woort en zijn verbont beginnen,
Sijn besig aen een net dat wyse niet en deert,
En van de minste vrouw kan worden uytgekeert.
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XIII. Een loopend man door zyne schaduw gevolgd, een staende
man met zynen rug naer de zon gekeerd, maekt de schaduw
onbeweegbaer.
Souckt dat ghy vliet, so vint ghy 't niet:
Vliet dat ghy mint, op dat ghy 't vint.
Ick was eens gans verlieft, ick sou Thaumantis minnen,
Ick ging de meyt besien, men liet my niet eens binnen;
Ick keerde wederom; met dat zy 't wiert gewaer,
Zy ded' haer deurken op, zy quam my volgen naer.
O ongetrouwe min, hoe vremt sijn al uw' wercken,
Die wy noch dag voor dag in alle plaetsen mercken!
Gelijck een schadu doet, speelt ghy met ons de klucht;
Die vlucht, die wert gevolgt; die volgt, die wert gevlucht.

XIV. Een jongeling verhaest den gang van het uerwerk.
Te vroech getrout, is haest berout.
Wel jongen mallen sot, wat meynt ghy dat de ueren
Niet ras genoech en gaen, en veel te lange dueren?
Drayt vry en keert het rat; is 't u niet snel genoech;
Maer 't is verloren moeyt, het blijft al even vroech.
Daer is 'er die terstont naer jonge vrijsters lopen,
Met dat zy uyt het ey maer eerst en sijn gekropen:
Waer toe soo seer gehaest? beyt, vryer, 't is noch tijt:
Weet ghy wel eenen man, die heeft te laet gevrijt?
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XV. Diana ter jagt.
Geen werck en sweet, van minnen weet.
Het dertel Venus kint, dat menschen ende Goden
Doet proeven zynen schicht, doet volgen zijn geboden,
Wat dat het oyt met kracht en listen heeft gemaeckt,
En heeft Diana noyt met zynen pijl geraeckt;
Want als het eerstmael was uyt Venus schoot geboren,
Het heeft tot voester-vrou de ledigheyt verkoren:
Den arbeyt is gehaet in Venus huysgesin,
Die mint veracht het werck, die werckt veracht de min.

XVI. Een man vertreedt eene slang in 't winter-gety.
Den tijt baert min, in 's menschen sin.
Lest, in des winters kouw, quam onsen Clays gereden
Daer hy een slange sag; hy ging op 't lijf haer treden,
En siende dat de beest bleef stil en wel te vreen,
Hy docht: hy was een man die slangen derft vertreen.
Maer, Claysje, niet soo prat; den somer sal eens komen:
De slang die ghy vertreet, sal dan uw' hert doen schromen;
Al is 't dat ghy de min nu t'eenemael veracht,
Ghy sult noch t'uwer tijt van haer sijn onderbracht.
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XVII. De gier doorknaegt Titius lever.
Souckt eer' in vreugt, in liefde deugt.
Als ghy hier siet den gier op Tityus geseten,
Doorboordende zijn borst, de taye lever eten,
Om dat hy onbedacht, met ongebonden tocht,
Latona eertijts heeft tot hoerery versocht.
Denckt dat ghy uwen lust en blinde dertelheden
Moet buygen onder 't jock van wijsheyt ende reden:
Die yemant tegen recht niet eerelick en mint,
Voor winste zijn verderf, voor blijtschap droefheyt vint.

XVIII. Een jongeling riekt aen de bloem des pijpkruids, waer nevens
twee bezwekenen nederliggen.
Noyt hoer soo goet, die goet ons doet.
Het pijpkruyt met zijn glans en liefelicke blomen,
Die tusschen dinne blaen op groene steeljens komen,
Verheugt wel het gesicht; doch, siender, wijckt van daer:
Het gaet hier om uw' lijf, is 't dat ghy komt te naer.
De doot besit allom de bloemen en de blaren,
Is 't dat ghy maer en rieckt, den reuck sal u beswaren,
Den smaeck vermoorden stracx en leggen op de vloer.
Wacht, lieve vryer, wacht; het pijpkruyt is een hoer.
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XIX. De plaet verbeelt eenen koperen stier, waer in Perillus wordt
gelegt.
Geen vuyl rabaut, zijn reden hout,
Het staet my noch wel voor, dat ick eens heb gelesen
Hoe dat Peryllus was van een tyran verwesen,
En in den buyck geleyt van eenen kopren stier,
Heeft als een beest gebrult, gedwongen van het vier.
Ick docht, dat soude recht te kennen konnen geven
Hoe vuyl rabouwen doen en hoerejagers leven;
Als het ontuchtig vier van Venus haer aenreest,
Zy brullen als een stier, zy sterven als een beest.

XX. Narcissus in een woud, aen zyne voeten eene narcissus-plant.
Niet al te vroech, maer vroech genoech.
Narcissus, soo men segt, en wilde noyt beminnen
De Nimphen van het bos, noch oock de velt-godinnen;
Hy docht, het was te vroech; maer nu hy is verdroogt:
Een vruchteloose blom sich voor Narcissus toogt.
Die trouwen wilt, en dient soo lange niet te wachten
Tot dat den ouderdom ontstolen heeft zijn krachten;
Een man berooft van macht, een vrouwe sonder vrucht,
En bringt niet in het huys dan druck en ongenucht.
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XXI. Eene krokodil uit het ei komende.
Strijt in 't begin, die haet de min.
Soo lang den Crocodil de eyer-schalen dwingen,
Het alderminste kint sal licht hem ommebringen;
Maer als hy daer uyt kruypt, hy wert zoo groot en sterck,
Dat hy van menschen kracht maeckt geen of luttel werck.
Die met de liefde noyt en wilt zijn herte quellen,
Moet tegen haer gewelt sich in 't beginsel stellen;
Hy doet verloren moeyt die dwingen wilt de min,
Als zy gewortelt is in 't diepste van den sin.

XXII. Eene krokodil door haer geschrei een' reiziger aenlokkende.
Een hoerens traen soeckt te verraen.
Crispijn, ghy meynt dat Els u wonder moet beminnen,
Om dat zy dicmael schreyt om uwe gunst te winnen,
En dickwils om u sucht: maer weet ghy, lieve broer,
Dat Els, die ghy soo prijst, geacht is voor een hoer?
Den loosen Crocodil, die menschen wilt verscheuren,
Gaet wijcken van den weg, gaet kryten ende treuren:
Die suchten die ghy hoort, de tranen die zy schreyt,
Sal zy haest droogen af met dat ghy sijt verleyt.
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XXIII. Twee slangen.
Een hoeren vrint sich niet en mint.
Als d'adders in het werk van liefde t'samen komen,
En 't wijf heeft in de keel 't hooft van den man genomen,
De ket'ling die zy voelt, doet haer dat byten af;
Den hoofdeloosen man vint in de vreugt sijn graf:
Siet, vryer, siet hier toe; dit sijn de loose treken
Van d'hoeren altemael, dit sijn haer oude streken:
Hoe vele van haer goet, hoe vele van haer hooft,
Hoe vele van haer siel, sijn door een hoer berooft!

XXIV. Een man spuwt in de muil eener slang.
De matigheyt wint dertelheyt.
Het speecksel van een mensch, die niet en heeft geëten,
Heeft menig adder-slang het leven doen vergeten:
Soo selsaem is de kracht, soo veel vermach de man,
Die sich van spijs en dranck een luttel spennen kan.
Is 't dat ghy wilt uw' hert van dertel min bevryen,
Ghy moet onmatig wijn en lecker spyse myen:
De tortse van de min, die branden doet ons hert
Door matigheyt geblust, door wijn ontsteken wert.
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XXV. De overmeersterde Fortuin wordt aen haer rad gebonden.
Die 't al doorsiet onigaet verdriet.
Aensiet hier de Fortuyn, die onder haer doet beven
De menschen bynaer al, die in de werrelt leven,
Vast liggen op een rat, een rat dat hier ontrent
Verraders ommebringt, en boose roovers schent.
Die neerstich heeft doorsien den gront van alle saken,
Kan van de snoo fortuyn sich selven meester maken,
En legt haer, als hy merckt haer valsch onstuymig hert,
Vast op haer eygen rat daer zy gebonden wert.

XXVI. De aengebedene Fortuin.
Niet sonder sweet, wert ons bereet.
Nu lestmael daer ick quam, was eenen man geseten
Mistroostig, heel ontstelt, en t'eenemael bekreten;
Ick vraegde wat hy had: hy seyde dat zijn broer
Nu rijck en edel was, en hy bleef eenen boer.
Wel, Hennen, wat sal 't sijn? wilt ghy oock sijn verheven?
Ghy moet u eerst tot deugt en wetenschap begeven:
De gunstige Fortuyn en volgt niet dan met pijn,
Wat helpt een luy gebet? zy wilt gedwongen sijn.
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XXVII. Een arend laet eene schildpad op het hoofd eens grysaerds
vallen.
Den tijt, die 't hooft van hair berooft,
En maeckt geen man, die niet en kan.
Den snellen arent gaet met zyne klauwen voeren
Een schiltpad in de locht en naer een rotse loeren,
Doch als hy voor een rots den kalen kop aensiet,
De schelpe niet en breeckt, den man komt in't verdriet:
Den prinse die zijn huys en rijcke wilt besetten
Met gansch bequame lien, moet wel op alles letten;
Wat helpen in den raet de mannen out en grijs,
Is 't dat zy niet en sijn stantvastig ende wijs?

XXVIII. Een achtervolgde en van alle kanten omringde kat.
Den noot die dwingt, tot winste bringt.
De katte, die ghy siet, in 't midden van de palen
En slag-geweer gestelt, en laet den moet niet dalen:
Als zy voor haer nu siet den vyant en de doot,
Verdobbelt zy haer kracht en breeckt door allen noot.
Dit is des vrydoms beelt: al quaemt ghy al de landen,
Bloetdorstigen Maraen, berooven en verbranden,
Een Nederlants gemoet, een vry stantvastig man,
En wert verwonnen noyt van eenigen tyran.
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XXIX. Een man valt van een' boom neder.
Die hooge tracht, valt in de gracht.
Joos hadde lest zijn stat en huysgesin verlaten,
Hy wilde naer het hof, hy droomde groote staten;
Ick seyde: lieven Joos, voorwaer, my duynckt, ghy malt;
Weet ghy niet die veel klemt, dat hy oock dickwils valt?
Wilt ghy naer mynen raet uw' leven best besteden,
Keert wederom naer huys, en hout u daer te vreden:
Die hooger klemmen wilt dan toelaet zijn verstant,
Al krijgt hy schoon den tack, hy valt 'er met in 't sant.

XXX. Groenende klimop om den stam eens droogen booms.
Een aerdig dicht en sterft niet licht.
Siet hier dit jeugdig kruyt, den boom is nu gestorven,
Zijn vochtigheyt is wech, zijn groenheyt is bedorven;
Het blijft nochtans getrouw soo vast aen hem geëcht,
Dat geen tempeest of wint zijn banden en ontvlecht.
Al heeft de droeve doot veel helden, veel poëten,
Gesloten in het graf, z'en sijn noch niet vergeten:
Haer wijt-vermaerde faem blijft jeugdig ende groen,
En heeft niet met het graf noch met de doot te doen.
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XXXI. Een hazenwind en een rekel.
De doot bevrijt den mensch van nijt.
Den snellen hasewint, geweyig in het jagen,
En sult ghy nimmermeer sien hasen-beenen knagen:
Dat komt de rekels toe; hy hout sich dan te vreen
Als hy den Hase kan verbyten en vertreen.
Die met zyn penne wilt het werck en name deeren
Van die nu uyt haer graf sich niet en konnen weeren,
Doet maer een rekels werck: een hooch-geboren hert
Met dat zijn vyant sterft, vrient van den dooden wert.

XXXII. Minerva met den uil in den schild.
Nu niet geloont, wert doot gekroont.
Minerva placht de kray, het teycken van het leven,
Te voeren in den schilt; die heeft zy nu verdreven:
Den uyl besit de plaets, den borger van de nacht,
Die in het duyster krijgt zijn licht en meeste macht.
Als Griecken Griecken was, doen wierden wyse sielen
Oock in haer levens tijt gevoert op Famae wielen;
Dat is nu lang vergaen: die kloeck is en geleert,
En wert eer dat hy sterft, niet lichtelick geëert.
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XXXIII. Bacchus en Pegasus.
De wijn met maet, de menschen baet.
Siet Bacchus op een ton met eenen kroes geseten,
Die vol van Rijnschen wijn de sorgen doet vergeten,
Siet Pegasus by hem zijn wiecken t'samen slaen,
Bereet om op den top van Phaebi berg te gaen:
Den geest die sich altijt met water moet versaden,
Is slaperig en swaer, met traegheyt overladen;
Maer als zijn slap gemoet is door den wijn ontwaeckt,
Geen hemel is soo hoog daer hy niet toe en raeckt.

XXXIV. Een brandend strooi-bussel.
Daer deugt ontbreekt, geen vreugt en steekt.
Werpt vier in 't drooge stroy, gy sult terstont sien schynen
Een glinsterende vlam en haestich weer verdwynen;
Want daer noch torf, noch hout, het vier zijn voetsel jont,
De vlamme moet vergaen in eenen korten stont.
Is 't dat gy wel bemerckt den loop van d'aertsche saken,
Gy sult 'er vele sien tot hooge staten raken
Door vrienden, gelt of pracht: maer 't is een korte vreugt
Is 't dat zy niet gevoet en werden van de deugt.
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XXXV. De stralen der zon beschynen een kot.
Een kloeck verstant, wert niet vermant.
Siet hier de helder son, die laet haer suyver stralen
In 't midden van een kot, vol dreck en vuylheyt, dalen;
Nochtans en werden zy in 't minste niet mismaeckt:
Haer schoonheyt ende glans blijft vry en ongeraeckt:
Men siet noch dag voor dag, dat hemelsche verstanden
Sich houden menichmael in onbeleefde landen:
Al sijn zy daer veracht, gesteken in den hoeck,
Haer deugt en haer verdienst die blyven even kloeck.

XXXVI. Een grysaerd en deszelfs schaduw in den zonnenschijn.
Daer wijsheyt gaet, volgt nijt en haet.
Soo lang als yemant gaet daer Phaebi stralen schynen,
De schadu die hem volgt en sal niet eens verdwynen;
't Is waer, zy mindert wat als 't licht op 't hoogste staet,
Maer zy wert swarter oock hoe dat het klaerder gaet.
Die hem tot wetenschap en deugden wilt begeven,
En kan noyt sonder haet en achterklappers leven;
Niet een en klemt soo hooch die daer af wert bevrijt:
De schadu van de deugd en wetenschap is nijt.
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XXXVII. De hovenier ent eenen boom.
Naer kleynen druck, volgt groot geluck;
Maer uyt genucht, komt selden vrucht.
Crispijn, ghy dochte lest de konsten te verlaten,
Om dat ghy niet en mocht genoech met vrijsters praten;
Ghy docht: ick hebbe goet, waer toe sal ick mijn hooft
Gaen breken dag en nacht, van slaep en vreugt berooft:
Maer siet den wilden boom, al is hy schoon t'aenschouwen,
Zijn vrucht en is niet goet; men moet den blay af houwen,
En maken dat den romp met eenen tack vergaert,
Die hem verschoonen sal met vrucht van betren aert.

XXXVIII. Een ooievaer en eene slang.
Haet ende nijt, verliest den strijt.
Het lanc-gebeckte dier, maer tongeloos geboren,
Is tegen het serpent vyandelick gesworen;
Soo haest als dat hem toont, spijt krachten, spijt fenijn,
Het sal van hem vermoort, het sal verslonden sijn.
Gaet, sotjens, gaet, veracht de aerdige poëten;
Ghy sult oock sonder tong' van haer sijn neer gesmeten,
Als ghy met uw' fenijn sult in het graf vergaen,
Dan sullen zy noch vast en ongeweken staen.
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XXXIX. Damocles aen den disch gezeten, daer een zwaerd hem
over 't hoofd hangt.
Die vreest voelt druck, oock in geluck.
Aensiet hier Damocles, in 't midden van genuchten,
En vint hy geen genucht, en hout niet op van suchten;
Hy bidt om vry te sijn, den lust hem al vergaet,
En siet maer naer de doot die hangt aen eenen draet.
Die gelt of staten souckt, wert van de vrees gequollen,
En altijt is zijn hert met sorgen opgeswollen,
Noch dag noch nacht gerust, hoe wel is hy bedacht,
Die met genoech te vreen, niet hoogers en verwacht.

XL. Kindergevecht om poppegoed.
Wat helpt het goed, dat niet en voet?
Clays, als ghy lestmael saegt een hoop van kinders kyven,
En om wat poppe-goet veel vyantschap bedryven,
Ghy docht: zy waren mal die vochten om het goet,
't Welck als zy ouder sijn zy treden metten voet.
Maer ghy die rijcker sijt als ghy oyt sult verteeren,
Waerom wilt ghy uw' buer noch van zijn recht afweeren?
Die in den rijckdom meer dan het gebruyck bemint,
Is die niet, lieve Clays, veel sotter als een kint?
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XLI. Een barend stekelverken of egel.
Die jonck wat saeyt, out vruchten maeyt.
Die wilt een groote reys op eenen dag volbringen,
Moet breken zynen slaep en vroech uyt bedde springen;
Die sonder kost of schae wilt komen in de stat,
Is 't dat den avond valt, hy moet hem haesten wat.
Die sich wilt door de deugt en wetenschap doen eeren,
En mach niet stellen uyt, moet in de jeugt die leeren.
Den egel die hem eerst in 't baren niet en spoeyt,
Baert zijn gedoorent jonck met pynen en met moeyt.

XLII. De dood scepter en kroon vertredende; een boek met een
cirkel bekroond.
Geleertheyt leeft, als 't al begeeft.
De doot vernielet al: men vint noch kracht, noch lagen,
Die konnen haer gewelt af breken of vertragen:
Hoe menig kloeken vorst van Adams tyden af,
Ligt sonder naem of eer vergeten in het graf!
Alleen de kloeke faem van die wat aerdichs schryven,
Trotseert de swarte dood, en sal geduerich blyven:
Gelt, schoonheyt, pracht vergaet. De boeken sijn verschoont
En die zy eere doen met d'eeuwigheyt gekroont.
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XLIII. Een man werpt den hem volgende tyger een wulp toe, en
loopt met 't ander weg.
In alle baet, siet toe voor quaet.
Siet desen kloecken man, hy heeft de nest gevonden
Van 't wreede tigers-dier, hy vreest te sijn verslonden;
Hy hoort de moeders krijs, hy werpt een wulp op straet
En loopt met d'ander voort, de beeste komt te laet.
Is 't dat ghy gelt of eer kont by Fortuna vinden,
En blijft niet by de beest, en laet u niet verslinden;
Is 't dat zy u vervolgt, werpt liever wat aen sy,
Loopt vlytich naer de deugt, en maeckt het ander vry.

XLIV. Twee reizigers; de een draegt zijn pak op den rug, de ander
ter zyde op den arm.
Die leeft gerust, leeft in wellust.
Ghy siet twee reysers hier, elck moet zijn pacxken dragen:
Die 't op den rugge neemt, gaet neerstich sonder klagen;
Die 't altijt nevens hem aen zynen arme siet,
Kan qualijck voort gegaen, blijft steken in 't verdriet.
Soo gatet met ons al. Die haer tot ruste wenden,
Met middelmaet te vreen, en voelen geen ellenden;
Maer die met sorgen sijn en gierigheyt gelaen,
En sien haer leven noyt dan vol ellenden gaen.
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XLV. De gierigheid tracht Pallas met een gouden net te
overspannen.
Noyt gelt en wan een deglick man.
Siet hier het gierig vel: het hoopt te overwinnen
De wijste koningin van alle de Godinnen;
Het heeft een net in d'hant, een nette fraey gebreyt,
Met silver en met gout seer konstich toebereyt:
Maer 't is verloren moeyt, die oprecht is ontsteken
Met wijsheyt en verstant, kan licht die nette breken;
Die sich bedriegen laet door gelt of eenig prijs,
Al schijnt hy wijs te sijn, en is niet min dan wijs.

XLVI. Een jongeling stookt het vuer aen.
Die luttel las, noyt kloeck en was.
Die tot geleertheyt hoopt al slapende te komen,
Heeft dat onmoglick is sich selven voorgenomen;
De gunstige Natuer heeft binnen ons verstant
Een hemels vier gemaeckt, een goddelicken brant:
Is 't dat ghy wilt de vlam doen naer den hemel trecken,
Ghy moet de kracht van vier met stoken gaen verwecken;
Daer niet en wert gestoockt, al is het vier eerst groot,
De assche deckt de kool, de vlamme wert gedoot.
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XLVII. Diogenes werpt zijn houten schotelje weg, daer hy kinders
uit hun hand ziet drinken.
Noyt is 't te slecht dat onderrecht.
Die tot den hoogsten trap van wijsheyt wilt geraken,
Moet onderwesen sijn met alderande saken:
Een wel begaeft gemoet, een redelicken geest,
Wert menichmael geleert oock van een stomme beest.
Natuer heeft yeder dinck verscheyden kracht gegeven,
Om dat de Reden sou daer poogen naer te leven:
Siet hier Diogenes; dien ouden wysen man,
Vint in de kinders noch dat hem wat leeren kan.

XLVIII. Een alchimist in zyne werkkamer.
Sott' hoop die faelt wert dier betaelt.
Siet desen die hier sit, hy sou gout konnen maken,
Mocht hy slechts totten steen die hy begeert geraken,
Hy hadd' hem gistren by; maer lacen! 't is misluckt,
Terwyle wert den sot uyt al zijn goet geruckt.
Den Spaignaert dochte lest te krygen in zijn netten
Het vry-gevochten lant, ginck Bergen nau besetten,
Maer als er eenen hoop van schatten was verquist,
Wiert Bergen weer ontset, Maraen hadd' algemist.
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XLIX. Eene belegerde stad.
Geen vyants sweert, geleertheyt deert.
Den vyant is in 't lant, wy werden uytgedreven,
Berooft van al ons goet, wat raet om voort te leven?
Maeckt dat ghy sijt geleert; de wetenschap is vry,
Als 't al verloren is, blijft zy haer meester by;
Zy als een koningin die niemant en kan schenden,
Sit boven de Fortuyn, en weet niet van ellenden,
Gelijck het vogeltjen, dat midden in de vloet,
Noch zee, noch wint en vreest en daer zijn eyers broet.

L. Een man wilt eenen ouden boom rechten.
Soo hy out sonck, soo peep hy jonck.
Hout op, ghy mallen geck, ghy sijt te laet gekomen,
Den boom heeft zynen stant volkomelick genomen;
Als hy was jonck en teer, mocht hy gebogen sijn:
Spaert lieve, spaert uw' moeyt, 't is nu verloren pijn.
Gelijck ghy yemant siet sich in de jonckheyt dragen,
Denckt dat hy soo sal doen oock in zijn oude dagen:
Seer selden sal een man hem geven totte deugt,
Die eenen deugniet was in zyne groene jeugt.
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LI. Een pelikaen, ten behoude zyner jongens, zich opofferende.
Bewaert veel meer dan u, uw' eer.
Men siet de pelicaen in 't vier sich self begeven,
Om dat hy houden mocht zijn joncxkens in het leven;
Veel soeter duyncket hem te vliegen in zijn doot
Dan zynen lieven nest te laten in den noot.
De Fame die ons prijst, de boecken die wy schryven,
Sijn kinders die naer ons in dese werrelt blyven;
Die liever dan sich self die sien kan onder voet,
En heeft geen vaders hert, geen goddelick gemoet.

LII. Eene slekke.
Noch goet noch kleyt, weert bottigheyt.
Ons Claysje meent dat Joos moet yet besonders wesen;
En waer hy ergens komt, hy wert van hem gepresen,
Om dat hy, rijck van goet, heeft syde kleeren an;
Maer Claysje, weet ghy wel dat Joos niet veel en kan?
De slecke die ghy siet met hoornen haer vertoogen
Uyt haer geschildert huys, schijnt yet voor 's menschen oogen;
Maer werpt wat sout daer op, zy sal in slijm vergaen:
De wijsheyt geeft alleen wie groot is te verstaen.
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LIII. De geit eene kuip melks omwerpende.
Het einde toont wie dient gekroont.
Ghy die aensiet dit beelt, leert niet hooveerdig wesen,
Al hebt ghy veel gedaen daer ghy om wert gepresen;
Doch gaet stantvastich voort, maeckt dat uw' levens lest
Van vrome mannen wert gehouden voor het best.
Ick hebber veel gekent die haer verdiende fame
Verduysterden daer naer, bevleckten haren name,
Wat helpt een tobbe melcks gegeven van een geyt,
Als zy die weerom stort door haer moetwilligheyt?

LIV. Eene vleermuis des daegs door wezels achtervolgd.
Die konsten laeckt, naer 't duyster haeckt.
De vleermuys en sal noyt haer in den dag vertoogen,
Het licht is veel te klaer, en zy te kranck van oogen;
Maer als het doncker is, nu vogel en nu muys,
Bedriegt zy menichmael de wesels in het huys.
Soo dient ghy al te doen, die wilt u self verheffen,
Misprysende den geest van die u overtreffen;
Doet al uw' werck in 't stil by plompe slechte lien,
By wyse sout ghy sijn voor sotten aengesien.
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LV. De almogende God nevens de gerechtigheid gezeten.
Recht en recht niet, als 't giften siet.
Al is 't dat menichmael de weduwen en weesen
Meer dan den snootsten dief den rechter moeten vreesen,
En dat als Joos of Clays met zynen buerman kijft,
Die rijcker is van gout, in 't eynde meester blijft;
En acht dat niet soo vremt, het recht dat placht te wesen
Zijn oogen beyde quijt, is over lang genesen,
En kan nu giften sien; maer God, die sulcx mishaegt,
Heeft al die rechters sijn voor zynen stoel gedaegt.

LVI. Een jongeling van ezels beenen fluiten makende.
Een konst-rijck man komt allom an.
Als ghy de fluyten siet van esels beenen maken,
Denckt dat de vrome konst tot alles kan geraken:
Geen staet en is soo hoog, geen saeck en is soo vremt,
Daer een konst-rijcke siel te lesten niet en klemt.
Siet onsen Christiaen; hoe kleyn placht hy te wesen!
Van niemant veel geacht, van niemant veel gepresen;
Nu wert hy mette konst en wetenschap voorsien,
Gepresen en geacht van alle groote lien.
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LVII. Een zot spelende op de luit in het woud, schijnt over zijn
eigen lied zeer te vrede.
Trots en bot, met yeder spot.
Wat vint men over al een menichte van sotten
Die selve niet en sijn en ydereen bespotten!
Die achten al haer werk voor wonder wel gedaen,
En dat een ander doet, seer trotselick versmaen!
En seker 't is niet vreemt, haer oogen sijn te duyster,
Haer krachteloos gesicht is vyant van den luyster,
Zy sien maer in de nacht; haer dicht, haer sanck, haer spel
Geschiet voor haer alleen, en daerom gaetet wel.

LVIII. Jupiter en de vlieg.
Gunst van het hof, soo licht als stof.
Den arent docht zijn ey en sou niet qualick varen
Dat hy mogt in den schoot van Jupiter bewaren;
Een peerds-vlieg werpt daer by een vuyl bestronten bal:
De eyers om den dreck, die komen totten val.
Hoe twyfelachtig is 't op princen te betrouwen!
Zy sullen somtijts veel van vrome sielen houwen;
Maer als den swarten nijt haer goede faem besmet,
De vrientschap is gedaen, zy worden afgeset.

Jacob van Zevecote, Gedichten

108

LIX. Een man van zijn peerd geworpen.
Die 't hooge gaet, sich selven schaet.
Als Corydon nu lest was op een peert geseten,
Maer sonder sael en toom, wiert hy daer af gesmeten;
Hy vattet by de steert, het sloeg van achter uyt:
Daer lag de mallen geck met zynen neus in 't kruyt.
Hans is zijn plaetse quijt, als onbequaem tot staten;
Hy hoopt noch evenwel, hy wilt se niet verlaten:
Ke lieve, sijt te vreen, en gaet nu voorts te voet,
Eer dat ghy u meer schae en meerder schande doet.

LX. Caesar in eenen triumfwagen gezeten.
Al dat hier leeft, niet sekers heeft.
Siet Caesar hier gevoert op eenen gulden wagen,
Zijn hooft is gelauriert, zijn peerden kroonen dragen,
Het isser al in vreugt, den belleman alleen
Draegt nevens hem de sweep, het teecken van geween.
De gunste van Fortuyn, haer eeren, haer genuchten,
En sijn noyt gans bevrijt van droefheyt en van suchten:
Denckt al die hooge sit, dat de Fortuyn is blint,
En menig mensche schent die zy te voren mint.
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LXI. Een vogel in het strop hangende.
Te vreen met 't zijn, ontgaet veel pijn.
De vogel die ghy siet aen deze tacken hangen,
Verwerret in den draet, was van een kint gevangen;
Hy heeft gebroken 't snoer dat hem gebonden hielt:
Maer siet, dat selve snoer is 't dat hem nu vernielt.
't Is beter, als Fortuyn ons niet en wilt genoegen,
Te nemen dat zy geeft en ons daer naer te voegen;
Die breeckt Fortunens snoer, en tracht tot hoogen staet,
Al vliegt hy uyt haer hant, hy vliegt in meerder quaet.

LXII. Een schutter door zijn eigen schicht getroffen.
Die kent zijn plicht en faelt niet licht.
Den schutter die het wit wilt sonder schae geraken,
En sal dat nimmermeer op harde steenen maken;
Want andersints den schicht die weer gedreven wert,
Geraeckt den schutter self, en quetst hem in het hert.
Ghy die uw' kloeck verstant en wel begaefde reden
Wilt eerelick tot lof van uwen naem besteden,
Laeckt die ghy laecken moet, prijst die prijsweerdig sijn,
Is 't dat ghy anders doet, ghy brengt u self in pijn.
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LXIII. Een man wiens arm wordt afgezet.
Wacht van dat schaet, eer 't u verraet.
Het hangt al van 't begin, met dat ghy kont bevinden
Dat uwen besten vrient en aldermeest beminden
Een dobbel herte draegt en u in 't stil verraet,
Ick rae u dat ghy stracx hem t'eenemael verlaet,
Ick rae u scheet van hem, en laet u niet behagen:
Die schynen vrient te sijn en vyants herte dragen.
Siet, als een adder-slang gequetst heeft eenig let,
Wilt ghy de doot ontvlien, het moet sijn afgeset.

LXIV. Een aep met zyne jongens.
Elck moeder mint haer eygen kint.
De koddige natuer heeft aen den aep gegeven
Een wonderlicken aert; hy leeft gelijck wy leven,
Hy doet gelijck wy doen, jae self de malle beest
Volgt oock de menschen naer in zynen mallen geest:
Wat dat een mensch begint, hy denckt dat al zijn saken
Sijn t'eenemael volmaeckt en niet om naer te maken,
Al sijn zy vol gebreck: den aep zijn joncxkens hout,
Die doch soo leelick sijn, de schoonste van het wout.
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LXV. Een man de kan met water willende vollen, giet te spoedig,
het volt de kan niet, maer loopt ter zyden weg.
Die seer hem spoeyt, wert haest vermoeyt.
Die in een nauwe flesch wilt wijn of water schencken,
Moet door den engen hals dat soetjens laten sencken;
Die veel te haestig is en niet wel gae en slaet,
Giet luttel in de flesch, stort meestendeel op straet.
Loijs begaf hem lest tot veel verscheyden saken,
En doch op eenen dag sich gansch geleert te maken;
Hy leerde t'samen walsch, griecx en latijn, maer siet:
Van alles wist hy wat, van 't heel en wist hy niet.

LXVI. Eene koppeweb, en een oud man door Mercurius
onderwezen.
De konst verblijt daer botheyt krijt.
Siet desen blinden man, een webbe voeld' hy hangen,
Hy vreesde voort te gaen, hy docht te sijn gevangen;
Maer als de wetenschap hem opent het gesicht,
Dat hem docht swaer te sijn, bevint hy wonder licht.
Soo als de quae Fortuyn een botten mensch komt plagen,
Men siet 'er niet dan druck, men hoort 'er niet dan klagen;
Maer een geleerde siel spot met Fortunens bal:
De wetenschap alleen en voelt geen ongeval.
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LXVII. Een man en een bussel verstrooide pylen, welke hy een
voor een breekt.
Versaemde macht heeft dobbel kracht.
De pylen die my eerst te samen niet en weken,
Kan ick wel een voor een oock sonder moeyte breken.
Den loosen kieckendief valt dan de vogels aen
Als hy om eenen roof haer siet te samen staen.
Is 't dat ghy wilt de stat van uwen vyant winnen,
Maeckt dat de borgers eerst tweedrachtig sijn van binnen.
Noyt vyant doet soo veel met kracht of argelist,
Als quaet doet aen een stat den borgerlicken twist.

LXVIII. Verkens in een eekwoud eikels etende.
Weer nieu, weer out, dat goet is hout.
De ackers, soo men segt, in 's werrelts eerste jaren,
De liefelicste spijs voor alle menschen waren,
Nu isser verckens kost, die haer daer met versaen,
En selve gruys en broot voor ackers laten staen.
De menschen sijn alsoo, die vlien de goe manieren
Om dat zy nieuwe sijn, en anders niet en vieren
Dan dat naer outheyt rieckt, met schimmel is besmet.
Wel: laet se verckens sijn, ick volg de nieuwe wet.
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LXIX. Een schaepherder met zyne kudde op het hoogste des bergs.
In 't eerste druck, daer naer geluck.
Die in het Switserlant zijn geyten ofte schapen
Leyt op den hoogen berg om haren kost te rapen,
Al valt den weg hem swaer als hy moet klemmen op,
Hy rust hem met gemack gekomen op den top.
Ten is geen kleyne moeyt de dagen en de nachten
De boecken te doorsien, naer wetenschap te trachten;
Maer die tot op den kop van Phaebi berg geraeckt,
Een sonderlinge vreugt, een groote ruste smaeckt.

LXX. Een koornveld, waer de halmen met volle hairen nederbuigen,
die met ydele recht staen.
Noyt groote siel, veel van haer hiel.
Wilt ghy een seker merck van groote sielen weten?
Siet of zy nederig sijn, of dat zy haer vermeten:
Een wel begaeft gemoet, een kloeck verstandig man
Weet dat hem veel ontbreeckt dat hy noch niet en kan.
Onwetenschap en pracht sijn t'samen soo verbonden,
Dat d'eene noyt en wert in eenig hert gevonden,
Of d'ander is er by, siet hier des' hairen aen,
Die vol sijn, buygen neer; die ydel, rechte staen.
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LXXI. Een beer zijn jong lekkende.
Schrijft wel of swijgt, eer gh'oneer krijgt.
Pipijn, is 't dat ghy wilt, door uw' geleertheyt erven,
Een overgroote faem, die nimmer en sal sterven,
Siet toe dat ghy noyt boeck of eenig werck en maeckt
Dan dat naer oli rieckt, en naer den arbeyt smaeckt.
Die niet geleert en schrijft, en schrijft maer voor de motten,
Den meester met zijn werck sal in het graf verrotten;
Siet hier den jongen beir, de moeder die hem leckt
Maeckt dat hy de gedaent van eenen beir antreckt.

LXXII. Een man met moeite eenen dadelboom opklemmende.
Die groot wilt sijn en vreest geen pijn.
Die uyt het oorlogs velt wilt lauwer-kranssen halen,
En krijgt niet sonder sweet, hy moet se soo betalen;
Die vroom en wijs wilt sijn, moet in zijn groene jeugt
Sich spennen van het spel, begeven totte deugt.
Den arbeyt is 't alleen die altemael de menschen
Op zijn besweete wieck kan voeren tot haer wenschen,
Die luy is lijt gebreck: de dayen die ghy siet,
En pluckt men sonder sweet en groote moeyte niet.
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Op de emblemata van den wijtvermaerden poëet Jacob van
Zevecote.
Siet hier een hoogen geest, die op de steyle trappen
Geset heeft zynen voet van d'hooge wetenschappen.
Siet hier een moedig hert: siet hier der Musen vrient,
Die al zijn leven lanck aen Phaebo heeft gedient.
Wat hy voor eene sy, dat kont ghy licht bemercken,
Dat kont ghy hier uyt sien, dat kont ghy hier uyt mercken,
Hy is van wetenschap het recht' en ware beelt
Dat Gent heeft voortgebracht, dat Vlaendren heeft geteelt,
Die niet met hardigheyt, noch oock door strenge wetten
U leeret tot de deugt u leven aen te setten;
Maer met een syden snoer u tot de selve treckt,
Met soete rymery hy u daer toe verweckt.
Ghy siet hem Venus vier niet stoken ofte blasen,
Ghy sult hem hooren niet van geyle minne rasen:
Maer eerlick ommeganck is meest zijn oogenmerck,
Daer hy u toe verweckt, hier toe streckt al zijn werck.
Daerom het noodig is, wilt ghy de deugt hanthaven,
Dat ghy u selven schickt om dees leer na te draven:
Wilt ghy van ydereen geacht sijn en geëert,
Volgt naerstich dese les, die u hier wort geleert:
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Hoe dat ghy alderbest met and're sult verkeeren,
Dat kont ghy hier uyt sien, dat kont ghy hier uyt leeren.
Komt hier, lief-hebbers, komt, en laet ons al te saem
Vereeren desen geest, en prysen zynen naem;
Die nu geresen is ver boven op de wolcken,
Dewelck nu over al bekent is by de volcken,
Italien sal selfs zijn naem verswygen niet,
Vranckrijck en Nederlant zijn eere bloeyen siet.
Komt Susters alle dry, brengt myrten en laurieren,
Om 't hooft van desen helt op 't lieflicst te vercieren,
Komt hier, ghy Phaebi volck, set herwaerts uwen voet,
Ontfangt u med'gesel met eenen soeten groet.

Lijdt ende mijdt,
A. FOORTIUS.
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Verachtinge des doots.
In 't Latijn beschreven door den edelen ende
wijtvermaerden Daniel Heinsius.
Overgezet door Jacob van Zevecote.
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Aen den Edelen Heer, Mijnheer Johan Rutgersius, hofraet van den
doorluchtigsten ende grootmachtigsten koninck ende heere, Heer
Gustaf Adolf, der Sweden, Gothen, Wenden koninck, grootvorst
in Finlant, hertog in Esthen ende Carelen, heere in Ingermanlant,
etc.
Ende alsnu uyt den name, ende van wegen zyne hoogstgedachte
t
M residerende by de Hooge Mog. Heeren Staten-Generael der
Vereenigde Nederlanden.
Verachting' van de doot, een saeck die alle wysen
Soo luttel konnen doen, soo wonder hooge prysen,
Van onsen grooten Heins, onvolgelick verhaelt,
Is met mijn minder pen in 't nederduyts vertaelt.
Ghy wijtvermaerden helt, wiens jeudige laurieren,
Haer onbewintert hooft door gans de werrelt swieren,
Versmaders van het graf, misprysers van den nijt,
Verachters van de doot, verwinders van den tijt;
Wiens hoochgeboren geest gaet boven alle menschen,
Die wetenschap, en eer, en groote gaven wenschen,
Een proefstuck van natuer, een voorbeelt voor de lien
Die lang naer onsen tijt de werrelt sullen sien;
Anveert weerom van my het werck dat u gegeven,
En toegeëygent was van die het heeft geschreven,
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Maer niet met sulcken aert en frayigheyt bekleet,
Als 't van uw' broeder was te vooren toebereet.
Ten is geen menschen werck de goddelicke saecken
Van Heinsii verstant soo konstig naer te maecken,
Mijn krachten sijn te kleyn, mijn woorden veel te slecht,
Om sulck een edel schrift te volgen naer zijn recht.
Doch onder uw' geley laet ick mijn schuyte varen
Door dit onseker meyr, en sorgelicke baren;
Ghy sult mijn hulpe sijn; op 't hoogste van de mast
Sal blyven uwen naem en teycken altijt vast.
Ghy sult my leyden voort tot 't merch van mijn gelucken,
Dat ick van zynen boom een lauwertack mach plucken,
En binden om mijn hooft, die vry van allen noot
Sal altijt groene sijn, en bloeyen naer mijn doot.
Daer sal ick om en om, en midden in de blaren
Rutgersi grooten naem met Heinsii verparen;
En bidden dat de Faem volkomelick verhael
Mijn grondelicke jonst aen d'eeuwen altemael.
Ick sal in Phaebi boeck met diamanten schryven,
Dat ick verwondert wil van uwe gaven blyven
En goddelick verstant, soo lang mijns levens draet
De leste scheire vliet en onverhindert gaet.

U.E. dienstwilligen,
JACOB VAN ZEVECOTE.
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Toe-eygeninge van den Auteur aen den zelven.
Die in de tyden van onse voorouders de heftige ende bondige poësy by Homerus
en Virgilius in haer onsterffelicke boecken voorgestelt, in Italien daer zy haren eersten
luyster heeft bekomen, met eenig treffelick werck tot haren eersten stont gesocht
hebben te brengen, plachten hare schriften onder den name van pausen, keysers
ende koningen op het tooneel van de Fame te stellen. Wy, liefsten broeder Rutgersi,
het sy door verergeringe van tyden, ofte oock om dat dese maniere van schryven
die alsdoen boven alles geacht wiert, niet soo hooge by onwetende menschen
verheven wort, moeten ons met eenen huysvrient behelpen. Waer over my lichtelick
te vollen kan troosten uwe deugt, ende tot alle goede konsten ende wetenschappen
een bysonder en treckende liefde. Op dat ick van uw' groot oordeel, onder het welcke
de eerste verstanden van dese eeuwe haer schriften gestelt hebben, niet en
vermane. Oock hebben wy soo beginnen te leven dat de rechte wijsheyt tegen de
gene die haer alreede versmaen, ende niet en konnen lyden, ons selve kan troosten:
soo dat al het andere, dat voorwaer niet dan met eenen ydelen schijn ende schemel
behangen ende
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bekleet is, by ons naer zijn weerde wort gemeten. Wie de edele werken van den
geest naer haer verdienste acht, achte ick voor een prince. Daerentegen de gene
die de konsten ende wijsheyt niet en achten, en sullen, daer toe van ons versocht
sijnde, niet meer daer van houden: ende wy, het gene dat een wijs gemoet
aldermeest betaemt, de kloeckmoedigheyt ende 't geluck dat met het zyne sich te
vreden hout, verliesen: boven het welcke oock de gene die alle andere dingen
schynen te konnen geven, niet grooters noch van God selve verkrygen, noch yemant
konnen geschencken. De andere die haer soo verre verwerpen, laet ick volgens
hare wyse leven. Dat sal de Nijt, hope ick, selve niet ontkennen, dat wy de voorseyde
maniere van schryven, wederom tot haer eerste materie ende stoffe, dat is, tot het
hoogste van de goddelicke ende menschelicke wijsheyt, daer zy van Orpheus,
Linus, Musaeus, ende gans het eerste huysgesin van de wijsheyt in gevonden is
geweest of gestelt, hebben gesocht te brengen. Uytgenomen dat het een Christen
betaemde sich hooger te verheffen.

Vaert wel.
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Aen den leser.
Siet, Leser, desen boeck, hier sult ghy moghen leeren
Op wat een slibbrig rat al d'aertsche saecken keeren.
Ten is maer al bedrog, ten is maer al verdriet
Dat yemant buyten God in dese werelt siet.
Met dat uyt moeders schoot de mensche komt gekropen,
Geen ongeschonden vreugt en mach hy ergens hopen:
Aenmerckt wel het begin, het midden en het ent,
Het leven wort met pijn en sorgen voortgement.
Aensiet een boeren huys, aensiet de konincxhoven,
Aensiet al watter is; 't is altemael bestoven
Met veelderley verdriet, verbonden aen de wet
Die van de quae natuer is elcken mens geset.
Geluckig sijn alleen die van hier sijn getogen,
En met haer eeuwig deel Fortunens rijck ontvlogen,
Die nu by God gerust, van droefheyt en geschrey
Te vollen sijn verlost en sorgen alderley.
Leert uyt dit nuttig schrift het sterven dan verachten,
Leert met een vlammig hert het eeuwig leven wachten
Dat naer dit leven volgt, daer Christus heeft genoot
Zijn uytverkoren volck, gesuyvert door zijn doot.
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Den overzetter op de boecken van de Verachtinge des doots.
Heins, die alleen den pracht en namen van out Romen,
En d'helden altemael uyt Grieken voortgekomen,
En al die d'eeuwigheyt in Phaebi stamboeck telt,
Heeft onder zynen naem en wetenschap gestelt;
Om dat hy sou naer hem ontwijffelijck bewysen,
Dat hem de Faem altijt zal kennen ende prysen,
Heeft in latijnsche spraeck een eeuwig werck bedacht,
Tot proef-stuck ende pant, dat hy de doot veracht.
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Verachtinge des doots.
Het eerste boeck.
Inhout.
Het eerste boeck begrijpt de leere van Plato, raeckende het leven, dat naer den
geest geleyt wort, daer in bestaende, dat de siele van de sinnen ende 't lichaem
gescheyden ende met Godt waerachtelick versaemt wort, het welck, so den selven
getuygt, het eenig werck is van de gene die de wijsheyt beminnen, het eenig begin
des doots, die de siele van het lichaem ontbindende haer met het eeuwig hoogste
goet vereenigt.
Ick wil gaen nemen aen, en voor de werrelt bringen
Wat dat den geest verlost van 's lichaems duyster stringen,
't Sy dat hy wort van selfs ontslagen van zijn last,
't Sy dat hy door gewelt en schielick wort verrast.
Wat dat de sielen kan van 's werrelts banden vryen,
En boven 't aertsche stof doen naer den hemel ryen;
De sielen door het bloet gesuyvert van den Helt,
Die ons en wat'er is, heeft onder zijn gewelt.
Ghy, sone van de Maegt, ghy koninck van het leven,
En laet niet in dit werck u bystant my te geven,
Bevrijt mijn kleyne schuyt van alderhande quaet,
Want naer u mijn begin, en oock mijn eynde gaet.
Der Griecken wijsheyt al, met alle de godinnen,
Sijn van u hooge macht niet anders als slavinnen;
Soo haest u licht ontsteekt van onsen geest den sin,
De dwaling moet 'er uyt, de waerheyt komt 'er in.
Komt ghy Rutgersi oock, siet my de snaren stellen
Om onder onsen voet de swarte doot te vellen,
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De doot die niet en is dan eenen ydlen schijn,
Een scheytsel van het geen dat moet gescheyden sijn.
't Sy dat de Musen u, gelijck weleer voordesen,
Gaen tot een schoone kroon wel duysent bloemen lesen;
't Sy wat ghy door de zee en Nereus woeste straet,
Naer 't Sweetsche koninckrijck en Noordsche landen gaet;
't Sy dat ghy nu besiet de Moscovijtsche palen,
Daer midden uyt het ijs gaet zijn laurieren halen
Den hooggeboren Vorst, den onverwonnen helt,
Die op zijn jeuchdig hoofd dry kroonen heeft gestelt.
't Sy wat ghy oock nu doet, komt hier met my vertreden
De wetten van het graf, met wijsheyt ende reden;
Stelt uyt u manlick hert en uwen kloecken moet,
Den schrick die vrouwen quelt, en kinders beven doet.
Ick sal u, daer de Maes, versterckt met twee rivieren,
Omringt de Koningin van onse Batavieren,
Een rustplaets gaen bespien, of eenen groenen kant,
Met onbetreden gras in boomen wel beplant:
Daer als den middach brant u niet en sal ontstellen
De ongetemde son, noch oock de winden quellen;
Hier wert ghy, weerde siel, van my soo seer geacht,
Van my soo seer bemint, van Plato selfs gewacht.
Hier staet Athenen heel, met alle de godinnen
Dry drymael in 't getal, en duysent herderinnen,
Bereyt om als gy u naer Hollant weerom spoet,
Te seggen willekom, te trekken in 't gemoet.
Ten eersten, als een kint (want van de teere jaren
Moet hy beginnen gaen, die vruchten wilt vergaren)
Zijn ongewone tong tot d'eerste woorden kromt,
En soetjens in 't gebruyk van zijn vijf sinnen komt,
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Doet altijt dan met hem, dach ende nacht, verkeeren
Een die bewysen kan, hoe soet dat is het leeren,
Die plant, die vastlick plant in 't herte van het kint,
Dat alle quaet geschout, de deugt moet sijn bemint.
Doch meester wacht u wel, en laet u niet bedriegen,
Noch van den dranck in slaep, of vuyle liefde wiegen,
Op dat hy niet en wort alleengskens als een beest,
En t'eenemael verlaet den hooggeboren geest:
Want hy moet boven al den sin op leeren heffen,
De grootheyd van de siel en oorspronck wel beseffen;
Hoe God die 't al vermach, naer dat hy had gestelt
Den hemel en de locht, de zee en 't aertsche velt,
Heeft in den nieuwen mens 't beginsel van het leven
En 's hemels saet en vonck door zynen blaes gegeven,
Die hy noch allen dach, en alle nacht in blaest,
Wanneer 't volmaekte kint hem naer de werrelt haest;
Hoe dat hy noch begin, noch eynd' en heeft genomen
Van 't lichaem, en van daer oock geensins en kan komen,
Alsoo hy suyver is, en by sich selfs bestaet,
En wederom van hier naer zynen oorspronck gaet:
En dat hy niet en is getrocken of gesproten
Uyt eenig element, en is oock niet besloten
In eenig van haer al, en is niet uyt de locht,
Of uyt het vochtich nat, of uyt het vier gebrocht.
De aerde die den wijn, de boomen en het koren,
Uyt haren milden schoot, en beesten heeft geboren,
Die alle dingen mint voet alle mensch en beest,
En heeft het minste deel niet aen des menschen geest.
Aensiet eens hoe dat hy ontvliegt des lichaems palen,
Den lanck verloopen tijt gaet snellick achterhalen,
Hoe dat hy mercken kan dat niet en is geschiet,
En uyt een kleyne plaets de heele werrelt siet:
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Hoe dat hy als het volk onaerdich, ongebonden,
Noch in de bergen was, de konsten heeft gevonden:
Die 't water, locht en vier, noch d'aerde niet en baert,
Of eenich ander dinck, dat daer nyt is vergaert.
Noch al de sterren dan, noch 's hemels lichte salen,
Noch 't silver van de maen, noch ook de goude stralen,
Die Phaebus uyt het vier van zynen wagen schiet,
En hebben by den geest noch by zijn krachten niet.
De aerde moet hier ook met hare traegheyt wyken,
Die niet en heeft dat sich kan metten geest gelyken;
De ongetemde zee met al haer groot gewelt
Staet ver ook onder hem en zyne macht gestelt:
De locht die d'aerde kan met haer begrijp omringen,
En kan in haer begrijp zijn wieken niet bedwingen,
Als hy wilt onder hem de hemels laten staen,
En boven haer tot God Naturens oorspronck gaen:
Meest als hy open doet den oorspronck van de reden,
Het brandende verstant gaet sich daer in vertreden,
Een vyant van wellust, gelt en eergierigheyt,
Die hooge staten wenscht, en menich hert verleyt.
De baren en 't getier van alderhande sonden
En lusten ongetemt hout vastelick verbonden;
Stilt zijn oproerig volk, spot met Fortunens bal,
Verblijt in zijn gemoet sit meester boven al.
De reden onvermoeyt, die wacht hout van het leven,
Heeft hy in 't hoogste deel de beste plaets gegeven;
Die hoe zy meer haer hout van 't trage vleesch vervremt,
Hoe kloeker dat zy vliegt, hoe hooger dat zy klemt.
Gelijk een arent snel, die yemant heeft gesteken
In een besloten koy, indien die komt te breken,
Zijn wieken t'samen slaet met vreeselick gerucht,
Trekt naer de sonne toe, verbergt sich in de lucht,
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Die moet dan aen haer self gehegt en ingeropen,
Ontslagen sijn van al daer d'hemels ommelopen:
De sterfelicke sorg, die sotte menschen knaegt,
Moet worden uyt den geest gebannen en gejaegt.
De sinnen dient men oock allenskens soo te temmen,
Dat zy 't vergaert gemoet niet elders en doen swemmen,
Of wel den suyvren geest, die boven d'aerde siet
De redenen van al dat in dit ront geschiet,
Van een soo hoogen plaets aen d'aerde weder hechten,
Als eenen dollen hoop van onbesuyste knechten,
Die blint niet aen en sien de ware schoonigheyt,
En laten onbemint de suyver eerlicheyt.
Want als den geest gerust van alles is ontslagen,
Besloten in sich self en daer in heeft behagen,
Veracht hy doot en hel, gaet treden metten voet
Al dat het volk in druk en vreese leven doet.
Een onbesorgde siel uyt hemels saet geboren,
Als zy sit in haer self, als op den hoogsten toren,
En weet noch van fortuyn, noch honger, noch gewelt,
En weet niet van de vrees, die meest de menschen quelt.
Waert dat de locht verginck, waert dat de hemels vielen,
En dat den lesten dach de werrelt quam vernielen,
Zy zoude sijn te vreen, het sy hoe dattet sy,
Zy blijft altijt gerust, zy blijft al even bly.
Dit leven, dat met recht geseyt mach sijn het leven,
Heeft Plato zynen naem, des doods begin, gegeven;
Om dat hier door de geest van alle dinck afstaet,
Leert sonder lichaem sijn, zijn lusten al verlaet,
Om dat den geest gerust, en in sich self gebonden,
Wert in den selven stant oock van de dood gevonden,
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Daer hy niet af en weet, en sonder pijn of schroom
Te krygen als zy komt, sterft als in eenen droom.
Dit leven, dat eerst was gestopt voor 's menschen oogen,
Quam eerstmael Socrates in dese werrelt toogen,
Die sonder eer of stam, en sonder huys en gelt,
Verachte de Fortuyn, stont boven haer gewelt.
Hy was gewoon de aerd' en wat haer kan behagen,
Altijt uyt zijn verstant en hoog gemoet te jagen,
Stont dikwils als verbaest, behoudend' in den sin
De rechte schoonigheyt, haer oorspronck en begin.
Doch leerde boven al, gerust en wel te sterven,
De doot eer dat se komt te kennen, en te derven
Al wat het lichaem soeckt, zijn sinnen en zijn hert
Track hy van alle dinck, tot dat hy meester wert.
Hy heeft op eenen tijt in 't midden van de dagen
Des winters, soo men segt, in hagel, wint en vlagen,
Al denckend' eenen dach, en eenen heelen nacht
Gestaen, en zynen tijt hier mede door gebracht.
Soo dat hy mette doot het leven had vergeten,
Den slaep hadd' uytgestelt, het drinken en het eten,
En al was 't dat het lijf zijn kracht verloren gaf,
Den hooggevlogen geest en wist daer noch niet af,
En voelde niet op hem de groote buyen vallen,
Noch van de noortsche wint de vreeselicke ballen,
Soo wel hadd' hy van joncx gemaekt zijn sinnen stil,
En onder 't jock gebracht van zynen kloeken wil:
En sonder van zijn vlees, en van zijn self te weten,
Was boven zon en maen, en neven God gezeten,
Verdronken en verdoolt in liefde van het schoon,
Dat boven alle dinck bezit de eerste kroon:
Dat schoon dat in de locht laet zyne soete stralen,
En in het aertsche velt, en in het water dalen,
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Als 't yser dat by nacht door 't vier ontsteken is,
Veel stralen van hem schiet, verlicht de duysternis.
Van dit warachtig schoon in sich kleyn deeljens dragen;
De velden groen bekleet, fonteynen ende hagen,
En bosschen fraey om sien, de beesten op het lant,
De vogels in de locht, de visschen aen het strant.
Dit ginck hy aen den kant van zijn bekende beken,
Of onder zynen boom, en in de bosschen preken,
Dit sanck hy dach en nacht, dit sanck hy 't heele jaer,
En voegde veel daer by van Phedri gulden hair;
Om van de vuyle min het Grieksche volk te wenden,
Den mensch van een schoon beelt naer de fonteyn te senden
Van d'eerste schoonheyt self, te maken dat hy gaet
Recht naer den oorspronck sien, en daer zijn oogen slaet:
Den oorspronck, die al is 't dat hy als eenen regen,
Sich in de werrelt stort door hondert duysent wegen,
En soo veel namen heeft; selfs in den hemel blijft,
En van daer onsen geest tot zijn aenschouwen drijft.
Gelijk als door een gat, of dick geblaerde bomen
De helder son in huys, of in het bosch kan komen,
Geeft klaerheyt ende licht, doch buyten al de blaen,
De huysen en den bosch, blijft in den hemel staen:
Den ganger siet het licht, zijn herte voelt hy springen,
En gaet al zynen tijt met denken overbringen,
Hoe groot, hoe schoon zy is, het sy dat sy opstaet,
Of in den middach brant, of's avonts onder gaet.
Den selven, als hy mocht een schuylplaets ergens vinden,
Of in het wout een hol of looverryke linden,
Vervulde 't altemael met hemels soeten sanck,
En maeckte met zijn tong een goddelick geklanck.
Gelijk sich op een tack een krekel gaet vermeyen,
Of op een wijngaertranck den morgendouw verbeyen,
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Singt daer altijt zijn liet, gaet sich daer op vertreen,
Met zijn kleyn weeldig huys, en luttel nat te vreen;
Daer singt hy dach en nacht ons onbekende saeken,
En gaet met zijn geluyt den ackerman vermaeken,
Den ouden ackerman verdrijft hy zynen tijt,
Die hem in zynen sanck soo dickwils heeft verblijt.
Dit selve, doen hy stierf, ginck hy aen zijn gesellen
In 't midden van de doot, en zijn vertrek vertellen,
Den adem hem begaf, zijn leden wierden kaut,
Noch was hy wel gemoet, noch was hy niet verflaut.
Gelijk als yemant komt, naer veel bedrukte jaren
Gebannen, naer zijn huys en kinderkens gevaren,
Wenscht om zijn vrouw te zien, en al dat hy verliet;
Met geenen and'ren moet hy uyt het leven schiet:
Dranck uyt met meerder vreugt 't fenijn aen hem geschonken,
Dan hy den soeten wijn te voren had gedronken,
Als Chloris in de lent het grieksche lant versiert,
En Bacchi liefsten dach met wijn en bloemen viert.
Niet sonder reden dan en heeft men hooren stenen
De Nimphen altemael en al die van Athenen;
Minervae tranen ook sijn wel van duysent lien
Op d'heuvels van het bosch, en by het strant gesien:
Hymettos heeft ook self zijn droefheyt gaen ontknoopen,
Door zijn verwilckert gras een nieu rivier doen loopen;
Al was 't dat hy zijn bien, en honich altemael
Verwonnen had' gesien van zyne leste tael.
Als ghy dan, Socrates, u leven hebt verloren
Door u meburgers haet, en onbeleefde toren,
De wijsheyt heeft gescheurt haer wit versilvert kleet,
En van haer treurig hooft haer gulden hair gescheet,
Zy was alree gevlucht, en naer de locht geklommen,
Jae, wel tot drymael toe; doch Pallas sach men kommen,
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Die haer gehouden heeft in 't onrechtveerdig lant,
Tot dat zy wederom in Plato wiert geplant.
Dit sal dan sijn de wech van wijsheyt ende reden,
Die ghy tot dese leer sult vryelick betreden,
Dus sal u tot de doot een strate sijn bereyt,
Die uyt des werrelts dal, recht naer den hemel leyt;
Is 't dat ghy uwen geest met sorgen niet omlommert
Hout in zy selven stil, en altijt onbekommert,
Is 't dat ghy hem bevrijt van aertsche liefde laet,
Die door de sinnen kruypt, en listig hem verraet.
De wellust komt voor al, die komt in 't herte rennen
Eerst ongeacht en kleyn, ghy kont haer qualick kennen,
Maer naer een luttel tijt stelt zy de kroon op 't hooft;
Den overwonnen geest ligt van sijn macht berooft,
Wert ballinck uyt sijn rijck, wert knecht van sijn slavinnen,
Die hem met duysterheyt bekleen en overwinnen,
En dryven hier en daer, gelijck den snellen wint
Met sant en pluymen speelt; al is 't dat hy sich vint
Verloren en misleyt, naer dat hy heeft verlaten
Den hemel met zijn kracht, het kan hem dan niet baten
Dat hy sich treurig hout, want 't is dan al te laet
Als hy van alle kant soo vast gebonden staet.
Den onbedachten sin wert van thien duysent dingen
Bedrogen en verleyt, gebracht in duyster stringen,
En door vijf wegen eerst slavinnen van 't verstant
De dwaling metter tijt, of sieckte wert geplant:
Want al dat d'oogen sien, doen zy in 't herte dalen,
Den overwonnen geest en siet niet aen zijn faelen,
Verblijt hem in zijn quaet, als hy bedrogen is
Bedriegt een ander voort, en bringt in duysternis.
Aensiet maer in de locht den regenboge blincken
Met verwen, alsoo veel als iemant kan gedincken,
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Gehoorent en gekroont, met eenen valschen schijn
Recht tegen onder 't licht daer Phaebi stralen sijn:
Terstont komt de poëet, gaet van zijn oogen hangen,
Maeckt wijs al dat hy denkt met lieffelicke sangen,
Doet dwalen al het volk, segt in zijn aerdig liet,
Dat sonder hem niet groots noch wonders en geschiet.
Want nu gaet hy door last van Juno Turnus wecken,
En raet hem onbevreest de wapens aen te trecken:
Nu komt hy in het heyr der Grieksche vorsten gaen,
En maekt Achilles gram, en spreekt hem moedig aen;
Die nievers doch en is, want als de sonnestralen
In een bequame wolk haer drucken en weerhalen.
Den brant, die medekomt en met lust water speelt,
Bedriegt ons oogen-licht met dit geschildert beelt.
Soo hebben zy de son, alleen om dat se sagen
Dat zy haer schoone toorts de werrelt door ginck dragen,
Gemaekt tot haren God, als ook de silvre maen,
Met al de sterren klaer, die in den hemel staen.
Is 't dat de oogen selfs gelooven aen de logen,
Door eenen valschen schijn of door de locht bedrogen,
Wat sullen d'ander doen, die minder sijn van kracht,
Als dolen dach voor dach, staen onder leugens macht?
Hier uyt is hoop en min, en alle quaet gesproten,
Hier uyt de werrelt eerst met dwaling overgoten,
Die voorder als het rijk van Roomen heeft gestreckt,
Het aertrijk door en door met Goden heeft bevleckt,
Uyt desen quaden gront heeft hare macht genomen
De vreese van de doot, en is in ons gekomen,
Die ons dan meest bestrijt als nu de doot ons naekt,
En dat den ouderdom de krachten heeft ontschaekt:
De Reden dan die moet, als noch de groene dagen
Teer ende buygsaem sijn, haer uyt het herte jagen,
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Of anders sal zy selfs ten lesten nedergaen,
En tegen haren dank ook onder vreese staen,
Men moet dan nemmermeer zijn oogen veel betrouwen,
Maer op den geest alleen een vast vertrouwen bouwen.
De Reden die alleen getroulick hoort en siet,
Nooyt iemant en bedroog, noyt iemant en verriet.
Want al dat eenigsins de sinnen komt bespringen,
Is vyant van den geest, en geestelicke dingen.
Dan werkt eerst ons gemoet, dan werkt eerst ons verstant,
Wanneer de sinnen sijn in eenen stillen stant.
Siet ghy niet als de nacht den hemel heeft gesloten,
De velden en de zee met duysterheyt begoten,
Als d'ooge niet en dwaelt, noch tusschen beelden swemt,
In d'oore geen geluit, noch geen geruchte klemt;
Den geest gans onberoert laet swygen de vijf sinnen,
Vertrekt sich in sich selfs, roept al zijn krachten binnen,
Ontfangt hem selven daer met blijtschap alsoo groot
Al of hy aen den dis der Goden waer genoot.
Geen huys, noch geen paleys en kan hem soo vermaecken,
Noch kleeren, spijs of dranck, en diergelyke saecken,
Als hy hem selve doet, als hy sich daer vermeyt,
En ongemeten doolt in ongemetentheyt.
Waer hy op Helicon yet aerdigs gaet bedryven,
En in de bosschen speelt die altijt groene blyven,
Daer handelt metten God, die zynen hoogen moet
Met suyver hemels vier geduerig branden doet:
't Sy dat hy voor het volk zijn tonge moet ontbinden
En gaet om sulcx te doen bequame woorden vinden,
Herdenkt en weer herdenkt, op alles sich beraet
Op dat niet onbedacht uyt zynen mont en gaet;
't Sy dat hy hooger vliegt en neerstich gaet betreden
Den oorspronck van dit al en zijn verborgentheden,
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Hoe dat te gaer gevoegt zee, aerde, vier en locht
Op 's werrelts groot tonneel al hebben voortgebrocht:
Hoe droogt' en vochtigeyt, hoe hitte met de kouwe
Haer krachten voegen t'saem, malkander sijn getrouwe,
Die altijt even sterk noch noyt en sijn vergaen,
Veranderen sich wel, en blyven altijt staen.
't Sy dat hy besig is, om op de deugt te letten,
Tot bate van zijn lant profytelicke wetten
Te voeren in zijn stat: en vast, hoe dat het gaet,
In oorlog en in peys te maecken zynen staet.
Want dan en hoort men niet: de vogelkens die klagen
Des morgens hare min, die liggen dan verslagen;
Het peert en briest dan niet, den hont ook niet en bast,
Het bosch swijgt met de steên, de dieren slapen vast.
De bloemen, die den hof met schilderyen cieren,
En worden niet gesien, noch duysent vremde dieren,
Het donker wolken kleet den hemel overtrekt,
De groote zee ligt stil met duysternis gedekt.
Want als de sonne doet den nacht van d'aerde stryken
En voor haer vierig hooft de duysterheden wyken,
Als zy aen allen kant schiet haer vergulden licht,
En al dat was gedekt bringt weerom voor 't gesicht:
De aerde trots gekleet gaet duysent verwen toogen,
Met beelden alsoo veel, en lokt des menschen oogen
Om haren pracht te sien, die bly en wel te vreen
Gaen daer in 't eenemael haer bergen en besteen.
Gelijck zy dikwils doen wanneer de schoone wielen
Van d'onbevlekte maen de duysternis vernielen;
Als tusschen ons gesicht en d'helder suyver locht
Geen blinde wolke drijft, geen dompen sijn gebrocht.
Want d'oogen gaen daer door verdolen in de sterren,
En locken ook den geest, tot dat zy hem verwerren,
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Die in het sien verheugt in sich onwetens baert
Des levens soete min, wert van de doot vervaert.
Nochtans wort noch de deugt, noch wijsheyt, die gegeven
Ons van den hemel sijn, vorstinnen van het leven,
Noch ook de schoonheyt selfs daer toe nochtans de lien
Geboren alle sijn, van d'ooge niet gesien.
Voegt hier by dat de geest van selfs tot sich genegen
Om hoog en naer sich vliegt, tot dat hy heeft gekregen
God en zijn eygen plaets, al is hy uyt zijn lant,
Gelijk als aerd' en locht, in d'aerde vier geplant.
Om sich dan wel gerust, en wel gemoet te maken,
Van lichaems macht bevrijt en tydelicke saken,
Moet werden onsen geest, en in sich selven gaen;
Hy heeft het recht begin die dat wel heeft gedaen.
Aensiet hoe dat het vier wort naer het vier gedreven,
De aerde aen de aerd', de locht aen locht gaet kleven,
Met alsoo grooten kracht den geest om hooge drijft,
En in den eersten geest altijt gewillig blijft.
Gelijk een groote vlam, die in de drooge boomen,
Of in de huysen komt, haer krachten gaet ontoomen,
Veracht het water al, dat yemant op haer giet,
Recht naer de wolken klemt, en naer de sterren siet.
Den geest soud' oock van selfs soo naer den hemel klemmen,
Gelijk het vlammig vier naer't hoogste vier gaet swemmen,
Waert dat hy waer bevrijt van 't vleesch daer hy in leeft,
Dat met den hemel vecht, en niet gemeens en heeft.
Dit moet hy bouwen eerst, en naer de reden voegen,
Niet met een peert, of os, met schoppen of met ploegen,
Maer dat hy stelt te werk de kracht van zijn gemoet,
En 't ingewortelt quaet uyt met de reden doet.
Doch geenen ackerman en moet soo neerstig wesen,
Om uyt 't besaeyde lant het onkruyt te gaen lesen,
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De steenen altemael en distels uyt te doen,
Die met het kooren hoopt zijn huysgesin te voen;
Gelijk hy moet den bos van dwalingen afsnyen,
En van het vruchtbaer quaet zijns herten velt bevryen,
Die d'aerde winnen wilt, en suyveren het saet
Van 't vier dat in hem is, en naer den hemel gaet,
Dat niet in 't aertsche stof, en onbequame dingen
Het levens korten draet onnuttig moet volbringen,
Maer voeren op zijn wiek den geest als 't hem behaegt,
Of als hy boven wert van d'eeuwigheyt bedaegt.
Op dat dan dit geschie, soo sult ghy moeten weten
Wat dat het vleesch behoeft in drinken en in eten,
Den honger, die u praemt laet sijn te vreen gestelt
Met dat de goe natuer doet wassen op het velt.
Al is 't dat onder 't last u schotels niet en beven
Van vet gebraden vleesch dat u de ossen geven,
Al is 't dat niet en sent het onbekende lant,
Of Nereus zynen tol, en Phasis de phasant:
De aerde sal genoeg u met haer kruyen spysen,
Die zy in 't groene velt allomme doet oprysen,
De koolen root en wit, de wortels en salaet,
Endivi, die den buyk en ook het slapen baet.
Wat wil ick appels hier, of pruymen, of olyven,
Wat wil ick druyven, versch of uytgeperst, beschryven?
Het kooren lacht u toe, en noyt en sal vergaen
Een beeksken, dat den dorst met water kan verslaen.
Cleanthes heeft altijt aen sulken dis geseten,
En anders geenen kost Carneades geëten,
De sterren sagen vast die groote meesters aen,
Den heelen hemel sag haer naer de tafel gaen.
De leden vet gemest soo seer den geest verbinden,
Dat hy des hemels weg niet meer en kan gevinden,
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Verliest zijn eerste kracht, niet anders voorts en denkt
Dan alle vuyligheyt, die Venus liefde schenkt.
Die altijt vol en sat, met wynen is geladen,
En kan de swarte doot kleynmoedig niet versmaden;
Den goddelicken geest berooft van sijn gesicht,
Gedolven in het stof, en heel verduystert licht:
Maer als hy onbesmet maer denkt op kleyne saken,
En kan uyt zijn gepeyns, noch uyt sich niet geraken,
Blijft t'eenemael gehegt, blijft in sich-selve staen,
Gesloten in sich-selfs, en kan van daer niet gaen.
Hy heeft zijn wenschen al en swaricheyt vergeten,
Gerust, en sonder yet van dach of nacht te weten,
't Sy dat de sonne rijst, 't sy dat de droeve nacht
Spreyt over al haer kleet, en neemt daer op geen acht.
Maer sonderling als hy noch hooger is gekommen,
En boven alle dinck des werrelts opgeklommen,
Dan siet hy de natuer in haer onsterflicheyt,
Schoon, suyver, onberoert, begaeft met eeuwicheyt:
Die al is 't dat s'haer toont in soo veel leên gespleten.
Als d'aerde mette locht, en oock ons oogen weten,
Komt alom even wel uyt een beginsel voort,
En bindet al te gaer vast mette selfde koort.
Maer boven komt den geest Naturens schepper tegen,
Die hem noch hooger voert door onbekende wegen,
En boven dese kloot, en al dat moet vergaen,
Hem in zijn eerste licht doet onbelemmert staen.
Dit is de eerste vreugt, een teeken ons gegeven
Dat naer des levens tijt ontspruyt een beter leven,
Een rechte pant van God, een leere die ons wijst
Dat onsen geest alsoo tot God almachtig rijst.
Hier door den selven geest bedwinger van zijn lusten,
Gaet buyten de natuer, gaet in sich selven rusten,
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Sit met dat eeuwig is bekommert dach en nacht,
Voert God in zijn verstant, hout hem in zijn gedacht,
De rechte schoonheyt siet, soo veel hy kan verdragen,
Al moet hy noch in 't vlees volbringen zyne dagen,
En onderworpen is zijns lichaems trage wet,
Die heel het leven lang gedurig hem belet.
Om nu te kennen God, scheyt hem van alle saken,
Dit is den eersten weg die u geleert sal maken,
Segt dat hy niet en is geboren, of gemaekt,
Dat hy is sonder vleesch, de doot ook niet en smaekt;
Segt dat hy niet en weet van swackheyt ende sonden,
Van al dat ons beswaert is t'eenemael ontbonden,
Soo komt gy naest by hem, dit is een recht begin
Indien ghy hem wilt sien, en gaen ten hemel in.
Ja selfs, om sonder moyt den grooten God te vinden,
Sult ghy de locht, en zee, en d'aerde gaen ontbinden,
En scheyden van hem af, gelijk een lustig kleet,
Vol beelden en vol gout, seer konstig toebereet.
Den geest die daer toe komt sal dan gedurig groeyen,
En altijt voort en voort door hooge wegen spoeyen,
Tot dat hy God aenmerkt almachtig in gebiet,
Hem eeuwig sonder tijt, en ongemeten siet.
Met arbeyt door de zee gebroken van het leven,
En wolken veelderley, die lancxt het water sweven,
Gelijk een schuyte loopt door Amphitrites velt,
Bevochten van de vloet, en van den wint gequelt.
Doch om dat ghy hier in sout mogen seker varen,
Niet dolen met u schip in onbekende baren
Om dat u kloeck verstant noch hooger soude gaen,
Dat meer verborgen is gemackelick verstaen,
God zelfs is neergedaelt, gekomen op der eerden,
En heeft ons sterflick vleesch en krancheyt gaen aenveerden,
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Die heeft ons gans volleert, den grooten weg verhaelt,
Te vooren onbekent, die aen den hemel paelt.
Hier uyt is 't dat wy nu gelooven en bewysen,
Dat uyt een eeuwig licht, dry lichten eeuwig rysen,
Dat door het weerde bloet de doot is neergeleyt,
Van die geboren is voor tijt en eeuwicheyt.
Want als den vader ginck sich in sichselven houwen,
Zijn eygen wetenschap, zijn eygen kracht aenschouwen,
Heeft een volkomen beelt uyt zijn verstant gebaert,
Dat is wat dat hy is, en van den selven aert,
In 't welk hy met een vreugt sich-selven heeft gaen merken,
En met de vruchtbaer min van zynen sone werken,
En daer door watter is, geschapen en begort,
Ook in den trage mensch den hoogen geest gestort.
Van hier komt ons het licht, van hier begint het leven,
Wiens saet in 't hoogste deel is van 't gemoet gebleven,
Het welk gelijk den key, die ander keyen vrijft
Toont zijn verborgen vier, veel voncxkens van hem drijft;
Sich in sich-selven keert, schiet vlammen uyt en stralen,
Die Fama dan ontfangt, en gaet se voort verhalen
Aen alderhande volck, begift daer mê den tijt,
Die neerstig haer bewaert, en van de doot bevrijt.
Want in dit aertsche dal en kan den geest niet raken
Yet meerder dan hy is, al waer 't dat hy konst maken
Dat hy de sonne waer, of wel een sterre wiert,
Die in den stillen nacht den schoonen hemel ciert.
Noch noyten was soo hoog een sterflick mensch geklommen,
Al was hy boven son, of boven maen gekommen,
Al klom hy hooger als den dollen Phaëton,
En lancxt de wolken dreef de peerden van de zon;
Als doet den hoogen geest, die vry van lichaems boeyen
God ingelaten heeft, gaet branden ende gloeyen,
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Als Plato, die wat groots en meer dan 't volk verstaet,
Ontsteken van dit vier tot in den hemel gaet;
Siet ryen in een koets met vier gevlerkte wielen
Den vader van dit al, siet hondert duysent sielen,
En Goden volgen naer, die door des hemels baen
Bequamelijk gedeelt in twintich benden gaen.
Schoon siele, doet dit werk soo lange ghy gegoten
In 't trage lichaem sijt, en in het vleesch gestoten,
Vaert naer dees haven toe, in dese seker ree
Sal u behouden schuyt verlost sijn van de zee.
Verheft u boven 't volk, verlaet hier mette menschen
Den koninklyken staf, en al dat heeren wenschen,
Reyst vry door desen weg aen niemant noch bekent,
Die zynen hoogen geest naer aertsche dingen went.
Ik sal u voren gaen, en openen de gangen
Met boomen dick getakt en duysterheyt omvangen:
Ik sal op 't hoogste deel van Helicon gaen treen,
Daer 't onbetreden gras noyt voetstap heeft geleen;
De sielen noch vervremt van reden, suyver maken,
Den hooggeboren geest den hemel doen genaken,
Van daer hy eerstmael komt, alwaer hy in het velt
Bestoven van de aerd', in beelden noch verstelt.
Hier sullen voor de deur geschildert staen rivieren
Met hoornen afgecapt, die lancxt de helle swieren,
Den heeten Phlegeton, Cociti droeven schoot,
En met de bleeke vrees, de krachten van de doot.
Voorts sal ik noch daer by thien hondert dingen setten,
Die onder valschen schijn van schoonheyt ons beletten,
En trecken ons tot sich van 't lichaem noch niet vry;
En maken van dit al een groote schildery.
Ten eersten, watter is gekomen in dit leven,
Van selfs, of wel daer toe door redens-kracht gedreven,
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Gaet naer de schoonheyt toe, en in haer selven vint
Genegentheyt daer toe, en die met recht bemint.
Want ander door de zee, en ongetemde baren
Gaen met een houten peert naer vreemde landen varen,
En gaen om waeren uyt, en brengen eenen hoop
Van indiaensche goet en frayigheyt te koop:
Een ander delft het lant, en wilt den oorspronck soeken
Van silver ende gout tot aen de duyster hoeken
Van Styx en Acheron, soo groot is d'aertsche min,
Soo is de gansche mensch verdwaelt van sijn begin.
Een ander volgt de doot, of als het wilt gelucken
Gaet in het bloedig velt zijn lauwer kransen plucken,
Bewaert met kloeken moet, en met zijn ysren hant,
De muren van zijn stat, en van zijn vaderlant.
Een ander wort tot staet en hoocheyt opgenomen;
Een ander doet zijn best om kinders te bekomen
En bringt zijn neefkens op pilaren van 't geslacht,
Vertroosters van zijn doot, en van den lesten nacht!
Terwyle loopt den tijt, die naer de somerjaren
Besneeuwen komt het hooft met gryse winters haren;
Hy vint den geest, die ver van zyne schoonheyt leeft;
En van de waerheyt doolt, en die vergeten heeft.
De doot doch altijt volgt de wijtverdwaelde menschen,
Snijt al des levens draet in 't midden van haer wenschen,
Die dickmaels als hy best, en ongewerrent loopt
De klos van Clotho neemt, aen Acheron verkoopt.
Gelijk als op een rots een duyfken is geseten,
En soekt wat alderbest haer joncxkens sullen eten,
Meent haest haer huysgesin, en soete nest te sien,
Den havik, die dat vangt en laet sulcx niet geschien:
Als hy den vreeden klauw kan op het lichaem drucken,
Neemt al de hopen wech; en laet se niet gelucken,
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Dat soete dier dat eerst niet op de doot en docht,
Zijn moederlick gemoet laet midden in de locht.
Soo komt de doot ons ook verraderlick bespringen,
Als wy meest besig sijn met wonderlicke dingen,
En naer zijn eerste plaets, en zijn beginsel haelt
Den geest, die in het kot van duysterheden dwaelt;
Wiens werk doch niet en is of gout, of goet te minnen,
Of met rapier, en roer den vyant te verwinnen,
Noch ook naer ampten groot, en hooge macht te staen,
Die altijt ons gemoet met sorgen overlaen;
Maer dat hy went tot sich het onberoert gesichte
Van zijn schoon suyver siel, bevrijt van aerts gewichte,
Die in haer vreugden leeft, in haer genuchten swemt,
Daer sorge niet en komt, de doot ook niet en klemt.
Van hier is het begin, en 't eynde van het leven,
Van hier is aen den geest het hemels saet gegeven,
Daer gaet hy wederom als hy zijn oogen schiet,
En uyt het lichaem trekt, en naer wat grooters siet.
En als de doot hem komt van zynen bant ontbinden,
En kan in 's werrelts perk niet meerder dan sich vinden,
Gekomen tot zijn eynd' en kan niet voorder gaen,
Blijft daer alleen gehecht, en altijt stille staen.
Gelijk die door veel lants, en onbekende hoeken
Euphrates gaet de zee met alle zijn water soeken,
Soo haest als hy die vint hemselven daer in drijft,
En sonder voort te gaen in haer te vreden blijft;
Soo ook des menschen geest, die lang heeft moeten dwalen
Door beelden veelderley, vint hier geruste palen,
Hier eynt hy al zijn werk, is vry van allen val,
En langer als de locht en aerde leven sal.
Want al dat in de kloot des werrelts is gesloten,
Moet eens met hemels vier en vlammen zijn begoten,
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De zee sal werden droog, de aerde sal vergaen,
Den geest sal vast alleen by zynen vader staen.
Het velt dat vruchten draegt, dat alle dier doet leven,
Sal in dien grooten dach van schrik en hitte beven,
Sal branden totte locht, de sterren smilten doen,
De waters sullen droef niet meer de visschen voen.
De vreeselicke locht met groote donderslagen
Sal storten uyt haer huys rivieren ende vlagen,
De bergen sullen al met vier ontsteken sijn
Met Oeta Rhodope, met Tmolus Apennijn.
De vlam sal op het hooft van Erimanthus schynen,
Het groen geheyligt bos van Pindus doen verdwynen,
Olympus onbekleet verliesen al zijn eer,
En Athos uytgedroogt geen vruchten dragen meer.
Parnassus sal vergaen met al zijn waterstranden;
Den dik gehayrden kop van Hemus sal verbranden,
Hymettos heel bedroeft sien sterven al de bien,
En Atlas dik besneeut zijn ijs gesmolten sien;
Zijn schouwers, zynen hals van hitte zullen klagen,
En 't hemels swaer gewicht niet langer konnen dragen,
Maer werpen van het hooft, en spreyen op het velt
De sterren altemael, die daer in zijn gestelt.
Dit vier en sal ook niet des hemels beelden sparen,
Noch ook de groote zee met al haer grove baren,
Die om en om den bal van dese werrelt swiert,
En van den wint ontstelt seer schrickelicken tiert.
Trekt dan de siele wech, die niet en weet van sterven,
Noch door den ouderdom of siekten kan bederven,
Uyt al dat sterflick is, en sonder vastigheyt,
En hegt haer onberoert alleen aen d'eeuwigheyt.
Dit werk maekt eenen geest, die vry van blinde wetten
Kan in sich selfs gestort sich boven 't lichaem setten:
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Soo hem de doot bespringt, hy heeft se lang geleert,
Ontfangt se sonder vrees, en naer den hemel keert.

Het tweede boeck.
Inhout.
Het tweede boeck leert met vele ende lange redenen, waerom dat men de doot
moet verachten. Ende ten eersten, hoe ellendig dat het leven is, ende door wat
middelen den geest bereyt moet worden om anders van de doot te oordeelen ende
de selve te verachten: wat dat men tot dien eynde moet doen ende laten: ten lesten
onder veel andere dingen wert de onsterflicheyt van de siele met veel redenen
bewesen.
Tot noch toe is de geest, die veeltijts in dit leven
Sich in de slaverny der sinnen gaet begeven,
Van my tot zijn begin en vaderlant geleyt,
Eer dat hy van het vleesch sich t'eenemael afscheyt.
Nu leer ik hoe dat hy sich in de doot sal sterken.
Komt dan, o sonne Godts, komt in mijn herte werken;
En overmits de stof mijn peerden hooger ment,
Ontsluyt voor haer het velt aen 't volk noch onbekent.
Ik gae een vrome daet, een konincks werk beginnen,
Het dwalende gemoet de vreese doen verwinnen,
En leggen onder sich de krachten van de doot,
Die ons dreygt overal, en trekt tot haren schoot.
Daer toe noch hooge macht, noch duysent ander dingen
Als gout, of schoon cieraet, de Prince konnen bringen,
Al is 't dat hy te voor in 't overwonnen lant,
De teykens van zijn rijk en kloekheyt heeft geplant.
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Al wat de groote locht met haer gewelfde salen
Kan in des werrelts dal beraecken, of bepalen,
Gelijk den valschen schijn van die verdoolde segt,
Staet onder het geval, daer doet Fortuna recht.
Maer God die doet het al, die kan alleene setten
Al dat hy heeft gemaekt zijn palen ende wetten,
Hy leyt Fortuna selfs, die meester is van al,
Gelijk hy leyt den mensch door vreugt en ongeval.
Doch al daer 's menschen sin niet toe en kan geraken,
Gelijk men dickwils siet veel ongewone saken,
En dat het eene soo, het ander anders komt,
Daer heeft hy in verdwaelt, Fortuna dat genomt:
Die altijt wert gevolgt waer dat zy komt verschynen
Van honger en gebrek, en meer dan duysent pynen,
Den arbeyt heeft besweet, en d'ongetelde schaer
Van siekten en verdriet haer altijt volgen naer.
Soo komt het dat den mensch, soo haest als hy gesteken
Wort in dit aertsche dal, stort droeve waterbeken,
En neemt soo tot getuyg de sterren en de locht,
Hoe dat hy tegen dank in 't leven wert gebrocht.
Hoe meer dat hy dan heeft des hemels klare vonken,
En 't eeuwig suyver vier in zijn gemoet gedronken,
Hoe swaerder dat hun denkt 't onedel lichaems last,
Dat altijt kruypt om leeg, den geest niet wel en past.
Maer die het kouwe bloet de siele doet verstyven,
En nimmermeer den geest om hooge laten dryven,
Die vreesen vry te sijn, geworpen onder voet
En soeken 't eynde niet van allen tegenspoet:
Ja, beven meer en meer hoe nader dat zy kommen
De haven, en de zee van 't leven sijn ontswommen,
Al hebben zy geproeft de baren ongetemt,
En gramschap van fortuyn daer in het leven swemt.
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Daerom sal ick vooral u desen raet gaen geven,
Dat ghy altijt bedenkt de droefheyt van het leven,
Tot dat de bleeke vrees gaet vluchten uyt het hert,
Verschoven van de ziel, en uytgebannen wert:
Tot dat ghy leeft met vreugt, verachten kont het sterven,
En als de doot aenkomt het soete leven derven,
Niet eer en kan te recht het leven u aenstaen,
Niet eer den hoogen geest de aerde gans afgaen.
Doch hier en is 't geen noot onnuttig sich te quellen
Om wat een yder lijt sichselven voor te stellen,
Waer dat men woont of reyst, waer dat men sit of gaet,
Alomme vint men druk, alomme siet men quaet.
Want van dien tijt dat eerst Prometheus heeft genomen
Het wel bewaerde vier, en by den mensch doen komen,
Waer dat men woont of leeft, waer dat men keert of siet,
En is niet dan ellend' en is niet dan verdriet;
Of wel gelijk dat ons te kennen konnen geven
De vaders altemael, en Moyses heeft geschreven,
Van als den eersten mensch gebroken heeft de wet,
En met verboden fruyt zijn suyverheyt besmet.
Dit is het droef begin, uyt die fonteyne vlieten
De quaden altemael, die 's werrelts dal begieten,
Hier door is 't dat het kint de ware vreugden derft,
In vuylheyt ligt en pijn, die 't van zijn vaders erft.
Soo dat den grooten hoop van plagen, die ons quellen,
Dodona niet en sou met al haer eycken tellen;
Noch Phoebus, die wel wist hoe menig duysent sant
Dat in het diepe ligt, en op het drooge lant.
Maer die verlossing is veel hooger dan de menschen
Van God om hoog gestelt, daer al de snelle wenschen
Van groote sielen gaen, die moede van de pijn
Van 't lichaem soucken los, en eenmael vry te sijn.
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Vooral op dat de doot u niet en kome schaden,
En daer door u gemoet met ongerustheyt laden,
Beroove van genugt, en van des levens vreugt
Beharnast u gemoet met wapens van de deugt.
Die sal u onder u het sterven leeren bringen,
Het leven maken kleyn, verachten alle dingen,
Die sal in uwen geest de soete vlamme broen
Van eere naer de doot, en altijt branden doen.
Voegt daer de reden by, vorstinne van het leven,
En wijsheyt, die alleen is d'eeuwigheyt gegeven,
En siet wel neerstig aen hoe eertijts heeft gestelt
De vrees uyt synen sin soo menig edel helt;
Het sy van Phoebi volck in wijsheyt opgetogen,
En boven desen schrick met zijn gemoet gevlogen,
Of een onwinbaer hert dat sonder vrees of klacht
Het leven en de doot heeft voor zijn lant veracht.
Is 't dat ghy yemant siet kleynmoedig en bekreten,
Wiens sinnen al met schrik en vreese zijn bezeten,
Loopt altijt van die wech, jaegt ver uyt uw' gemoet
Den vrouwelicken anxt, die haer soo beven doet.
Ik segge schout die meer, dan siekten ofte qualen,
Dan eenen grooten brant, die licht is te behalen:
Ja, dan de peste selfs, daer yder man voor vlucht,
En die gemeynelick besmet de gansche lucht.
Vliet, mannen, vliet altijt die suchten ende kryten,
Die met haer treurig hant de borst gedurig smyten,
En dat een moeder doet tot teeken van verdriet,
Als zy haer eenig kint ten grave dragen siet.
De Schyten weten bet, en die in Thracen leven,
In Thracen daer de kou en vreede winden sweven,
Soo haest als daer een kint de werrelt eerst aenschout,
En d'ongewone locht met tranen heeft bedout,
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De vrienden storten uyt haer tranen met groot hoopen,
En doen een droef geschrei tot aen den hemel loopen;
Zy weten het verdriet, genoech is haer bekent,
Door hoe veel sorgen dat ons leven wort gement.
Maer alsser yemant sterft, die plegen zy te nommen
Geluckig, als die nu zijn droefheyt is ontkommen,
En weten niet van druk, maer weten grooten dank
De lang gewenschte doot, en vieren die met sank.
Ook sal ik u niet raen te lesen de poëten,
Die aen den teeren moet veel dingen laten weten,
Die vast daer aen gehegt, niet hooger en kan gaen,
Blijft van de doot vervaert, met vrees en schrik belaen:
't Sy dat ze Phlegeton met duyster vier doen tieren,
't Sy dat ze negenmael doen Stijx om d' helle swieren,
En dat Tisiphone met slangen heel omgort
Op het misdadig volk haer droeve gramschap stort:
Het sy dat voor de deur en voor de donker wallen
De sorge metten druk, en droefheyt heeft haer stallen;
Dat daer Harpya vliegt, en dat met groot getier
Chimoera uyt haer keel rook uytwerpt ende vier:
(*)
Het sy dat Thetis soon , die Troyen heeft verdorven
By Acheron de vloet, naer dat hy is gestorven
Zijn oogen nederslaet, beweent den langen nacht,
En hout het soete licht altijt in zijn gedacht.
Och sot! die niet en schaemt daer weer te willen keeren,
Te wenschen knecht te sijn, te buygen onder heeren!
Dien moet had' Troyen u en Hector wel gejont
Als Xanthus geenen weg gestopt met dooden vont;
Of als ghy 's konincx soon doorgraven van de wonden
De beenen hebt gekoort, aen 't wagenwiel gebonden,

(*)

Achilles.
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En soo tot drymael toe de vesten omgevoert,
Soo dat van sulk een pak de aerde wiert geroert.
Doet Goden dit van my, en laet die sotte stemmen
Niet slappen mynen moet, mijn herte niet beklemmen,
Dien prijs is veel te dier, ik hadde liever niet
Te weten wat naer ons, en naer de doot geschiet:
Al is 't dat ons soo seer de Grieksche schryvers prysen
De bosschen vol geluk, die onder d'aerd' oprysen,
Al wijst ons Romen daer een wonder lustig lant,
Met een groen eeuwig kleet verciert, aen Padus kant.
Niet min en sult ghy ook de moedeloose vluchten,
Die onder Venus jok, en trage vlammen suchten,
Die prysen sonder hert met lieffelicken sanck
Het ongetrou geslacht van geest en reden krank;
Want dan en kan de deugt niet meer in 't herte blyven,
Als haer de smeekery en lakheyt komt verdryven:
Gelooft vry datter niet den geest soo seer ontstelt
Als wulpsheyt en wellust, en liefdens blint gewelt.
Veel beter sal 't u sijn in Platons soete boeken
Een mannelick vermaen, en honich te gaen soeken;
Veel beter door het bosch met Socrates te gaen,
Op dat ghy moocht van hem een goeden raet verstaen.
Dan isser noch een school, die tegen al de krachten
Van doot en vreese strijt, Fortuyne doet verachten,
Een onverwonnen schrans, waer in dat langen tijt
Sich menig groot gemoet heeft voor de vrees bevrijt.
Geen ander is soo kloek om het gemoet te sterken,
En tegen alle vrees vast toe te bollewerken,
Lacht met Fortunens wet, maekt swaren arbeyt licht,
De sterkte van de doot buygt onder haer gewicht.
Men segt dat zy is eerst van Hercules begonnen
Naer dat hy hadde Styx en Acheron verwonnen,

Jacob van Zevecote, Gedichten

152
En door Eurysthei last met ongehoorde kracht
Zijn groote werken sloot, de gulden appels bracht.
Ulysses heeft gevolgt, en duysent ander helden,
Die boven de fortuyn haer kloeke voeten stelden,
Wiens wel gewapent hert geen pijn, geen ongeval,
Geen vreese van de doot konst bringen totten val.
Zy leeren dat men niet voor quaet en moet betyen,
Dan dat men mette deugt en eerbaerheyt siet stryen,
Niet anders vreesen moet, alwaer 't dat alle dinck
Verplettert, door den val des lochts, verloren ginck.
Zy volgen de Natuer, daer zy haer onder setten,
Zy volgen overal haer wel gestelde wetten;
Gelijk het sterren heyr de werrelt omme drijft,
Volgt de gesette wet, en onderworpen blijft;
Gelijk de maen en son sich voegen en gaen derven
Haer licht voor eenen tijt, en wederom verwerven;
Dat d'aerde berst of beeft, brant van haer eygen vier
En voegt haer wel daer in: soo gaen zy ook van hier.
Die sullen ons genoech met vaste redens wysen,
Dat uyt Nature niet die vreese kan gerysen,
Want al dat van haer komt blijft eeuwig onbelet;
En wert noch door de konst, noch door gebruyk verset
Want noyt en sal het vier het branden sich ontwenden,
Noch ook het aerts gewicht sich naer den hemel senden,
Nu weet men dat dees vrees een yder niet en quelt,
En wort met kloeken moet allenskens neergevelt.
Heft dan u krachten op, aensiet de kloeke mannen,
Die alle vrees en pijn doen uyt het herte bannen,
Volgt hare stappen naer, maekt dat ghy van u keert,
En dat ghy dese vrees soo t'eenemael verleert.
Siet Cato ook vry aen in 't eynde van zijn leven
Trotseren de fortuyn, sich niet gevangen geven,
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Hoe dat hy met zijn mes staet vreesselick bebloet,
En offert op zijn siel en ongetemt gemoet.
Siet aen vry al de rest van Zeno voortgesproten,
En uyt Cleanthes huys, daer wert u recht ontsloten
Hetgene ghy meest soekt; al is 't dat ik die wijs
Van seggen en van doen niet t'eenemael en prijs.
Zy gaet al veel te hoog, en setten uyt ons herten
Wel anderhande vrees, wel anderhande smerten,
Maer willen noch daer by dat elk naer zynen lust
Genegentheyt en sin, zijn blinde wenschen blust.
Gelykerwijs die is voor deftiger te achten,
Die zijn genegentheyt bringt onder redens krachten,
Dan die haer gans uytroeyt, want ooc den kloeksten man,
Die sonder vyant leeft hem niet verwinnen kan.
Ook wel ten rechten doet ons Socrates gelooven
Dat niemant mach zy self van 't levens licht berooven,
Gelijk den sone Gods, die ons het leven geeft,
Met woorden en met daet ons ook bewesen heeft:
Siet liever in zijn doot Epaminondas vragen,
Of zynen schilt bewaert den vyant is ontdragen;
Siet hoe met krygers inkt Othryades beschrijft,
En op zijn lichaem stelt dat hy verwinder blijft.
Siet meest out Romen aen, hoe dikwils als die helden
Voor vryheyt en het lant haer lijf te pande stelden,
Hoe dikwils dat de doot verwonnen en veracht,
Laurieren op haer hooft en kroonen heeft gebracht.
Laet het geswinde peert van uw' gedachten ryden,
Door 't ongemeten velt van veel verloopen tyden,
Ghy sult als yemant sterft een ander volgen sien,
En wederom naer hem verschynen ander lien.
Gelijk den grooten Rhijn door regen opgeswollen
Of van den wint getergt, doet 't water hooger rollen,
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De baer die trekt de baer, en die een ander voort,
En duysent noch daer naer sijn aen de selfde koort.
Soo sijn wy al geteelt; ons ouders sijn gewonnen
Van ander, die alsoo van ander sijn begonnen,
En eenen grooten hoop van menschen volgt ons naer,
Die naer ons komen sal noch menich hondert jaer.
Is 't dat ghy voorts ook wilt aendachtelick bemerken
De deugt, het hoog gemoet, de wonderbare werken
Van die gestorven zijn, hoe menich kloeken helt,
Hoe menich groot gemoet sult ghy sien neergevelt!
Anchisis dapper soon AEneas is gestorven,
Der Goden dreyger oock Achilles is bedorven,
En Ajax is vergaen met altemael zijn kracht,
Die met sich eenen schilt van seven stieren bracht.
Daer sult ghy voegen by de soete groote sielen,
Die op Parnassus kop gevoert met Phoebi wielen
De sorgen lieten staen, Homerus, die altijt
Met Maro wesen sal van onderganck bevrijt:
Den ouden wysen man uyt Samos voortgesproten,
En Plato, die de tong met honich was begoten,
Van wie ook wort gezeyt als dat hy voor gewis
Van Goddelick geslacht eerst afgekomen is,
Jae, van Neptunus self, die met zijn grove banden:
Omringt den grooten kloot van al des werrelts landen:
En duysent helden noch, die hebben met verstant
Ver boven al dat sterft een hooge naem geplant.
Stelt hier de geesten by, die over luttel jaren
Van ons selfs zijn gesien de werrelt heel verklaren,
(*)
Juliades voor eerst den hoog geleerden helt,
Die wetenschap van als was in den geest gestelt;

(*)

Josephus Scaliger.
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Die met zijn hoog gemoet, en ongemeene werken
Doorvlogen heeft den tijt, tot aen de leste perken
Van d'eeuwen altemael, en heeft daer na zijn licht
In 's werrelts perk gebracht, ontrocken ons gesicht:
Daerom wiert zijn vertrek veel steden ende volken
Met grooten druk vertoont, afgryselicke wolken
Bedeckten heel de locht, jae, selfs de droeve maen
Heeft Phoebi licht gemist, haer roukleet aengedaen.
Voor hemen heeft natuer, noch tijt aen 's menschen oogen
(*)
Yet meerder als den geest van Caesar konnen toogen,
Die ook gestorven is, en nu begraven leyt,
Daer hem met zynen vloet Garumna noch beschreyt.
Doet uw gedachten vry door al de eeuwen dryven,
Sien hoe de steden self niet altijt konnen blyven;
Aensiet de Roomsche stat; zy die soo machtich was,
Is nu byna gedekt met vuyligheyt en gras:
De doot besiet alom de vesten en de wallen,
En wijst de werrelt aen hoe dat zy is vervallen,
Al was zy eertijts rijk, en seven bergen brocht
Onwinbaer, ongetemt tot boven aen de locht.
Doch dit is noch al kleyn. Ik hebbe lant sien kommen,
Daer over luttel tijt de meeste visschen swommen;
En daer ik in de lent gerust te slapen placht,
Gaet nu de dolle zee met hare volle macht.
Denkt ook hoe door de doot u dikwils zijn ontvlogen
Met sonderling verdriet, en schielick wech getogen
U vrienden meest geacht; hoe seer dat ghy beweegt
Met tranen en verdriet, haer te gedenken pleegt.
Denkt op haer deuchden ook: hoe dat de een genegen
Tot vroyligheyt van geest u plachte te bewegen;

(*)

Julius Caesar Scaliger.
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Den tweeden soet van aert, seer vroom en seer getrou
Het welk gemeenelick verwekt de meesten rou:
Den derden met zijn spraek, en wel gedichte sangen
Bequaem om uwen geest en sinnen te bevangen;
Hoe dat den vierden heeft altijt geweest by dy,
En over al gevolgt in swarigheyt en bly.
Denkt hoe ghy t' samen pleegt de dagen te verlengen,
En met een suyver vreugt de nachten door te brengen,
Denkt om den soeten praet, gemengt met luttel wijn,
En waer nu al die vreugt en soete woorden sijn.
Denkt om de plaetsen ook, die als ghy ginckt vergaren
Seer aengenaem aen u en uwe vrienden waren,
Het sy een bergsken schoon, of steenen vol van mos,
Of waterkanten groen, of een seer lustig bos.
Ik weet ghy sult u hert in suchten gaen ontbinden,
Als ghy u sult alleen, en heel verlaten vinden,
Soo dikmael van de min bedrogen en verraen,
Sult wenschen om de doot, en by dat volk te gaen;
Niets anders als een geyt, die verre van haer hoopen
Vervolgt wert van den hont, is in een hol geloopen
Daer haer den herder sluyt, staet daer den heelen nacht
In droefheyt, in verdriet, en grooten rou gebracht;
Zy mist haer beken daer en al haer groene weyden,
En vint de kudden niet, die eerst met haer vermeyden
In 't vast gesloten hol, noch boom, noch hage staet,
Die met een schaduw' koel de somer-hit verslaet.
Alsoo en kan, o vrint, uw' liefd' uyt mijn gedachten,
En Dousa dyne deugt mijn leven niet vernachten,
En ghy, o seltsaem trou de werrelt onbekent!
Sult altijt in mijn hert, Lernuti, sijn geprent:
Lernuti, die de doot genomen heeft het leven
Eer dit begonnen werk volmaekt u was gegeven,
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Om dat ghy niet en sout troost uyt mijn dicht ontfaen,
En met geruster hert uw' leste wegen gaen.
Wat wil ik van uw' broers, en van uw' zusters seggen?
Wat wil ik heel 't geslacht u gaen voor oogen leggen?
Uw' ouders, met uw' vrouw, uw' voester, die de borst
U eerstmael heeft gelangt, verdreven uwen dorst?
Zy zijn van hier gehaelt; van vrees en pijn ontslagen,
En leyden ergens el nu bly geruste dagen,
Wat dat met lichaems doot de siele wert vermoort
En heeft de waerheyt niet noch reden oyt gehoort,
Den goddeloosen hoop van ongeschikte geesten
Heeft onse sielen eerst gaen stellen mette beesten
En stervelick geacht, wacht u toch, o mijn kint,
Dat een soo vuyl gedacht geen plaets in u en vint.
Al is 't dat eenen Grieck dat eerstmael gaet bewysen,
En een Romeyns poëet hem daerom wel derf prysen,
En acht die logens niet, wijkt vlytig dat u schip
Gebroken niet en wert aen deze wreede klip.
Want is 't dat als de doot den draet heeft afgesneden,
En in het duyster graf het lichaem doet besteden,
Het grootst' en meeste deel, daer door den mensche leeft
En alle dingen doet, zijn eynde t' samen heeft;
All' hope sal vergaen, de deugden sullen wyken,
Onnoodig sal Gods dienst en onprofytig blyken,
Die altijt heeft geweest van 't aertsche volk geëert,
Soo lang de gouden son heeft in de locht verkeert.
Ontnomen sal ook sijn de blijtschap van het leven,
Dat Christus heeft belooft ons naer de doot te geven,
En ydel ook het vier, dat in ons herte voet
Genegentheyt tot eer, en ons die soeken doet.
Voegt hier by dat de siel is snel voor alle dingen,
Die op der aerden sijn, en dadelick kan springen
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Waer dat zy wesen wil, nu mette vogels klemt,
Nu mette beesten loopt, nu mette visschen swemt:
Out Romen gaet se sien, Egijpten, en de landen,
Daer d'Africaensche son het dorre velt doet branden,
Nu vliegt zy in de locht, nu onder d'aerde daelt,
En soekt waer dat den Nijl zijn eerste water haelt.
Zj heft haer als zy wilt tot aen de goude wegen
Daer al de sterren zijn, en trekt de sonne tegen,
Zy siet alleene God, zy volgt hem onverbaest,
Derft loopen naer hem toe, en volgt hem aldernaest,
En hoe dat zy haer kan van 't lichaem vryer maken,
Hoe dat naer 't lichaem min haer groote werken smaken;
Hout onder haer het vlees, en met haer eygen macht
Laet heel de werrelt staen, en naer wat hoogers tracht;
Van stucken niet gemaekt, want waer 't dat zy gebonden
Te gaer met deelen waer, soo soude zy verslonden
Ook worden van de doot, die recht heeft om te scheen
Al dat van stucken is vergaert, gebrocht by een.
Voegt hier by dat zy loopt rontom, gelijk de salen
Van haren hemel doen, die in haer selven palen;
Het leven in haer heeft, haer roering self begint,
Die zy van niemant krijgt en nergens el en vint.
Siet hoe dat onder haer staen ons genegentheden,
Die zy als koningin kan daer zy wilt besteden;
Siet hoe zy stilt den geest als hy oproerig swiert,
En al dat 't lichaem raekt met redenen bestiert:
Onwinbaer in haer self en laet haer niet beletten,
Noch van het lichaems quaet haer suyverheyt besmetten,
En vreest noch stok, noch sweert, al wert het vlees gewont
Van slagen is zy vry, blijft evenwel gesont.
Men vint ook nergens niet, daer redelicke sielen,
Indien de doot haer mogt gelijk het vlees vernielen,
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Weer souden in vergaen; geen element soo groot
Daer zy in konnen sijn verandert naer de doot.
En sijt dan niet soo sot dat ghy u laet bedriegen
Van Epicuri volk, die sonder reden liegen,
En seggen dat de siel, die ons nu leven doet
Een deel van 't lichaem is en daer mê sterven moet.
Siet aen een fles die breekt, den wijn daer in gesloten
En breeket daerom niet, hy wert maer uytgegoten;
Trekt all' uw' kleeren uyt, uw lichaem blijft noch vast,
En volgt de kleeren niet maer luttel daer op past.
Voegt hier by dat den geest van ouderdom gequollen.
Van siekten wert geperst, van dronkenschap geswollen,
Die niet de siel en is, maer onder deze staet
Als haren slaef en knecht, en die de doot ontgaet.
Vertrekt u verre dan en wacht u van te komen
In Epicurus hof, want dikwils daer de blomen
Het lustig velt bekleen, een slange ligt bedekt
En schiet uyt haer fenijn daer naer het herte trekt.
Och! hoe gans anders wort in Godes woort bewesen!
Gaet dit en vry met een ook de poëten lesen,
En denkt niet dat het al voor logens wort vertelt,
Dat van Apollons volk in dichte wert gestelt.
Ghy sult Ulysses daer en ook AEneas vinden,
Die eer de swarte doot haer krachten komt ontbinden,
Haer ouders altemael en veel meer ander lien,
Naer dat zy van de doot sijn wech genomen, sien.
Ghy sult Orestes ook sien schudden ende beven,
Naer dat hy heeft berooft zijn moeder van het leven
En vreesen haren geest, die waer hy gaet of staet
Gedurig hem vervolgt en met serpenten slaet.
Waerom is 't dat de mensch de dooden ook gaet eeren
Al of hy onder ons haer sage noch verkeeren?
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Gelijk als naer het graf van zynen vader leyt
AEneas al zijn volk en spelen toebereyt.
Laet dan in uwen sin de vrienden dikwils komen,
Die wech getrocken sijn en van de doot genomen,
En maekt u nu gewoon te stellen in 't gedacht
Al dat toekomen sal, en seker wort verwacht.
Allenskens sult ghy sien dat naer de seker enden,
Die ons hier sijn gestelt van selfs de jaren wenden,
Gelijk als eenen pijl, geschoten door de locht
Niet anders stil en blijft dan in den doel gebrocht:
Of wel als in een perk den wagen lancxt der eerden
Onwederroeplick vliegt getrocken van de peerden,
Tot dat de wielen stil in 't eynde blyven staen,
En hebben haren loop tot aen den pael gedaen.
De doot vermaent haer self, geen dagen sonder lyken
En siet de gulden son opkomen ofte wyken,
De aerde toont alom en wijst in haren schoot,
De graven van uw volk, de teekens van de doot.
Laet naer wat lant hy wilt u trecken ofte nooden,
Alomme sult ghy sijn in 't midden van de dooden;
Trekt over berg en dal, trekt over al de zeen,
De lyken sijn alom, dit schouspel is gemeen.
Die dingen wel gepeynst en in het hert gelaten,
En sullen metter tijt niet weynig konnen baten,
Beletten dat de doot verradelick besprinkt,
Die besig in sichselfs om ander saken dinkt.
Al datter is vergaet: het eynde siet men naecken
Soo haest als yet begint: den ouderdom gaet staecken
Den blyden jongen dach; al watter leven heeft,
En al dat is geweest, zijn leven soo begeeft.
Siet de natuer ook aen, en wilt haer wel bemerken,
Doorluystert gans den gront van hare groote werken,
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Ghy sult terstont wel sien, in 's werrelts grooten bal,
Daer uw' gemoet vol vrees hem mede troosten sal:
Siet onder het bederf self d'elementen buygen,
En hare groote doot geduriglick betuygen,
Siet hoe dat ons den val van locht en aerde leert
De wet, die in haer self verandert ende keert,
Tot dat den lesten dach de koorden sal ontvlechten,
Die dit groot altemael nu aen den and'ren hechten,
Tot dat het hemels vier doet sterven al dat leeft,
En dat de werrelt had', bedekt met asschen heeft.
De beesten sterven ook, en sonder druk begeven,
Bedwongen of van selfs, haer soet onnosel leven;
De vogelkens die gaen gans sonder ongenucht
Haer onbedroefde siel verlaten in de lucht;
Nochtans en weten zy van geen verdriet te spreken,
Noch droefheyt, noch gebrek en komt haer blijtschap breken,
Zy vliegen door de locht in plaetse van te gaen,
En vinden overal een huysken voor haer staen.
Een beeksken geeft aen haer zijn water om te drinken,
De bosschen wilden kost, en noodig voetsel schinken,
Het gene dat alleen haer sorgen kan aendoen
Is dat zy broen haer ey, en hare jonckxkens voên.
Want dit is al haer werk; den nachtegael sal singen
Tot dat den lesten slaep zijn tonge komt bedwingen,
De swane roept de doot met een soet aerdig liet
Of aen Maeanders vloet of in Caysters riet:
't Sy datter eenen God komt in haer herte werken,
En met een meerder licht van waerheyt haer versterken,
't Sy dat in haer een vonk van reden is bedekt,
Die door naturens kracht wert voor de doot verwekt.
De doot die met het gras wert in de lent geboren,
Heeft door de strenge kou zijn leven haest verloren,
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En laet of van de vorst of noortsche wint verbrant,
Zijn uytgedroogde siel in 't midden van het lant;
Soo dat de Nimphen dick haer oogen doen uytbreken
In jammerlick geschrey en soete tranen-beken,
En alom door het velt, en alom door het wout
De oorsaek van den druk gaen schryven op het hout;
Aensiende dat verdroogt en mette doot verlegen
Haer woning is en huys, daer zy te dansen plegen,
Zijn groenheyt is nu wech, zijn lusticheyt vergaen,
En moet nu sonder vreugt en sonder schaduw staen.
Wat wil ik doen vermaen van soo veel schoone blomen,
Die uyt des aerden schoot soo fraey geschildert komen?
Siet hoe dat haer de doot naer eenen korten tijt
Verliesen doet haer kleet en schonigheyt benijt.
Den hagel met den wint en regen komt haer schenden,
En doet haer teere jeugt terstont naer d'aerde wenden;
Zy die de morgenster soo dikwils heeft aenschouwt,
En met zijn lieflick nat soo menichmael bedouwt,
Met dat het krachtig vier en onbeleefde stralen
Op haer welriekend' hooft uyt Phoebi wagen dalen,
De vochtigheyt verdwijnt die haer het leven gaf,
En buygen haren kop verwilkert naer het graf.
De son, die onder gaet, leert ook de menschen sterven,
Als wy haer dach voor dach ontrent den avont derven,
De sterren die de locht vercieren heel de nacht,
Die worden met den dach ook naer de doot gebracht;
Doch keeren wederom, al is 't dat zy vertrecken
Soo haest de gouden son de werrelt komt ontdecken,
Of als de dicke locht met swarte wolken swelt,
En met een duyster kleet bedekt des hemels velt
Maer vele blyven wech eer zy haer weêr vertoogen,
En vele sijn alree gestorven voor ons oogen,
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Naer dat zy Gods bevel getrouwelick volbrocht,
En hebben aengedient zijn gramschap uyt de locht.
Den slaep gelijkt de doot; haer ryken t'samen palen,
Het zy dat stille rust de sinnen in komt halen
En vast gebonden hout, en t'eenemael ontslaet
Van droefheyt en van druk en wat hier ommegaet;
Het sy den hoogen geest van 't lichaem wort ontbonden,
En wandelt in den droom wort over al gesonden,
Beproeft alsoo te voor zijn vrydom en zijn kracht,
De welk' hy sijnd' alleen volkomelick verwacht.
Ik rae doch boven al te gaen met uw gedachten
Tot in des hemels hof het welke wy verwachten,
Het leven te doorsien dat naer des lichaems val
Gegeven ons sal sijn, en eeuwig duren sal:
Die blijtschap te bespien en altijt te bedenken,
Die ons den grooten God hier namaels sal gaen schenken,
Soo veel als u het vlees in 't klemmen niet en let,
Dat hout een ander recht, dat volgt een ander wet:
Doch aldermeest op hem, om wie veel duysent hoopen
Van 's hemels borgery gedienstig altijt loopen,
Te leeren al wat ghy daer van hier kont verstaen,
En door Gods heylig woort ons open wort gedaen.
Denkt ook vry op de locht daer wy nu onder swerven;
Ghy sult haer ook seer wel (geloof my) leeren derven,
Siet hoe zy door de wint, door hitt' en kouw' ontstelt,
Ons dickwils in den herfst met vremde peste quelt;
Of als door Godts bevel het vier in haer geresen
Veel nieuwe siekten baert, die niemant kan genesen,
Noch eynden dan de doot, die niet veroorsaekt pijn,
Maer vrijt den geest van quaet, en hem gerust doet sijn.
Want naer des lichaems doot, de siele wert verheven
In 's hemels hoogste deel daer goede sielen leven,
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Daer vreese niet en beeft, daer droef heyt niet en klaegt,
Daer alderhande quaet is ganschelick verjaegt.
Hy doet ons ook veel goets, die ons bewijst met reden
Dat uyt en tot bederf vergadert sijn ons leden,
Want met de locht het vier, het water mette aert,
Een voetsel van de doot steeds in het lijf bewaert.
Daer isser die in schrik en groote vreese komen,
En niet soo voor de doot als voor het wesen schroomen,
Als of de wyse selfs vermeerderde de noot,
Of dat men konde meer dan sterven van de doot.
Het sy des blixems vlam en holle donderslagen
Verpletteren het hooft, wechnemen onse dagen,
Of dat het woeste vier, dat onder AEtna blaekt,
Met hondert hollen dekt, die hem te naer geraekt:
Het sy een schriklick dier het lichaem komt verslinden,
Gelijk in Neres rijk de schippers dikmael vinden:
Het sy de gantsche zee ons opslokt en bedekt,
Of dat het aertrijck woest ons in zijn kuylen trekt.
De pyne, die men siet doet ook om vreese denken,
Als siekte met haer kracht het moede lijf komt krenken,
Of als tot op het been een wreede wonde sinkt,
En 't lichaem t'eenemael in groote qualen brinkt.
Doch in de leste doot en sijn geen sware pynen,
De pynen altemael eer dat men sterft verdwynen,
Al dat den mensche vreest draegt hy in levens tijt,
Met dat de siel verhuyst, zy wort van als bevrijt.
Ja, selfs wy konnen sien als noch de menschen leven
Dat menigmael de kracht en sinnen haer begeven,
Zy weten nergens af, als dooden liggen stil,
Verbaest is haer gemoet, berooft van kracht en wil.
Schout toch dan dese vrees, of soekt haer te verwinnen,
Die uyt haer self geteelt beklemmen komt de sinnen,
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En jaegt de siekte wech, die vyant van de deugt
En voester van uw quaet haer in u pijn verheugt.
Ja, ook (want dit gesicht heeft dickwils konnen baten,
Die in den sotten ancxt geheel verslonden saten)
Siet menigmael die aen, die kranck sijn ende sieck;
En swieren sien voor haer de doots bepeckte wieck.
Aensiet het lichaem ook als 't leven is vertrocken,
Geropen naer het graef met droef gesanck der klocken,
Als nu de wangen schrael, de mont is bleek en wit,
De verwe van de doot in al de leden sit:
De kaecken alle bey, het voorhooft ingevallen,
En sonder eenig licht gebroken d'oogeballen,
En al dat eenigsins den sin voor leelick hout
Naer dat den blyen geest is uyt het vlees gestout:
Die hebbend' afgedaen die duyster bange leden,
Naer dat hy is zijn lijf, dat is zijn doot, ontreden,
Doet gans de werrelt aen, en siet met groot gemack
En met erbermen aen zijn lanck gedragen pack.
Gelijck die op een reys, dat dikwils kan gebeuren,
Heeft afgeleyt zijn kleet vol gaten ende scheuren,
Indien hy dat weer siet geworpen in een gracht,
Draeyt elders zijn gesicht en neemt daerop geen acht.
Daer isser, die niet wel flauhertig konnen sterven
Om dat zy door de doot haer huysvrou moeten derven,
Haer kinders en haer huys, of verre van haer lant
En haer voorouders hof, afleggen desen bant.
Doch aengesien dat wy die dingen maer genieten
Soo lanck tot dat de doot ons leven komt beschieten,
En dat se niemant hoeft, noch ook begeert daernaer,
Denkt dat zy met ons doot ook sterven altegaer,
Den tijt verschilt ook veel van sterven en afscheyden,
De jaren zijn niet eens, die naer het graf ons leyden;
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Want sommig' onversiens op eenen oogenblik
Eer dat zy van de doot vrees hebben ofte schrik,
(Gelijk een teere blom met morgendou begoten,
Die na de locht haer draeyt met purper blaên ontsloten,
Siet snyen haren steel den eersten avond af),
Noch jonck en wel gesont gaen wonen in het graf.
Geluckig! die bevrijt van klagen en van suchten
Volbringen haren tijt met spelen en genuchten.
Geluckig! die eer vrees, en eer des leven lust
Komt groeyen in haer hert, sijn vroyelick gerust.
Maer ander, ah eylas! die gaen met gryse haren
Door dese dolle zee met ongenuchte varen,
Hoe dikwils hebben zy den heelen dach geschreyt!
Hoe dikwils in verdriet den langen nacht geleyt!
Onsalig! die den sin soo seer an 't leven hangen,
Dat zy in 't duyster meyr daer duysent klippen prangen
Schipbreuckig haren boot noch steken van den kant,
En soecken te ontvlien haer rechte Vaderlant:
Doch eertijts als een schip verlost van zee en winden
Een lang gewenste ree, of haven konste vinden,
De schippers waren bly, het hooft wiert haer gekroont,
En met een offerhant Neptuni gunst geloont.
Doch Nestor wenst de doot en wilt het leven enden,
En Pryamus met recht is moe van zijn ellenden,
Ja, Hecube betuygt wat droefheyt en wat pijn
Te wachten in de loop van een lang leven sijn,
Als zy de Goden siet gevlucht van hare wallen,
En op Achilles graf haer liefste dochter vallen,
Of als den koninck ligt gewentelt in zijn bloet,
En Polydori doot voor 't lest haer huylen doet.
Maer die noch jonck en mal fortunae borsten suygen,
En noch niet onder 't jock van ongenuchte buygen
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Sijn van de doot bevreest en bidden dat altijt
Haer leven duren mach van ongeval bevrijt.
Den ouderdom van selfs leert naer de doot ons haecken,
Al is 't dat geen fortuyn ons vreugt en kan geraecken,
Wanneer het vlees verslapt, het bloet in ons verflout
Is onbequaem tot als, en t'eenemael verkout.
De geest wert selve traeg, en sonder te beklagen
Leert door zijn ongenucht den lesten dach verdragen,
Gelijk de avondson als zy naer 't bedde trekt,
Met duysterheyt in zee haer bleeke stralen dekt.
Daerom, ghy, o jonck bloet en vol van groene krachten,
Leert mannelick de doot die komen sal verachten,
Terwyle dat den geest noch vier en vlammen heeft,
En aen 't gesonde lijf bequame sterkte geeft.
Gelijk als Hercules vol kracht en onbesweken
Ginck op den droeven berg in 't vier sichselven steken:
Soo heeft Achilles ook met Phaebi pijl gewont,
Zijn leven uytgestort van herte noch gesont.
Want daerom heeft ons God de geest en moet gegeven,
In 't diepste van ons hert de wijsheyt ingeschreven,
Die altijt tegen druk en tegen vreese vegt,
En aen des levens tijt veel ander eeuwen hegt.
Gelijk de Grieken al en helden van out Romen,
Die soo de fame segt van Goden sijn gekomen,
Sijn op gestelden tijt van 't leven afgescheyt
Van selfs, of wel door Mars in 't vechten neergeleyt:
Zy hebben aengeklamt aen haren tijt de jaren,
Die nu en ook hier naer sich sullen openbaren,
En dikwils heffend' op haer herten naer de lucht
Gewenst om vry te sijn met eenen droeven sucht:
Gelijk een edel peert, dat totten krijg geboren
Een lantsman heeft gekocht moet werken in het koren,
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Blaest uyt de neuse vier, met voeten d'aerde slaet,
Bewijst dat hem den ploeg en 't werk niet aen en staet.
Soo dikwils als wy sien de tyden die wy wachten,
Soo dikwils als de Faem doet swillen ons gedachten,
De bloode vreese wijkt en deyst uyt onsen sin,
De eere, die altijt sal dueren komt 'er in;
Des doots onlustig beelt, met druk en schrik behangen,
En kan een edel hert met vreese niet bevangen,
Hoe neerstig dat zy praemt met al haer blint gewelt,
Den onverwonnen geest blijft meester van het velt.
Dit harnas is voor u, bevrijt u met dees palen,
Die van verjaegden schrik wilt lauwerkransen halen,
Stelt desen schilt voor u, die sal bewaren 't hert
Dat van de sterke doot met ancxt bevochten wert.
Ik bidd' u toch vooral en rae voor alle saecken
Dat ghy soo lang ghy leeft gestadelick wilt waecken,
Elk ure neemt doch waer, hoe dat zy wesen mach,
En in een edel werk bringt over elken dach:
Soo wert u altemael u leven opgedragen;
Den tijt, die ghy beleeft, de uren en de dagen
Besteet om yet te doen, soo wort al uwen tijt,
Soo van Fortuna selfs, als van de doot bevrijt:
Want onsen hoogen geest is groot en ongemeten,
En buyten de fortuyn en al den tijt geseten,
Ons laet ook van haer wet zijn werken ende staet,
Soo breet en wijt gestrekt als gans de eeuwe gaet.
Ontsiet ook gans geen werk; en vreest u niet te treden,
Of in de locht te staen met ongedekte leden,
't Sy door des hemels hit de sonne dobbel gloeyt,
't Sy dat den Noortschen wint de waters t'samen boeyt:
En twyfelt niet in sweet u lichaem heel te steken,
Want arbeyt en gebrek de leste vreese breken,
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En dikwils eenen boer, die van de son verbrant
Met handen hart doorweert ploegt zijn onvruchtbaer lant,
Of eenen herder ook, die wacht zijn kudde schapen,
Als in den kouden nacht zy in de velden slapen,
Sterft t'eenemael te vreen, en legt het leven neêr
Al of naer korten tijt hy dat sou krygen weêr.
Ook die in tegenspoet zijn leven kan gaen wagen
En swarigheyt niet acht, sal my altijt behagen,
Want hoe dat de fortuyn hem quader herte toont,
Hoe vaster dat hy gaet, hoe min hy haer verschoont,
Hoe meer hy wort versterkt, leert kloek met stille sinnen
Den blixem en tempeest van tegenspoet verwinnen,
En komt daer door soo ver, al wort hy schoon verrast,
Dat hy noch op de doot, noch hare vrees en past.
Den swaren tegenspoet leert ons vooral wel sterven,
Hy leert ons in verdriet het leven willig derven:
Den voorspoet hout den geest genagelt aen den sin,
En acht den hemel niet, stort in des levens min.
Ik sie den tijt voor deur, en vraegt niet om te weten
Hoe 't sterven wert veracht als u de sorgen eten,
Dat ghy u leven selfs sult heeten van u gaen,
En wenschen dat de doot u komen wil ontslaen:
Het zy uw bedgenoot uw' tranen sal uytdwingen,
Die ghy uyt uwen schoot sult naer het graf sien bringen,
Het zy uw liefste kint van vryers veel versocht
Wert van de doot ontschaekt, en in het graf gebrocht:
Het sy als ghy sult sien, die u so wel gelijcken,
U sonen voor den tijt geworden droeve lijcken;
Dan sult ghy te vergeefs het leven moede sijn,
Voor Clothons doove door beklagen uwe pijn.
Doch wy doen hier ons best om dan te leeren sterven
Als wy minst sijn bequaem het soete licht te derven,
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Dat moet de reden doen wanneer Fortuna lacht,
En ons noch niet en heeft in tegenspoet gebracht,
Die ons door soet en suer haer wankel recht doet proeven,
Al is 't dat beter waer dat zy ons quam bedroeven
En tergen allen dach, om lichter te doorsien
De pynen en verdriet, die wy alom bespien.
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Het derde boeck.
Inhout.
Het derde boek onderwijst den soldaet; die meest soo geboren ende geleert moet
worden, dat hy niet en twyfele t' zijnder tijt voor zijn vaderlant te sterven, ende wert
hem tot dien eynde getoont, hoe dat hy de oprechte deugt en de verachtinge van
de doot moet krygen.
Den krijgsman soekt mijn hulp; die moet door my ontslagen,
Van ancxt en vreese sijn, den schrik uyt 't herte jagen,
Eer dat hy het rapier en wapens neemt in d'hant,
En met zijn vroome borst bewaert het vaderlant.
Ik moet noch hooger gaen, ik voel mijn hert opklemmen,
Al is het water groot, daer ik noch door moet swemmen,
En dat my geenen kant met klaverblaên bedekt,
Of bos, of claer rivier tot schryven en verwekt.
Al ben ik niet in 't gras of groenen hof geseten,
(1)
Daer sorg en droefheyt doet Pausilypus vergeten,
En dat met eenen rok van myrten toebereet,
(2)
Seer verre van ons lant haer Mergillina kleet:
(3)
Al siet Sebethus niet my sorgeloos vermeyen,
Lancxt zynen soeten kant, zijn boomen en valeyen,

(1)
(2)
(3)

Vertrekplaetse van den geleerden italiaenschen poëet Sannasarius.
Ibidem.
Vertrekplaetse van den vermaerden poëet Jovia. Pontanus.
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Daer Zephyrus den reuk uyt zijn citroenen baert,
En de gesonde locht van alle stank bewaert.
Noch ga ik wysen aen, in 't midden van de menschen,
Die anders niet dan goed en ydelheyt en wenschen,
Hoe dat den geest, die brant moet alles laten staen
Wat dat een ander vrijt, en in sichselven gaen.
Ik wil tot op den top van Heliconis kappen,
En op Parnassus hooft gaen setten myne stappen,
Het Nederlantsche volk en ander laten sien
Den groenen lauwertak, die my de Musen bien:
Plant my dien op het graf, Rutgersi, als het sterven
Mijn onvervaerde siel dit lichaem sal doen derven,
Mijn huysvrou en die twee, die u soo naer bestaen;
Dan laet ik al de rest gewilliglick begaen.
Met dat uyt moeders buyk de krijgsman is gekomen,
En heeft met vroeg geschrey 't gebruyk van 't licht genomen,
Soo wil ik dat hy weet dat hy geboren wert
Om voor zijn vaderlant te offeren zijn hert.
Siet toe dat niet en komt wellustigheyt hem wiegen,
En met een ydel vreugt zijn teer gemoet bedriegen,
Dat korten, lichten slaep verduldigheyt hem geeft,
Dat hy noch voor den wint, noch voor den regen beeft,
Het zy dat hy in 't velt begonnen heeft te leven,
En dat hem tot een wieg is eenen schilt gegeven,
Of dat hem in haer huys zijn zwanger moeder baert,
Als zynen vader vecht, zijn vaderlant bewaert.
De bloedige rapier sal dienen hem voor doppen,
De wapens en den schilt voor dageliksche poppen,
Ik wil dat als hy hoort van verren het trompet,
Zijn ermen roert van vreugt, zijn leden daer na set.
Als hy wat ouder is, en dat zijn sachte kaecken
En zynen gladden kin den baert komt rouwer maecken,
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Dat hy van wapens droomt, van wapens altijd spreekt,
Dat sulk een vroom gedacht by nacht zijn slapen breekt:
Dat als hy komt gegaen in wapenen gesloten,
De maegt, die hem aenziet, eerst van de min beschoten,
Bevreest sy voor haer lief, aensiend' hoe dat hy gaet
Vol viers, vol heeten moet, en in het leger staet;
Of in des vyants heyr derf dreygen hare landen,
Hoe zijn geset gesicht en grousaem oogen branden,
Zijn woorden ongesocht, zijn ongeschoren baert,
Zijn leden onverciert, en onversaegden aert.
Die wilt het eeuwig vier van zynen geest bewaren,
Met onvervaerden moet uyt dese werrelt varen,
Moet flauheyt laten staen, de slapheyt, die den sin
Betoovert en verblint, vooral niet laten in.
Ghy dan, die in den krijg groot eere wilt betrachten,
Moet u van blooheyd meest en luyerdye wachten,
Soo haest als Lachesis uw levens draet aenraekt
Moet hy sijn nat van sweet, van arbeyt swaer gemaekt.
Ghy moet van voren aen de peerden leeren temmen,
En door de dolle zee en groote waters swemmen,
Al dat in 't velt bedrijft een kloek volwassen helt,
Moet in uw teere jeugt en spelen sijn gespelt.
Moet dikmael, als de son haer hitte meest doet dalen,
Of springen, of veel gaen, of loopen om de palen,
Doen al dat Grieken wist, doen al dat Romen placht,
En al dat in 't gebruyk van ander is gebracht.
Leert met gemeyne spijs en water sijn te vreden,
Al waer 't in winters tijt ook uyt het ijs gesneden;
En daer den langen weg of arbeyt meester wert,
Gaen liggen op het velt, of op een eyken bert.
Soo neemt de sterkte toe, uyt die beginsels wassen
De krachten, die een helt recht in het leger passen,
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De wellust sterft alsoo, de dertel vuyl genoecht
En vreese van de doot sich onder reden voecht.
Het schaet niet dat men heeft te voren veel geleden,
En buyten huys of stal lang mette locht gestreden,
Het onverwonnen volk is by den Noortschen kant,
Daer op de rotsen noyt de sommersonne brant;
Die midden in het ijs en klippen opgetrocken,
Het ploegen sijn gewoon, en klieven groote blocken;
Wiens liefde niet aen gout, of rijkdom is gehegt,
Noch ook met droeven ancxt de swarte doot bevegt.
Het sal u goet ook doen niet in de jeugt te minnen,
Den houwelicken staet niet haestig te beginnen,
Soo wert den krijgsman kloek, die soo de doot verwerft
In 't eerste van het heyr noch onverwonnen sterft.
Doch eenen jongen man moet boven al indrenken
De liefde van zijn lant, en dagelics gedenken
De schandelicke vlek, die alle mans ontfaen,
Die moeten onder 't jok van haren vyant staen;
Den vrydom in gedacht en in zijn herte prenten,
Des vyants hoogen moet en wreede dreygementen,
Die strax verwoesten sal, is 't dat hy eens verwint,
De kinders, vrouw en huys, en al dat yemant mint;
Hoe leelick dattet is gevangen noch te leven,
Dat van een krijgsman moet met al zijn bloet verdreven,
Ja, hondert sielen sijn, dat door Naturens kracht
In hem soo grooten hoop van sielen wiert gebracht:
Bedenken hoe men lant en volkeren met hoopen
En al dat d'aerde draegt, kan met den degen koopen
En voor het leven krijgt, dat haestig gaet van kant,
En met een kleyne siekt of koortse wort verbrant.
Doch noyt en kan den mensch het leven beter derven,
Dan als hy in het velt geluckig komt te sterven,
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Daer droefheyt geen geschrey noch suchten en verwekt,
En daer de trage doot hem niet allenskens trekt.
Den opgetrocken geest noch gans met vier ontsteken,
Met dat hy door een wond' het lichaem is ontweken,
Vaert vlietig naer het licht, soo lang van hem gevrijt,
En doet den hemel aen daer hy recht henen rijt.
Laet groote wijsheyt staen en haer verborgentheden,
Een grof stantvastig hert kan best naer d'oorlog treden;
Waer toe een lanck vermaen? een siele kloek en slegt
Doet in een krijgsman meer dan al dat yemant segt.
De helden vry aensiet en hare vrome daden,
Hoe dat zy naer de doot met kloeker herte traden,
Doorleest haer woorden kort, vol viers en vol van kracht,
In 't midden van den krijg en slagen voortgebracht:
Gelijk de Grieken eerst, daer naer de Roomsche helden
Van onder het helmet haer volkeren voorstelden,
Als in slachoorden was het leger eerst gestelt,
En 't ongetemde peert voort wilde met gewelt.
Men schrijft dat ook niet min dan 't klinken der trompetten
Tirtaeus het gemoet ginck tot het vechten wetten,
De kloeke gramschap was, en wapenen vergaert:
Gelesen of gehoort, eer dat geopenbaert,
Galesus sal hier af getuygenisse geven,
Eurotas heeft het self op veel lauriers geschreven.
Kint, sijt hier met te vreên, siet dat de wijsheyt soet
En hare lieflickheyt u geen belet en doet.
Laet dan Cleanthes staen, als 't tijt is om te vechten,
Want dit verschil en kan u Plato niet gerechten,
't En is dan geenen tijt de redenen te sien
In Aristoteles van al dat kan geschien.
Al heeftet veel gebaet uyt oude schryvers boeken
Den aert van onse siel en waerheyt te doorsoeken,
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Hoe ver de sterkte strekt en ware vromigheyt,
En wie dat oprecht kloek met reden wort geseyt:
Hoe veel dat sijn vervremt de redelicke krachten
Van wreetheyt ende moort, die wilde beesten achten:
Wat dat de vroomheyt is, die sonder hoop van yet,
In al wat dat zy doet, de eerbaerheyt aensiet.
(1)
Dit heeft Cliniades , eer hy begonst te schermen,
Geleert in Pallas schoot, en in zijn meesters ermen,
Dit wist hy altemael, eer dat hy het helmet
Op zynen jongen kop, kloekmoedig heeft geset:
En niemant en heeft oyt van Thesei stam gesproten
Het lant daer AEtna brant met soo veel bloet begoten,
Of Sparta soo geplaegt, noch met soo swaren tocht
Gebannen uyt zijn lant, zijn borgers omgebrocht.
Ik acht ooc voor gewis dat dese dingen kenden
De Grieksche vorsten al, die Troyen gingen schenden;
Achilles ende bey de koningen beromt,
En Ajax, wiens geslacht van Salamis afkomt,
Het sy dat hy rontom met duysterheyt omseten
Vervolget den Troyaen, en heeft de doot vergeten,
Wilt sterven met het licht; of dat hy is gelaên
Met eenen swaren steen om Hector te verslaen,
Daer is een lustig dal by Pelions gehuchten,
Daer noyt den westen wint gaet voor een ander vluchten,
Maer door 't begrasde velt met sachte wieken vaert,
En in de kruyen doolt, daer hy veel bloemkens baert:
Komt hy des morgens vroech met suyvren dou besproyen,
Ontployen haren rok, met zynen adem voeyen,
En hullen haren kop beregent en bedout,
Met peerlen en fluweel, met silver ende gout.

(1)

Alcibiades, die van Socrates onderwesen is geweest.
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Achilles, soo men segt, is in dit dal gevoestert,
In alderhande deugt van Chiron opgekoestert,
Van Chiron wiens gelijk noyt eenig leser las,
Van Chiron wijt vermaert, die peert en mensche was:
Die met een nette spraek en honich soete woorden,
Een yders herte trok, gebonden als met koorden,
Die dikwils van het lijf de siekten heeft gekeert,
Of wel een hoog gemoet den weg tot lof geleert.
Hy queekte neerstelick, in dese schoon valleye,
Pioenen heel gesont, en wilde groen poleye,
En 't kruyt, dat al geneest, dat naer den vinder heet,
En dat Achilles noch met zynen naem bekleet.
Met veelderley gewas, dat door naturae segen
Heeft onbekende kracht en seldsaem sap gekregen,
Van ons voorouders eerst ontdekt met grooten vlijt;
Al zijn zy onbekent, en vremt in onsen tijt.
(1)
Het wit gebloemde kruyt van Pallas eerst gewesen,
Daer door Pericles knecht is van den val genesen:
(2)
En dat Musaeus met Hesiodus bemint,
Dat drymael allen dach zijn bloem verandert vint.
(3)
Dat hy den ed'len struyk van luttel nu geweten
Wiens sap in wijn gedrupt de droefheyt doet vergeten:
(4)
En 't ongelooflick kruyt dat Thylo heeft geraekt,
En van een draek vermoort weêr levende gemaekt.
(5)
En dat aen Circens strant (seer weert om te gedenken)
Heeft Atlas neef gesien, ginck aen Ulysses schenken,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Parthenium. Sie Plin., lib. 22, c. 17.
Polion. Sie Plin., lib. 21, c. 7.
Nepenthes. Sie Plin., lib. 25, c. 12.
Balis. Sie Plin., lib. 25, c. 2.
Moly. Sie Plin., lib. 25, c. 4.
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Den struyk is ront en zwart, op melk de bloeme trekt,
Al is zy hier en daer gelijk met gout geplekt;
Dit wonderbaer gewas gaet alle kruyt te boven
Dat ergens wert gesien in velden ende hoven,
En dat de milde son, die met haer stralen daelt
Uyt aertrijkx swarten schoot, met haren adem haelt,
't Sy om de tooverkracht en liefde te verwinnen,
Van lackigh eyt t'ontslaen de neêrgebogen sinnen;
't Sy om het kloek verstant van een verwekt gemoet
Te heffen naer de locht en naer het hemels goet.
Het ander deel van 't lant, wat meer dan dit verwildert,
Was purper, blau, en wit met druyven afgeschildert,
Hier spreyde soeten reuk noch sonder groene blaên,
Die dronkenschap verdrijft de bloem van safferaen:
(1)
Geselschapt met het kruyt dat altijd blijft in 't leven,
Dat aen Ulyssis volk te eten wert gegeven,
En met de violet, die op haer purperkleet
Apollons droeve klacht noch dagelickx verbreet.
De menschen in dien tijt geen ander bloemen kenden,
Daer kloeckheyt en de vaert nu duysent ander senden
In d'hoven van ons lant, en doen het heele jaer
Met bloemen sijn gedeelt, bedekt met Chloris hair.
Hier tusschen ongeraekt van sonden en gebreken,
Volbracht hy zynen tijt; de dagen en de weken
Die liepen vlytig om: den goeden ouden man
Verachte daer de doot, en trak hem dat niet an.
Seer dikwils als hy was gehegt aen hooge sorgen
En verre van zijn zelf in zijn gemoet verborgen,
Doorsoekende met vlijt al wat de reden dekt,
De stant van onze siel, en al wat haer verwekt,

(1)

Lotos.
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Heeft hem den vroegen dach, die duysternis komt staecken,
Gevonden onbelet in zijn gedachten waecken,
En in den selven stant heeft dikwils hem van ver
Gesien de gulden maen en ook de avondster.
Daer over stont een hol, dat met zijn dicke boomen
En schadurijck gewas, den siender dede schroomen,
Daer menig pluymig dier, in 't leste van de nacht
Als 't eerst het roode licht wert in de locht gebracht,
Uyt zijn geschildert bed' en purper schoone salen,
Met lieffelick gesanck, den dageraet ginck halen
En riep de gouden son met aerdig bly getier,
Die wierp door 't duyster wout haer eerst geboren vier.
Daer was Achillis huys, daer placht hy moe van jagen,
De huyt van eenig dier, noch vers van hem verslagen,
Te nemen voor zijn bed, zijn heel bewaerde leên,
Die lagen op der aerd' met luttel slaep te vreên.
Den stueren ouden man tot arbeyt hem gewende,
En met seer luttel wijns van veel te drinken spende;
Hy plach hem daer wel dick gewapent te doen staen,
En leerd' hem mette schilt en mette pijck omgaen.
Heeft hem ook met de luyt seer dickwils voor gaen stellen
Veel helden vrome doot, en al haer werken tellen,
En als het Grieksche lant was tot den krijg bereyt,
En sag dat van hem wiert zijn voesterkint geleyt;
Doen heeft hy hem omhelst met vaderlicke tranen,
En ginck hem voor het lest tot vromigheyt vermanen;
Men segt dat als hy was gewapent en vertrack,
Hy uyt zijn heylig hert hem dese woorden sprack:
(1)
‘Pelide , Thetis soon, ghy wert van hier genomen
Naer 't lant daer Simoïs en Xanthus t' samenkomen,

(1)

Achilles.
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(1)

Ghy wert aldaer verwacht van 't stout Anchisis kint ,
En Hector, die den krijg en 't moorden seer bemint.
Ik hebb' u eenen boom gaen naer uw krachten passen,
Hier op den hoogsten top van Pelion gewassen,
Siet hier dit is uw pijck, die ik voor u gehaelt,
Heb' selver afgekapt, beysert en verstaelt.
Den schilt, die u behoeft, sal u Vulcanus smeden,
Die in zijn groot begrijp omvangen sal de steden,
Het aertrijck altemael, en oock de wyde zee,
Met hare Goden al, en haer beschubde vee:
Ghy sult de sonne daer, met onvermoeyde stralen,
Sien 's morgens rysen op, en 's avonts weerom dalen,
Ghy sult de sterren sien, die dolen en die staen,
En met haer suyver licht de volle mane gaen.
Hy sal u een helmet, een harnas ook bysetten,
Maer niet en sal de doot en hare wet versetten,
Noch uwen grooten schilt, noch oock u wapenkleet,
Noch self den hoogsten God, en die ghy moeder heet.
Self Chiron moet hier, soon, met all' zijn konsten wijcken,
Hier staet Apollo stom en moet zijn seylen strijcken,
Soekt altemael het kruyt dat in ons tuynen wast,
De doot en kent dat niet, noch niet daer op en past.
Maer voorder onsen tijt met kloeckheyt te verstrecken,
En 's levens korten draet met vroomheyt uyt te recken
En is ons niet ontseyt, de eeuwen altemael
Sijn open voor de deugt, voor haer en staet geen pael.
Vooral en hoopt oock niet met vluchten te ontspringen,
En uwen blooden rug voor die ghy vreest te bringen,
Daer ghy Troyanen meest vermoort en bringt in pijn,
Daer sult ghy best bewaert, en meest versekert sijn.

(1)

AEneas.
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Gy sult wel ander sien, met lust en loose treken,
In 't stilste van de nacht des vyants krachten breken,
Maer vroomheyt staet u toe; daer meest den krijg aengaet,
Daer moet ghy u, mijn kint, gaen openen een straet.
Alcides is alsoo en Peleus voortgekomen,
Die hebben hare plaets alhier omhoog genomen,
Want als een reyne siel van 't lichaem is ontknoopt
Gaet boven naer haer plaets, en naer den hemel loopt.
Maer ander met veel quaet en sonden opgezwollen,
Die sullen door haer selfs gewicht naer d'aerde rollen,
En als de droeve doot haer siele komt ontslaen,
Verdolen, en altijt in duysternisse gaen.
Dit is by ons een out gevoelen van de wysen
Dat ons gemoet altijt doet naer den hemel rysen,
Het beste deel van ons, dat niemant noyt en siet
En alle dingen doet; en slijt en sterft oock niet:
Dat blijft altijt gezont; geen pijl en kan dat schieten,
Noch met het lichaems bloet des krijgsmans sweert uytgieten
Is van de slagen vry, van wonden ongeraekt,
Van 't ander altemael de doot haer meester maekt.
Draeyt rontom dezen berg u snel gewickte oogen,
En merkt dat sich alom komt onder u vertoogen,
Aenziet al wat 'er is, al wat ghy hier siet staen
Moet sterven, of in roock en ydelheyt vergaen.
Dit lichaem, liefste kint, dees jonge vrome leden,
Al liet u Troyen hier gerust en wel te vreden,
Die sullen evenwel bederven metten tijt,
Die alle dingen breekt, en alle dingen slijt.
Een kloek onwinbaer helt, die dikwils waegt zijn leven,
En die uyt't velt van vrees gaen loopen ende beven,
Gaen al den selven weg; de doot haer beyde toont
Dat niemant wort gespaert, en niemant wort verschoont.
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Denkt dan alleen op eer en dat naer ons sal blyven,
Laet uwen grooten naem, door alle d'eeuwen dryven,
De werrelt door en door, tewyle dat de jeugt,
En uwen groenen tijt u prickelt tot de deugt.’
Dit heeft hy hem geseyt en heeft hem wech gesonden,
Doch hy, vol moet en vier, heeft qualick tijt gevonden
Om hem te spreken aen, of eens hem te besien,
Of aen zijn voesterheer zijn rechter hant te bien.
Doch ginck zijn grove pijck eens drillen ende vellen,
Die hem geschonken was om Priamus te quellen;
Gaf eenen grooten spronk, die op doen springen heeft
Het dal en gans het bos, met al dat daer aen kleeft.
Dit wil ik dat ghy weet, het ander sal u leeren
Mars, die niet meer en soekt, en dagelicks vermeeren:
Wat gy meer weten moet, sal beter met uw hant
En met u vromigheyt u worden ingeplant.
Neemt altijt by der hant wat swaer is om te lyden,
Den arbeyt wacht u toch hoe groot hy is te myden,
Verduldigheyt versterkt en meerdert onse kracht,
En leert hoe dat de lust wert onder ons gebracht.
Ik en wil ook u niet aftrecken van het jagen,
Het zy dat hy een haes of hert naer huys wilt dragen,
En dat ghy hem noch heet, noch roerende den voet
Met u bebloede mes of snyer open doet.
Of wilt een wreeder beest met meerder kracht bekomen,
En hebt alreed' het speur van eenen beir vernomen,
Die uyt een duyster bos, getergt en vol van vier,
Of eenen wilden berg, komt loopen met getier.
Of dat gy doet een swijn bloet ende vlammen schuymen,
En menig hont doorslaen, eer dat de ziel wilt ruymen:
Of sittend' op een peert (dit was een oprecht beelt
En voorspel van den krijg) een stier bevecht en keelt.
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Gelijk voor desen tijt de jonge kloeke helden
Bespottende de doot den ancxt uyt 't herte stelden,
Als Pollus met zijn broêr, Oenides, en de liên,
Die onder menschen borst peerts leden lieten sien:
En wierden niet belet door straffe, vrees of rechten,
Voor eenen ryken buyt kloekmoediglick te vechten,
Te dragen op den hals een afgenomen stier,
Die loeyde tot de locht met yselick getier.
Ja, ook in 't heete sant van d'Africansche landen,
Daer 't ongetemde son de borgers al doet branden,
Daer Nilus eerst begint, en daer Euphrates swelt
En onbedwongen loopt door 't onbewoonde velt;
Daer siet men een gans heyr gaen rasen ende tieren,
En met gemeender hant uyttrecken op de dieren,
En vallen op den leeuw te saem met alle macht,
Met schilden, groot gedruys, met vier of met een gracht.
Men siet dien heeten hoop en moedige gesellen,
Met schilden overdekt, bekleet met stiere vellen,
Gaen om en om het hol van een leeuwinne staen,
En dikwils in de locht met grove sweepen slaen;
Tot dat de beeste komt, met gramschap heel ontsteken,
Gelijk een blixems vier uyt haren kuyl gestreken,
Of als een winter vloet, die noch niet toe en vriest;
Brant met haer fel gesicht, en vreesselicken briest.
Selfs Ganges en kan niet den hemel soo doen beven,
Als hy door klippen springt, door steenen wert gedreven,
Rontom de kanten tiert, groot met zijn eygen vloet,
En door noch tweemael tien rivieren meer gemoet;
Die sijnde nu gewont, en meer daerom verbolgen,
De schichten van haer werpt, gaet haren vyant volgen,
Zy naecken meer en meer, tot dat zy zonder kracht,
Van bloet en moet berooft, ter aerden wert gebracht.
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't Is ook een fraey genucht voor mannen en soldaten
Als d'oorlog swijgt en slaept, of als zy 't velt verlaten,
Een vond van onsen tijt, t'anschouwen het gevecht
Dat boven in de locht de snelle valk aenrecht.
Den reyger, of de kraen, of kiekendief doorsnyen
De wolken van de locht, en op haer wieken ryen;
Den jager laet stracx vry den vogel uyt zijn hant,
Die eerstmael vliegt omleeg, en byna raekt het lant:
Hy klemt allengskens op, daer naer met snelle pennen
Gaet hy recht naer het lijf van zynen vyant rennen;
Eer dat hy daer toe komt en krijgt hem in de vlucht,
Met menig swier en draey hem naerdert in de lucht:
En somtijts op hem komt met heel zijn lichaem dalen,
En sinkt al of hy viel, als hy hem komt te falen;
Den anderen hangt vast, en hout zich onberoert,
En met zijn wieken stil zijn lijf niet voort en voert,
Maer weert sich metten beck, en soukt hem te verdryven,
Op dat hy ongewont en levende mach blyven:
Hy leert vast op de zy, en snellick komt gereên,
Om hem te vallen aen, nu boven, nu beneên;
Vervolgt hem ende praemt, tot dat hy moe van dringen
Valt neder op het velt, daer d'honden hem bespringen,
Of dat hy hem verrast, en self zijn leven heeft,
En metten krommen klauw aen zynen meester geeft.
Doch niet en kan soo seer van ancxt den geest ontbinden,
Als sich van joncks in 't velt en in den slag te vinden:
Daer kan men wonden sien, daer is het bloed niet dier,
Dat lanckst der aerden loopt gelijk als een rivier.
Daer sult ghy sien bynaer soo veel verslagen hoopen,
Als ghy daer degens siet, of als 'er pylen loopen,
Daer hoort men het getier, dat eenen krijgsman doet,
Met dreygende geruys, als hy nu sterven moet.
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Gelijk dan den Romeyn de jongers, die de slagen
Noch vreesden en den krijg, in 't spel die leerde dragen,
Moet jonck gaen in het velt, Mavortis voesterkint,
Daer 't eenen grooten hoop van doode menschen vint:
Op dat de swarte doot, die hy van jonks moet leeren,
Haer vrees en haren schrik van hem soo leer' afkeeren,
Want zy door goe gewoont' ons onderworpen wert,
En soetjens het gemoet wert tegen haer verhert.
Noch harnas met metael en yser dick begoten,
Noch leersen, noch helmet en pluym daer in gesloten,
Bewaert soo wel een helt tot oorlog opgebracht,
Als dat hy eerst de doot kloeckmoediglick veracht.
Ghy siet dat in den moet, en 't leven te verachten
De legers vinden meer behulpsaemheyt en krachten,
Als in den grooten schilt, dry dobbel ende vast,
Verysert en verstaelt, die op geen slagen past.
Ghy siet dat als den moet zijn krachten heeft gekregen
En eens de doot veracht, hem niet en kan bewegen,
Niet tegen hem en staet, dat hy daer me bewalt
Door een gewapent heyr van zynen vyant valt.
Het komt dan even eens hoe groot hy is van leden,
En of hy borger is van sulck en sulcke steden,
Die in den krijg verkeert: de sterkte van 't gemoet
Alleen den vyant treft, alleen den aenslag doet:
Die als een blixemvier komt alle dingen vellen,
Hoe groot, hoe grof, hoe sterck, gaet onder kloekheyt stellen
Al komt zy uyt het lijf van eenen kleynen man,
Gelijk als Tydeus was, die soo veel krygers wan:
Gelijk den noortschen wint met d'ander t'samen waeyen,
En maecken dat de locht en al de wolcken draeyen,
Ruckt uyt den esschen tronck met vreesselick geluyt,
Treckt eenen beukenboom met zyne wortels uyt.
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Want die de doot veracht kan alle dinck versmaden,
Is boven al geplant; geen quaet en kan hem schaden
Die altijd onbevreest is boven allen noot,
En heeft voor eerst geleert te vechten met de doot.
Al dat de vyant heeft, al wat hem is gegeven,
Het water en het lant, de locht daer door zy leven,
Staet alles in zijn hant, en wort hem onderdaen,
Die sonder vrees of schrik het sterven kan versmaên.
Hier door sijn voort gevoert de Macedonsche vanen
Ver over Persenlant tot aen de Indianen;
Met sulcken hert en sin, veel meer als met gewelt,
Heeft Romen onder haer de werrelt heel gestelt.
En ons en is oock niet de kloeckheyt afgeweken,
In ons soodanig bloet, en noch sulk' herten steken,
Die aerde, die te voor heeft helden voort gebracht,
Heeft noch in onsen tijt behouden dese kracht.
Laet ons maer het gebruyck en oefening beminnen,
Den tijt en de gewoont sal ons de vrees doen winnen,
Laet ons maer onversaecht by wijl' wat grypen aen,
En sonder yet t'ontsien een vrome daet bestaen;
't Sy dat men met zijn bloet moet eenen buyt gaen koopen,
Of in zijns vyants rijck het platte lant afloopen,
Tot dat de bloode vrees meer ende meer vergaet,
En 't onverandert bloet stil in de leden staet.
Mars staet de stoute by, hy komt haer self bewaren
Met schilt en met helmet; en pleegt ook niet te sparen
Die vluchten uyt het velt, maer werpt haer onder voet.
Een krijgsmans rug en wert van geenen God behoet.
Neemt dan een ijsren hert, ghy vrome jonge lieden,
En weset niet verschrickt den vyant 't hooft te bieden,
Voor 't lant en voor uw' goet, om 't sterven niet en geeft:
Die sterft voor 't vaderlant, heeft lang genoech geleeft.
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Al dat in 't leven komt, moet weerom daer uyt vlieden,
Natura wilt dat soo; dat moet toch soo geschieden:
Al is 't dat yemant vreest, al is 't dat yemant klaegt,
De doove blinde doot hem evenwel najaegt.
Loopt, blooden hennen, loopt, gaet in de duyster kuylen,
Of in uw' moeders schoot, of onder d'aerde schuylen:
Ghy sult gevonden sijn; God heeft waer dat ghy sijt,
Met eenen diamant geteekent uwen tijt.
Daer is maer eenen weg, van oneer en van sterven
Bevrijt, en die ons kan de eeuwigheyt doen erven,
Daer meest ons vyants volck in blancke wapens staen,
Met eenen kloecken moet en hert recht heen te gaen.
Soo klemmen in de locht met ongekroockte wielen,
En naer het sterrenlant de hoog geboren sielen,
Want als de kloecke deugt des krygers moet opheft,
Als in het bloedig velt den slag ten hoogsten treft,
Hy krijgt in zijn gedacht de blijtschap van het winnen,
Zijn kinders, en zijn lant, zijn huys komt in de sinnen,
Dat so bewaert moet zijn; stracx vreest hy sweert noch man,
Vliegt midden in den hoop, en siet niet eenen an:
Veel hooger dan zijn lijf gaet met twee gloeyend' oogen
En brandende gesicht, en waer hy sich komt toogen,
Jaegt alles in de vlucht, alwaer hy henen drengt,
Een vreesselicken schrik op zynen vyant brengt.
Hebt ghy oock niet gesien als die trompetten klincken,
En met haer heesch geluyt in krygers ooren sincken
Hoe dat de moet oprijst? voelt altemael de leên,
Gaet midden in den hoop van zynen vyant treên?
De knien en swacken niet, het bloet is niet geronnen,
Zijn hert en beeft hem niet al siet hy veel verwonnen
En op het velt gespreyt, al siet hy rontom staen
Soo menig duysent man bereet om hem te slaen:
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Al drevelen alom de schichten door de wolcken,
En dat het grof geschut, dat steden ende volcken
Kan t'samen nemen wech, met zynen donderslach
Doet daveren het lant, verduysteren den dach:
Al siet hy eenen hoop van menschen ende peerden
Verslagen en vermoort, geworpen op der eerden,
En dat de doot voor hem met al haer vreese drijft,
En menig kloecken man voor zijn gesicht ontlijft.
Al is 't dat menigwerf zijn alderliefste vrouwe,
Die in haer hujs bewaert de vast gesworen trouwe,
Roept al de Goden aen met menig droeven traen,
Zijn kleyne kinderkens en sijn niet min belaen.
Doch hy gelijck een rots ligt onberoert geschoten.
In 't midden van zijn volk, met oogen ongesloten,
Vol kloeckheyt ende moet, den vyant die hem siet
Vreest noch, al is hy doot, en verre van hem vliet.
En maeckt oock geen geschil waer u den geest ontvlieget,
Of in een ander lant, of daer ghy sijt gewieget,
Den weg is alom een, die naer den hemel treckt,
En met de selve locht werd d'aerd' alom bedeckt.
't Sy dat gy ver van hier moet sterven in de landen,
Die naerder by de son door hare vlammen branden,
't Sy daer den noortschen nacht met trage stonden gaet,
En daer met eeuwig ijs de zee gebonden staet.
Den kloecken Batavier en vreest niet te doorvaren
De klippen van de zee en onbekende baren,
En monsters veelderley, tot daer de sonne wijckt,
En in den bracken vloet de klare peerden strijckt,
En stervet daer gerust; al is 't dat noch zijn moeder
Den lesten adem vat, noch suster, nochte broeder:
Al is 't dat zynen soon, met krytende geluyt
En met zijn teere hant, zijn oogen niet en sluyt.
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Ja, dikwils daer hy moet de gouden sonne missen
In 't rijcke van den nacht en van de duysternissen,
Berooft van levens hoop, in 't midden van de doot,
Veracht hy noch haer wet en haren lesten noot.
Het komt oock seer op een, 't sy dat ghy wert begraven,
't Sy dat ghy op het velt blijft liggen voor de raven,
Mits dat de son u siet voor in de borst gewont,
En dat u Vaderlant zijn vryheyt is gejont.
Alsoo is de Spartaen den hemel ingetreden,
Noch bollewerck, noch muer bevryde zyne steden,
Zijn vest was zynen moet, die niet dan eer en socht,
En vreese van de doot hadd' onder sich gebrocht.
Geen moeder daer bedruckt en mocht haer kint beklagen
Dat voor het Vaderlant en vrydom was geslagen,
Maer droeget lancxt de stat op zynen schild geleyt,
Afwasschende zijn bloed en prees zijn vromigheyt.
Geeft oock, o God, ons lant, dat soo veel heeft geleden
En in het droeve velt soo menig jaer gestreden,
Veel herten vol van moet, van dapperheyt en jeugt,
Volstandig in de krijg, genegen tot de deugt.
't Sy dat de vrede komt dees landen t'samen binden,
Die ons naer langen tijt, en noch niet heel, komt vinden;
't Sy dat den krijg noch niet te vollen is gestilt,
En dat den dollen Mars ons noch bestormen wilt.
Doch, komt ghy liever, paeys. 't Is al genouch gevochten,
Den Vlaminck is vermoeyt van moordery en tochten,
En oock den Batavier, die met den degen slaet
In zee, tot daer de son des avonds rusten gaet.
En my, o Gentsche maegt, daer ick uyt ben geboren,
En die een grooter Helt gegeven hebt te voren,
En soude 't leven niet in eenen and'ren kant
Soo soet en lieflick sijn als in mijn Vaderlant.
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Daer soud' ick by mijn volck en Nimphen vast geseten
Den krijg met zijn gewoel, en wapenen vergeten,
En oock de dolle zee, die aen der Cattenwijck
Onstuymig tiert en schuymt, bedwongen van den dijck.
Ick soude by de Ley of by de Lieve rusten,
Versincken in geneucht, en smelten in wellusten,
En sien de waters bey met een verwondring' aen,
Verliesen haren naem als Scaldis komt gegaen.
Is 't dat den tweedracht my dat niet en wilt gehingen,
Die vast geketent hout het lant met helsche stringen,
In mijn soet ballinckschap sal mynen trooster sijn
Met zijn beschubde vee, den ouden snellen Rhijn:
En ghy, o Musen soet, die in de stat van Leyên
De waters om en om gaet dansen en vermeyen:
En Phoebus, die van my tot desen dach versocht,
Heeft altijt mynen wil getrouwelick volbrocht.
Dan sal ick onsen krijg de werrelt voor gaen stellen,
Ons bondgenooten al de volkeren vertellen;
De Franschman groot van geest, de Duytschen en den helt,
Die de Britansche kroon heeft op zijn hooft gestelt.
(1)
Antenors schoone stat , vol wapens en vol helden,
Die liggend' aen de zee, dwingt al de blouwe velden:
Die met veel beken rijck en Nimphen die dat sien
In 't midden van veel volks Neptunus trouw' komt biên.
Zy gaet haer uyt het meyr met hooge torens rechten
En doet veel volken sijn haer slaven ende knechten;
Ja, vaert de werrelt om, en siet aen elcken kant
De teeckens van haer macht en heerschappy geplant.
(2)
En hem die naer de sneeuw en naer de Noortsche rijcken
Doet tegens zynen dank den dollen Mavors wijcken,

(1)
(2)

Venetien.
Coninck van Sweden.
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Den swarten spaenschen hoop met alle zijn gespuys
Hout verre van zijn lant, doet blyven in zijn huys.
't Sy dat hy met zijn sweert rechtveerdelick gaet jagen
Het out Sarmaetsche volck, vol listen ende lagen,
Dat naer zijn ouders deugt kleynhertig niet en aert;
Of valt in Lieflant, dat van twee nu is vervaert.
't Sy dat hy door het ijs en zijn bevrosen kusten
Den kouwen Moscoviet niet langer en laet rusten,
En blixemt door de vorst, met solfer maeckt de baen
Door klippen die altijt met sneeu geladen staen.
De Finnen ongetemt, de Esthen en de Gothen,
En Lappen, die geheel in vellen zijn gesloten,
Seer vreeselick om sien, met al des winters kouw,
Staen altijt rontom hem en blyven hem getrouw.
Hy met zijn eygen vier gaet door de kouwe dringen,
Of met den harden toom een moedig peert bedwingen,
Of een geleert gemoet gans konincklick beloont,
Of met het Sweetsche gout zijn jeugdig hooft bekroont,
Wat dat ick wesen sal, wat dat my sal gebeuren,
De ongevreesde doot en sal my niet doen treuren.
Maer sal den helden lof met geen gemeene tael
Doen breken door den tijt en d'eeuwen altemael.
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Het vierde boeck.
Inhout.
Het leste boeck toont dat ons leven alleenlick in Christo Jesu verborgen is, die van
de oude vaders altijt is aengesien geweest tot dat hy ons sterflick vlees heeft
aengenomen: 't welck wy ook behooren te doen. Dat ons hier toe seer behulpsaem
is geduerich op hem te dencken, waerachtig te gelooven, hoope, liefde, ende oprecht
berou van ons voorleden leven te hebben, dat men oock sich moet voor oogen
stellen de martelaren ende heylige getuygen, die metter daet bewesen hebben dat
de vreese van de doot selve gedoot heeft ende verwonnen, wiens geboorte, leven,
doot, ende eerlicke triomphe ten lesten beschreven wort.
Nu eenig sone Gods, hooft van een beter leven,
Wil in dit leste meyr mijn schip tot u begeven,
Almachtig, uyt de mensch een mensch, uyt God oock God,
Die 't leven en de doot hout onder uw' gebot.
De opgebroken hel is door uw' kracht verwonnen,
En uyt uw' bitter doot is ons geluck begonnen,
Wy leven door u pijn, en treden metten voet
Den overwonnen kuyl van Acheron de vloet.
De vreese van de doot en blinde muyteryen,
Die ons beladen hert met schrik en pijn doorryen,
Sijn eerstmael van een recht geloof gemaeckt tot niet.
Dat Godes grooten soon omhelst en recht aensiet,
Die van den vader heeft in sich altijt gebleven,
En in sichselfs gewent, zijn godheyt en het leven:
Gelijk in d'hooge locht, uyt Phoebi gouden schijn,
De stralen, die men siet met hem geboren sijn.
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Hy heeft dan overlang, vervullend alle tyden,
Met zijn onsterflick licht, zijn Godtheyt doen belyden
De vaders altemael, die stonden op de wacht,
En zyne komst beduyt aen Jacobs groot geslacht.
Die wisten van zijn rijck ver buyten alle wegen
Van werrelt en van doot en hare vrees gelegen,
Een rijck dat voor verderf, verandering en tijt
En sorge van het graf is eeuwiglick bevrijt.
Daer leyt ons gans het heir der heilige propheten
Met wyse rasery en Godes kracht beseten:
En dat schoon Canaän met gaven veel verrijckt,
Dat met zijn vruchtbaerheyt den hemel luttel wijckt.
Hem hebben aengezien de sielen van de Helden,
Die in de eerste eeuw haer lange jaren telden,
In 't midden van de sorg, en vreese van de doot,
En levens ongeval, en dagelickschen noot.
Hy heeft sich laten sien en troostig' hoop gegeven
Aen Noach, die naer gans de werrelt was gebleven
En al het boos geslacht; doen hemel ende locht,
En Nereus op het lant zijn bracke waters brocht.
Den vader sag hem ook, die d'hoop van zijn geslachte,
Zijn eenig liefste kint naer d'offerplaetse brachte,
En meynde doot te slaen, ten ware dat het sweert
Waer door des engels hant van 't heylig hooft geweert.
Den blinden Isaäc en Jacob sag hem komen
Als hem de leste dach het leven heeft benomen,
En als hy kloeck van moet en siende die hy socht,
Den hemel tegen stont, met Godes Sone vocht.
Quam sich aen Moses oock seer dickwils openbaren,
Die door het woeste lant leyd' Israelis scharen:
Als hy ginck voor zijn volck, en leyd' haer voet voor voet,
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En in den swaren krijg verleende verschen moet:
Of als hy gans bekleet met nevel ende vlagen
Stont midden in het vier en grove donderslagen
Op 't hoogste van den berg, en met zijn glans beset
Gaf het ondanckbaer volck de thiengedeelde wet.
(1)
De soon heeft boven al van Jesse konnen voelen
In zynen hoogen moet den heelen hemel woelen,
Dacht op zijns Nevens rijck en sterckte dach voor dach,
En sprack hem als een vrient, die hy van verre sach.
Jae, met zijn geest geraeckt, segt dat hy niet sal sterven
Noch sien Averni vloet, noch jammerlick bederven;
In 't midden van de doot, in 't midden van de hel
Sijn vroyelick en bly, sich houden even wel;
Hout altijt in den sin, druckt vast in zijn gedachten
Dat hy moet Gods verbont, als erfgenaem verwachten,
Hem toegeseyt met eet: dat eenen van zijn saet
Sal erven zynen stoel, besitten zynen staet.
Daerom gaet hy zijn rijck en eerlickheyt vertellen,
Gaet onder zynen voet en scepter alles stellen,
Die zynen vyant haest, als zijn gemoet onsteeckt,
Met ysre roeyen slaet, als aerde potten breeckt.
Met desen geest vervult en eenen God onsteken
(2)
Weet Amos kint oock vry van zyne komst te spreken,
Die een nieu gouden eeuw in dese werrelt stelt,
Met dat geboren wert den lang gewensten Helt.
Hy siet de groote maegt, die van hier was geweken
Door onsen handel slim en schandelicke streken,
Neêrdalen uyt de locht, en komen over al,
Daer het groot machtig kint hem openbaren sal.

(1)
(2)

David.
Isaias.
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Bedrog en listigheyt en sal niet meer verschynen,
De vreese van de doot wechloopen en verdwynen,
Den droeve krijg vergaen, ophouwen het gewelt;
En dat den harden tijt van yser wort verstelt.
Den wolf gaet in den stal sich voegen by de schapen,
De koeyen in de nacht dicht by de beiren slapen,
Den leeuw is met het lam gerust en onvervaert,
Niet denckend' op zijn bloet, den gantschen dach gepaert.
(1)
De Meyskens tweemael vijf die hebben oock geweten
Den tijt van zyne komst, en hebben niet vergeten
Te wysen aen den dach dat 't menschelick geslacht
Sou naer den hemel staen, en rysen uyt de nacht.
Soo heeft hy van 't begin van 's werrelts jonge jaren
Zijn lieve volck ontmoet, zijn min gaen openbaren,
Zijn komste voorgestelt, die ons het leven geeft
En ons beneemt den schrick, die voor het sterven beeft.
Tot dat hy van het hoogst des hemels soude dalen
Zijn lang gevangen volck uyt 't jock des duyvels halen
En breken met gewelt de poorten dick en groot
Soo van de duyster hel, als van de swarte doot.
Gelijck een jongelinck, die eerst begint te minnen,
En heeft het vier gevat tot in zijn teere sinnen,
Een eerbaer lieflick vier, en d'eerste soetigheyt,
Die hem de suyver min heeft door het hert gespreyt;
Als hy komt by zijn lief, hy siet vast aen haer oogen,
Rontom met soete schaemt geschildert, haer vertoogen:
Hy is altijt by haer, hy blijft waer dat se staet,
En hoort wat dat se segt, en volgt waer dat se gaet:
Hy kan zijn oogen niet naer ander plaetsen senden,
Noch van het lieflick beelt van zijn beminde wenden,

(1)

Sibillen.
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Gevangen is zijn hert, gebonden zynen sin,
Genomen van hem selfs, en volgt niet dan zijn min.
Soo heeft ons oock gevolgt met ware liefd' ontsteken
Den grooten Sone Godts, is noyt van ons geweken,
Nu onder die gedaent, nu onder desen schijn
Altijt gesocht op d'aerd' en by zijn volck te sijn.
Tot dat den blyen dach ten lesten is gekomen
Dat hy ons eygen vlees heeft willig aengenomen,
En uyt de suyver maegt getront aen God alleen,
Het gene dat wy sijn, heeft nu met ons gemeen.
Met dese blye komst de swarte duyster wolcken,
Die hielden overdeckt de steden en de volcken,
Verdwenen al van selfs, gelijck als naer den nacht
De duysternisse swijckt voor Phoebi groote macht.
Den kleynen ouden hoop van vroom' oprechte menschen
Gevoelden hem terstont naer soo veel groote wenschen,
Versekert van den eet en vaderlick verbont
Van God aen haer gedaen, verklaert door Davids mont:
Doch bynaer nu vermoeyt te roepen en te wachten
Den hemelschen gesant, het eynde van haer klachten,
Gans brandend' om te sien des levens grooten pant,
Den dooder van de doot te voelen metter hant.
Gelijck een vader out, het steunsel, het verlangen
Van gans zijn huisgesin, aen wie de sinnen hangen
Van altemael alleen, naer dat hy verr' en wijt
Gedoolt heeft buyten 's lants verwacht seer lange tijt,
Is 't dat hy weder komt naer veel verloopen jaren,
Men siet daer jonck en out sich dadelick vergaren,
De neefkens loopen hier, de moeders loopen daer,
De dochters kussen hem en maecken groot gevaer.
Het sy dan dat de Son komt uyt de zee verschynen,
Of dattet middach is, of Phoebus gaet verdwynen,
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Gedenckt hem toch alleen, en beelt u altijt in
Zijn lyden en verdriet, drukt dat in uwe sin.
Het sy de droeve maegt, de suyverste van allen,
Hem legt in hoy en stroy en half gebroken stallen,
Zijn tranen met verdriet en swarigheyt afvaegt,
Als hy met onsen mont de bitter kouw beklaegt.
Of dat om hem alleen, om dat hy is gekomen,
Soo menig soete schaep het leven wort benomen,
Verliest zijn teere siel: soo menig moeders hert
Moet scheuren van de pijn, en splyten van de smert.
Eylaes! hy wort gesocht: zy sijn op hem gebeten,
Daerom moet hy soo jonck zijn vaderlant vergeten,
Moet vluchten uyt zijn lant, moet vluchten uyt zijn stat
Tot daer Egypten wort van Nili water nat.
Of dat de vyant hem den vader van der hellen
Op eenen hoogen kop van eenen berg gaet stellen
Seer verre van het volck: of dat Jerusalem
Haer bitter gal uytgiet en opstaet tegen hem.
Of dat hy die geen mens met zijn verstant kan vatten,
Noch oock de gansche locht, de schat van alle schatten,
Die metten donder speelt, heeft al dat hy begeert,
Is in den hemel t' huys, is meester van der eert,
Met honger wort gequelt, met sieckten wort bestreden,
Met arbeyt wort vermoeyt in altemael zijn leden,
Sucht onder ons swaer pack en vreeselick gewicht,
Van sonden dat op hem nu heel geworpen ligt.
Of dat het bloedig sweet zijn lichaem komt doordringen,
En doots anstaende kracht hem in benautheyt bringen,
Jae, gans de helle voelt in zynen droeven geest,
Die hem met grooten schrick en bangicheyt aenreest.
Insonderheyt naer dat hy heeft den geest gegeven,
En toont aen al het volck moordadelick verheven
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Zijn doorgeboorde zy, en bleeck verschaelden mont,
En buygt zijn waerdig hooft heel bloedig en gewont.
Bedenckt dit, groote siel, gaet soete tranen schreyen
En in zijn open borst verdrencken en vermeyen,
Besproeyt u met dat bloet, en voor uw' oogen legt
Zijn siel, die met de doot en helsche pynen vegt.
Hier mede sal de doot oock sijn in uw' gedachten,
Die sult ghy alom sien en dagelicks verwachten,
Vooral schout ydelheyt, van soete dertelheyt
Uw' leven en uw' jeugt insonderheyt afscheyt.
Denckt op den erfgenaem van alles, die gegeven
Heeft al dat ghy besit, uw' lichaem en uw' leven,
Den grooten Sone Godts: die soo veel hondert jaer
Verwacht was en gewenst van d'eeuwen allegaer.
Die niet en wert gedient met schapen of met stieren,
Noch met vergoten bloet van kleyn of grove dieren,
Al sijn de hoornen eerst op haer jonck hooft geplant,
En in het bloedig vier haer ingewant verbrant.
Maer een gemorselt hert, dat altijt gaet beklagen
Zijn sonden altemael en onbedachte dagen,
Dat met veel tranen sent en eenen grooten sucht,
Dit ofte dies gelijck, naer 't hoogste van de lucht:
‘o Grooten Sone Gods, voor dy uw' onderdanen
Ontbinden ons gemoet, en storten bitter tranen;
o Maecker van dit al, o Vaders eelste beelt,
o Zee van al dat leeft, daer uyt wy sijn geteelt:
Sijt ghy van ons vermoort? van ons aen 't kruys gebonden,
Die van den Hemel waert tot onser hulp gesonden?
Als ghy 't ellendig volck van sieckten quaemt ontslaen,
En gaeft uws Vaders last de werrelt te verstaen?
Heeft u den wreeden mensch noch voorder konnen schaden,
Als uw onnoosel lijf met slagen was geladen,
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Doorgeesselt en doorreen? hebt ghy voor niet getoont
Ons leden, die ghy droegt, uw' hooft met bloet gekroont?
Den hemel selfs wiert flaeuw: de Sonne stont besweken,
En wilde niet haer licht noch vlammig hooft uytsteken,
Ontnam ons haren dach: de locht, die dat sag aen,
Heeft met een droef gelaet haer roukleet aen gedaen.
Noch hebt ghy evenwel, in 't midden van uw' qualen
Ons leven uyt uw' doot seer mildelick gaen halen,
Het water en het bloet nyt uw' gewonde zy,
En uyt geheel uw' lijf uw' min gestort op my.
't Is altemael ons schult, het komt al van ons falen,
Ghy lijt voor my de pijn, ghy moet de schult betalen,
De doot van my verdient, en op de mens gebracht,
Is door uw' doot alleen gekeert van ons geslacht.
Om dat de doot niet meer soud' hebben aen ons leven,
En onder haer gewelt niet meer en souden beven,
Mistroostig en benout, vol grove duysternis,
Die van u, ware Son, van ons verdreven is.
Verlicht ghy ons gemoet, komt 's morgens als de Sonne
Suygt op 't bedoude lant Aurorens witte sponne,
En 's avonts niet te min als zy volbrengt haer last,
En in den bracken vloet haer moede peerden wast,
Sijt ghy alleen ons hulp, sijt ghy al ons betrouwen.
Laet onsen geest alleen op uwe goetheyt bouwen,
Alleen u trecken aen, soo haest hy wert ontslaeckt
Van dit ellendig pack, en weder vry gemaeckt.’
Dit sal uw' bidden sijn, dit sult ghy altijt suchten
In huys en buyten huys, in dalen en gehuchten,
Het sy ghy spreken kont, het sy uw' brandend' hert
Bevochten van de sieckt' geen woorden quyt en wert.
Dit segt, dit denckt, dit bidt, het sy de jonge dagen,
Vol soetigheyt, u noch het leven doen behagen,
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Of dat ghy verder komt, eer dat den tijt is om,
En dat u overvalt den droeven ouderdom.
Doch als de leste hitt' het lichaem gaet versaecken,
En dat ghy siet de doot en leste stonden naecken,
Als nu de tonge lispt, en stamelt ende dickt,
En dat uw' oogenlicht verstyvet en verschrickt,
Dan wil ick dat ghy sult uytstorten groote suchten,
En uw' gebeden doen tot in den hemel vluchten:
Den Vader sal alleen dan zijn n toeverlaet
Wiens goetheyt vast gevest op zynen Sone staet.
Hy sal u wel verstaen, en sal u komen helpen,
Uw' qualen, en uw' pijn, en alle droefheyt stelpen;
En geven eenen smaeck, in al uw' ongeval,
Van die volkomen vreugt, die naemaels volgen sal.
Dit sal ick boven al vermanen ende raden,
(Wilt ghy den hemel en zijn waerheyt niet versmaden)
Bidt altijt om 't geloof met kloeckheyt en gedult,
Versekert dat ghy dat van God verkrygen sult.
't Geloove dat van God, van over lange tyden
Als hy de werrelt schiep, de waters dede ryden
Om 's aertrijcks ronde kloot, gegeven is geweest
Tot hulpe, die den mens van zynen val geneest.
Dit vliegt den hemel in, siet door de wyde deuren
Van al dat is geschiet, van al dat sal gebeuren,
En volgt alomme God met een geschildert kleet
Seer aerdig geboorduert, seer konstig toebereet:
Daer sijn de Helden al naer 't leven ingeweven,
Die dese schoon Godin den hemel heeft gegeven,
Een overgroot getal, met verwen afgemaelt
Uyt Adams vruchtbaer bloet, en krachtig saet gedaelt.
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(1)

Niet verre van 't begin staen de dry groote sielen ,
Die aen den Heer verpligt, van hem oock noyt en vielen.
Daer staet het groot geslacht seer kleyn noch van getal,
Maer dat de sterren selfs noch schier verwinnen sal.
Egipten staet daer by met haer tien vuyle plagen,
Die op het wreede rijck en op den koninck lagen:
Daer siet men, met de locht gewapent en Gods hant
Het volck vry van den last vertrecken uyt het lant:
Hier ginck een groote wolck sich op haer hoofden setten
Om in den heeten dach de sonne te beletten,
En als het doncker was, in 't midden van de locht,
Een klaer onsteken licht, een vier-pilaer gebrocht:
Men sag hoe dat het meyr, gewoon om hoog te springen,
Zijn water hielt gans stil, zijn golven ginck bedwingen,
En liet se drooge vlien, zy gingen sonder vaer,
En dochten nu niet eens op die haer volgden naer.
Men konde Debora met Gedeon beseffen,
En Jephte groot van kracht zijn schouwers hoog opheffen,
Onwinbaer altemael, al in den selven staet
Door Godes woort gestelt, en het beloofde saet.
(2)
De soon van Manua gaet eenen leeuw verscheuren,
En draegt op zynen rug de grove sware deuren,
Met ongeschoren hair, en borstels hart gelaen,
Gelijck een klip of berg, die vol van boomen staen.
(3)
Den ouden wysen Helt ginck den Jordaen genaecken,
Bewandelen den vloet, en met de voeten raecken,
Die haest genomen wert door een gedray van wint,
Waer toe dat hy een koets omringt met vlammen vint:

(1)
(2)
(3)

Abraham, Isaac, Jacob.
Samson.
Elias.
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Men kan de wolcken sien, met roock en vier onsteken,
Door peerden die, vol viers, de wolken gaen doorbreken:
(1)
En zynen metgesel , die met zijn armen slaet
Weemoedig in de locht, en seer belemmert staet.
Men sag oock gaen in 't vier de vrome jongelingen,
Gerust en wel gemoet (o wonderbare dingen!)
Alleen door het geloof: de schadeloose vlam
Al soetjens lancxt haer lijf en lancxt haer halsen klam.
Men sag Jerusalem tot aen de wolcken varen,
Met cedren, en met gout, en duysent schoon pilaren:
En maecken voor den vorst, die komen moest, een werck
Vol rijckdom en vol pracht, een overgroote kerck.
Maer het geheyligt heyr van alle de propheten,
Die waren t'eenemael door zyne kracht beseten,
En deden anders niet, met oogen en gedacht,
Dan altijt naer hem sien, en houden steeds de wacht.
Hy, daerentusschen selfs belooft en lang gesworen.
Wort heymelick en stil in Betlehem geboren,
Ligt daer in eenen stal, en suygt zijns moeders borst,
En met haer suyver melck versadet zynen dorst,
(2)
Den oude man , die wist dat hy niet soude sterven,
Maer dat hy het gesicht van hem noch sou verwerven,
Al bevend' hem omhelst, en in zijn armen sluyt,
En stort van groote vreugt veel blyde tranen uyt.
Men sag niet ver van daer de sieckten en de qualen
Vertrecken uyt het lijf, een krachtich woort gaet halen
De sielen uyt het graf, de proye van de doot
Wert wederom geruckt uyt haren droeven schoot.
Soo groot is die Godin, soo vreemt all' hare machten.
Zy sit in eeuwigheyt, bekommert haer gedachten

(1)
(2)

Elisaeus
Simeon.
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Met God, dat is haer wit; die siet zy altijt aen
Met onvermoeyt gesicht selfs voor haer oogen staen:
Bemint, en overlegt, en stelt haer altijt voren
Den grooten Sone Gods voor allen tijt geboren,
Onschuldig, voor den mens gestorven en vermoort,
Die nu, oock in dit deel, het leven toebehoort.
Die niet, gelijck hy placht, een lichaem vol swackheden,
Maer noch het onse toont, sit met ons eygen leden,
En trotst voor ons daér met het vreesselick geruys
Van Plutoos duyster kot en onbermhertig huys.
Met dat zy dien omhelst, met dat zy 't hooft komt tasten,
Aenbeden van de locht en al des hemels gasten,
De wolcken al vergaen, de sorge stracx verdwijnt,
Geen vreese van de doot het treurig herte pijnt.
Gelijck in weder stil, des morgens, als komt schynen
De schoone son, en doet den droeve nacht verdwynen,
Het kooren niet en roert op 't ongepickte velt,
De zee dwingt t'eenemael haer schuymende gewelt.
Zy troost oock in de doot, versterckt onnoosel sielen,
Al komt de vreede vlam haer teere lijf vernielen:
Vertoont het hemels hof in 't midden van de pijn
Aen den bedruckten geest soo groot als het sal sijn.
De Hope volgt haer naer, en komt haer selfs vertoogen.
Gelijck de Liefde doet, met blijd' en vroylick' oogen,
Die in den hemel klemt, doorsiet hem en doortreckt,
Daer haer geen ander beelt of schoonheyt en bedeckt.
Wat heeft het doch daer by, het gene dat wy lesen
(1)
By Zeno, of den geest uyt Macedon geresen,
(2)
Of wiens geswinde tael was soeter dan het geen,
Dat op Hymettos berg de kleyne bien besteên.

(1)
(2)

Aristoteles.
Plato.
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Al is 't dat Socrates het sterven leert beminnen,
En met zijn soete tael betoovert onse sinnen;
En blyvend' altijt by de suyvre eerlickheyt,
Segt veel dat in Gods woort te voren was geseyt;
Gelijckerwijs den hont het speur van 't dier gaet soecken,
Loopt metten neus' in 't velt, en rieckt in alle hoecken:
Hy loopt en hy herloopt, hy draeyt, hy keert, hy sweeft,
Daer hem alleen de locht een ydel teecken geeft;
Hy roept, hy huylt, hy heft: gaet met zijn stem bewegen
De bosschen altemael en bergen wijt gelegen.
Terwyle schuylt het dier in eenig hol of leuck,
En geeft hem voor zijn deel niet anders als den reuck.
De rechte wijsheyt is in Iuda eerst gevonden,
En in Egipten voort van Babylon gesonden,
Heeft oock seer korts daerna Sicilien besocht,
En is van 't Griecksche volk t'Athenen ingebrocht:
Die wel uyt haer fonteyn veel water heeft genomen,
Maer niet soo onbevleckt en suyver is gekomen,
En vry van vuyligheyt, gelijck zy eerstmael quam
By Israëls geslacht het volck van Abraham.
Of als den Sone Gods van zynen Vader brachte,
En eerstmael heeft geleert het menschelick geslachte,
Gegrontvest het geloof; heescht dat dan vieriglick,
Denckt om dat komen sal, veracht het tydelick.
Bidt God oock menigmael dat hy u toch wilt geven
De liefde tot de deugt, en haet van een quaet leven;
De doot een Godloos hert met grooten schrik doorrijt,
En laet het noyt gerust, van vreese sijn bevrijt.
Waer dat zy staen of gaen sien voor haer oogen hangen
De fackels, en het vier, en vreeselicke slangen
Daer met Alecto dreygt: gevoelen groot gequel
En al dat lyden kan een booswicht in de hel.
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Onnooselheyt en deugt ontslaet de suyver herten
Van alderhanden ancxt, van droefheyt en van smerten.
Gelijk oock de Godin, die vol van swaerigheyt
Met hertelick berou om hare sonden schreyt.
Al is zy droef om sien, van ydereen versteken,
Kan nochtans boven al den schrik van sterven breken:
Jaegt alle sorgen wech en drijft s' uyt het gemoet,
Een vreugt sent in het hert, den hemel open doet.
Geluckig, die altijt by sich heeft dees Godinnen,
Druckt haer in zijn gemoet, en sluyt haer in zijn sinnen.
Ick bidd' u blijft by haer, met haer gedurig werckt,
Met haer uw' kloeck gemoet en all' uw' krachten sterckt.
Siet dat ghy niet en gaet dit groote werck vergeten
Door dranck, of lecker spijs, of liefde tot poëten,
Of door den soeten slaep, die in de nachten boeyt
Het lichaem en het hert van swarigheyt vermoeyt.
Dat selfs de wetenschap van borgerlicke wetten,
Door twist en door krackeel u niet en komt beletten:
Dat ghy oock niet te seer de medicyne mint
En daerdoor u vervremt van dit geselschap vint;
Een konst, die nu alleen wort om gewin gepresen,
Doch eerstmael uyt den geest van Phoebus selfs geresen,
Is 't waer dat Griecken schrijft, seer aerdig en beleeft
Dat ons haer weerdigheyt alsoo te kennen geeft.
Wacht oock van in de locht te seer u te verwerren,
En in des Hemels loop, met duysent twintig sterren,
Die vast en onberoert in d'hoogste ronden staen,
En seven, die beneên gestadig dolen gaen.
U goddelick gemoet moet hooger sijn gesonden,
Moet vliegen boven locht en 's werrelts leste ronden,
Is 't dat ghy 't leven wilt gans voelen eer ghy sterft,
En vliegen boven al, dat door de doot bederft.

Jacob van Zevecote, Gedichten

206
Leert oock niet door den dienst van koningen der eerden
Des eeuwig konincx dienst hier slappelick anveerden:
Laet varen al het geen daer men gevangen wert
Een slap en traeg gemoet, een neêrgebogen hert.
Stelt eersucht uyt den sin, leert gierigheyt versmaden,
Die aen het stof gehegt haer noyt en kan versaden:
Hoe seer heeft zy besmet de werrelt met fenijn!
Het herte dat zy raeckt moet toch bedorven sijn.
Gelijck het yser wert in eenen hoeck gesmeten,
Bedorven van den tijt, en van het roest geëten,
En komt niet meer te pas noch ackerman noch helt,
Onnut is tot den ploech, onnut is in het velt.
Ick maen u dan noch eens dat ghy wilt leeren dwingen
Uw hert van het gebruyck van schadelicke dingen,
Van sinnen afgekeert te maecken onberoert
't Gemoet, dat met het vlees geduerig oorlog voert.
Van als het vals serpent ons ouders heeft bedrogen,
En onder vuylen schrik onredelick gebogen:
Benydend' haer den hof daer zy gerust en bly
Van doot en van de vrees der selver waren vry:
Daer suchten vriendelick de koele-soete winden
Door het bedoude gras en loover-rijcke linden:
De aerde mette locht vermengden alle bey
Een reuck, een soeten reuck: het gantsche jaer was mey.
In 't midden van den hof quam een fonteyn uytbreken,
Die weerdig was by klaer cristael te sijn geleken;
Die uyt haer groote borst door al de velden sant
Rivieren tweemael twee, tot troost van al het lant.
Van hier uyt groene most met steentjens onderscheyden,
De beken door het velt haer silver water leyden,
En nooden met haer sacht en slaperig gedruys
Te rusten onder een beloovert en groen huys.

Jacob van Zevecote, Gedichten

207
Door wiens getempertheyt de fray begoten kanten
Nature ginck allom met jeugdig kruyt beplanten.
De locht die loecht haer toe, het aerderijck bedout,
De waterkanten groen, en het genoechlick wout.
De bloemen gans het lant met veel coleuren vulden;
En haer geschildert hooft met gout en silver hulden:
Daer waren bergskens steyl, en dalen nat en leck,
En nergens was van sanck van vogelen gebreck.
En zy van droefheyt vry, van sorgen niet gedrongen,
Of dansten tusschen 't gras, en in de velden sprongen,
Of by een klaer fonteyn vergaerden eenig dicht,
Tot dat de Son verdranck haer onbesweete licht.
Of gingen haer, verbaest van soo veel nieuwigheden,
In 's werrelts groot begin, en in Natuer besteden:
En sagen boven haer des hemels groote baen
Met oogen en met licht schoon afgeschoten staen.
Zy sagen dach voor dach de gulden Son gaen swieren
Soo groot als zy selfs is, verlichten alle dieren:
Zy sagen eerst van God de beesten voortgebracht,
En redenen van al doorsochten met andacht.
Het kooren uyt het lant noch ongebouwt gesproten
Wiert van den westen-wint met hemels sap begoten,
En levende geblas. Van selfs wiert uyt de locht
Een eeuwige rivier van honig voortgebrocht.
Men sag daer eenen bos met dicke boomen klemmen,
En bynaer aen de locht met hooge tacken swemmen:
In 't midden was geplant des levens schoon gewas,
Dat met zijn heylig sap sieckt' ende doot genas.
Men segt dat God alhier seer dickwils met zijn stralen
Haer beyde heeft bedeckt, zijn licht op haer doen dalen,
Met een onspreeckelick woort gegeven volle jeugt,
Gemengt met vroylickheyt en onbesmette vreugt.
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Gods Sone menigmael van 't hoogste van den hemel
Verschynende vol licht, en sonder wolck of schemel,
Met een grooten hoop van Engels nederquam,
En opwaerts wederom, als 't hem beliefde, klam.
Daer stont noch eenen boom gelaên met schoone vruchten,
De oorsaeck van ons quaet, de oorsaeck van ons suchten,
Daer log het hels serpent gedueriglick ontrent,
En hadde zynen steert daer viermael om gewent.
Hoeveel bedriegery heeft het gebruyckt en lagen
Om die verboden vrucht de mens te doen behagen:
Van doen is arbeyt eerst, te vooren onversocht,
Met wiecken nat van sweet in Adams huys gebrocht.
Van doen is vrees en schrick de menschen aengekomen,
En gans de werrelt is van sonden ingenomen,
Van sorgen, en van pijn; en uyt des sondens schoot
Is eerstmael voortgebracht de onbekende doot:
Die God des Vaders Soon in 't midden van der hellen
Heeft gaen met het serpent en met den duyvel vellen,
En treffelick vereert met vyants roof en buyt
Den hemel ingegaen met hemels bly geluyt.
Naer dese groote doot sijn Jonckmans voortgekomen
Seer heylig, vol geloofs, van God selfs ingenomen;
In 't minste niet vervaert van alderhande pijn,
Noch van de droeve doot en haren wreeden schijn.
Al quam de wreetheyt haer onmenschelick bespringen,
En wild' haer met geweld en duysent pynen dwingen,
Al wiert haer vlees gescheurt, gebroken al de leên
Het levend' ingewant met vlam en vier doorreên:
Soo krachtig een begeert om hell' en doot te winnen
Onstack haer vroom gemoet en vreeseloose sinnen,
Soo seer versochten zy stantvastig allegaêr
Den koninck voorgegaen terstont te volgen naer.
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Die hoewel hy nu sit in 's hemels gulden salen,
Nochtans van daer zijn kracht en mogentheyt doet dalen,
Vervolt het aerderijck, geeft aen zijn krygers moet
En haren swaren krijg met zyne macht versoet.
Gelijck een capiteyn zijn vaendel heeft gaen stellen
Op een verwonnen plaets, geeft moet aen zijn gesellen,
Gaet op het hoogste staen, onsteeckt zijn vrienden al
Te loopen naer den buyt, te klemmen op de wal,
Die dan niet aen en sien noch wapens nochte schichten,
Haer schouwers heel doorwont niet onder 't bloet en swichten,
Tot dat het leven kranck ten lesten haer verlaet,
En op 't verwonnen werck recht naer den hemel gaet.
Zy sagen dan alleen naer dat groot eeuwig leven,
En waren boven doot en sterflicheyt verheven,
Verwert in d'eeuwigheyt, aenschouden dach en nacht
Het leven, dat van haer geduerig wiert verwacht:
En lieten dickmael staen oock d'onverbonden banden,
Die t'samen man en wijf verbinden en verpanden;
De kinders, die tot troost van 't menschelick geslacht
Een yder huys opvoet, en hebben niet geacht.
Veel gingen in een bos of in de bergen schuylen
In 't heymelick gerust en in der dieren kuylen,
Ontloopend' het bedrog en ongenadigheyt,
Die van een groot tyran haer werden toebereyt.
Veel leefden onder d'aerd en in der dooden graven,
Die zy vast namen in, en hielden voor haer haven;
Versterckten haer gemoet, bereyden haren sin
Om bly en wel gerust de doot te laten in.
Veel leefden onder 't volck en d'onbesmette menschen,
En leerden daer de doot beminnen ende wenschen,
Bedwongen daer het vlees, beweenden haer misdaet,
Aensagen haren heer gehangen om haer quaet.
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En leerden soo van hier naer boven te gaen treden
Als of zy langen tijt daer hadden om gebeden,
Het sy de siele wiert met vreetheyt uytgejaegt,
Of dat zy wiert van God ontbonden en gedaegt.
Naer dat de doot selfs was van Godes Soon gesegent
Heeft Stephanus gesien met steenen dicht beregent
Den grooten Sone Gods, in 's hemels open baen
Sterck aen de rechter kant van zynen Vader staen:
Dit is den eersten helt, die eerstmael uyt de werrelt
Een kroone heeft gehaelt vergult en fray beperrelt,
Wiens naem met sterren selfs als borger gans gewis
Van 't hemels koninckrijck wel ingeschreven is.
Daer op sijn dicht gevolgt veel andre zyne voeten,
Gelijck een vlam, die gaet van selfs den hemel groeten,
Die een bekleeden berg met boomen heeft gevat,
Of door het duyster bos haer opent eenen pat,
Zy vliegt tot aen de locht, gaet tot de wolken klemmen,
En laet haer niet verslaen, en laet haer kracht niet temmen,
Al loopt het heele dorp met water naer den brant,
Zy blijft al even sterck, en wort gans niet vermant.
Van waer sijn aen dit volck gekomen dese krachten?
Van waer dit hoog gemoet en vierige gedachten?
Het leven te versmaen met al al zijn soetigheyt,
Te wenschen om de doot en al haer bitterheyt?
Alleen den Sone Gods, eerst door dien weg getrocken,
Heeft komen haer gemoet met hemels liefd' aenlocken,
Met onberoert geloof gewapent en voorsien,
Dat niet en acht de doot, en d'helle 't hooft kan bien.
Want eer den Sone Gods was hier by ons gekomen
En hadde van den mens de sonde wech genomen,
Gesuyvert, en gejont de werrelt zynen pant,
Met recht was over al de vrees des doots geplant.
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Niet anders sagen wy, van God verlaten weesen
Dan doots onsalig beelt vervaerlick ons aenreesen,
Met vreese hielt benout den droeven Acheron
De sielen onversocht van levens gouden Son.
Van dit ondraeglick pack, van dese swaer gewichten
Heeft Godes eenig kint de menschen gaen verlichten,
Heeft haer genomen af het ongenadig last
En aen het bloedig kruys gemaeckt ons schulden vast.
Gelijck of eenen helt, op zynen rug ginck dragen
Den hemel met zijn volck, als Atlas waer ontslagen,
Die krom is en vermoeyt, en soo de sterren al
Met ongemeene macht bevryen van den val.
Dat meer is, heeft gestelt sich onder onse wetten,
Heeft t'eenemael sich selfs daer onder komen setten:
Hy heeft gewaerdigt oock hier sterfelick te sijn
Om door zijn bitter doot te staecken onse pijn.
Om die in duysternis en in de helle saten
Vry van den droeven nacht en van de doot te laten:
Om datter wederom een volck mocht komen voort,
Met sonde niet gelaen, van vreese niet gestoort.
o Liefd'! o groote trouw! hy ligt hier op der eerden;
Den prins van hemelrijck komt gans ons vlees aenveerden,
Bekleet hem met ons kleet, gaet kruypen in ons slijck,
In alles, doch alleen in sonde niet gelijck.
Jae, die de groote locht en d'aerde met haer palen,
Soo wijt niet en begrijpt, laet op den schoot sich dalen,
En met den mont die stilt de zee, de wint verjaegt,
Deelt soentjens aen den hals en wangen van de Maegt;
Haer wangen, die de schaemt komt schilderen met stralen
Gelijck die van de ster, die ons de Son gaet halen,
Zy slaet haer oogskens neêr, verwondert en vervaert,
Als zy denckt om haer kint, en zynen hoogen aert,
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Want wie hadd' oyt gedacht dat ghy ons sout besoecken,
o Alderschoonste kint, in dees ellendig' hoecken?
Dat ghy u sout bekleên met sterffelicke leên,
Om naer de doot te gaen, en om die te betreên?
o Grooten Sone Gods, wat liefd' heeft u gedwongen,
Wat heftige begeert soo vieriglick gedrongen,
Den sterffelicken mens te halen uyt de doot,
Te dragen op den hals, te nemen in de schoot?
Om zynen wil te gaen in hollen ende gaten,
Besoeken het geslacht van God en mens verlaten?
Om zynen wil alleen, mijn schepper ende God,
Te kruypen onbekent uyt een ellendig kot?
Hebt ghy met veel verdriets, mijn trooster, mijn behouder,
Thien maenden in den buyck gequeelt van uwe moeder?
Daer naer voor my bebloet uw' kaecken, uwe mont,
Als ghy de swarte doot in eeuwigheyt verwont?
De harders komen eerst haer kleyne giften dragen,
Naer d'hutte niet bevrijt van rijm af noortsche vlagen,
Verwondert en verbaest, aensien met grooten lust
Dat in soo kleyn een krib den ganschen hemel rust.
Och! hadd' ick oock met u, ghy kinders, in die nachten,
De schapen daer ontrent geluckig mogen wachten,
En Lycidas geweest of Coridon zijn maet,
Ick hadde wel met u den soeten slaep versmaet.
Ick hadde dadelick ons altijt groen laurieren
Doen om en om de wieg van mynen koninck swieren,
Ick hadde mynen heer en grooten vorst geloont,
Den onverwinner groot van myne doot gekroont.
Al was schoon door de kouw het aertrijck toegesloten,
En het besneeude velt met bloemen niet begoten,
En dat men niet en sag de vyoletten bruyn,
Of ander bloemkens schoon, de kinders van den tuyn.

Jacob van Zevecote, Gedichten

213
Ick hadd' hem evenwel een honich-raet gaen sparen
Gelijck als in het bos de soete bien vergaren,
Ick hadde naer den stal geloopen heel gelaen
Met kasen ende wey, met soete melck en saen.
Ick hadde sekerlick een harders liet gaen leeren,
Met wilden boeren-sang de Maegt en 't kint vereeren;
Alexis waer niet eens in heel mijn liet genoemt,
Noch Galatea oock, die op haer schoonheyt roemt.
Doch al is 't dat ghy ligt gebreckig en ellendig,
Soo kennen haren God de sterren, die nootwendig
Hem aendoen alle eer: want noch de sober hut,
(Gelijck daer eenen boer den winter met afschut)
Noch armoed' en ons vlees, die hem wel bitter dringen,
En konnen Godes beelt versteken noch bedwingen,
Zijn groot' almachtigheyt, noch zyne majesteyt,
Die sich door al wat hy geschapen heeft, verspreyt.
Hier door soo komen aen de ver geseten wysen,
Aenbidden het groot kint, daer sterren om oprysen,
De Engelen niet min gaen danssen daer ontrent,
Den ganschen hemel daelt en zynen schepper kent.
Want al is 't dat ghy niet met schepenen ter syden
In een vergulden koets door Roomen en sult ryden,
En dat ghy niet en sult met wapens en gewelt
Bestormen gaen de steên, u toonen in het velt,
Den donder komt u toe, die aerd' en zee doet beven,
Ghy doet het blixems vier door heel de werrelt sweven:
De winden altemael staen onder uw' gebot,
Ghy laet se vliegen uyt, en sluy haer in haer kot
De schoone seven-ster, en met haer gulde hayren
De beiren allebey 's nachts uwe sael bewaren.
Orion met zijn gout en met zijn vierig sweert
Gaet onder als ghy wilt, staet op als ghy begeert.
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Doch daer ghy komen sult, de sieckten sullen 't weten,
De menschen laten vry, haer machten gaen vergeten,
En Pluto door u last, den droeven helschen Schout,
De sielen laten los, die hy gevangen hout.
U oock als ghy de doot en helle sult vernielen,
En klemmen in de locht op snel gevlerckte wielen,
Sal komen in 't gemoet des hemels borgery,
Die als ghy wiert geteelt u bleef geduerig by,
Daer sult ghy rontom u veel ongetelde scharen
In eenen oogenblick van Engels sien vergaren:
Die sullen u met vreugt en blijtschap, u alleen,
Tot aen de rechter hant van uwen vader leen.
Die sullen wederom in uw' geselschap komen,
Als ghy de werrelt sult met uwe macht doen schromen,
Als u geheyligt vlees, dat ghy van ons ontfinckt,
Op een klaer suyver wolck van alle volcken blinckt.
Als dan uw groot trompet in 't oosten en in 't westen
Sal met een straf geluyt uw' groot gebot uytbesten,
De doot sal sterven selfs, het graf sal openstaen,
En al het doode volck daer dadelick uytgaen.
Almachtig, weest gegroet, die ons 't verbeurde leven,
't Verloren Vaderlant, hebt met uw' doot gegeven:
Verwinder, weest gegroet, die sijnd' het leven quijt,
Weerom den derden dach gesont verresen sijt.
Terstont heeft alle dinck gevoelt de doot verslonden,
En onder uwen voet het hels serpent gebonden,
Dat eerst de wreede doot verloste van den bant,
En uyt den helschen kuyl aen gans de werrelt sant.
Hier door vergeten wy doots onverwonnen krachten,
Alleenelick de eeuw', die komen sal betrachten,
En als wy van den nacht des levens sijn bevrijt,
Ons' onbelette siel recht naer don hemel rijt.

Jacob van Zevecote, Gedichten

215

Oversettinge van de Grieksche veersen des auteurs, beginnende:
Τοια τα τοίνυν.
Dit dan om de vrees te dwingen,
En te sluyten uyt het hert,
Die Nature met doet bringen
Ider die geboren wert,
Heb ick al die sijn genegen
Om te leeren voorgeleyt:
Want hy vry wat heeft verkregen,
Die wel uyt het lichaem scheyt.
Het is veel te konnen dragen
Sonder droefheyt, sonder traen,
Dat men niet en kan verjagen,
Dat men niet en kan ontgaen.
Want al dat hier is in 't leven,
Rijck en bystier, out en jonck,
Moet sich door dien weg begeven,
Moet al leeren desen spronck.
Wat maer heeft gesien de stralen
Van de son en van zijn licht,
Moet de doot zijn schult betalen,
Is daer door aen 't graf verplicht.
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Niet en kan de leste wetten
Van den onbeweegden noot
Of bewegen of versetten,
Alles loopt hier naer de doot.
Al hadd' yemant overgoten
Gans zijn lichaem met metael,
Waer in een kasteel gesloten,
Gans van yser ende stael,
Al sat yemant by de Goden
In haer kercke wel behoet,
In haer heylig huys gevloden,
Daer men offerhande doet.
Daerom en wilt niet verflouwen,
o Mijn hert, door desen schrick,
Of u dragen als de vrouwen,
En selfs brengen in den strick.
Want die sonder vrees of klagen,
Sonder bloo van moet te staen,
Sonder naer de doot te vragen,
Door dit leven komt gegaen,
Is een schipper, die gaet varen
Vry van allen tegenspoet
Door de golven en de baren,
Voor de wint en voor de vloet.
Dese wil ick niet verachten,
Maer al 't ander dat men raet,
Kan ick niet een penninck achten,
Want geen wijsheyt aen en gaet.
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Belech van Leyden. Treurspel.
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Aen de onwinbaere Maegt van Leyden.
Die goet en vaderland en aengeboden staten,
Om God en om den naem van vryheyt heeft verlaten,
Went zich voor al lot U; U, groote Koningin
Van Nederlantsche trouw, neemt hy tot zijn begin.
Ontfangt dan vry dit werck, het welck tot uwer eeren
Geschreven, uwen naem en eere sal vermeeren.
En denckt, dat niemant meer de vryheyt en betracht
Als die den Spaignaert kent, en daerom hem veracht.
DANIEL HEINSIUS.
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Inhout.
Naer dat den heere graef Lodewijck van Nassou op de Mockerheyde gebleven,
ende den slag verloren was, heeft Don Lowijs De Requesens, gouverneur in de
Nederlanden van den spaenschen koninck gestelt, in het jaer 1574, in mey, door
den veltoversten Baldeus, met tien of elf duysent mannen, de stat van Leyden aen
alle kanten doen belegeren; die haer meer dan vier maenden soo nau bezet ende
besloten gehouden heeft, dat door den hongersnoot ende peste meer dan zes
duysent menschen ellendelick in de stat sijn gestorven; de andere niet min met
ongehoorde kloeckheyt haer stat ende vrydom tegen den tyran en zynen leger
bewarende. Den tijt is eenen van de leste dagen van september.

Persoonen.
DE VRYDOM.
REY VAN GEVLUCHTE UYT VLAENDEREN.
BALDEUS.
DEN HONGER.
REY VAN LEYTSCHE VROUWEN.
TWEE AFGEWEKEN BORGERS.
REY VAN LEYENAERS.
r

J VAN DER DOES.
BURGEMEESTER VAN DER WERF.
EENEN KLEYNHERTIGEN BORGER.
REY VAN LEYTSCHE VRIJSTERS.
DE GODDELICKE RECHTVEERDIGHEYT.
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Belech van Leyden. Treurspel.
Eerste geschiedenisse.
DEN VRYDOM.
O wonderbaren God, die uyt des hemels salen
Doet op 't misdadig volck uw' blixempylen dalen;
Die door een vaste wet van in 't begin gestelt,
Doet al dat adem heeft staen onder uw' gewelt.
Hoe seltsaem is uw kracht! hoe vremt sijn al uw' saecken!
Geen menschelick vernuft en kan daer toe geraecken:
Noyt geest en heeft so hooch zijn wieken konnen slaen
Dat hy uw' minste werck te vollen mocht verstaen.
Ghy sijt die wolken doet uyt zee en bergen klemmen
En voor uw' gouden sael vol duyster water swemmen;
Ghy doet de gulden son door twalef teykens gaen,
Ghy trekt de silvren maen haer wankel aenschijn aen.
De hemels die gy deelt in tien verscheyden ronden,
Sijn rontom 's werrelts spil gelyker-hant gewonden
In eenen dag en nacht, afmetende den tijt,
Die in vier deelen 't jaer door dese roering splijt.
De sterren die by nacht door 's hemels bane dwalen,
Vercieren uw paleys en konincklicke salen;
Uw' voet-bank is de maen, de son al is zy schoon
En is maer 't minste deel van uwen gouden troon.
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Uw' mogentheyt, uw' kracht en mach geen tong' uytspreken,
Geen macht, geen heerschappy en wert by u geleken;
Ghy doet al dat ghy wilt: is 't dat ghy maer en wenkt,
Uw' vrienden sijn gesterkt, uw' vyant is gekrenkt.
Ghy sijt dien grooten God, God van rechtveerdigheden,
Die voor u lieve volck soo dickwils hebt gestreden,
Soo dickwils 's vyants heyr gesmeten onder voet,
Dat sich versaden wou met Israëlis bloet.
Hoe lange sult ghy noch met ongewroken oogen
De spaensche tyranny en schellem-stucken doogen?
Hoe lange sult gy sien vernedert en benout
Die u voor haren God, ghy voor uw' kinders hout?
Hoe lange laet ghy toe, dat die voor hare wetten
En vryheyt van gemoet het lijf te pande setten,
Voor haer gedurich sien den bloedigen Maraen,
Met stroppen en met vier, om haer te moorden staen?
Van als den koninck eerst met droevige placcaten
Begonnen heeft zijn volk en landen te verwaten,
En tegen zynen plicht en konincklick verbant,
Gewasschen in ons bloet zijn ongenadig' hant,
En heeft men niet gesien in al dees Nederlanden
Dan perssen het gemoet met worgen en met branden:
Hoe menich duysent lien sijn tegen recht en eet
Van dit onmenschlick volck te vroeg ter doot geleet!
Margriete eerst gestijft door cardinael Granvelle,
Gesonden tot ons plaeg uyt 't diepste van de helle,
Heeft menig mens gedood, heeft menig uytgejaegt,
En zijn moordadig hert met ons verderf behaegt.
Wat hielp den grooten hoop van al die edelmannen,
Die voor het vaderlant te samen aengespannen,
Versochten sachter recht, betoonden dat dien vont
Geheelick tegen God en dese landen stont?

Jacob van Zevecote, Gedichten

223
Men sant haer weerom wech, mengaf haer schoone woorden;
Terwylen hiel niet op het branden en het moorden.
Wacht u van Spanjaerts, wacht; haer woorden sijn fenijn,
Haer sweeren is bedroch, haer lachen valschen schijn.
Gelijk als eenen wolf zijn snelheyt voelt vertragen
Door swacken ouderdom, en niet en kan meer jagen,
Souckt met beveynsde gunst de schapen te verraên,
Om op het onvoorsiens met haer sich te versaên;
Soo doet den Spaignaert ook: by dagen en by nachten
Voet hy met tyranny zijn schellemsche gedachten,
Het moorden is zijn vreucht; zijn duyvels wreet gemoet,
Wat dat hy segt of veynst, en haekt niet dan naer bloet:
Daer wert hy me gelaeft, daer gaet hy hem naer wennen
Eer dat zijn kintsche tong den drank kan onderkennen;
Dit is zijn eerste melk, ik houde voor gewis
Dat selfs zijn moeders borst niet dan vol bloet en is.
Noyt Nero was soo wreet, al heeft hy doen verbranden
De moedige princes van al des werrelts landen,
Noyt Phalaris soo straf, self Diocletiaen
En heeft noyt soo veel quaet als dit gespuys gedaen.
Toledons voesterkint, dat door zijn moorderyen
Heeft mogen zynen naem van sterflicheyt bevryen,
Dien bloedigen tyran, dien aller menschen haet,
Dien schrik van de natuer, dien voogt van alle quaet,
En was soo haest in 't lant met heyrkracht niet getreden,
Of heeft de moort begonst in dorpen en in steden;
Het uytgegoten bloet, dat lancxt de straten liep,
Voor Godes rechterstoel gedurich wrake riep.
Veel duysent sijn gedoot, veel duysent mosten vluchten,
En van haer goet berooft, in swaer ellenden suchten;
Hy bleef al even wreet, zijn onbeweeglick hert
Was harder dan een rots of eenig eyken bert.
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Den Geus straf, om dat hy van 't pausdom was geweken,
Den Roomschen, om dat hy niet had belet te preken:
Hy heeft hem selfs beromt (o wreetheyt noyt gehoort)
Dat achtien duysent lien zijn door zijn last vermoort.
Den bloetraet toegerust uyt twalef bittermannen,
Daer af den eersten was uyt 't spaensche rijk gebannen
Om dat van hem zijn nicht was met gewelt verkracht,
Had' over lijf en goet volkomelicke macht.
Noyt son en mocht so vroech haer gouden hooft ontdecken,
Of sag naer 't galgenvelt veel vrome sielen trecken;
Geen heer en was soo hoog, geen huys en was zoo groot
Dat niet gedreygt en wiert gedurich mette doot.
Den koninckx sone self, om dat hy scheen te trachten
Zijns vaders grammen moet een weynich te versachten,
Heeft in het vangenhuys ses maenden moeten sijn
Tot dat hy heeft de doot gedronken met fenijn.
Ghy, Batenburchsche blom, ghy vrome jongelingen,
Hebt uwe groene jeugt op 't bloet-tooneel sien bringen,
Met noch achtien daer by gedaeld van groote stam,
Die 't onrechtveerdig sweert het leven t'samen nam.
Wat heeftet Egmont ook in 't minste mogen baten
Dat hy de Fransche dwanck het Vlaemsche lant te laten?
Dat hy in 's konincx dienst het preken heeft belet?
Hy moet ook naer 't schavot, zijn hooft wert afgeset.
(1)
En ghy manhaftig helt , die twee en twintich jaren
Noyt in den Spaignaerts dienst uw' lijf hebt willen sparen,
Wert ook voor al u trou moordadelick onthooft.
Hoe beter waert geweest had ghy den Prins gelooft.
Noch was dit niet genoech, om dat de stomme steenen
Ook 's hertogs tyranny soun proeven en beweenen,

(1)

Grave van Hoorn.
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Is 't Kuylenburchsche hof te Brussel neêrgevelt,
Daer hy heeft een pilaer tot wreetheyts merck gestelt.
Wat heeft dien dollen hont, dien bloedigen verrader,
Dien overgeven beul en alle boosheyts vader,
Wat heeft hy tot verderf der landen niet gepeyst,
Als hy van al het goet den tienden penninck eyst?
Als hy voor vyand hout de landen, die haer wetten
En vryheyt tegen 't jok van sulke lasten setten?
Doch 't geven was een kleyn, waert dat zijn tyranny.
Het leven evenwel gelaten hadde vry.
In Hollant heeft zijn volk veel menschen vast gaen maken,
En met een lanksaem vier verbranden aen de staken;
Veel levende het vel gestroopt en afgedaen,
Dat gingen zy daer naer op hare trommels slaen.
Het machtig Rotterdam haer latende inkomen
Heeft stracx haer dobbel hert en schelmery vernomen
En Zutphen over haer sich wel met recht beklaegt
Daer menig vrome siel is in het ijs gejaegt.
Wat wil ick Naerden hier, wat wil ick Haerlem stellen?
Geen tong' en is genoech om al het quaet te tellen
Dat daer bedreven is, noyt eeuw' en heeft gesien
Soo grooten overdaet in eenig lant geschien.
Geen ouderdom soo swack, geen jonge teere jaren
En mochten van de doot yet vryen of bewaren.
De vrouwen wierden eerst geweldelick verkracht,
En naderhant met 't sweert moordadich omgebracht.
Dit is den spaenschen aert; zijn duivelsche gedachten
Niet anders dan naer bloet en tyrannye trachten,
Die als hy quaet kan doen yet goets van hem verwacht,
Is t'eenemael verdoolt en weert te sijn belacht.
Maraen kan wonder wel u alle goet toeseggen
Tot dat ghy eens het hooft hem in den schoot komt liggen,
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Dan toont hy wie hy is, het mommen is gedaen,
Dan sult ghy eerst hem sien als een verrader aen:
Dan sal hy synen voet op uwen necke setten,
De vryheyt is dan quijt, dan volgen nieuwe wetten,
Hier maekt men een kasteel, daer eenen nieuwen raet,
Tot dat hy meester wert van uwen ganschen staet.
En denckt niet dat ick lieg, doorsiet wel al zijn wercken
Ghy sult zijn dobbel hert aen alle kanten mercken.
Hy sweert u lijf en goet, en vrydom t'houden staen,
Maer onder desen eet soeckt hy u te verraên.
Soo veel als eenen vis den angel moet betrouwen,
Die met bedrieglick aes de visschers voor hem houwen,
Soo veel mach oock met recht 't vereenig Nederlant
Staen op des konincx woort en ongetrou verbant.
Het is nu 't spaens gebruyck, al dat zy yemant sweeren
Zy breken 't wederom soo haest als zy begeeren;
Zy houden voor een wet, dat nimmer koninck staet
Verbonden, oock door eet, aen zynen ondersaet.
Doch om dat schynen sou den eet niet overtreden,
Hy souckt licht uit den hoeck of d'een of d'ander reden,
Nu isser dit verraet, dan isser desen schijn,
Nu wilt hy soo of soo van 't lant versekert sijn.
Soo vallen zy in 't net, soo gaetet met de staten,
Die haer op spaensche gunst en valschen lach verlaten.
Den spaenschen koninck souckt te sijn volkomen Heer,
Die anders dencken kan en heeft geen sinnen meer.
Daerom mijn Leytsche stat, mijn voester, mijn vriendinne,
Die ick om uwe trou meer dan een ander minne,
Al sijt ghy nu benout, omringt aen elken kant,
En buygt niet onder 't jock uw vrye Vaderlant.
Al is uw' jammer groot en dat verscheyden plagen
Uw borgers dag voor dag naer 't droeve kerckhof jagen;
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Al is uw' vleys verteert, uw bier, en oock uw broot,
En dat den honger perst u metten lesten noot,
Al moet ghy over al de dorre wijngaert-blaren
Met stijfsel en met sout tot uwen kost vergaren,
En dat soo menig been van hont of kat geknaegt
Het onverdraeglick last van uwen noot verjaegt,
Al souckt ghy in den dreck verdroogde knolle schellen
Niet om u te versaên, maer wat te vreên te stellen,
Dat ghy uw honden eet, dat selve muys en rat
Meer uwen honger vreest dan een verwoede kat,
Blijft evenwel getrou; veel beter is 't te sterven,
Dan onder den Maraen zijn vry gemoet te derven.
Die langer leven wilt dan zynen vrydom leeft,
En heeft niet eens verdient dat hy het leven heeft.
Die onder den tyran als slaven konnen leven,
En sal ick noyt den naem van Batavieren geven.
Die in dit vrye lant op Spaignen is gesint,
Al is hy hier geteelt, is een onwettlick kint.
Zijn moeder moeste sijn een hoer, of zynen vader
Gekomen van een swijn of van een lants verrader,
Die liever niet en stort den lesten druppel bloet
Dan hy den vrydom siet gesmeten onder voet.
Den arent sal alleen het jonck voor wettlick kennen
Dat onbeschadig kan zijn oog naer Phoebus wennen;
Die yet van Spaignen hout, ick achte voor gewis
't Sy waer hy sy geteelt, dat hy een bastaert is.
Al schrijft Baldeus soet, ten sijn maer ydel dingen,
Hy souckt u in den strick bedriegelick te bringen,
Hy souckt alleen uw' schae en uyterste verdriet,
Al lacht hy met den mond, zijn mond en meynet niet.
Het is een out gebruyck van die de vogels vangen
Dat zy haer locken aen, met lieffelicke sangen.
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Den visscher die zijn aes op 't aldersoetste maeckt,
Gemeynelick veel eer tot zijn begeerte raeckt.
Is 't dat ghy gans zijn hert ter degen wilt doorgronden,
Het sal vol moordery en valscheyt sijn bevonden.
't Sy dat hy doet of spreeckt, dit is al zynen lust
Dat met uw' borgers bloet zijn dorst wert uytgeblust.
Siet Naerden den Maraen sich willich overgeven,
Stracx heeft hy daer zijn trou met vier en bloet beschreven;
Stracx heeft hy daer getoont, de ander tot een leer,
Dat die den Spaignaert dient, dient eenen valschen heer.
Een heer die goddeloos, meyneedig, onrechtveerdig
Breekt al dat hy belooft met dat is brekens weerdig
Om eenig groot profijt, of als ontsteken wert
Met vier van tyranny zijn ongenadig hert.
Den weerhaen die ghy siet met alle winden dryven,
Sal eer gedurich stil dan spaensche trouwe blyven.
Veel eer en sal het riet niet beven voor den wint,
Dan ghy in desen beul een vast geloove vint.
Dat hy u vrydom biet, dat hy u dien wilt sweeren,
Dat hy u al wilt doen wat dat ghy kont begeeren,
Is slechts verraders praet, gelooft my, lieve stat,
Dat ghy u overgaeft ghy waert een bloedig bat.
Van als den Spaignaert is in 't Nederlant gekomen
Heeft hy het lants verderf geheelick voorgenomen;
En op dat niemant dit een tyrannye nomt,
Schijn-heyligheyt zijn werk en moordery vermomt.
Wat den Toleetschen beul gedaen heeft in ons landen
Het moorden en het braên, het hangen en het branden
Was al des konincx sin; dat hy nu beter veynst,
Is slechts bedriegery, zijn hert niet beters peynst.
Gelijck die eenen hont verradelick wilt dooden,
Gaet tot een brocke broots d'onnoosel beeste nooden,
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En in zijn ander hant hout hy bedeckt den stock,
Daer hy hem me vermoort terwijl hy eet de brock:
Soo doet oock den Maraen, eyscht wat ghy kont gedencken,
Hy sal 't gewillichlick u sweeren ende schenken,
Ja, meer dan ghy versouckt; maer als gh'uw' poort ontsluyt
Dan is al zijn verbont met uwe vryheyt uyt,
Dan sult ghy eerstmael sien waer toe de Spaignaerts trachten,
Dan sult ghy tegen danck uw' vrouwen zien verkrachten,
Uw' dochters van haer eer berooven, en daer naer
Sien slepen lancxt de stat met haer ontvlochten hair.
Dan sullen zy met bloet uw' nette straten vlecken,
En uyt de moeders buyck onrype kinders trecken,
En braden aen een spit, of houdende by 't been
Verpletteren den kop aen eenen harden steen.
Geen vrou en sal haer man vermogen te begraven
Geworpen op de straet voor honden en voor raven,
En al dat deerlick is dat sult ghy onderstaen.
Wat dubt, ghy lieve stat? Zy hebben 't noch gedaen:
Ten waer geen nieu misdaet, zy hebben 't noch bedreven
Als Naerden met verbont haer over was gegeven.
Den bloedigen Maraen en spaert noch vrou, noch man,
Soo lang als hy aen haer zijn wreetheyt toonen kan.
Daerom siet wel voor u, en laet u niet bedriegen,
En laet door valsche gunst u niet in slape wiegen,
Toont uwen kloecken moet, ick hoop naer korten tijt
Sult ghy door Godes hant van Spaignen sijn bevrijt.
Laet vry Baldeus staen en al zijn lieflick spreken,
En hoort niet naer uw' volck dat u is afgeweken
En onder Spaignen staet; een die den vyant dient,
Al was hy 't van te voor, en is niet meer uw' vrient.
Die mette wolven woont leert mette wolven huylen;
Die mette Spaensche leeft en kan niet dan vervuylen
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En ergeren van aert, die haer is toegedaen
Al is hy van dit lant is in het hert Maraen.
Ja, meer moet yeder stat voor sulcke schelmen wachten,
Dan voor het vyants heyr en openbare krachten,
Zy sijn die aldermeest verheugen in ons bloet,
En veynsen dat zy ons toewenschen alle goet.
Betrout op uwen God, al komt hy u bedroeven
En uw' stantvastigheyt met sware plagen proeven,
Hy isset die geneest zijn kinders die hy slaet,
Hy isset die zijn volck noyt in den noot verlaet.
Hy sal ten lesten oock verhooren uw' gebeden,
En komen als een helt in 's vyants heir getreden
Ontsteken en vergramt, en met zijn sterke hant
Den swarten Spaenschen hoop verdryven uyt ons lant.
't En is niet mogelick dat zijn rechtveerdig' oogen
Soo lange souden 't quaet van 't Spaens gebroetsel doogen,
Den grooten overdaet en wreede tyranny
En sal hy ongestraft niet laten gaen voorby.
Al beyt hy dickwils lang, al heeft hy trage voeten
Hy sal noch evenwel dit boose volck ontmoeten,
Hy heeft alree begonst, hy heeft de roe ontdaen
Daer hy den Spaenschen pracht sal me doen onder gaen.
Van Alckmaer heeft hy haer met schand' en schae doen wijcken
En in de Zuyer-zee Bossu zijn seylen strijcken;
Geertruydenberg is oock den vrydom weêr gejont
Dat onder het gebiet van de Maranen stont.
Hy doet oock t' uwer hulp den prince van Oraignen
Bereyden eene vloot tot onderganck van Spaignen,
Blijft ghy slechts wel gemoet, verdraegt noch wat de pijn,
Ick hope dat het haest met u sal beter sijn.
Doch ghy almachtig God, die om ons groote sonden
Hebt over ons, uw volk, dit swaer verdriet gesonden,
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Die ons misdaden straft gelijck een vader doet,
Maer noyt van ons en scheyt uw' vaderlick gemoet.
Wy kennen onse schult, wy kennen ons misdaden,
De oorsaeck van ons pijn, de oorsaeck van ons quaden;
Wy hebben u gebot vertreden en veracht,
En onsen brooschen tijt in sonden doorgebracht.
Wy kennen 't, grooten God, uw' gramschap is rechtveerdig,
Wy sijn al dit verdriet en al dit jammer weerdig,
Maer ghy die u vermaeckt in een boetveerdig hert
Dat nedrig uytgestort voor uwe voeten wert,
Aensiet de plagen toch, die over ons gekomen
Soo menig duysent liên ons hebben afgenomen
En in het graf geleyt, aensiet den hongers noot,
Die elcken dag en nacht soo menig borger doot.
Ghy die van ons wilt sijn geheeten onsen Vader
Verdrijft van uwe stat den bloedigen verrader
Met al zijn wreet gespuys, toont dat hy qualick strijt,
Die winnen wilt het lant, dat van u wert bevrijt.
En laet niet ons gemoet, ons vryheyt, onse wallen,
Ons kinders, en ons huys in 's vyants handen vallen,
Op dat ghy niet en wert van den tyran bespot,
En dat hy niet en seg, waer is nu haren God?
En siet niet naer ons schult, en siet niet naer ons falen,
Want wilt ghy daer naer sien, wie sal de schult betalen?
Maer siet op Christi doot en uytgegoten bloet,
Dat met zijn kostlick nat ons vlecken al uytdoet.
Dit is al onsen troost, dit is al ons betrouwen,
Dit is daer wy ons hoop alleenelick op bouwen,
Wel wetende dat ghy noyt yemant en versmaet
Die op dien vasten pant sich t'eenemael verlaet.
Moordadigen tyran, het zal u dier opkomen
Dat ghy hebt tegen God de wapens aengenomen,
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Ghy sult noch uwen loon volkomelick ontfaên,
Van al dat ghy aen ons onbillick hebt gedaen.
Het rat van uw' fortuyn sal t' zyner tijt oock keeren
En u uw' bloedig hert en tyranny ontleeren,
Ghy sult noch sijn betaelt voor alle uw' bedroch.
Al toeft de straffe lang, zy komt in 't leste noch.
REY VAN GEVLUCHTE UYT VLAENDEREN.
Wat stat, wat velt, wat vremde lant
Wat bos of onbekenden kant
Sal ons een vaste wooning geven,
Daer wy verlost van moordery,
En van de Spaensche tyranny
Met ruste sullen mogen leven?
't Sy daer de son het dorre velt
Van d'Africaensche ryken quelt,
En voert haer peerden naest de landen,
Daer Pales noyt yet groens en vint,
Daer 't heete sant den koelen wint
Zijn sachte pennen doet verbranden.
't Sy daer den winter trager gaet;
Daer zelfs de zee geketent staet,
En eeuwichlick met ijs gebonden,
In 't ryke van den droeven nacht,
Daer Ceres noyt, noch Bacchus lacht,
Daer geen genuchten sijn gevonden.
Daer geenen Tytir schapen weyt
En 't ongenadig hert beschreyt
Van Galathea, zijn vriendinne,
Daer noyt het dertel lam en springt,
Daer noyt den nachtegael en singt,
Beklagende zijn oude minne.
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't Is eveneens waer dat wy gaen
Als wy den bloedigen Maraen
En al zijn tyranny ontloopen:
Als wy niet dag voor dag en sien
Soo veel onnoosel vrome liên
Verbranden of aen galgen knoopen.
Een deel in 't machtig Brittenlant
Sal aen den groenen Temschen kant
Zijn soete vader-stat vergeten.
Een deel sal by den Duytschen Rijn
Gerust en ongequollen sijn,
En van Maranen niet meer weten.
Och! Leytsche maegt; die nu benout
Den wreeden Spaenschen hoop aenschout
Sich rontom uwe mueren wenden,
Wert ghy verlost eens uyt den noot
In uwen alderliefsten schoot
Sal ick mijn levens tijt voleinden.
Ick sal de soete Vlaemsche locht,
Die my in 't leven heeft gebrocht,
En al mijn volck gewillich derven,
Voor u sal sijn het leste bloet,
Dat my bewaert en leven doet
Is 't dat ick mach uw borger sterven.
Ick sal uw' cijngels, die soo net
Met hooge boomen sijn beset
Daer ghy me trotst all'ander steden,
Ick sal de tuynen, die gelaên
Vol alderande vruchten staen
Gedurich dag voor dag betreden.
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Uw' huysen die soo schoone sijn,
De zoete Zijl, den trotsen Rijn,
En nimmermeer beslijckte straten
En sal ick noyt om pracht of gelt,
Of yet dat aertsche sielen quelt,
Soo lang mijn leven duert verlaten.
Och hope, die mijn herte voet,
En mijn benoude pijn versoet
Hoe vrees ick dat ghy vals sult wesen,
Hoe vrees ick dat die schoone stat
Verandert in een bloedig bat
Noyt mijn verdriet en sal genesen.
Baldeus heeft aen elcken kant
Zijn ongenadig volck geplant,
In twee-en-sestich sterke schansen,
Niet een en mach daer in of uyt,
Den vjant al de wegen sluyt
Met roers, met sweerden en met lansen.
De sterckten sijn de stat soo by
Dat de verkosen ruytery
Haer noyt en heeft te baet gekomen,
De dertig schuyten wel gelaên
Die uyt ter Goude sijn gegaen
Heeft haer de leytsmans slaep ontnomen.
Zy stryen metten lesten noot
Berooft van wijn, berooft van broot,
Den honger is in alle huysen;
Een yeder mach geduerich sien
Dat haer de alderrijckste liên
Versaên met katten ende muysen.
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De doot voegt oock haer kracht daer by,
Z'en laet noch mans, noch vrouwen vry,
Z'en weet noch goet, noch pracht te vieren,
Zy schiet in 't wilde sonder sien
Naer jonge volck, naer oude liên,
Naer ongespende teere dieren.
o Lieve stat, wanneer sal 't sijn
Dat ghy u sult verlost van pijn
Tot spijt van Spaignen weêr opsteken?
Dat ghy u over den Maraen,
Die sich wilt met u bloet versaên
Kloekmoedichlick sult mogen wreken?
Wanneer sal 't sijn dat ghy uw' hooft
Van alle ciersel nu berooft
Gerustelick sult mogen hullen?
Wanneer sal toch de blyde faem
Met uwen overwonnen naem
Al d'hoecken van de werrelt vullen?
Nu hoop ick eens, dan vrees ick weêr,
Mijn wanckel hert gaet op en neêr
't En kan in een gepeyns niet herden.
Och lieve stat, och, mocht ick sien
Den vyant van uw' mueren vliên,
En dat ghy mocht mijn voester werden!
Almachtig God, die alle dinck
Keert ende drayt met eenen winck,
God, vader der bermhertigheden,
Aenziet uw' volck, aensiet uw' stat,
Die op u heeft haer hoop gehat,
Die nu zoo zwaerlick wert bestreden.
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Den vyant dorstig naer het bloet,
Daer hy zijn wreeden lust me voet,
Proeft haer met valscheyt te bewegen;
Ontdekt, o heere, zynen gront;
Toont dat hy soet spreekt metten mont
Maer dat zijn herte strijt daer tegen.
Belettet zynen boozen raet,
Zijn tyrannyen en verraet,
En ongehoorde schellem-stucken:
En laet niet toe dat nu voortaen
Den ongenadigen Maraen
Zijn wreede daden meer gelucken.
En ghy, mijn alderliefste stat,
Al sijt ghy van ellenden mat,
En laet noch uwen moet niet sincken.
Den tijt sal komen noch hier naer
Dat ghy verlost van alle vaer
Met vreugt sult uwen druck gedincken.
Het Nederlant sal sijn te nou
Voor d'eere van uw vaste trou;
Daer Phaebus 's mergens komt geresen
En daer hy 's avonts slapen gaet
Sult ghy voor yeder volck en staet
Een voorbeelt van getrouwheyt wesen.
En hout van die belooften niet,
Die u den valschen Spaignaert biet
Om u in zijn gewelt te krygen,
Wilt ghy zijn vaste trou bespien?
Gaet Haerlem ende Naerden sien,
En Zutphen en sal 't oock niet swygen.
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Die op zijn trouwe stelt zijn hert
Verdient dat hy bedrogen wert,
En onder 't Spaensche jock gesmeten;
Want van te houden een verbont,
Dat namaels hem niet aen en stont
En heeft den Spaignaert noyt geweten.
Den Spaignaert volgt de Turcken naer,
Soo lange duert den eet by haer
Als zy profijt daer in sien steken.
Dit is alleen des konincx sin,
Al dat hy sweert is om gewin,
En om gewin mach hy 't oock breken.
Veel beter is 't den lesten man
Te wagen tegen den tyran,
En voor zijn vryheyt doot te vechten,
Dan het vervloeckte Spaensche jock
En onverdragelicken block
Aen onsen vryen hals te hechten.
Ick houde vast en voor gewis
Dat hy geen oprecht mens en is
Al schijnt hy 't mogelick te wesen,
Die niet veel liever eer en sterft
Dan hy den soeten vrydom derft,
Die hem natuer heeft aengewesen.
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Tweede geschiedenisse.
Eerste vertoog.
BALDEUS, KRIJGS-OVERSTEN VAN DEN SPAENSCHEN LEGER.
't Is nu de vierde maent, dat ick met soo veel krachten
En so veel strijtbaer volck besluit de Leytsche grachten:
De wegen sijn allom soo nauwe toegemaeckt
Dat al dien langen tijt geen broot in stat en raeckt.
Nog blyven sy verhart; wat baet mijn listig schryven?
Wat helpt al mijn verraet en al mijn loos bedryven?
Zy weten veel te wel dat onsen valschen schijn
Terstont verandert wert met dat wy meester sijn.
Zy sien dat van ons trou en honich-soete woorden
Niet anders voort en komt dan branden ende moorden,
Ontdeckt is onsen aert; onsloten onsen gront,
Zy weten dat ons hert spreeckt anders dan de mont:
Waer Haerlem noyt geweest, of Zutphen ofte Naerden,
Daer het moedwillig volck noch man, noch vrouwe spaerden.
Ik waer nu overlang in dees vervloeckte stat,
En mijn bloetdorstig hert, had zynen lust gehat.
Mijn sweert had overlang in 't bloet sich mogen wenden,
En van het teerste kint tot d'outste liên al schenden;
Niet een en waer ontvlucht: zy hadden nu haer bloet
Te samen afgespoelt in Acherontis vloet
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Den tragen tijt en wilt noch aen mijn hastig oogen,
Dit aengename werck en schouspel niet gedoogen,
Ick sie de stat is mijn, z' en kan my niet ontgaen,
Vervloeckten luyen tijt, wat sluyt ghy my de baen?
Zy moet doch evenwel haest mynen bloetdorst stelpen,
Noch menschelicke kracht, noch hel en kan haer helpen,
Zy moet met haer verderf doen dat een yeder ken
Dat ick van spaenschen stam recht afgekomen ben.
Zy sal haer borgers bloet sien loopen lancxt de straten,
Al datter leven heeft sal 't leven moeten laten,
Ja, selfs het minste kint, dat in de wiege leyt
Sal tuyge moeten sijn van mijn bloetdorstigheyt.
Geen vrouwen onverkracht, geen maegden ongeschonden
En sullen in 't besluit der mueren sijn gevonden,
Die sullen wy daer naer de borsten snyen af,
En geven haer den buyck der raven tot een graf.
Ick sal doen overal de teere kinders kelen,
Met 't afgesneden hooft gelijck met bollen spelen,
Ick sal den zwangren buyck der vrouwen open doen,
Met 't onvolmaeckte wicht mijn vremde lusten voen.
Al dat ick dencken kan sal ick aldaer bedryven,
Dat nimmer stoute pen te vollen en sal schryven.
De wreetheyt die oyt eeuw te voren heeft gesien
Sal dees verdomde stat sien in haer volck geschien.
Het is des konincx sin; hy wilt dat sijn soldaten
In heel het Nederlant niet ongeschent en laten;
Hy wilt dat al vergae, zijn dorst en zynen lust
Moet met het leste bloet van Neêrlant sijn geblust.
Al dat 't manhaftig hert van Alba heeft begonnen,
Moet door ons wijs beleyt geheel sijn afgesponnen,
Op eenen andren voet: hy droeg de wapens bloot,
En rechte allom op de teyckens van de doot.
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Gelijck een tigers dier sich niet en kan eer dwingen
Dan als 't niet meer en vint om om den hals te bringen,
Ja, selfs als al dat leeft moordadich is geschent,
Op steenen en op hout zijn droeve wreetheyt went;
Op diergelijcken voet heeft Alba sonder veynsen
Kloeckmoedich uytgevoert al dat hy konde peynsen:
Al dat in 't Neêrlant is, heeft met verdriet en pijn
Getuyge van zijn hert en vroomheyt moeten sijn.
Den koninck heeft belast ons met bedroch te decken,
En souckt met valschen schijn haer in het net te trecken,
Tot dat zy sijn verstrickt: dan staet het moorden vry,
Dan lossen wy den toom aen alle tyranny.
Gelijck den loosen vos, naer dat hy heeft verbeten
En eenig groot getal van hoenders opgeëten,
Is 't dat hy d'ander siet vervremt en meer vervaert
Deckt onder andren schijn zijn aengeboren aert:
Hy hout den adem in, zijn ongeroerde beenen
Sijn stijf en uytgestreckt; de hoenders die dan meenen
Dat hy gestorven is, verblijt en gans verheugt,
Gaen springen om zijn lijf, bedryven groote vreugt;
Doch hy verradelick lonckt toe met wacker ogen
Tot dat hy heeft een deel die naerder sijn, bedrogen,
Die vat hy met de muyl, soo lange ligt hy stil
Tot dat hy heeft de proy geheel tot zynen wil;
Soo is het Spaens gebruyck: 't en wilde niet gelucken
Dat Alba t'eenemael de landen sou verdrucken,
Veel steden vielen af, hy wiert allom versaeckt
Om dat hy van het lant een bloet-bat had gemaeckt.
Den koninck die dit wist heeft stracx hem weêr doen komen,
En eenen andren weg tot 's lants verderf genomen:
Hy wilt aen yegelick vergeven zijn misdaet,
Mits dat hy onder hem voortaen gewillich staet.
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Dit is den rechten vont. Ick ken de Nederlanden,
Met kracht en wint m'er niet, daer hoeven gouden banden;
't Sijn boeyen van metael, maer overdeckt met sy,
Daer 't Neêrlant me moet sijn gebracht in slaverny.
Als zy gewonnen sijn, dan sullen sy aenschouwen
Dat noch verbont, noch eet ons kan verbonden houwen,
Want dat men 't haer vergeeft en is maer eenen schijn,
Die maer soo lange duert tot dat wy meester sijn.
Dan sal den Spaignaert eerst zijn moedig hert ontdecken,
En onder zijn gebiet doen buygen alle necken;
Dan sal 't geoorloft sijn met lang gewenste bloet
Te wasschen onse hant, versaden onsen moet.
En ghy, vervloeckte stat, stat die nu soo veel weken,
Omringelt van mijn volck, noch derft uw' hooft opsteken,
Stat, die in spijt van God, van hemel en van hel,
Sult buygen uwen kop haest onder mijn bevel,
Ick sweere dat ick sal een bloet-bat van u maecken,
En in al uw' verderf mijn edel hert vermaecken,
Niet een soo swacken man, niet een soo teeren kint,
Dat met het Spaensche sweert niet werden sal verslint.
Uw' waters altemael en lustige rivieren,
Die als het silver nu door uwe straten swieren,
Sult ghy bloetverwig sien; met ingeworpen liên
Begeer ick haren loop en snelheyt te verbiên.
Uw' borgers sullen selfs allom veel galgen rechten,
Daer ick haer naderhant sal t'samen aen doen hechten;
Uw' dochters geschoffiert, uw' vrouwen al verkracht,
Die sullen met het sweert of strop sijn omgebracht.
Het spijt my dat den noot uw' borgers soo vermindert,
Het waer my meerder vreugt liet hy haer onverhindert,
En t'eenemael gesont, tot dat ick selve quam,
En uyt haer heete borst het levend' herte nam.
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Wat helpet dat een stat sal vallen in mijn handen,
Daer ick soo luttel volck kan worgen of verbranden?
Een oprecht Spaens gemoet en kan niet sijn te vreên
Als yemant door de doot zijn wreetheyt is ontreên.
Dit is al mijn vermaeck, dat ick mach vry bevelen
Te hangen en te slaen, te branden en te kelen,
En self daer by te sijn. Die sachter is van moet
En kan niet sijn geteelt uyt oprecht Spaignaerts bloet.
Den Spaignaert laet de rest van 't volk bermhertig wesen,
Hy wilt door moordery en wreetheyt sijn gepresen,
Dit is al zynen lof. Die meer yet in hem prijst,
Met logens en gevley zijn dommigheyt bewijst.
Gelijck als eenen beir een doot mens heeft gevonden,
Bedroeft sich dat hy self hem niet en heeft verslonden;
Soo doet den Spaignaert oock. Het meeste dat hem quelt
Is dat hy niet den beul van yder is gestelt.
Ick sweere by den stoel des konincx en zijn leven,
Dat ick veel liever sou den adem stracx begeven,
Dan berremhertig sijn: den soeten moordens lust
Wert heeter dag voor dag, en kan niet sijn geblust.
Dat sult ghy, trage stat, eer langen tijt getuygen,
Als ick het leste bloet sal uyt uw' borsten suygen;
En denckt om geen genae, het is met u gedaen;
Niet een van al uw' volck en sal de doot ontgaen.
Ick sal de honden self en katten doen ontlyven,
Die u den hongersnoot sal laten overblyven;
Soo haest als ghy mijn volck op uwe mueren siet,
En denckt dan om uw' goet en om uw' leven niet.
Ghy hoopt noch te ontgaen; ghy denckt dat u Oraignen,
Met zijn bereyde vloot, kan vryen tegen Spaignen,
Maer al u hoop is valsch; geen kracht en is soo groot,
Die u verlossen kan uyt desen swaren noot.
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Waert dat ghy wiecken hadt, ick sou u raên te vliegen,
En als het duyster is, mijn wachten te bedriegen;
Soo quaemt ghy moglick vry, 't is nu verloren pijn:
Wat dat ghy proeft of doet, ghy moet een bloet-bat sijn.
Doch op dat ick wat eer mach aen het bloet geraecken,
Daer ick my meer en meer voel dag voor dag naer haecken,
Wil ick door eenen brief de stat weêr biên genaed,
Door haer verloopen volck dat onder my nu staet.
Is 't dat zy daer naer hoort, en in gespreck wilt treden,
Wat dat zy van my wilt, ick ben daer me te vreden,
Ick latet alles toe, tot dat ick binnen kom,
Dan keer ick mijn verbont en mijn beloften om.

Tweede vertoog.
DEN HONGER.
Gesonden uyt het diepst van Phlegetontis poelen,
Kom ick het Leytsche volck mijn bitter jock doen voelen,
Tot hulpe van Maraen; geen quaet en is in d'hel,
Dat willich niet en stelt sich onder zijn bevel.
Ick, pest en tyranny, sijn dragers van zijn vanen,
Waer dat hy henen treckt, 't sy daer de Indianen
De avont-sonne vliên, 't sy daer het Nederlant
De Spaensche trou beklaegt en konincklick verbant.
Vervloeckte Leytsche stat, hoe sult ghy u bedroeven,
Als ghy het groot gewelt van al mijn kracht sult proeven!
't En is noch niet genoech dat geenen wijn of broot
Van uwe borgers weert de schichten van de doot;
Ick sal u leeren rau het peerde-vlees verslinden,
En eenen nieuwen smaeck in peere-blaren vinden;
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De dorre koole blaên geworpen in den dreck,
Sult ghy weêr raepen uyt om t'helpen uw gebreck.
Is 't dat ghy wilt een peer of eenen appel bancken,
Ick wil dat ghy betaelt voor yeder stuck twee blancken;
Siet, als ghy soeckt een ey, dat gh'eenen stuyver vint;
Of wilt ghy soete melck, vier stuyvers voor een pint.
Een vierendeel bisquyts moet 's daegs een kraem vrou helpen,
Niet meer en jon ick haer om haren noot te stelpen;
Door water met asijn of alssem toebereyt,
Moet uwen tragen dorst te neder sijn geleyt.
De sterfte, die by my voegt al haer droeve krachten,
Sal daglicx meer en meer uw' borgery versmachten,
En dryven naer het graf; geen huys en sal van my
Sich houden onbesocht en van de lyken vry.
Bloetdorstigen Maraen, ghy sult die my doet leven,
Die my in 't Nederlant hebt heerschappy gegeven,
Eer dat den Batavier uw' wreetheyt heeft geproeft,
En heeft sich Hollant noyt om mynen wil bedroeft.
Aldaer sich het gewelt van Spaignen komt vertoonen,
En sal ick, noch de pest de landen nooyt verschoonen.
Den Spaignaert is de roe daer Gods rechtveerde hant
De sonden mede straft van een misdadig lant.
Dit weet den Indiaen, die zoo veel duysent sielen
Heeft slaven sien gemaeckt of mette doot vernielen;
Dit weet het Nederlant, daer 't onbermhertig sweert
Van menig vromen man het leven heeft geweert.
Dit proeft ghy, Leytsche stat. Terwylen dat uw' wallen
In zijn moordadig hant noch niet en sijn gevallen,
En dat ghy, onvoorsien van krijgsvolck, soo veel tijt
U met uw' eygen macht van zijn gewelt bevrijt,
Heeft hy de pest en my tot uw' verderf doen komen,
Die hebben u alree soo menig mens genomen,
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En nemen dag voor dag, voorboden van het quaet,
Dat als gh' u overgeeft, u te verwachten staet.
Dan sal hy altemael de borgers, die wy sparen,
In d'een of d'ander kerck te samen doen vergaren,
En doon op eenen dag; het uytgegoten bloet
Sat maecken door de stat een deerelicke vloet.
Soo sallet met u gaen, dit sal Baldei sinnen,
Soo kan Maraen het lant volkomelick verwinnen.
Als hy 't al heeft vermoort dat tegen hem sich stelt,
Dan is hy eerst gerust, dan staeckt hy zijn gewelt.
REY VAN LEYTSCHE VROUWEN.
Den nacht heeft haren plicht voldaen:
De kleyn vergulde Goden,
Die lancxt des hemels stille baen
De Maen ten danse noden,
Door Phoebi hooft van glans berooft,
Sijn uyt 't gesicht gevloden.
Den ouden tragen Wagenaer
Bedeckt met swarte kleeren
Den wagen, die hy 't gansche jaer
Moet boven d'aerde keeren,
's Nachts kamenier verdooft haer vier
Om haren broeder t'eeren.
De morgen-sonne siende 't quaet
Van Hesperi tyrannen,
Op purper-roode peerden gaet,
Die schaemt' heeft ingespannen,
En toont den vloet van 't Neêrlants bloet
Aen vrouwen ende mannen.
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Den dag ontdeckt de schae en pijn,
Die Leyden heeft geleden,
Van als het helder sonneschijn
Ons gistren was ontreden;
Niet een mans huys is vry van kruys,
Het wert al swaer bestreden.
Wy sijn beset aen elcken kant,
Men kan ons niet gerieven;
De duyfkens die vrou Venus sant
Om Dousa te believen,
In dese pijn ons boden sijn
En dragers van de brieven.
De menschen door des hongers noot
Ellendelick beswyken,
En door gebreck van bier en broot,
Naer 't droeve kerchof wyken;
Niet eenen dag sich toonen mag
Die niet en telt veel lyken.
De kinders aen haer moeders borst
En vinden niet te suygen,
En vinden niet daer haren dorst
Zich onder kan gebuygen,
En met gevley en met geschrey
Haer droef gebreck betuygen.
Wat wilje, wichten, dat wy doen
Om t'houden u in 't leven?
Wy konnen u niet langer voên,
Wy konnen u niet geven,
Dat ghy begeert is uytgeteert,
Ons melck is onderbleven.
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Den honger heeft het leste sog
Verdroogt en ons ontnomen,
Dat de nature voor u noch
Ded' in ons borsten komen;
Alleen de doot kan uwen noot
Voleinden en betomen.
Ach! soete wichten, die mijn hert
Doet daglicx meer bedroeven
Dan al de pijn en al de smert,
Die Spaignen ons doet proeven;
Och! waer mijn bloet als melck soo goet,
Gh' en sout niet lang behoeven!
Ick soude met mijn vrome hant
Mijn borst in stucken scheuren,
En perssen bloet uyt 't ingewant
Om u niet te sien treuren.
Ick waer te vreên naer 't graf te treên,
Mocht u slechts troost gebeuren.
Ghy sout te minsten uyt het voên
De spaensche wreetheyt leeren,
En niet, gelijck veel sullen doen,
Uw herte tot hem keeren,
Die hem gevoet met Neêrlants bloet
Als lants verraders eeren.
Waer 't dat ick wiste, lieve kint,
Dat ghy sout heên of morgen
Noch werden der Maranen vrint,
En zynen dienst besorgen,
Met dese hant sou ick voor 't lant
U dadelick verworgen.
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Veel liever sou ick u vermoort
Sien in uw' kintsche dagen,
Dan dat ons lant oyt waer gehoort
Uw' schellem-stuck beklagen;
't Is een verraêr en moordenaer,
Die 't Spaensche jock kan dragen.
Des Spaignaerts onbermhertig' hant
Souckt alle dinck te schenden,
Men siet er niet dan moort en brant,
Daer zy haer wapens wenden:
Haer raserny en tyranny
Hout ons in des' ellenden.
De vrouwen, die voor 't Maren-gat,
Met oorlof van de Heeren,
Getrocken waren uyt de stat,
Sijn naeckt en sonder kleeren
Van dit gespuys gejaegt naer huys,
Gedwongen weêr te keeren.
Den honger is in stat geraeckt,
Die menig hert doet breken;
Veel hebben bier noch broot gesmaeckt
In zeven volle weken:
Men kan de liên allomme sien
Door groot gebreck besweken.
Die eertijts plachten of pertrijs
Of schapen-vleys te eten,
Nu geen vermaeckelicker spijs
Dan peerden-darmen weten,
En met dun bier een penninck dier,
Of water, wijn vergeten.
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Geen hont en is van sterven vry,
Men eet allom de katten,
Den honger blust zijn rasery
Met muysen en met ratten;
In desen noot sijn bier en broot
De aldermeeste schatten.
Wat helpen nu den ryken man
Zijn gelt en al zijn erven?
Als hy geen eten krygen kan,
Moet hy van honger sterven;
Het waer hem soet nu al zijn goet
Voor luttel broot te derven.
De borgery, door 's hongers pijn
Berooft van alle krachten,
Kan qualick sterck genoeg nu sijn
Om gae te slaen haer wachten:
Het krancke been kan qualick leên
De mans tot op de grachten.
Men siet 'er kruypen als een beest
En als een worme vroeten,
Alleen onwinbaer metten geest,
Op handen en op voeten,
Als zy de stat, moe ende mat,
Geduerich waken moeten.
De doot vervolcht ons even straf
En komt het volck vernielen,
Zy heeft gesonden naer het graf
Meer dan ses duysent sielen:
't Sy jonck, 't sy out, elck is benout
Voor Charons droeve kielen.
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Veel kleyne kinders uytgevast,
Veel ongespeende wichten,
In 's levens dageraet verrast,
Beproeven Clothons schichten:
Noch broot noch wijn in stat en sijn,
Om haer wat te verlichten.
Hoe dickwils heeft een huys getelt
Dry of vier lyken t'samen,
Die van de sieckte ongequelt,
Haer ruste 's avonts namen,
Die onderbracht op eenen nacht,
Noyt voor den dag en quamen.
Het bedde dat des avonts laet
Dry levend' heeft ontfangen,
En kan, eer dat de sonne opstaet,
Niet eene dickwils langen:
Den slaep die noyt en wert verstroyt,
Hout al haer leên bevangen.
Men kan hier dag voor dag gesien
Dat dragers van de lyken,
Begeven van haer swacke knien,
Daer onder doot beswyken,
En met de geen daer zy me treên
Het selve graf verryken.
De borgers dickwils op de wacht
Haer vrome siel uytgieten,
Of vinden t'huys haer vrou versmacht,
Die zy gesont daer lieten,
Of in den wint haer teere kint
Den lesten adem schieten.
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Hoe menig moeder die op straet
Haer 't leven voelt ontvlieden,
De kleyne schaepkens niet en laet,
Maer schijnt se noch te bieden
De drooge borst tot haren dorst,
Of haer mocht troost geschieden.
Hoe menig afgestorven wicht,
Soo yeder kan getuygen,
Noch aen zijn moeders borsten ligt
En schijnt die noch te suygen:
Zy, doot en stijf, schijnt noch haer lijf
Naer 't kint te willen buygen.
Ick acht dat niemants tyranny
Soo veel heeft toegenomen,
Ten zy dat hy een Spaignaert sy,
Of van haer bloet gekomen,
Dat zijn droef hert beweegt met smert,
Hier niet en soude schromen.
o Stat, die in mijn herte staet,
Stat, puyck van alle steden,
Waer is nu al uw' out cieraet?
Waer is den glans ontreden,
Daer om te voor gans Neêrlant door
Uw' hooft wiert aengebeden?
Waer is uw' neering altegaer?
Waer sijn uw' draperyen?
Die nu wel drymael hondert jaer
Doen uwen name ryen
Daer vroeg of laet de sonne gaet
Des hemels-baen doorsnyen.
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Waer is uw' kloecke borgery?
Waer sijn uw' strijtbaer helden?
Die boven alle slaverny
Haer vrye voeten stelden,
Als uwen naem en groote faem
De Roomsche kinders spelden.
Ghy hebt de Oostenrijcksche macht
Verdreven van uw' wallen,
En Montfoort heeft voor niet getracht
Uw' vesten t'overvallen,
En Casen-broot verjaegt, gedoot,
Mocht op u niet met allen.
Doe hebt gy gans ons lant bevrijt
Van brant en moorderyen,
En selfs den onbeleefden nijt
Uw' vroomheyt doen belyen;
Och! dat ghy mocht van Spaignaerts tocht
Ons wederom bevryen.
Is 't dat den goeden hemel wilt
Ons soo geluckig maecken,
Dat ghy ons dient tot eenen schilt
Om 't Spaens gewelt te staecken,
En dat het lant door uwe hant
Tot vryheyt mach geraecken:
Wy sullen onsen blooten kop
Vercieren met veel blomen,
En setten eenen hoet daer op
Als 't jock is afgenomen,
Tot merck dat wy alleen door dy
Tot vryheyt sijn gekomen.
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De onverganckelicke faem
En sal u noyt vergeten,
Uw' kloeck gemoet en uwen naem
Sal heel de werrelt weten,
Ghy sult genomt sijn en beromt
By d'eeuwige poëten.
Maer, lacen! al mijn hoop is kranck,
Ghy sijt te nau omringelt,
Den Spaignaert hout u veel te lanck
Met soo veel volck becingelt,
De straffe doot en hongersnoot
Te seer uw' borgers bingelt.
Doch, lieve voester, wacht u wel
U onder 't juck te setten,
Moordadig is het Spaensch bevel,
Tyrannig al zijn wetten,
Denkt dat hy penst, denckt dat hy wenst
Geheel u te verpletten.
Hy souckt op d'een of d'ander voet
Te wreken zynen toren,
Hy souckt in uw' onnoosel bloet
's Lants vrydom te versmoren,
Eer hy u sloot, heeft hy uw' doot
En uw' verderf gesworen.
Veel beter is 't voor onsen staet
Een vrome doot te werven,
Dan door des Spaignaerts wreet verraet
Te slaven of te sterven.
Die voor het lant breekt levens bant,
En sal noyt 't leven derven.
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Derde geschiedenisse.
TWEE AFGEWEKEN SPAENSGESINDE BORGERS.
DEN EERSTEN.

Van als ons Vaderstat den koninck is ontvallen,
En dat de Spaensche macht besluyt de Leytsche wallen,
En heb ick dach en nacht noyt elders naer getracht
Dan om de stat te sien weêr onder 't jock gebracht.
Die eens heeft zynen moet soo verre neêrgesmeten,
Dat hy om eer of goet zijn vryheyt kan vergeten,
En onder 't Spaensche jock zijn neck gewillich set,
Souckt d'ander oock by hem te trecken in het net.
Den koninck wilt dat ick de borgers sou bedriegen,
En vele van zijn trou en zijn genade liegen,
Daer toch niet af en is; al daer hy winnen kan,
Met kracht of met verbont, men spaert 'er vrou noch man.
Ick weet dat hy niet eer zijn gramschap en sal koelen
Dan als zijn bloedig sweert de minste wichten voelen;
Den moort-dorst die hem quelt, en kan niet sijn geboet
Dan met het lants verderf en met 't onnoosel bloet.
Zijn konincklicke tong heeft smaeck daer in gevonden
Van eer hy Alba heeft uyt Spaignen hier gesonden,
Den lust groeyt meer en meer: al daer hy nu naer haeckt,
Is bloet van 't Nederlant, dat hem soo soete smaeckt.
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Men siet niet licht den hont, die eens heeft mogen stryken
Zijn tonge door het bloet, van 't lieve voetsel wyken.
Den koninck en sal noyt versachten oock zijn hert,
Dan als 't met menschen bloet geheel versadigt wert.
Niet eer en sal zijn sweert sijn in de schey gesteken,
Dan als hy yemant meer en vint om hem te wreken;
Hoe vrees ick als het volck van 't Neêrlant is vergaen,
Dat ick noch sal van hem verraders loon ontfaên.
Ick vrees dat hy my sal doen hangen ofte kelen,
En met zijn bloedig sweert in mynen necke spelen;
Al schijnt hy vrient te sijn, 'k en ben niet sonder vaer,
Zijn hert is veel te vals, zijn trou te wanckelbaer.
Als hy maer slechts en droomt dat hy moet yemant moorden,
Hy sent terstont den beul met degen en met koorden,
En doet hem nemen wech, 't sy man, 't sy vrouw, 't sy maegt,
Hy helpet al van kant, want hem alsoo behaegt.
Gelijck den vogelaer, die vogels souckt te vangen,
Set een of twee in 't net, die met haer soete sangen
Aenlocken al de rest, en met gemaeckten schijn
Beveynsen dat zy bly en in genuchten sijn.
Hy ligt terwyle stil bedeckt met groene blaren
Tot dat hy eenen hoop van vogels siet vergaren,
Verleyt door dit gesanck, die treckt hy over 't hooft
Verradelick het net, en stracx het leven rooft.
Soo doet hy dag voor dag: soo lang als 't wilt gelucken,
Souckt-hy door valschen sanck de andre te verdrucken:
Als 't vangen is gedaen, den vogel die de rest
Verrade, wert van hem geëten op het lest.
Dit is het Spaens gebruyck; zy weten dat ons landen
Haer kennen veel te wel uyt 't moorden en uyt 't branden,
Zy trecken op haer sy een overloopers hert,
Dat eenen maeckelaer van hare boosheyt wert.
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Zy hebben my belast bedriegelick te schryven,
Dat aen de borgers goet en leven vry sou blyven,
Maer 't is verradery; ick ken den Spaenschen aert,
Niet eenen in de stat en salder sijn gespaert.
Wie heeft er oyt gesien een luypaert sonder vlecken?
Of eenen swarten moor een heel wit vel aentrecken?
Noyt sonder bloet en lest den Spaignaert zynen dorst,
Hy heeft de tyranny gesogen uyt de borst.
Ick sweere by de locht en by de helder stralen,
Die van de gouden son op deze werrelt dalen,
Ick sweere by de hel, die eerst heeft voortgebracht
Tot Nederlants verderf dit ongetrou geslacht,
Waert dat ick ware vry, of dat ick mochte breken
Het jock, daer ick den hals heb willich in gesteken;
Ick en sou nimmermeer op haer beloften staen.
Den Spaenschen eet, is aes om yemant te verraên.
't Is eenen korten tijt dat ick met haer verkeere,
Maer in dien korten tijt ick wonder dingen leere:
Die door verradery of moort wilt sijn beromt,
En hoeft niet dan dat hy by Spaignaerts scholen komt.
Daer is de eerste les, met God en eet te gecken,
En tot zijn eygen baet al de beloften trecken:
Niet eens te sijn beweegt al moet m'onnoosel liên
Verbrant, gebraên, onthooft of opgehangen sien.
Schijn-heylig voor het volck en yvrig sich te toonen,
En onder desen schijn geen menschen te verschoonen;
Doch geenen andren God te bidden aen in 't stil
Dan eygenbaet en vreugt en 's konincx wreeden wil.
Wraekgierigheyt allom en hoerery te plegen,
Met vuyle schelmery besmetten alle wegen,
Geen eerelicke vrou, geen maegt te laten vry,
Misbruycken al dat leeft tot vremde fieltery.
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Des' oogen weten veel: ick hebbe konnen mercken,
In dit ongoddlick volck afgrijsselicke wercken,
Mijn hayren rysen op, mijn herte schrickt en springt,
Als sich den overdaet in mijn gedachten dringt.
Al dat Natura schromt en is haer niet verboden,
De ingeboren schaemt' is uyt haer hert gevloden,
My dunckt dat z' onder beelt van menschelicken schijn
De beesten meer gelijck dan ander menschen sijn.
Met desen wreeden hoop moet ick mijn leven wagen,
Volbrengen haren last, en doen haer welbehagen;
Ick moet, door haer bevel, weêr nemen in de hant
De pen, om te verraên mijn edel Vaderlant.
DEN TWEEDEN.

Wat schuylt 'er mijn gesel? hoe staet ghy soo ontsteken?
Wat druck of gramschap komt u uytter oogen breken?
Hoe sijt ghy soo ontstelt? uw brandende gesicht
Veel meer dan een forneys of eenen oven licht.
DEN EERSTEN.

Baldeus wilt dat ick naer Leyen weêr sou schryven,
En is 't dat moglick is, de stat in 't nette dryven.
DEN TWEEDEN.

Wat swaerheyt is daer in?
DEN EERSTEN.

Ick ben het schryven moe,
Ick heb genoech gedaen, dat hy 't voort selve doe.
DEN TWEEDEN.

Bedenckt u, niet te prat; 't en sijn geen kleyne saecken,
Is 't dat wy tot de stat met schryven konnen raecken,
Dan sal den koninck ons met ampten daer voorsien.
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DEN EERSTEN.

Maer eerst door ons verraet vermoorden soo veel liên.
DEN TWEEDEN.

Wat vragen wy daer naer? ick mach seer licht gedoogen
De borgers altemael verbranden of verdroogen,
Als 't slechts met my wel gaet; al wiert mijn eygen kint
Of vader ofte broêr met 't Spaensche sweert verslint.
DEN EERSTEN.

Verrader!
DEN TWEEDEN.

Om profijt.
DEN EERSTEN.

Meyneedig!
DEN TWEEDEN.

Dat 's te spotten.
Sijt ghy noch in 't getal van die verdwaelde sotten,
Die houden yet van God of van gesworen eet?
Al spreeckt ghy soo, ick denck dat ghy wel beter weet.
Die met de Spaignaerts heeft verkeert een luttel dagen,
Kan licht die sotte vrees geheel uyt 't herte jagen;
Den eet is maer een stroy; de dwase hout hy vast,
Maer een die wyser is seer luttel daer op past.
DEN EERSTEN.

't En waer niet mogelick dat ick noch soude schryven,
En tot mijn stats verderf een lants verrader blyven:
Sal ick de borgery, die niet en heeft misdaen,
Met valscheyt en bedroch moordadelick verraên?
Sal ick een bloet-bat sien de stat, die my gegeven
Den eersten adem heeft, en opgevoet mijn leven?
't En is mijn meening niet mijn handen te bebloên.
DEN TWEEDEN.

Loopt, blooden schelme, loopt, ick sal het selve doen.
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DEN EERSTEN.

Hoe wijckt hy soo van my? hoe moet het herte woelen
Van die haer gans geneygt tot tyrannye voelen!
Geen tiger is soo wreet, geen wolf soo onbeleeft
Als die den Spaenschen aert gans ingedroncken heeft.
Den plicht, daer hy me is aen 't Vaderlant gebonden,
Wert uyt de borst geruckt; de schrickelickste sonden,
Die yemant dencken kan, daer selfs de duyster hel
Haer voor verschricken sou, en hout hy maer voor spel.
Zijn onbermhertig hert en is niet om versachten,
Vol wreetheyt en vol bloet sijn alle zijn gedachten,
Is vyant van het goet, verheugt hem in het quaet,
Zijn duivels boos gemoet verblijt sich in verraet.
Waer't dat de doot oock mocht de duyvelen vernielen,
De hel waer licht voorsien met Spaens-gesinde sielen;
Die eenen Spaignaert is, of op zijn wyse leeft,
Is 't wreetste dier dat oyt natuer gewonnen heeft.
REY VAN LEYENAERS.
Hoe sot was Adam en zijn wijf,
Die door haer ongetrou bedrijf
Vertreden Gods geboden,
Die tegen zijn gestelde wet
Eerst hebben hare siel besmet
Met fruyt aen haer verboden!
Doe heeft de ongenadig' hel,
Door het rechtveerdig Gods bevel,
Op ons geslacht gesonden
Al 't quaet en allen tegenspoet,
Dat in Cocyti droeven vloet
Te vooren was gebonden.
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Doe wiert des levens korten rey
Besproeyt met tranen en geschrey
En met verdriet begonnen;
Van doe heeft Clotho yeders draet
Beswaert met alderhande quaet,
Met droefheyt afgesponnen!
Doe heeft Fortunae wanckel rat
Volkomen heerschappy gevat,
En onder haer doen buygen
De vryers en die 't swacker jaer,
Het hooft besneeut met winters hair,
En kinders die nog suygen.
De oorlog' en den hongers noot,
De onverboedelicke doot,
Sijn overal gekomen:
Den tweedracht, die soo menig lant
Gestelt heeft onder 's vyants hant,
Heeft kracht hier uyt genomen.
't En was voor Leyden niet genoech,
Dat haer gebreck en pest ontdroeg
Soo menig duysent sielen;
Den oproer en oneenigheyt
De borgers van elcandren scheyt
En souckt haer te vernielen.
o Grooten God, die ons verdriet
Met uw' almachtig' oogen siet,
Hoe lange sult ghy lyden
Dat dag voor dag een nieuwe plaeg
Uw' troosteloose borgers jaeg
En swaerlick kom bestryden!
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Dry hondert't sy door Spaens verraet,
't Sy moê van stats benouden staet,
Te samen aengespannen,
Die hebben van de Heeren broot
Versocht, of middels voor den noot,
Door vijftien van haer mannen.
Een van die sitten in de wet,
Door dit oproerig volck verset,
Heeft dwaeslick durven seggen
Dat hy geen oorsaeck wilde sijn
Dat yemants door des hongers pijn
Het leven soud' afleggen.
Kleynhertig mens! wert sulck een woort
Van eenen Batavier gehoort?
Van een die is geboren
Om onder zynen vryen voet,
Te buygen den vervloeckten moet
Van de Maraensche Moren?
Duynckt u dan soeter dat het sweert
Het leven van de borgers weert
En niemant en kom sparen,
Dan dat zy kloeck en sonder schrik
Tot 's levens lesten oogenblick
Haer vaderstat bewaren?
Den Spaignaert is te wel bekent,
Hoe licht dat hy zijn trouwe schent,
En sal noyt sijn vergeten;
Soo lang als Haerlem wesen sal
En Naerden niet en komt tot val,
Sal Hollant van hem weten.
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Gelooft den wanckelbaren wint,
Gelooft een ongestadig kint,
Gelooft Neptuni baren,
Gelooft het ijs, gelooft de maen;
Maer wacht u op de liên te staen,
Die noyt getrou en waren.
Zy hebben uyt haer moeders borst,
Versadende den eersten dorst,
Meyneedigheyt gesogen;
Daer door is menig edel lant
Van volck berooft, verwoest, verbrant,
En onder 't jock gebogen.
De sneeu sal sonder kouwe sijn,
Den somer sonder sonne-schijn,
De wolcken sonder dryven,
De hooge duynen sonder sant,
De heete vlamme sonder brant,
Eer Spaensche trou sal blyven.
Die op Maraensche rust betrout,
Al is 't dat namaels hem berout,
En moet sich niet beklagen;
Want die eerst zynen aert kan sien
En niet en wilt zijn boosheyt vliên,
Verdient zijn straf te dragen.
Die voor den wolf ontsluyt zijn poort,
Al wert hy stracx van hem vermoort,
Zijn doot is niet te achten;
Hy bringt zijn selven in 't verdriet
Als hy het wreede beest in liet,
Wat mocht hy min verwachten?
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Daer eens den Spaignaert in geraeckt,
Is 't dat hy 't al tot schande maeckt
En doet zijn wreetheyt dragen,
't En is niet vremt, 't is zynen aert,
Noyt yemant wiert van hem gespaert,
Die hy naer 't graf mocht jagen.
Als dan den Spaignaert wert gevoet
Niet anders dan met Neêrlants bloet,
En als wy moeten sterven;
't Is beter dat de doot ons vry,
En boven alle slaverny,
Het leven dwingt te derven.
Doch, Van der Does en Van der Werf,
Behoeft de stat voor het verderf,
Dat haer de Spaignaerts dreygen,
Daer toe den ongetrouwen hoop
Van borgers, die den eet te koop
Den vyant veylen, neygen.
Toont dat ghy Batavieren sijt,
Hout ons van 't Spaensche jock bevrijt,
Maeckt dat w' in ruste leven;
Maeckt dat wy u van lauwer-blaên,
Die noyt en sullen drooge staen,
Een kroone mogen geven.
Maeckt dat de noyt vergaende Faem
Doet spellen uwen grooten naem,
In al des werrelts hoecken,
Getuyge dat wy door uw' daet,
Vry van gewelt en van verraet,
Het Spaensche jock vervloecken.
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Vierde geschiedenisse.
JONCKHEER VAN DER DOES, EENEN KLEYNHERTIGEN, BORGEMEESTER VAN DER
WERF.
VAN DER DOE.

De schippers, die op zee besprongen van de winden
Haer in den lesten noot van te verdrincken vinden,
Sijn altijt op haer hoê, 't sy dat den dag opklemt,
't Sy dat den droeven nacht met duyster peerden swemt.
Dit is ons ampt geweest van als wy sijn besloten,
Van als den swarten hoop ons vryheyt heeft beschoten:
Tot noch toe met Gods hulp en heeft Maraens gewelt
Niet zynen dorst te vreên met borgers bloet gestelt.
Zijn kracht en doet niet op, wat dat hy heeft begonnen
Met openbaer gewelt, wy blyven onverwonnen,
Wy stellen noch ons hert en onbeweegden voet
Ver boven al zijn macht en zynen hoogen moet.
Genoech heeft hy beproeft, hy weet dat Batavieren
Niet dan met Spaignaerts bloet besproeyen haer laurieren;
Hy weet dat met zijn schaê zijn krachteloose macht
Soo dickwils op ons hooft heeft lauwer-blaên gebracht.
't Gewelt is hem misluckt; hy komt met loose streken
Ons proeven te verraên en in het juck te steken,
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Den tweedracht, die de stat oproerichlick verdeelt,
Is uyt zijn vals geschrijf en zijn verraet geteelt.
Al daer Maraen met kracht niet wel en kan toe raecken,
Daer soeckt hy met bedroch sich meester af te maecken,
Daer vecht hy met verraet; al daer den Spaignaert siet
Dat 't roer hem niet en helpt, hy met pistolen schiet.
Ick houde voor gewis dat veel van die ons quellen
En ons benoude stat in meerder vreese stellen,
Door tweedracht ende twist, sijn uytgekocht met gelt,
Dat willich den Maraen aen de verraders telt.
Waer dienen anders toe de onbesuyste woorden,
Die wy voor Bronckhorsts doot noyt in de stat en hoorden?
Zy seggen dat haer tong', te vooren vast gemaeckt,
Nu uyt den Lombaert is gelost en vry geraekt.
Zy seggen dat die niet op Spaignen en betrouwen,
En van 't meyneedig hert des konincx luttel houwen,
Sijn dieven van het lant, en vreesen veel te seer
Daer voor gestraft te sijn wiert eens den koninck Heer.
Een vrouw heeft ons ontdekt, afgryselick' aenslagen,
By haer tot ons verderf besloten en verdragen,
't Is, Mannen, meer dan tijt dat daer in wert voorsien,
Eer dat wy meerder quaet en boosheyt sien geschiên.
KLEYNHERTIGEN.

Mijnheer heeft wel geseyt: maer als wy konnen mercken
Des vyants leger-kracht sich dagelicx verstercken,
En onsen kleynen hoop gedurich nemen af,
En voeren dag voor dag veel borgers naer het graf;
My duynckt dat beter waer, behoudens goet en leven,
Zijn stat en heerschappy den koninck weêr te geven:
Wy hebben lang genoech berooft van wijn en broot,
Gespertelt tegen 't jock, gevochten metten noot.
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VAN DER DOES.

Is 't moglick, blooden mens, dat ick u soo hoor spreken?
Dat in een Batavier soo kleyn gedachten steken?
Den Spaignaert in de stat te laten, en te sien
Dat hy vermoorden sou soo veel onnoosel liên?
KLEYNHERTIGEN.

Den honger en de pest sal al de borgers schenden.
VAN DER DOES.

Is 't beter dan met 't sweert of vier het leven enden?
KLEYNHERTIGEN.

Al datter is geschiet, is nu den koninck leet.
VAN DER DOES.

En denckt dat nimmermeer, den koninck is te wreet.
Ghy sult eer sien den wolf het moorden sich afwennen,
Dan ghy den koninck siet van tyranny hem spennen.
Die mette tigers woont en niet en wert verslint,
Mach hopen dat men gunst oock in Maranen vint.
Dat nu Baldeus veynst en veel ons wilt beloven,
Is maer verraders werck, hy souckt ons te verdoven.
Al daer den Spaignaert wint, en spaert hy vrou noch man;
Alleene laet hy vry daer hy niet aen en kan.
Is 't dat ghy schielick siet de sonne klaerder blicken,
Denct datter haest een wolck haer licht sal doen versticken,
Wacht regen en tempeest: is 't dat den Spaignaert lacht,
Denckt dat hy niet en heeft dan moorden in 't gedacht.
KLEYNHERTIGEN.

Den honger en de pest sijn al te droeve plagen.
VAN DER DOES.

Noch droever is het jock van Spaignen te verdragen.
KLEYNHERTIGEN.

Die leyden ons gewis naer Charons swarten boot.
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VAN DER DOES.

Al daer den Spaignaert komt, daer werdet al gedoot.
KLEYNHERTIGEN.

Baldei soeten aert daer u is af geschreven,
Kan ons bedruckte stat een beter hope geven.
VAN DER DOES.

Hoe dat Baldeus meer hout zynen aert beveynst,
Hoe dat hy meer om moort en schellem-stucken peynst.
KLEYNHERTIGEN.

Met al te groote vrees kan yemant sich beschaden.
VAN DER DOES.

Met al te grooten hoop kan yemant sich verraden.
't Is beter dat de noot ons met vryaerde deckt,
Dan ons verslaefde siel Maraen uyt 't lichaem treckt.
KLEYNHERTIGEN.

Nochtans sou 't beter sijn des konincx gunst te kiesen
Dan door den hongersnoot het leven te verliesen;
Wie is 't die niet op hoop veel liever en wilt staen
Dan sonder eenig' hoop soo deerlick te vergaen?
VAN DER WERF.

Ick weet den eet daer ick aen 't lant me ben verbonden,
Die noyt door Godes hulp van my sal sijn geschonden,
Soo lang als in mijn lijf noch is een druppel bloet,
En sal ick onder 't jock niet buygen mynen moet.
Den honger en de pest sal my het leven rooven
Eer ick de valsche trouw' van Spaignen sal gelooven;
Soo lang als God my helpt daer alle goet afdaelt,
En sal geen mensche sien dat oyt mijn trouwe faelt.
Is 't dat 't benoude volck heeft in mijn doot behagen,
Ick ben seer wel te vreên dat zy mijn siel uytjagen,
Op d'een of d'ander voet; ick ben seer wel te vreên
Dat zy versaden haer met mijn gekapte leên.
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Mijn saecken sijn al goet, noyt tijt en sal getuygen
Dat ick heb onder vrees of ontrou moeten buygen;
Het is al eveneens als ick doch sterven moet,
Of vrient of vyant is die storten wilt mijn bloet.
VAN DER DOES.

Oprechten Batavier, ghy en gelijcke mannen,
Bevryen onsen staet van bloedige tyrannen;
Soo lang de Leytsche stat soo kloecke borgers baert,
En moet zy nimmermeer voor Spaignen sijn vervaert.
Ghy toont dat ghy recht sijt van 't vaderlant een vader
En eenen voogt van 't volck, dat tegen den verrader
Wert door uw' trou bewaert; ghy toont uw' edel hert,
Dat met het Spaensche gout noyt uytgekocht en wert.
Bloetdorstigen Maraen, wat sluyt ghy onse muren?
Soo lang ons leven duert sal onse trouwe duren;
Ghy spot en segt dat wy met honden ons versaên:
't Is beter dat te doen dan onder u te staen.
Ons en ontbreect noch niet, gh' hoort peerden ende koeyen,
Die wy noch in de stat tot onsen nootdruft voeyen;
Den goedertieren God, die spijst al datter leeft,
Al isset slecht en kleyn, ons noodig voetsel geeft.
Als door den tragen noot den kost is onderbleven,
Sal ons noch spijs genoech den slincken arme geven;
Den rechten sal terwijl verdryven van de wal
Den bloedigen tyran met zijn verraders al.
Is 't dat dan God ons noch rechtveerdig wilt kastyen,
En van uw' tyranny de borgers niet bevryen,
Wy sullen evenwel ons altijt houden vry,
En buygen nimmermeer ons onder slaverny.
Wy sullen heel de stat self met het vier verslinden
Om dat ghy nimmer daer een rustplaets in sout vinden;
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Wy sullen onvervaert uyt onse mueren treên,
En sterven in den strijt gelijck de Machabeên.
Wy sullen voor ons doot noch menich duysent schenden,
En naer de duyster hel veel Spaensche sielen senden;
Den minsten van den hoop, die uyt de stat sal gaen,
Sal hem met Spaignaerts bloet, eer dat hy valt, versaên.
't Is beter voor 't gemoet en voor het lant te sterven,
Dan vrydom van gemoet en van het lant te derven.
't Is beter uyt het licht al vechtende te vliên,
Dan jammer aen zijn volck en heylichdom te sien.
REY VAN LEYTSCHE VRIJSTERS.
Van als den Spaignaert ons benout,
En zijn verwoede beulen hout
Rontom de stat van Leyen,
En heeft noyt son of wanckel maen
Soo vroech of laet de locht doorgaen,
Die niet en sag ons schreyen.
Den klaren dag, den stillen nacht,
Die ander menschen druck versacht,
Kan onse droefheyt tuygen:
Het bedde daer de soete rust
Ons sorgen eertijts heeft geblust,
Moet nu ons tranen suygen.
Ons treurig hooft blijft ongehult,
Geen strick noch gout de vlechten vult
Van ons bekreten hairen:
Al onse vreugden bennen uyt,
Den vyant de genuchten sluyt,
Die ons soo soete waren.
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't En is ons niet geoorloofd meer
Te maecken eenen frayen keer
Rontom de groene tuynen,
Of daer den Rhijn zijn klare vloet,
Versmacht van 't sant, verliesen moet,
Te Catwijck in de duynen.
Hoe dickwils hebben wy in 't sant,
Of aen de naestgelegen strant,
Met vryers vrijsters t'samen,
Nu in de zee ons lijf bespoelt,
Dan in het duyn gedanst, gewoelt,
Als wy by een daer quamen.
Hoe dickwils gingen wy op 't velt,
Van geen Maranen noch gequelt,
Om soeten room te eten!
Hoe dickwils hebben wy in 't gras,
Dat by de Mair soo groene was,
Gesprongen en geseten!
Of daer de Zyle met den Rhijn
By Leyderdorp vereenigt sijn
En korts daer naer weêr scheyen,
Gaen soucken klavers met vier blaên,
En van de blomkens die daer staen
Een tuylken toe-bereyen.
Hoe dickwils heeft de schoone Vliet
Gehoort van ons een lustig liet,
Of kruyt sien t'samen binden,
En onder ons genuchelick,
Door eenen vast gevlochten strick,
Een trouwe vryer vinden!
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Ons vreugt en blijtschap is gevlucht;
De Doelen sijn al ons genucht,
De boomen, die verheven
Ver boven al de huysen staen,
Die moeten met haer groene blaên
Alleene troost ons geven.
Den Burch, het outste werck van 't lant,
Daer menig fruytboom is geplant,
En mag ons niet vermaecken:
Wat souden wy van 't hoogste sien
Dan rontom stat veel wreede liên,
Die naer het moorden haecken?
De weyen, die met jeuchdig gras
En groen genuchelick gewas,
Haer plachten te vertoogen,
Bedorven door het Spaens gespuys,
Sijn voor ons hert een bitter kruys,
Sijn droefheyt voor ons oogen.
Geluckig die van 't Spaens gewelt
En moorderyen ongequelt,
Zijn leven mach voleinden!
Geluckig die sich houden mag
Daer niemant oyt Maraen en sag
Zijn soete vryheyt schenden!
't Sy dat hy in het Noorden leeft,
Daer noyt de sonne kracht en heeft
Op de bevrosen velden,
Daer 't jaer is eenen dag en nacht,
Daer de Nassousche straet verwacht
De Bataviersche helden.
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't Sy dat hy in het Suyen woont,
Daer Phoebus al zijn krachten toont
En doet de menschen branden,
Daer nimmermeer den koelen wint,
Die uyt 't Noort-Oosten eerst begint,
Bevriesen doet de stranden.
't Sy dat hy leeft daer 't eerstmael daegt,
Of daer de sonne slapen jaegt
Haer afgemende peerden;
Daer namaels oock matroos sal gaen,
Om te doen proeven den Maraen
Zijn noyt gekroockte sweerden.
Dat hy te recht zijn leven lanck
De gunstige fortuyn bedanck,
Dat hy hem wacht van klagen,
Is 't dat hy slechts mach wesen vry
Van de Maraensche tyranny
En listige aenslagen.
Ick sou by wolven liever sijn,
Of by een wilt onstuymig swijn,
Of by verwoede slangen,
Dan by het volck dat niet en deugt,
Dat hem alleenelick verheugt
In 't branden en in 't hangen.
Dat wreeder dan een tigers dier
Het menschen bloet acht niet een sier,
En hem dan eerst kan temmen,
Als in een jammerlicke vloet
Van uytgestort onnoosel bloet
Haer bitter hert mach swemmen.
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Och! God die ons soo straf beproeft,
Soo nau beset, soo seer bedroeft,
Wanneer sal 't beter wesen?
Wanneer sult ghy de Leytsche stat,
Van honger en ellenden mat,
Vertroosten en genesen?
Staet op, staet op, jalousen God,
Maeckt dat ghy niet en wert bespot
Van die u niet en vieren;
Doet den Maraen van Leyden vliên,
Maeckt dat wy hier niet meer en sien
Zijn bloedige banieren.
Ghy sijt alleen ons toeverlaet;
Is 't dat Ghy ons gebet versmaet,
Waer sullen wy ons wenden?
Och! Heere komt, en laet niet toe
Dat ons den Spaignaert leet aendoe,
En laet uw volck niet schenden.
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Vijfste geschiedenisse.
DE GODDELICKE RECHTVEERDIGHEYT.
Bloetdorstigen Maraen, die met uw' wreede tochten
Soo lang het Nederlant moordadich hebt bevochten,
Daer ghy in korten tijt meer boosheyt hebt begaen
Dan immermeer Tyran hier voortijts heeft gedaen:
Hout op, het is genoech, het heeft den Heer verdroten
Te sien door uw' bedrijf het lant met vier begoten;
Het jammerlick geschrey van het onnoosel bloet
Heeft zynen stoel geraeckt, ontsteken zynen moet.
Al sluyt ghy over al soo nau de Leytsche wallen,
De stat en sal nochtans niet in uw' handen vallen;
God staet de borgers voor: al sijnder veel gedoot
En naer het graf geleyt door pest of hongers noot;
Hy hout de reste vry; hy heeft om hare sonden
Een vaderlicke straf vier maenden haer gesonden,
Nu sal hy wederom bermhertig haer aensien,
En doen den swarten hoop van hare muren vliên.
Neptunus, door zijn last doorbrekende de dyken,
Sal het verraders heir doen voor de baren wyken,
God sal den stercken wint doen waeyen uyt 't Noordwest
Tot dat den hoogen vloet den Spaignaert heeft vernest.
Hoe sal Baldei hert met zijn verraders schromen
Als hy op 't drooge velt de volle zee ziet komen,
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Als hem 't manhaftig volck dat Zeelant heeft geteelt
Uyt al de schansen jaegt, en soo veel Spaignaerts keelt.
Gelijck den blooden haes die hoort de trompe blasen,
En by zijn legerplaets de keffend' honden rasen,
Begeeft sich op de vlucht, en t'eenemael vervaert,
Siet dickwils voor hem toe, siet dickwils achterwaert;
Soo sal 't den Spaignaert gaen, met dat hy sal sien varen
Boysot met 't Zeeusche volck door d'ingebrochte baren,
Zijn schansen sal hy stracx en tenten laten staen,
En nemen 't hasevel, om te ontvluchten, aen.
Het sal oock wesen tijt; al die niet snel en loopen
Sal de gewisse doot haer traegheyt doen bekoopen
En senden naer de hel: den onverwonnen Zeeu
Sal al dat Spaignen raeckt vernielen als een leeu.
Hy sal haer swarte borst oprucken met zijn handen,
En haer verraders hert verscheuren met de tanden,
Hy sal sich met haer vleys en met haer bloet versaên,
Gelijck hier den tyran te voren heeft gedaen.
En ghy, benoude stat, sult naer seer luttel dagen,
Met lang gewenste spijs, den hongers noot verjagen.
Ghy sult voor uw verdriet, gebreck en trage pijn,
Van 't Spaensche jock verlost, begaeft met vryheyd sijn.
Uw noyt volpresen eer sal van de Faem beschreven,
In haer onsterflick boeck, in alle landen leven;
Daer Phoebus 's morgens rijst, en daer hy 's avonds daelt,
Sal uwen grooten naem en vroomheyt sijn verhaelt.
Den Spaignaert die maer eens sal Leyden hooren nomen,
Sal beven in zijn hert, sal vreesen ende schromen;
Soo lang zijn swarte siel van 't lichaem niet en scheyt,
Sal hy ghedachtig sijn dat hy u heeft beleyt.
Ja, Phoebus om voor heel de werrelt te betoonen,
Dat hy u boven al wilt vieren en verschoonen,
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Sal menig hoogen geest, en menig kloeck verstant
Doen, om by u te sijn, versmaên zijn vaderlant.
Die sullen op de wieck van noyt vergaende boecken,
Doen vliegen uwen naem door al de werrelts hoecken,
Die sullen, als den tijt heeft alles doen vergaen,
Getuygen even kloeck van uwe daden staen.
Ghy sult in uwen schoot haer mildelick opvoeden,
En tegen het gewelt van de verraders hoeden;
Zy sullen u weêrom voor 't voetsel dat gh' haer geeft,
Bevryen van de doot, en maecken dat ghy leeft.
Soo sal altijt den naem van Leyden sijn gepresen,
Soo lang als in de locht noch wolcken sullen wesen;
Soo sal 't vereenigt lant belyden t'allen tijt
Dat haer de Leytsche trou van Spaignen heeft bevrijt.
Marane, maeckt u wech, vergeefs wilt ghy noch wachten,
De onverwonne stat en sult ghy noyt verkrachten
Noch buygen onder 't jock. De Leytsche borgery
Is nergens toe geteelt dan om te wesen vry.

Jacob van Zevecote, Gedichten

279

Ontset van Leyden.
Bly-eindich spel.
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Eerenfeste, achtbare, wyse ende seer voorsienige Heeren,
r
M Willem Bontius, Schout,
r
M Jacob van Brouchove,
Huyg Pietersen Coediick,
Daniel Simonse van Alphen,
r
M Gerrit Lantschot, Burgemeester,
ende
r
M Jan Wevelinckhove, Raet ende Pensionaris van de Doorluchtige
ende wijt vermaerde stat Leyden.
Myn Heeren,
Het is nu eenige jaren geleden dat ick het beleg van UE. vermaerde stat beschreven
hebbe, ende door den druck een yder gemeen gemaeckt. Niet dat ick oyt hebbe
gedacht, ofte soo veel my laten duncken, dat mijn slechte penne ende verstant
eenichsins de eere soude konnen vermeerderen, die UE. voorsaten met haer, te
vooren ongehoorde, getrouwigheyt hebben ingeleyt, ende het heele landt de vryheyt
gheschoncken; jae met haer uyterste ellende ghekocht. Maer slechts om te betoonen
myne ghenegentheyt en
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affectie om UE. te dienen in alle moghelicke saecken. Te meer alsoo ick my achte
een half borger van Leyden te sijn, aldaer getrout hebbende wien voorouders ende
vrienden in UE. stat niet alleen geboren en sijn geweest en opgetrocken, maer oock
de selve hebben helpen regieren, ende eenige, den uytersten noot, belegert sijnde,
uytgestaen voor de vryheyt ende beproeft. Nu om het werck te volmaken, heb ick
het Ontset, van vele daer toe gedrongen en vermaent, by het Beleg willen voegen,
ende UE. opofferen. Niet twyfelende of UE. en sullen 't selve in dancke aennemen
van den genen die niet anders en wenst als te wesen van UE. in 't gemeyne ende
besondere,

Oitmoedigen dienaer,
JACOB VAN ZEVECOTE.
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Aen de zelve achtbare, enz., Heeren.
Mijn Heeren die de stadt tot vaders heeft gekregen,
Die selfs den swarten nijt noyt laten sal verswegen;
Die 't vry gevochten lant met haren kloecken moet
Van Spaignen heeft verlost, geschoncken heeft den hoet.
't Is vier jaer nu geleên dat ick u Borgers qualen,
En jammerlick beleg quam treurende verhalen;
Nu kom ick wederom, maer laet de droefheyt staen,
En toon hoe door Gods kracht den Spaignaert is vergaen.
Ick hoop, soo 't u belieft, soo vele te genieten,
Dat 't lesen van mijn dicht u niet en sal verdrieten.
Is 't dat ick dat verkrijg; ik wil u dienen al
Tot dat van 's levens bant de doot my vryen sal.
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Inhout.
De vermaerde Leytsche stadt naer dat zy meer dan vier maenden belegert was
geweest, ende tot den uytersten noot gekomen, wert door Godes hant genadelick
verlost.
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Ontset van Leyden.
Bly-eindich spel.
Eerste geschiedenisse.
DE VRYHEYT.
O Meester van dit al, die alle dinck doet leven,
Die al dat adem heeft het wesen hebt gegeven.
O Vader van uw volck, o Trooster van de liên,
Die niemant buyten u kan vreucht of troost aenbiên.
Wanneer sult ghy toch eens vergeten ons misdaden,
En van 't Maraensche jock ons vry gemoet ontladen?
Hoe lange sal van hem uw kercke sijn geschent?
Sal dan hier nimmermeer ons droefheyt sijn geent?
Den schipper die door zee en ongetemde baren
Of naer het Oosten wilt of naer het Westen varen,
Al wert hy van zijn streeck gedreven door den wint,
Als hy de Noorster siet zijn rechte have vint,
Daer comt hy vroeg of laet; wy troosteloose menschen
En vinden qualick oyt de haven van ons wenschen.
Wy weten 't, grooten God! Fortunens wanckel-spil
Wert door uw' hant gedraeyt, gekeert naer uwen wil.
Nochtans al die met vlijt uw wetten onderhouwen,
Die siet men dag voor dag bedroeven en benouwen;
Maer die uw woort versmaên en treden onder voet,
Die sijn allom gesien, sijn vry van tegenspoet.
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O ongemeten God, wie sal uw kracht doorgronden,
Uw goddelick bedrijf en groot verstant doorgronden?
Die sulcx beproeven wilt, dat hy de sterren tel,
Die 's nachts gaen door uw last en goddelick bevel,
Verlichten 's hemels baen; dat hy soeck hoe veel blomen
In 't midden van de lent schoon afgeschildert comen,
Dat hy de winden vang; en noch bekenne dan
Dat by van al uw werck niet 't minst verstaen en can.
Uw kinders sijn benout, van pest en honger moede,
En proeven dagelicx uw vaderlicke roede:
Den Spaignaert is in vreugt, dien moorder van de liên,
Die wy vier maenden nu voor dese vesten sien.
Doch al dat u belieft is vol rechtveerdigheden,
Veel beter is het nu, dan naer den tijt geleden,
Ghy weet wat ons behoeft. Wy houden 't al voor goet
Dat uw' rechtveerde hant alhier ons leyden doet.
Maer is het uwen wil (laet eens de menschen spreken
Om vrijheyt en uw wort van Spaignen afgeweken),
Dat den Maraen noch sy, en blyve een Tyran?
En wreedlick ommebrengt soo menich vromen man?
Siet hoe hy dag voor dag veel menschen doet vermoorden,
Met sweerden, en met vier; met kogels, en met koorden;
Siet hoe hy vrouwe schent, en maegden bringt tot schant;
Siet hoe 't onnoosel bloet vloeyt door het gantsche lant.
Zijn wercken altemael sijn vol afgrysigheden,
Nochtans so prijst men hem in landen ende steden,
Dat hy de Princen selfs so schandelick ontlijft
En 't onrechtveerdig sweert door hare halsen drijft,
Dat hy de kinders oock, d'onnoosel cleyne wichten
Vermoort om zynen lust en bloet-dorst te verlichten,
Het is al wel gedaen, men houd het al voor goet
Dat dien verwoeden beul uw trouwe kinders doet.
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't Is waer, ghy hebt geseyt, dat uw kerck sal lyden
Soo lang als Son en Maen afmeten sal de Tyden,
Tot dat ghy rechten comt, om op den lesten dag
Ons gans bevryen sult van droefheyt en geclag.
Maer daerentusschen Heer, is 't reden dat Tyrannen,
Alleenlick om uw woort, vermonden ofte bannen
Soo menig vrome siel? Staet op, jalousen Got,
Den Spaignaert heeft met u nu lang genoeg gespot.
Hy heeft nu lang genoeg met worgen en met branden
Zijn ongenadig hert versadigt in dees landen;
Hy heeft hier veel meer quaet en schelmery gedaen
Als oyt Tyran, so lang de werrelt heeft gestaen.
Dit can het Vlamsche lant en Brabant licht getuygen,
Daer noch 't onnoosel bloet de droeve straten suygen,
En Hollandt heeft den aert van Spaignen wel gesmaect,
Daer menig schoone stat een bloet-bat is gemaect.
Nu hout hy Leyden noch met schanssen soo becingelt,
Soo nau alom beset, met soo veel volc omringelt,
Dat die bedroefde plaets, door honger en door pest,
Soo ghy haer niet en helpt, moet overgaen in 't lest,
En buygen onder 't jock van die vervloeckte menschen
Die anders niet dan moort en tyrannie wenschen;
Och! comt en helpt ons, Heer! ghy weet den grooten noot
Die ons soo seer benout, die soo veel borgers doot.
De dijcken door-geboort, de op-gestelde sluysen,
Om door de vloet te doen den Spaenschen hoop verhuysen,
Sijn van de glippers daer, en schimpers hier bespot,
Die lachen met den Prins, en houden hem voor sot.
Ick hoor dat hy al doet wat yemant can gedencken,
Om ons te maken vry en 's vyants cracht te krencken:
Maer als ick wel aensie de macht des Spaignaerts an,
Vrees ick dat hy wel wenst, maer ons niet helpen kan.
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Als eenen vogel siet van een serpent verscheuren
Sijn ongepluymde jonck, en can niet meer dan treuren,
En voor zijn bystant al, en al zijn ydel cracht
Doen aen den moorder doof een ongehoorde clacht.
Soo gaet het met den Prins; hy soeckt het jock te breken
Dat over onsen hals den Spaignaert proeft te steken.
Maer al dat hy besoeckt, en al dat hy begint,
Vrees ick dat ydel is en anders niet dan wint.
Want hooger, soo men segt, is 't Rijnsche lant gelegen,
Als dat van Schie of Delft den name heeft gecregen:
Elck vreeset dat Natuyr niet laten sal geschiên
Dat, na 't welck laegte soeckt, sou na de hoogte vliên.
't Is daerom dat men hier so menigmael moet hooren,
Loopt Geuskens op de Borgt of op den hoogsten tooren,
Siet hoe op 't vlacke velt het hooge water staet,
Siet hoe Baldei volck van Leyden loopen gaet.
Ach! schimpers, die de stadt daer ghy in syt geboren,
Die u lang heeft gevoet, die ghy hebt trouw gesworen,
Gebogen wenst te sien weêr onder den Maraen,
Meent ghy dat men u sou dan met ons beter gaen?
Dat hy uw' dochters niet of vrouwen en sou schenden?
Dat hy uw kinders sou vry houden van ellenden?
Voorwaer, ghy syt verdoolt. Dit is het Spaensche woort:
't Is voor zijn ziele goet, wert yemants paeps vermoort.
Is 't dat sy willen gunst om het geloove toonen,
Waerom is 't dat zy niet de kinders en verschoonen?
Waromme senden zy die voor den tijt in 't graf,
Die doch onnoosel sijn, en weten nergens af?
Zy sijn maer uyt den buyck des moeders eerst geweken,
En weten noch van goet, noch ooc van quaet te spreken,
En proeven even wel het ongenadig sweert,
Dat haer het leven neemt als 't qualick is anveert.
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Hoe dickwils is 't gesien, dat die geen quaet en wachten
Onnoosel kindertjes, op haren moeder lachten.
En met een soet gevley (is dat een menschen hert
Dat door de soetigheyt niet eens beweegt en wert?)
En kinderlick gerucht, soo 't scheen haer doot verbaden;
Maer, lacen! te vergeefs: zy mosten oock de paden
Betreden van de doot, en met haer moeders gaen
Voor Godes Rechter-stoel beclagen den Maraen.
Terwijl soeckt ghy de stat den Spaignaert weêr te geven,
Gh' en acht noch vrouw noch kint, meugt ghy slechts blyven leven,
Verraders als ghy syt, en voeren 't hoogste woort,
Sijn Rechters als den beul uw medeburgers moort.
Maer waer sijn doch geweest uw onbesuyste tongen,
Als Bronckhorst van de doot noch niet en was besprongen?
Hoe sweegt ghy dan soo stil? ghy vreesde, denck ick wel,
Dat hy u met een strop sou senden na de hel.
Fy, ghy onaerdig volck! fy, moedeloose menschen!
Die offert den Tyran uw' neêrgebogen wenschen.
Hoe wel waert ghy geloont als ghy soeckt te verraên
Uw' eygen vader-stadt, dat ghy daer uyt most gaen;
En woonen by 't gespuys van d'onbeleefde fielen,
Die oock, gelijck als ghy, ons soecken te vernielen.
Die den Maraen bemint, of aen hem gunste toont,
Verdient niet dat hy vry in dese Landen woont.
Staen u de Glippers aen, die valsche Batavieren
Die by den Spaignaert sijn en volgen zijn banieren,
Loopt ende blijft by haer; en denckt dat ghy haer segt
Dat die onwinbaer is die voor de vryheyt vecht:
Segt emmers aen Maraen dat hy niet en moet dencken,
Als hy u in den schoen den moet so haest siet sencken,
Dat d'ander also sijn. Een oprecht Batavier
En is niet licht ontstelt al hoort hy wat getier.
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Den haes, met dat hy hoort het keffen van de honden,
Begeeft hem op de vlucht, hy vreest te sijn verslonden.
Den Leeu leyt onbeweegt, en soo hem yemant quelt,
Met een onwinbaer hert sich cloeck ter weire stelt.
Denckt dat ghy hasen sijt, wy willen Leeuwen blyven
Tot dat de doot ons comt vry uyt het leven dryven;
Wy wenschen dat wy 't lant de vryheyt geven weêr,
Of dat wy in dien wens het leven leggen neêr.
Al is den dranck so slecht, al is ons broot gegeten,
En dat wy geenen raet meer voor den honger weten;
Veel liever willen wy noch door gebreck vergaen,
Als onder den Tyrans moordadig jock te staen.
Die schroomen voor de doot, de doot in 't leven proeven;
Maer die haer niet en vreest en can sich noyt bedroeven.
Hoe dat het comt of gaet, die 't sterven luttel acht,
En weet van geen gebreck, als ander vreesen lacht.
Het sy dan dat in zee de ongetemde winden
De baren dryven hoog, en dreygen te verslinden,
't Sy oorlog, pest of brant, hy 't minste niet en vreest,
Maer sent slechts naer de locht den onbevreesden geest.
Die wil mach slave sijn, wy connen so niet leven,
Wy hebben liever 't licht en 't leven te begeven.
Maraen, doet wat ghy cont, en weet dat vrome liên
Vry altijt willen sijn, of vry uyt 't leven vliên.
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REY VAN LEYENAERS.
Hoe lang sal 't wesen, grooten God,
Dat ghy ons sult beproeven?
Dat ons den Spaignaert tot uw spot
Sal dagelijcx bedroeven?
Viermael sijn nu de Son en Maen
Vergadert en gescheyden,
Dat wy den bloedigen Maraen
Gelegert sien voor Leyden.
De peste en des hongers noot
Sijn in de stadt gecomen,
Meer dan ses duysent door de doot
Sijn schielick wegh genomen.
De sluysen sijn wel opgestelt,
Doorsteecken sijn de dijcken,
Om door des waters groot gewelt
Den Spaignaert te doen wijcken.
Wy weten dat den Prince niet,
Noch oock de Heeren Staten,
In dit onlydelick verdriet,
De stat en sullen laten.
Maer, lacen! als men overdenckt
Des vyants groote crachten,
Ons goede hope wert gecrenckt,
Verandert weêr in clachten.
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Het water wast, maer veel te traegh
Om Leyden te verblyden;
Terwijl den noot wast alle daegh,
En can geen uytstel lyden.
Och, dat er nu een hooge vloet
Met winden uyt Noordwesten
Ons quamen geven goeden moet,
En 't Spaensche heyr vernesten.
Och, dat wy door 't bewatert velt
De cloecke Zeeuwen sagen,
Met een onwinbaer scheeps-gewelt,
Den swarten hoop verjagen.
Het schijnt, 't en mach alsoo niet sijn,
Den weg blijft al te drooge,
Het lant dat naem heeft van den Rhijn
Verheft sich al te hooge.
Sult ghy dan, puick van alle steên,
Noch swaerder u bedroeven?
Naer dat ghy hebt soo veel geleên,
Het Spaensche jock noch proeven?
Sult ghy u moeten den Tyran
Ten lesten overgeven,
Die sparen sal noch vrou, noch man,
Noch kinders laten leven?
Sult ghy dan op u wallen sien
Die wreede mensch-verslinders
En door uw nette straten vliên
Het bloet van uwe kinders?
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Die sal hy rucken uyt de wieg,
En in twee stucken scheuren,
(En denckt niet, voester, dat ick lieg,
Men heeft sulcx sien gebeuren).
Hy sal die vatten by een been,
Den bloedigen verrader,
Verpletten tegen eenen steen,
Of 't aenschijn van haer vader.
U schoone dochters allegaêr
Die sullen sijn geschonden,
En dan by haer ontvlochten hair
Om hooge sijn gebonden:
Dan sal men van het lichaem voort
De ronde borstjens snyen,
En doen haer, eer sy sijn vermoort,
Wel duysent pynen lyen.
Wat wreetheyt dat men dencken can
Sal dwingen u tot tranen,
Want noyt en was er een Tyran
Soo wreet als de Maranen.
Den koninck, door den boosen raet
Van die haer bate soecken,
God en gesworen eet versmaet,
Derft heel het landt vervloecken.
Hy sent zijn bloetvergieters af,
Die heeft hy last gegeven
Te jagen al de liên naer 't graf
Die zy noch vinden leven.
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Hy meynt dat Gods rechtveerdigheyt
Sal altijt swygen stille,
Noyt straffen zijn bloetgierigheyt
En zynen boosen wille.
Doch, wreeden mensch, gy faelt te seer,
Dien tijt is oock beschreven,
Dat u en uw' volck, God de Heer
Sal loon naer wercken geven.
Herodes die in 't joodsche lant
Soo ongestuymig woelde,
Ten lesten Gods rechtveerde hant
Oock in dit leven voelde.
Denckt dat ghy nu Herodes zijt.
Doet wat ghy cont begeeren,
Gods grimmen moet sal t'zynen tijt
Van u dien hooghmoet weiren,
Dan sult ghy werden, wreeden fiel,
Gegeten van de luysen,
Die sullen uw verdomde siel
Doen uyt uw lijf verhuysen.
Die schandelicke vuyle pijn,
Die u in d'hel sal bannen,
Sal altijt een vermaningh sijn
Voor bloedige Tyranen.
Soo lang de werrelt heeft gestaen
Heeft noyt Tyran verworven,
Dat hy is vry van straf gegaen,
En sonder pijn gestorven.
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Soo lang de werrelt wesen sal
En sal men noyt bevinden,
Dat de doot, sonder ongeval,
Sal een Tyran verslinden.
Den wolf die, soo men dickwils siet,
Gedaen heeft groote schade,
Komt oock ten lesten in 't verdriet,
En vindt dan geen genade.
Het uytgestort onnoosel bloet
Moet hy dan dier becoopen,
Als hem den herder 't vel af doet,
Verworght, en op gaet knoopen.
De adder swanger met fenijn
Moet dat in 't lest betreuren,
Sijn oorsaeck van haer eygen pijn
Als haren buyck moet scheuren.
Die zynen naesten wilt verraên
En soeckt hem te bederven,
Sal zijn gewisse loon ontfaên,
En noyt goet eynd' verwerven.
Hy mach vast dencken dat hem God
Sal comen eens besoecken
En naer Plutonis diepste kot
Hem senden en vervloecken.
Terwijl Maraen en denckt noch niet
Dat ghy ons hebt gewonnen,
Al sijn wy in soo groot verdriet,
En qualick voorder connen.
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Nochtans stantvastigh willen wy
Ons stat niet overgeven;
Wy hopen die te houden vry,
Of daer te laten 't leven.
Veel liever hebben wy voor 't lant
Ons vrome siel te derven
Dan onder uw' bloetdorstig' hant
Te slaven of te sterven.
Die voor zijn stat en voor zijn eer
Het leven derft verliesen,
Hy en sou, so hy 't krege weêr,
Geen schoonder doot verkiesen.
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Tweede geschiedenisse.
BOYSOT MET ZIJN VOLCK.
Sa, mannen, valt er aen, ick hoop wy sullen 't winnen,
De lang gewenste spijs te Leyden brengen binnen;
Het water neemt noch toe. Sa, mannen, toont u cloeck,
Maeckt dat het wreet gespuys sich ruym uyt desen hoeck.
Wy sien dat God ons helpt, wy sien self dat de winden
Gans tegen Spaignen sijn, en haer met ons verbinden:
Ick hoop den swarten hoop sal t'eenemael verjaegt
Uyt al de schanssen sijn, eer dat het weêrom daegt.
Marane, loopt toch weg, loopt eer wy nader comen,
Of anders wert gewis u 't leven afgenomen;
Loopt naer uw moeder toe, segt dat ghy hebt geweest
Daer den Hollandschen Leeu gans Spaignen niet en vreest.
Daer het manhaftig volck veel liever soude sterven,
Dan onder 't Spaensche jock het vry gemoet te derven;
En daerom tegen u met sulcken hette strijt
Al of het niet en con het leven werden quyt.
Wat heeft u toch beweegt, ghy eereloose boeven,
Te comen hier in 't lant soo menig mensch bedroeven?
Soo menig vromen man vermoorden met het strop,
Te branden, of met 't sweert berooven van den cop?
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Hebt ghy gemeent met God altijt te mogen gecken,
En dat hy noyt en sou zijn grimmigheyt verwecken,
En loonen u naer werck? Soo veel onnoosel bloet
Dat ghy hier hebt gestort, en dagelicx noch doet,
En is niet uytgedroogt, en is noch niet vergeten.
God sal u door ons hant soo vol uw' mate meten,
Dat ghy vervloecken sult den aldereersten dag
Die u bloet-dorstig heir in 't Neêrlant comen sag.
Ghy hebt nu lang genoeg in dese Nederlanden
Gewasschen in ons bloet u onbarmhertig' handen.
Het is nu onsen keer, ghy sult nu sijn geleert
Dat ghy u leven noyt naer Leyden weêr en keert.
Al dat hier heeft gedaen den Veltheer van Toleden,
Als hy vermoorde 't volck, uytplonderde de steden,
Dat hangt u over 't hooft. Gecomen is den tijt
Dat ghy sult sien dat God oock voor sijn kinders strijt.
Den wint die uyt 't Noortwest de water-vloet doet wassen,
Sal u door Gods bevel seer haestelick verrassen:
Wy connen over 't landt nu varen onbelet;
Baldeus, maeckt u wech, want Leyden is ontset.
Spreeckt nu de Glippers aen, vraegt of het kan geschieden
Dat 't water uyt de Schie op Rhijnlant soude vlieden;
En vraegt, of sy noch niet en sien Gods groote cracht,
Die doen can dat den mens niet mogelick en acht.
Of dachten zy misschien dat God eerst moste vragen,
Of het den Spaenschen Vorst genoegsaem sou behagen,
Dat naer soo sware moeyt, en naer soo grooten kost
Zijn volck weêr vluchten sou, en Leyden sijn verlost?
Ick meene dat so gaet, dat zy den Spaignaert achten
Om 't Indiaensche gout, en al zijn groote crachten,
Veel meer dan al dat leeft, ja selve meer als God,
Die hem toch breken can als eenen aerden pot.
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Besiet hoe dat een kint met seep het water menget,
Met eenen cleynen blaes een bobbel daer op brenget,
Die door den minsten wint breeckt, en wert neêrgevelt:
Veel minder is de cracht die tegen God haer stelt.
Hoe menig grooten Vorst die dede zijn laurieren
Door 't een en 't ander lant met recht en onrecht swieren,
En dachte wat te sijn; door Gods rechtveerdig schick
Is t'eenemael vergaen op eenen oogenblick.
Denckt daerom oock Tyran, die ons nu soo veel jaren
Komt door verscheyden beuls uw' wreetheyt openbaren,
Die God en uwen eed soo schandig hebt vertreên;
Dat God met al u doen niet wel en is te vreên.
Hy sal u soecken haest, hy sal u haest bedwingen,
Ick hoop dat ick daer u de bootschap af sal bringen,
En door zijn hant gesterckt, hier onder onsen voet
Doen buygen t'eenemael uw' hoog verwaent gemoet
Ick hoop dat ghy niet lang ons hier en sult doen suchten,
Maer uyt ons Vaderlant met bange voeten vluchten.
Ghy hebt ons nu geleert, dat ons veel beter dient
Dat ghy ons vyant sijt, dan t'hebben u voor vrient.
Daerom maeckt u van hier, wy willen dat uw' liegen
Het volck door valsche gunst niet meer en com bedriegen:
Het is nu lang genoeg dat wy bedrogen sijn,
Dat ghy ons hebt gebracht nu dit, nu dat fenijn.
Den pays die ghy ons hebt nu dickwils voorgedragen,
En is toch geenen pays, is vol van alle lagen.
't Is beter dat men hout de wapens in de hant,
Dan ons verderf te sien en slaverny van 't lant.
Het moedig Leeuwen vel dat Alb' had' aengenomen,
En is den Spaenschen Vorst niet al te wel becomen.
De andre die hy sent, deckt hy met 't vossen vel,
En hoopt te worden so eens meester van het spel.
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Men hoort haer daerom veel van's conincx goetheyt seggen
En ons somwylen paeys of vals bestant voorleggen;
Maer wacht u, Nederlant, voor sulcken vrede toch,
Want al het Spaignaerts werck en is niet dan bedroch.
Hy weet dat door de stilt' en door geen ander dingen,
Hy wederom u can in slavernye bringen.
Want als een valsche rust u kracht en krygers doot,
Wie sal u helpen dan en bystaen in den noot?
Wie sal hem tusschen ons beletten twist te stoken?
En als daer door den bant van trouwe wert gebroken,
Vergetende den paeys of het gemaeckt bestant,
Dat hy sich meester maeckt van het geheele lant.
Het is van outs gepleegt, dat, die niet uyt en rechten
Met lang te voeren krijg en dagelicx te vechten,
Pays maken en bestant; Pompei groote macht,
Heeft door een valsche vreê Augustus onderbracht.
So siet men dat den Leeu, die niemant derfde naken,
Door hope van wat goets, sal in het net geraken,
En die te voren was een onverwonnen beest,
Licht van een vrou of kint berooft wert van den geest.
Veel beter is het noyt den Spaignaert te gelooven
Dan sich door licht geloof van vryheyt te berooven,
Hoe soet den Spaignaert kalt, hoe lieflick dat hy singt,
't Is seker dat hy niet dan op verraet en dinckt.
REY.
Is 't seker dan? of heeft den nacht,
Op wiecken van goê hoop, gebracht
Ons aengename dromen?
Die over lang ons sware pijn
Doen altemet wat sachter sijn,
Maer noyt geheel en tomen.
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Is 't seker dan dat den Maraen
Den vloet niet en can tegen staen?
Sal hy van Leyden vluchten?
Sal dan ons droefheyt en geclach
Verandert werden in gelach,
In blijtschap al ons suchten?
Men seght dat yemant heeft gesien
Uyt Lammen seer veel lonten vliên,
En geene weêrom comen:
Zy meenen dat den swarten hoop
Nu gans geraeckt is op den loop,
De vlucht heeft aengenomen.
D'een meent dat vast is en gewis
En d'ander weêr dat leugen is.
De schimpers ons bespotten;
Die bennen in ons droefheyt bly,
Gebruycken nu haer tongen vry,
En schelden ons voor sotten.
Och, soete hope, die ons pijn.
Niet en laet onverdraglick sijn:
Och, oft gy vast moch wesen!
't Is jammer dat de vrees altijt
Beletten u, waer dat ghy sijt,
De menschen te genesen,
Ghy hebt gecregen, so ick meen,
Een moeder met fortuyn gemeen,
Een vader oock becomen,
Die hebben u voor vastigheyt
Gegeven wispeltuerigheyt,
En alle trouw benomen.
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Waer 't dat ick eenen schilder waer,
Ick sou u, so men doet aen haer,
De oogen oock toebinden:
En setten uwen lichten voet
Op eenen bol, die onverhoet
Draeyt om met alle winden.
Ick soude schildren aen uw sy
Chamoeleon, een dier als ghy,
Stantvastigh noyt bevonden;
Gelijck ghy stroyt nu dat, nu dit,
Soo wert dat gelu, swert en wit,
Verandert alle stonden.
Daer soude staen aen d'andere hant.
Een hont van 't Indiaensche lant,
Naeckt, sonder hair geboren,
Die 's winters wit en 's somers swert,
Gedueriglick verandert wert,
En noyt en is als voren.
Soo souden altemael de liên
Uyt de nature connen sien
Van alle bey de dieren;
Dat hy van sinnen is berooft,
Die al te vastelick gelooft
Uw wanckele manieren.
Hoe menigmael hebt ghy met vreucht
Ons droef benaut gemoet verheugt,
Ons vreese commen breken,
Doch eer do sonne slapen ginck,
Hebt ghy verandert alle dinck,
Sijt schandich afgeweken.
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Geluckig die vercregen heeft
Dat hy om u niet meer en geeft,
Die boven u geseten,
Spot met de vrees, spot met de hoop,
Spot met Fortunens blinden loop,
Die noyt en is bekreten.
Och, of 't eens mocht gebeuren my
Dat ick op 't velt mocht wonen vry,
Ick waer met mijn te vreden:
Ick sou verachten pracht en goet
Dat ons in sorgen leven doet,
En 't woelen van de steden.
Ick sou des winters door de snee,
Een haesken jagen of een ree,
Of t'huys wat aerdichs lesen:
En somers sou den nachtegael
Mijn hert vermaken met zijn tael,
Mijn trouw geselschap wesen.
By Tytir, mynen naesten buer,
Sou ick dan altemet een uyr
Met soeten klap verslyten.
Ick en sou nimmer daer verstaen
Yet van den bloedigen Maraen,
Of dat ons dede kryten.
Maer, lacen! als ick wel aenmerck
Dat wy hier sijn beset soo sterck
Van die verwoede menschen;
So voel ick dat mijn bange hert
Van vreese overwonnen wert,
En breeckt mijn ydel wenschen.
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Wy sijn berooft van broot, van kracht,
Men siet, de uytgeteirde wacht
En can niet veel uytrechten.
Och, dat den grooten God nu quam,
Baldeus al zijn hoop benam,
En voor ons wilde vechten!
Och, dat wy wierden weêr ontset,
En dat wy mochten onbelet,
Als eerst in vryheyt leven!
Och, dat den bloedigen Maraen,
Die ons heeft soo veel quaet gedaen,
Wiert uyt het lant gedreven!
Ghy, God, ghy connet doen alleen,
Ghy cont ons clachten en geween,
Is 't dat ghy wilt, wel stelpen:
Ghy cont des vyants hoogen moet
Doen buygen onder uwen voet,
En ons uyt swaerheyt helpen.
Treet in uw' oordeel, straft hem God,
Die met u heeft soo lang gespot,
U volck vermoort, verraden;
Toont dat hy eenen Rechter heeft
Die yeder loon naer wercken geeft,
En straft voor zijn misdaden.
Ick weet dat soo geschieden sal,
De boose sullen in den val
Vergaen die z' ons bereyden.
Ick voele dat mijn herte secht
Dat God, die voor zijn kinders vecht,
Oock sal ontsetten Leyden.
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Vlucht toch, Marane, vlucht toch snel,
Eer dat de vloet door Gods bevel
Den wech u heeft genomen:
Is dat Boysot u comt aen boort,
Ghy sult stracx werden al vermoort
Of aen een galge comen.
Vlucht ghy oock, Glippers, die de stat
Soo geern' had' onder 't jock gehat
Met dreygen en met liegen:
Die socht met brieven vol fenijn,
Gelijck de Spaensche woorden zijn,
De borgers te bedriegen.
Loopt, schimpers, naer den toren nu
Daer ghy ons sont, daer sent men u,
Gaet, siet den Spaignaert loopen:
Al zijt ghy dan van klemmen moê,
Loopt recht weêr naer den Lombaert toe,
Laet weêr u tong daer knoopen.
Ick weet, ick voel 't, God staet ons by;
Hy wilt weêr Leyden hebben vry
Van vremde heerschappyen,
Ick hoop dat hy voort den Tyran
Rechtveerdelick sal tasten an,
En heel het lant bevryen.
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Derde geschiedenisse.
Eerste vertoog.
BALDEUS, KRIJGS-OVERSTEN VAN DEN SPAENSCHEN LEGER; ZYNEN VRIENT.
BALDEUS.

Hoe bang is my mijn hert; mijn crachteloose leden,
Door eenen droeven droom geheelick afgereden,
Sijn t'eenemael ontstelt. 't En is my noyt gheschiet
Dat my een nachtgesicht bracht in soo swaer verdriet.
Ick soeck mijn bang gemoet met redenen te stillen,
En geven te verstaen dat droomen sijn maer grillen,
Die vol van ydelheyt het herte overlaên
Als ons den tragen slaep niet en laet tegenstaen.
Maer 't is verloren moyt. Ick voel de vreese wassen,
En luttel op mijn hoop en op mijn reden passen:
De sorge die mijn hert geheel geketent hout,
Neemt alle wylen toe, my meer en meer benout.
Den schipper, die op zee niet en is onervaren,
Al hy siet om de son een duyster wolck vergaren,
Gelijck een swarte croon, merckt waer zy afneemt eerst,
En wacht van dienen cant een schrickelick tempeest.
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En ick die voel mijn hert in blinde vreese swemmen,
Die niet en can den angst die my aentreft betemmen,
Verwacht' en schrom' het eynd, en weet niet hoe 't salgaen,
Doch vreese dat met ons hier haest sal sijn gedaen.
VRIENT.

Wat is 't, manhaftig Helt, dat ick u vinde treuren
In 't stilste van de nacht? can u geen rust gebeuren?
BALDEUS.

Een vreeselicken droom heeft mynen slaep verstoort:
Ick vreese dat ons heir sal schielick moeten voort.
VRIENT.

Mijn Heer, waer 't mogelick dat eenen droom sou winnen
U onversaegt gemoet, betooveren uw' sinnen?
Sou dan een crijgmans hert, dat geenen vyant acht,
Van eenen ydlen droom sijn schandig onderbracht?
BALDEUS.

't En is geen lichte vrees die comt mijn rust beletten;
Ick heb al lang gesocht uyt mynen sin te setten,
Maer doe verloren moeyt; ick houde voor gewis
Dat my soo bange maeckt, dat meer dan droomen is.
Van als ick uyt het rijck van Spaignen ben gecomen,
En voor den coninck heb de wapens aengenomen,
En heb ick nimmermeer so seer ontstelt geweest,
Soo vreeselick benout, soo schrickelick bevreest.
VRIENT.

Dat is een wonder saeck, dat een die noyt sijn leven
Voor vyant heeft gevreest, voor eenen droom sal beven:
Dit moet wat seltsaems sijn. Wat was 't voor eenen droom?
BALDEUS.

Och, eenen droeven droom vol schrick en vol van schroom.
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My docht dat ick een maegt, eene schoone maegt ginck vryen,
Doch sy en wilde niet mijn minne tot haer lyên.
Haer ouders wilden oock niet laten oyt geschiên
Dat my de trotse meyt haer trouwe soude biên.
Ick was daerom verflout, ick sochte raet te vinden,
Die ick ten lesten creeg door hulpe van mijn vrinden.
De maegt, die in een vest van d'ouders was gestelt,
Heb ick beset, gesocht te crijgen met gewelt.
Maer als ick aldermeest haer dachte te bedwingen,
Stat sleutels in mijn hant en hare trouw te bringen,
Quam uyt de dolle zee gesprongen eenen Leeu
Met ysselick gerucht, met vreesselick geschreeu;
Die heeft met sulcken cracht gesprongen op de dijcken,
Dat hy daer water bracht, de aerde dede wijcken,
En heeft my soo verschrickt dat ick de schoone maegt
Terstont verlaten most, door d'hooge vloet verjaegt.
Hier ben ick in ontstelt, ick vreese dat de maget,
Die in een veste was, daer ick wiert af verjaget,
De stat van Leyden is; ick vrees dat ons de vloet,
Die noch geduerig wast, sal wackeren den voet.
VRIENT.

Mijn Heere, soo my dunckt, heb ick wel hooren seggen
Van die aen wetenschap haer cloecke sinnen leggen,
Dat al het droomen comt van 't een of 't ander bloet,
Of van het gene dat den mensch by dage doet.
Soo als de swarte gal heeft d'overhant gecregen,
En t'eenemael verstopt van d'herssens al de wegen,
De mensch in zynen slaep wert al zijn ruste quyt,
Meent dat hem eenig spoock of de nachtmerry rijt;
Hy meent dat hy zijn hooft, zijn voeten en zijn handen,
Verroeren niet en can, sijn altemael in banden:
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Hy roept, maer als zijn tong oock geen geluyt en geeft,
Meent hy dat sy haer cracht geheel verloren heeft.
Daer 't bloet meest heeft van Mars, daer droomt men van het vechtem
Daer moort men menig mens, daer siet men steden slechten;
Maer die fluymachtig sijn, met vochtigheyt beswaert,
Sijn altijt van de zee en van de vloet vervaert.
Doch daer de aders sijn vol suyver bloet gegoten,
En heeft den mensche noyt den soeten droom verdroten;
Hy weet daer van geen pijn, hy weet daer van geen moort:
't En zy dat hy zijn rust hy dage heeft gestoort;
Want al dat in den dag comt het verstant meest quellen,
Sal in den stillen nacht den droom weêr voren stellen:
Daerom die honger heeft geleden, als hy slaept,
Droomt t'hebben dat hy wenst, en naer de spyse gaept.
Den schipper vreest de zee, den harder telt zijn schapen,
Den woeckeraer zijn gelt, als zy ten besten slapen.
En ghy hebt gistren oock van water wat verstaen,
Dat heeft u in den slaep dees vreese aengedaen.
Daer is nochtans niet aen, laet vry het water wassen,
En laet de Geusen ons soo proeven te verrassen,
En varen naer de stat: zy moeten toch voorby
De schans van Lammen gaen; hoe comen zy dan vry?
Stelt doch die vrees uyt 't hooft, de stat sal u gewerden,
Is 't dat ghy slechts en wilt een luttel tijt volherden;
't Waer schande dat ghy nu u droefheyt mercken liet,
Als gh' in den lesten noot de stat gevallen siet.
BALDEUS.

God gave dat ick const mijn bangigheyt bedwingen,
En in mijn wanckel hert een beter hope bringen;
Doch ick hou voor gewis, dat eenen valschen droom
Niet en sou perssen my met een soo grooten schroom:
En daerom vrees ick noch dat d'een of d'ander saken,
Die noch sijn onbekent, tot ons verderf ons naken.

Jacob van Zevecote, Gedichten

311

Tweede vertoog.
BALDEUS, BODE.
BALDEUS.

Wie comt daer soo ontstelt, wie comt daer soo verbaest?
BODE.

Mijn edel Heere, vlucht, mijn Heere, vlucht toch haest.
Het water neemt vast toe; gelijck verwoede Leeuwen,
Of duyvels van de hel, vertoonen haer de Zeeuwen,
En comen naer ons toe. Mijn Heere, maeckt u weg:
De stat is al ontset, gedaen is ons beleg.
BALDEUS.

Wat duyvel, wat is dit? soo schandelick te scheyên?
Soo slecht te laten vry de trotse stat van Leyên?
Soo sonder slach of stoot? moet water ende wint
Doen wat tot ons verderf den ketter heeft versint?
Wat wil ick nu voortaen van God en Hemel spreken,
Die van den Coninck is soo leelick afgeweken?
Is 't dat er eenen leeft, ick houde voor gewis,
Als hy 't met geusen hout, dat hy niet paeps en is.
Wie hadde 't oyt gelooft dat viermael dertig dagen
Een stat van ons berent, sou pest en honger dragen,
En werden noch ontset? Hoe licht wert omgekeert
Het ongestadig rat van die Fortuna eert?
Zy als het haer belieft, sal dickwils d'hoogste kroonen
Veranderen in een spaê, op 't bloet tooneel vertoonen:
En heel gelijck de zee ses uvren ebt en vloet,
Geduerig woelt en keert, nu 't een nu 't ander doet.
Soo als de soete lent versacht de noortsche buyen,
En d'aerde weêrom deckt met alderande cruyen,

Jacob van Zevecote, Gedichten

312
Den blyden Coridon naer 't gras zijn kudde leyt,
En met een lulle-pijp zijn oude min beschreyt,
Tot dat de son den dag gelijckelick comt scheyden;
Dan gaet hy sich in 't groen een tafelken bereyden,
En uyt den knapsack langt een appel dry of vier,
Een ey of twee, wat kaes, wat speck en dunne bier:
Daer by vijf onsen broots. Hy gaet soo sitten eten,
Hy meent gerust te sijn, de sorgen sijn vergeten;
Maer siende dat een vijnck naer hare joncxkens draegt
De bryselkens van 't broot, springt op en haer naer jaegt,
Siet toe waer dat zy vliegt, hy volgt met oogen soeten,
Tot dat hy in het gras een slange comt ontmoeten,
Die hem terstont vermoort: hy, die een nestjen socht
Met blyschap en met vreucht, wert schielick omgebrocht,
Soo beure 't dagelicx de sinneloose menschen.
Wy dryven veel te hoog ons ongebonden wenschen,
Wy willen meer en meer, en sien niet eens den put
Die voor ons is bereyt, en al ons loopen stut.
Ick hoopte Leyden oock gewisselick te winnen,
Don vyant acht' ick cleyn van buyten en van binnen;
En hy en is niet sterck: maer, dat ick niet en dacht,
Ick werde van de vloet verjaegt en onderbracht.
Doch, eer het wert te laet, wil ick mijn clachten staken
En toesien dat ick vry uyt Rhijnlant mach geraken.
Ick laet u schanssen al, ick laet u stat en velt,
Gedwongen door de vloet, maer niet door krijgs-gewelt.
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Derde vertoog.
BODE.
Och! of 't ick op de wieck van de noortweste winden,
Die tot het Leyts ontset met 't water haer verbinden,
Snel overwaert gevoert, en Leyden eer dat daegt,
Wist dat den swarten hoop geheelick is verjaegt.
My dunckt, ick sie alree van vreucht de borgers schreyên,
Die het gewenste broot niet connende verleyên,
Dat loopen in 't gemoet, en springen in de vliet,
En qualick connen noch gelooven dat geschiet.
My dunckt dat ick haer sie, den rouwen harinck eten,
Die haer van 't Zeeusche volck uyt boot wert toegesmeten;
My dunckt, ick hoor 't geroep van yeder onbelet:
Gelooft sy God den Heer, want Leyden is ontset.
Baldeus, waer is nu uw trots en moedig spreken,
Daer ghy meê socht de stat het jock weêr aen te preken?
Wat dunckt u, is de cracht van Hemel en van hel
Gerekent by de uw', niet dan een kinder spel?
Is dan God selve soo verbonden aen uw' wetten,
Dat tegen uwen danck hy niet en can ontsetten
Sijn lang benoude stat? Heeft Spaignen dan gepacht
De heele werrelt door een ongemeten macht?
Wat segt ghy, soeten man? Maer wat wil ick al vragen?
My dunckt dat ick u sie naer uwen adem jagen,
Dat u de milte steeckt, dat clopt uw treurig hert,
En dat u door de vlucht de tong verhindert wert.
Gelijck als eenen wolf gebroken heeft de deuren
Van eenen boeren stal, de schapen comt verscheuren;
Roert zijn moordadig hooft, stroyt met de voeten 't sant,
Zijn muyl van wreetheyt schuymt, zijn fel gesichte brant,
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Al siet hy met getreur de cleyne lammers loopen
Naer hare moeders toe, en hulp van haer verhoopen;
Hy blijft noch onbeweegt, hy is niet eer gerust,
Voor dat met yeders bloet zijn dorst wert uytgeblust:
Doch als het is gedaen, begint hy eerst te vreesen
Des harders grammen moet, die haest hem sal aenreesen,
Begeeft sich op de vlucht, laet hangen zynen steert,
En toont soo dat hy is nu t'eemael verveert:
Tot dat hy in het bos zijn hol weêr heeft gevonden;
Daer vreest hy noch den wint of het gekef der honden,
Is nemmermeer gerust, tot dat hem d'harder vint,
Die hem het vel aftreckt, en aen een galge bint.
Soo ghy die comt ons lant soo langen tijt bedroeven,
Sult Gods rechtveerde straf oock vreesselick beproeven.
Al is het dat ghy nu het Zeeusche sweert ontvlucht,
Ghy sult al omme sijn, waer dat ghy sijt beducht.
Alom sal u de vrees den dinnen slaep ontjagen,
En voor Gods rechter-stoel uw' swarte siele dragen.
Ghy cont de Bataviers en Zeeuwen wel ontgaen,
Maer Gods rechtveerdigheyt sal altijt voor u staen.
Loopt henen waer ghy wilt, loopt in de duyster kelders,
Gaet bergt u in het bos, of so ghy wilt oock elders.
Ghy cont de menschen licht, en beesten oock ontvliên.
Den Heer en cont ghy niet, hy sal u allom sien:
Die sal u tot het lest doen rekeninge geven
Van al, dat ghy, Tyran, soo schandig hebt bedreven,
Van al 't onnoosel bloet, vrou-schendery en brant,
Dat gh' hebt gestort, gepleegt, gesticht in 't Nederlant.
Te wyle loopt nu wech. De vrome stat van Leyên,
Die cloeckelick heeft veracht uw' dreygen en uw' vleyên,
Wert vry van God gestelt; loopt bloedigen Maraen,
Loopt weêr naer Spaignen toe, 't is hier voor u gedaen.
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Laet daer uw' moeder sien, hoe dat ghy hebt uw' voeten,
Eer ghy van Leyden quaemt, in 't water doopen moeten;
En segt haer dat hier woont een volck van vremden aert,
Dat min is voor de doot, als voor het jock vervaert.
REY.
Wie soud' oyt hebben sulcx gelooft
Dat den Maraen van hoop berooft,
Van Leyden soude moeten wijcken?
Wie had het mogelick geacht
Dat soo veel water waer ghebracht
Door sluysen en doorsteken dijcken?
Ick soude bebben eer betrout
Dat 't heete vier sou werden cout,
En dat het ijs ons soude branden,
Ick dacht dat eer sou uyt de locht
Het cooren werden voortgebrocht,
En sterren wassen uyt de landen.
Ick meende dat ick eer sou sien
De wolven voor de schapen vliên,
En voor den blooden haes de honden,
Dan dat de Leytsche stat sou sijn
Verlost van honger, pest en pijn,
En vry van 't Spaensche jock bevonden.
O wistpeltuerige Godin,
Hoe dom is uwen blinden sin;
Hoe onbedacht zijn al uw' keeren:
Gelijck den wint speelt met een blat,
Soo ongestadigh draeyt uw' rat,
Soo onstanvastigh zijn uw' eeren.
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Ghy hebt twee vleugels aengedaen,
Om die ghy wilt haest te verraên,
En wech naer uwen lust te vliegen;
Uw' voeten op een ronde kloot,
Betoonen dat ghy in den noot
Een yeder mensche wilt bedriegen.
Uw' ooren beyde zijn verdooft,
Uw' oogen van haer licht berooft,
En ghy vol ongenadigheden:
't Sy dat men schreyt, 't sy dat men lacht,
't Een ghy soo veel als 't ander acht
En laet u nimmermeer bewegen.
Gelijck den soeten westenwint
Als aldereerst de mey begint,
Becleet de aerde met veel blomen;
Die, als den wint uyt 't Noorden raest,
Verliesen hare schoonheyt haest,
Al haren glans wert afgenomen.
Den soeten reuck is haest vergaen,
Men siet geen gout meer op de blaên,
Geen bie en comt daer honig suygen;
Den steel die neêrgequetst nu leyt,
Doet haer verlepte schoonigheyt
En treurigh hooft naer d'aerde buygen.
Soo gaet het met de menschen oock,
Al dat men siet en is maer roock,
Een ydelheyt der ydelheden:
Die nu geluckigh meent te sijn,
Sal dickwils 't naeste sonneschijn
Met droefheyt vinden sich bestreden.
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Vergeefs betrouwen wy op 't gout,
Vergeefs te werden grijs en out,
Vergeefs op valsche gunst der Heeren,
Vergeefs betrouwen wy den tijt
Die onse broosche jaren slijt,
Want het can al te licht verkeeren.
Gelijck men alle dagen siet,
Nu hier, nu daer, het wanckel riet
Voor alderhande winden dryven,
So sijn des werelts saken al,
Het hooghst' is dickwils naest den val,
En can in eenen stant niet blyven.
Den Spaignaert is oock groot geweest,
Noch God, noch mens heeft hy gevreest;
Hy heeft gedaen naer zijn behagen,
Hy heeft sich met onnoosel bloet
Soo lange onbelet gevoet,
Nu komt hem God van Leyden jagen.
Als hy nu aldersekerst dacht
De stat te hebben in zijn macht,
En spotte met de Heeren Staten,
Komt op het Rhijnlant sulcken vloet
Dat hy zijn voeten wackren moet,
En altemael zijn schanssen laten.
Hy dacht dat zynen leger meer
Uytrechten const als God de Heer,
En heeft wel dwaeslick derven schryven,
Dat hem de hel en 's Hemels kracht,
Al waren sy te saêm gebracht,
Van Leyden niet en souden dryven.
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Hoe blint is den verdwaelden mens,
Als hem Fortuyn den eersten wens
Of oock den tweeden laet vercrygen;
Hy meent dat 't al voor wint moet gaen,
Dat niemant hem en can beschaên,
Hy meent dat 't al voor hem moet nygen.
Terwijl is 't dat een ongeluck
Of eenen onverwachten druck,
Zijn goê fortuyne comt te staken;
Den sot die niet en dacht op quaet,
En siet geen middel, vint geen raet,
En weet niet wat hy voorts sal maken.
Want die in voorspoed niet en denckt,
Wat hy sal doen is 't dat het krenckt,
Wert radeloos in 't lest bevonden;
Moet ongewapent sonder schilt
Doen al wat de Fortuyne wilt,
Wert sonder hulpe soo geschonden.
Dat sal, Baldeus, u geschiên,
Gh' en dachte niet van hier te vliên,
Ghy dacht de Leytsche stat te winnen;
Och! oft ghy van te voren haêt
Bedacht wat u te doene staet,
Wat dat ghy dient nu te beginnen.
My dunckt, ick sie staen voor uw' deur
Vervaertheyt, droefheyt en getreur,
Die ghy nu licht sout connen vlieden,
Waer 't dat ghy als men Leyden sloot,
Raet hadt genomen voor den noot,
En alles dat u mocht geschieden.
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Doch menich Heer, al is hy bot,
En mogelick rechtschapen sot,
Wilt voor een wijs man sijn gehouden;
Daerom en is het oock niet vremt,
Is 't dat hem de Fortuyne temt,
Dat hem zijn sotheyt moet berouwen.
Ick acht voor een geluckigh mens
Die menght met vreese zynen wens,
Die alle dinck wel heeft gewogen;
Komt over 't hooft hem eenigh quaet,
Hy weet te voren daer toe raet,
Fortuyne heeft hem noyt bedrogen.
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Vierde geschiedenisse.
DEN ADMIRAEL BOYSOT; JONCKHEER VAN DER DOES; DE HEEREN VAN LEYDEN.
BOYSOT.

Siet hier Gods wonderwerck, siet hoe hy voor sijn kinders
Soo oogenschijnlick vecht, verdrijft de mensverslinders.
Wie had het oyt gelooft, dat sonder tegenstant
Het machtig Spaensche heir sou ruymen ons het lant?
Jae, dat uyt Lammen selfs, een schans so wel gelegen,
So treffelick gebout op dry verscheyden wegen,
Soo wel van grof geschut, soo wel van volck voorsien,
Den vyant sonder stoot, soo schandelick sou vliên?
Ick heb noch desen nacht den Prince niet verswegen
Door eenen mynen brief, dat so wy niet en cregen
Die schansse met gewelt, soo ick te proeven dacht,
Een hooger watervloet sou moeten sijn verwacht.
Nu vluchten zy van selfs. Sijn dat Baldeus crachten
Die wy soo wonder groot, soo wonder vreeslick achten?
Loopt, blooden bengel, loopt; bewijst dat ghy licht wint
Daer ghy geen tegenstant van volck en wapens vint.
Gelijck men by den Nijl siet dat de crocodilen
Den mensche, die haer vreest, vervolgen en vernielen,
Doch so haer yemant jaegt, sijn vluchtig en vervaert.
My dunckt dat den Maraen is van gelijcken aert.
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Den Spaignaert is een beest, hy soeckt al te verslinden
Dat in de Werrelt is: doch so hy comt te vinden
Een die met cloecken moet hem tegenweere biet,
Maraen tijt op de vlucht, dat spel en lust hem niet.
Hy is gewoone slechts het hoogste woort te voeren,
En eysschen bloet en gelt, by de verlaten boeren.
Hy heeft veel liever stracx van Leyden wech te gaen,
Als onse Zeeuwen eens sien in slachorden staen.
Doch emmers 't is genoeg, de stat is nu ontslagen,
Den bloedigen Tyran en sal haer niet meer plagen.
Soo veel ick mercken can, de stats achtbaren raet,
Verblijt van haer ontset, ons te gemoete gaet.
Sa, mannen, royt toch cloeck, maeckt dat men de galeyen,
Soo haest als 't doenlick is, mach bringen binnen Leyên:
De borgers wachten u; sa, mannen, royt toch aen,
Geen letsel is er meer, den vyant is gegaen.
Mijn Heeren, weest gegroet, wy hebben nu veel dagen
Gearbeyt om van hier den Spaignaert te verjagen;
Nu is 't met God geluckt.
VAN DER DOES.

Weest welcom, cloecken helt,
Die Leyden wederom in vryheyt hebt gestelt.
Ghy hebt doen onder u dien wreeden weerwolf buygen,
Die dachte goet en bloet geheel ons uyt te suygen:
Ghy hebt hem met uw' volck volkomentlick geleert,
Wat dat de vryheyt doet om niet te zijn verheert.
Soo lang de gouden son, met haren gulden wagen,
Ons bringen sal den dag, de duysterheyt verjagen;
Soo lang de silvren maen sal ongestadig sijn,
En toonen nimmermeer haer in gelijcken schijn;
Soo lange sult ghy oock in ons gedachten woonen,
Die ons in sulcken noot uw gunste comt betoonen.
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Tot dat ons levens loop wert teenemael geënt,
Sal uwe weldaet sijn diep in ons hert geprent.
BOYSOT.

Mijn Heeren, spreeckt soo niet. Geen menschelicke krachten
En hebben 's vyants heir verdreven van uw' grachten;
't Is Godes werck alleen, die met de vloet en wint,
Baldeus heeft ontstelt, doen loopen als een hint.
Waer 't dat hy in de schans van Lammen had gelaten
Een vendel ofte twee kloeckhertige soldaten,
Ick meene dat ghy my hier noch niet en sout sien.
Daer const een hant vol volck ons lange weire biên.
God die hier heeft gewilt zijn mogentheyt vertoogen,
Heeft 's vyants raet berooft van wijsheyt en van oogen.
Hy heeft in desen tocht soo claer ons bygestaen,
Dat yeder kennen moet dat hy 't al heeft gedaen.
Hy heeft alleen u stat, na soo veel bitter lyden,
Van 't Spaensche jock verlost. Wy hebben hem sien stryden
Met water en met wint, die op zijn wiecken droeg
De vreese die van hier het machtig leger joeg.
Die is het die ghy moet alleen de eere geven,
Dat hy heeft door ons hant den vyant wech gedreven:
Ons hulp was crachteloos. Ick en dacht selve niet
Dat uw gewenst ontset soo haest sou sijn geschiet.
AL DE HEEREN.

Wy weten 't wel, mijn Heer, wy weten dat de menschen,
Al willen zy veel doen, en wonder dingen wenschen,
Niet connen sonder God: want al haer daet en raet
Is min dan ydelheyt, is 't dat hy haer verlaet.
Nochtans so moeten wy u houden voor gesegent,
Als God op ons, door u, soo veel genade regent;
De meeste eer comt hem; maer u behoort oock toe.
Dat Leyden noyt en sy van u te prysen moê.
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Doch, siet van elcken kant de burgery met hoopen
Naer het gewenste broot met groote blijtschap loopen.
My dunckt, 't sal beter sijn dat wy van hier wat gaen,
Tot dat het woelen meest en loopen is gedaen.
REY VAN BLYDE LEYENAERS.
Is den Spaignaert dan gaen vluchten,
Is het waer, of is het niet,
Dat hy uyt zijn schanssen vliet?
Sijn wy vry gestelt van suchten?
Is den wreeden beul gegaen?
Heeft hy Leyden laten staen?
Och, hoe wonder sijn de wercken
Van den ongemeten God,
Die 't al keert naer zijn gebot!
Alle dagen can men mercken
Dat hy wel zijn kinders slaet,
Maer haer nimmer en verlaet.
Veel eer sal een mus vergeten
Hare jongskens of haer ey,
Dat sy in haer nestjen ley,
Veel eer sal het schaep niet weten,
Of den osse zynen stal,
Eer ons God vergeten sal.
Hy laet wel zijn kercke lyden,
En beproeven groot verdriet,
Maer hy en verworpt se niet.
Alle die haer nu bestryden,
Sullen hebben haren keer,
Sal oock vinden God de Heer.
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Den Maraen dacht dat hy Leyden
T'eenemael had in zijn hant,
Dacht op moorden ende brant:
God heeft hem van daer doen scheyden;
God heeft door een watervloet,
Hem doen wackeren den voet.
Wat mach nu den Spaignaert dencken,
Dat God zynen hoogen moet
Schandelick neêrbuygen doet?
Als hy meest ons dacht te krencken,
Als hy meest ons dacht te slaen,
Is hy moeten van hier gaen.
Als ons broot was opgegeten,
Daer en was geen peerdevleys
Meer genoeg tot onsen eysch:
Als ons hoop was neêrgesmeten,
En de schimpers, Spaens gesint,
Spotten met de vloet en wint.
Zy geloofden dat Gods crachten
Waren al te bijster kleen
Om ons t'helpen uyt geween:
Nu sien zy dat haer gedachten
Waren vol van sotterny,
Want de stat is weêrom vry.
't Spaensche heyr heeft moeten laten
Twee-en-tsestich schanssen staen
Die zy rontom Leyden haên;
Ick denck dat sy nu verweten,
En vervloecken dienen dach
Die haer eerst voor Leyden sach.
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Loopt, Baldeus, loopt naer Spaignen;
Siet dat ghy Philips bediet
Wat dat hier zijn volck geschiet:
Wat den Prince van Oraignen
Dach voor dach geduerig doet,
Voor ons lant en voor ons bloet.
Seght hem dat uw listig schryven,
En uw smeken en getier,
Niet geholpen heeft een sier:
Seght dat al uw vals bedryven
Van de borgers wiert bespot
Die betrouden haren God;
Die zy wisten dat sou wreken
Al de droefheyt die zijn kerck
Overquam door Spaignaerts werck:
Die zy wisten dat sou breken
Al de banden, al den last
Die haer hielt geketent vast.
Elck die tegen God wilt stryden,
En 't volck houden wilt benout,
Dat hy voor zijn kinders hout:
Kan soo qualick voorder ryden,
Als den wagen die op 't velt
Ergens is in 't slijck verstelt.
Lichter can een schuyte varen
Die geroyt wert van een kint
Tegen stroom en tegen wint;
Lichter zynen wech bewaren,
Eenen blinden sonder man
Die hem rechte leyden can.
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Gaet en telt eens al de menschen
Die van Adams tyden af
Sijn vertrocken in het graf,
Waer sijn al haer blinde wenschen:
Waer is al haer hoverdy?
Waer is al haer spotterny?
Als zy dachten dat zy waren
Boven andre liên gestelt,
En heerschapten met gewelt:
Als zy hoopten hoogh te varen,
Heeft haer Gods rechtveerde hant
Neêrgeslagen in het sant.
God is 't die wy moeten prysen,
God is 't die ons in den noot
Lang gewenste hulpe boot.
God heeft blijcklick willen wysen
Dat hy Leyden heeft ontset,
En des vyants cracht verplet.
Laet den wreeden vyant roemen
Op zijn ruyters, op zijn macht,
Op zijn Goden, op zijn pracht:
God is 't die wy willen noemen,
Die stelt Leyden weêrom vry
Van de Spaensche tyranny.
Blyde stat, gaet weêr betreden,
Maer niet met een bang gedacht,
Al dat ghy hebt doorgebracht;
Al dat ghy lang hebt geleden,
Al uw' droefheyt, al uw' pijn,
Die in vreucht verandert sijn.
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Denckt nu op de knolleschellen
Die ghy op den mishoop socht,
Door den noot daer toe gebrocht,
Eer u God te vreên quam stellen.
En denckt dat gh' uw leven lanck
Hem zijt schuldigh grooten danck.
Siet dat ghy en uwe kinders
Diepe printen in het hert,
Al de gunst die u gewert:
Dat ghy van de mensverslinders,
Sonder dat het bloet u cost,
Wert genadelick verlost.
En ghy, Spaignaert, gaet vertellen
Wat voor schande en verdriet
U in Hollant is geschiet:
Gaet, en seght al uw' gesellen
Dat hier niemant weêr en keer,
Want het brant hier al te seer.
Hier sijn al te cloecke mannen
Die voor 't lieve Vaderlant
Liever braken levens brant,
Dan dat jock van de Tyrannen
Haer en hare kinders soe
Onrechtveerdigh maken moê.
Gaet en soeckt vry ander landen,
Daer de sonne slapen gaet,
Of eerst uyt het bed opstaet,
Gaet, soeckt onbekende stranden;
Want in Hollant hebt ghy uyt,
Yeder hout u voor een guyt.
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Yeder noemt u een verrader,
Die van vast gesworen eet
En van trouwe niet en weet.
Noyt Tyran en was 'er quader,
Noyt en heeft gesien den tijt
Yemant wreeder als ghy sijt.
Roomen heeft wel veel geleden
En 't Siciliaensche lant;
Maer wat is 't by 't Nederlant?
Heeft oyt eeuwe, sonder reden
Door den beul vermoorden sien,
Meer dan achthien duysent liên?
Dat heeft Alva derven romen
In het midden van den wijn,
En daerom hoogmoedigh sijn;
Daer een ander voor sou schromen,
Nam den bloedigen Tyran
Voor een lauwerkransken an.
Loopt, Maraen, al uwe wercken,
Al uw' valscheyt, al uw' list,
Sijn hier t'eenemael gemist:
Yeder can uw hert wel mercken:
Loopt, Maraen, ghy zet belet,
Leyden is weêrom ontset.
Doch, ghy God, God vol genaden,
Die hebt van het Spaensche jock
En ondragelicken block,
Onsen vryen hals ontladen,
Die ons pijn en droevigheyt
T'eenemael hebt neêrgeleyt:
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Wy bedancken u van herten
Dat ghy als een vader doet,
Keert in vreucht ons tegenspoet,
Keert in blijdschap al ons smerten,
En in lacchen ons geschrey
Dat geduert heeft t'sedert mey.
Geeft dat wy u altijt eeren,
En bedancken voor het goet
Dat ghy dese landen doet;
Wilt den Spaignaert van hier keeren,
Maecket dat wy niet en sien
Hem vermoorden vrome liên.
Geeft dat ons nacomelingen
Noyt de vryheyt af en gaen,
Altijt tegen Spaignen staen;
Noyt vergeten, altijt singen,
Dat ghy Leyden hebt ontset,
En de Spaensche macht verplet.
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Vijfde geschiedenisse.
DE GODDELICKE RECHTVEERDIGHEYT.
Soo heeft het God belieft, gaet, Fama, gaet vertellen,
Dit wonderlick ontset de menschen al voorstellen;
Gaet, seg het aen de liên die woonen aen den kant
Van d'onbekende zee in Magellansche lant:
Vliegt met een snelle wieck naer al de Westsche landen,
En die de morgen-son eerst met haer vier comt branden;
Vliegt daer de Noortsche zee altijt geketent staet,
Stoockt daer oock vreuchdenvier, maeckt dat het ijs ontlaet.
Soo heeft het God belieft. Als nu de vierde mane
Had' in verscheyden schijn doorloopen 's Hemels bane,
Als Leyden was beswaert met honger en met pest,
Heeft God door wint en vloet het spaensche heir vernest.
Hy heeft de stat besocht met alderhande qualen,
So dat het bynaer is onmoglick te verhalen
Dat zy geleden heeft; zy mocht nu qualick voort,
Maer God heeft haer gebet in 't leste noch verhoort.
Hy heeft in 't lest getoont hoe licht dat hy can helpen
Zijn aengevochten volck, en al haer droefheyt stelpen;
Hoe licht dat hy vernielt des vyants blint gewelt.
Hoe onbedacht is hy die tegen God hem stelt!
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Hoe seer is hy berooft van wetenschap en sinnen
Die hoopt met dulle cracht yet tegen God te winnen!
Die met den minsten wenck of met het minste woort
Des vyants hoogmoet breeckt, en al zijn crachten stoort.
En ghy hebt nu Maraen beginnen oock te proeven,
Hoe hy zijn kinders helpt die ghy socht te bedroeven;
Doch 't en is maer begin: 't en is noch niet gedaen,
Hy sal in corten tijt u gans uyt Hollant slaen.
Jae als den grooten boom, den Prince van Oraignen,
Sal afgeslagen sijn door het verraet van Spaignen,
Sal wassen van een plant een ander alsoo groot,
Die wrake nemen sal van zijn Heer vaders doot.
Die sal sijn edel hert op Turnhouts heyde toonen,
En by Nieupoorte niet uw machtig heir verschoonen;
Die sal u onvertsaegt besoecken, selve t'huys,
En in het Vlaemsche lant ontweldigen u Sluys:
En senden Hemskerc naer de Gibraltarsche stranden,
Die in uw' haven sal uw groote vloot verbranden;
En dwingen u daer door, dat ghy u kent vermant,
Met giften en gevley comt bidden om bestant.
Als dien helt moê sal sijn van winnen en van leven,
Sal hy de sorg van 't lant zijn broeder overgeven;
Die sal als eenen leeu die voor zijn joncxkens staet,
U tasten naer het hert, doen roepen om genaet.
U hangt veel over 't hooft. Hoe sal uw herte schromen
Als uwe silvervloot in Hollant aen sal comen!
Als ghy verliesen sult Grol, Wesel, en den Bos,
En sonder slach of stoot de Velu laten los!
Als u den Batavier ontschaecken sal uw' schelpen,
En aen den bedelsack uw' schuldenaren helpen.
Als door uw eygen gout en silver opgepronckt,
Hy u de trotsche stat van Fernambucq ontlonckt.
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Dit heb ick altemael op desen hoet geweven,
Die ick nu wederom wil aen de vryheyt geven;
Zy heeft hem eens gehat, maer was er af berooft,
Door het Maraensghewelt, nu krijcht z' hem weêr op 't hooft:
Die sal zy onbelet tot spijt van Spaignen dragen,
Soo lang de gouden son de sterren zal verjagen;
Is 't dat zy altijt blijft by God, en by zijn woort,
En naer het vals gevley van Spaignen niet en hoort.
Terwylen Leytsche stat, die door Gods stercke handen
U vint geheel verlost van al uw' vyants banden,
Die naer vier maenden druck en jammerlick verdriet,
U wederom gestelt in volle vryheyt siet:
Danckt en prijst uwen God die u comt gunste toonen,
Uw droef geschrey met vrucht, uw pijn met blijtschap loonen,
Die door u heeft geleert wat dat de vryheyt kan
Als zy bestreden wert van eenigen Tyran.
Ghy sult noch menich volck door uwe daet verwecken;
Om haren vryen hals uyt 't wreede jock te trecken.
Noch menigh' eeuw' hier naer sal gans verwondert staen,
En prysen dat ghy hebt geleden en gedaen.
Jae, menich mensche sal uyt al des werrelts hoecken,
Alleen om u te sien, het Nederlant besoecken;
U wysen met de hant, en seggen, dat 's de stat
Daer door het heele lant de vryheyt heeft gehat.
Die stat is 't die beleyt nu meer dan achtien weken,
Voor vyant, honger, pest, niet 't minsten is geweken:
Die, als der menschen hulp onmogelick wiert geacht,
Bleef evenwel noch kloeck, heeft Godes hulp verwacht.
Jae, als uw' hooge school de werrelt sal trotseren,
Sal menich hooch gemoet hier konsten comen leeren;
En door uw' trouw beweecht, sal haer in 't hert geplant
Sijn haet van den Tyran, en vryheyt van haer lant.
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Geluckig sijt ghy, stat, is 't dat ghy Gods genaden
Noyt door ondanckbaerheyt sult missen of versmaden;
Is 't dat ghy door bedrog en Spaignaerts soet gelaet,
Noch nu, noch nemmermeer, uw hert bewegen laet.
Als hy u altemet de vrede sal aenbieden,
Siet of ghy niet en kont verradery bespieden:
Siet of den soeten naem van vrede niet en deckt
Bedrog, dat sich weêrom nae tyrannye streckt.
Onmenschlick is den mens die altijt soeckt te vechten,
En noyt met vasten pays den oorlog en wilt slechten.
Maer die is bloô en sot, die door een vals bestant
Des vyants krachten sterckt tot nadeel van het lant.
Mijn lieve vrye stat, toont een kloeckmoedig herte,
Denckt op uw swaer verdriet en uw' geleden smerte;
Denckt dat ghy veel te dier uw' vryheyt hebt gekocht,
Om door des Spaignaerts list te werden onderbrocht.
Geluckig sijt ghy, stat, is 't dat ghy God den Heere
Altijt getrouwe sijt, en onderhout zijn leere:
En dat gh'uw' kinders leert te haten den Maraen,
En nimmer haren God en vryheyt af te gaen.
VREUCHT-LIET VAN LEYTSCHE VRIJSTERS.
Viermael heeft nu de mane,
Gevoert door 's hemels bane,
Haer afgeleende licht,
Viermael met duyster peerden,
D'inwoorders van der eerden
Ontrocken haer gesicht:
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Vier maenden sijn verloopen,
Dat de Maraensche hoopen
Ons oogen maeckten nat;
Dat nachten ende dagen
Ons altijt hoorden klagen
D'ellende van ons stat.
Nu mogen wy met rusten
Voldoen weêr al ons lusten,
En bly sijn onbelet,
Nu mogen wy afdroogen
Ons lang bekreten oogen,
Want Leyden is ontset.
Wat mag den Spaignaert dencken
Dat hy moet laten sencken
Zijn opgeblasen hert?
Dat hy van hier moet scheyden,
En van de stat van Leyden
Soo afgedreven wert?
Hy dacht 't spel was gewonnen,
Den rock was afgesponnen,
De stat most overgaen;
Als hy 't al dacht te moorden
Met sweerden of met koorden,
Heeft God ons bygestaen.
Hoe moet Baldeus spyten,
Dat elck hem sal verwyten,
Dat hy, die aerd' en lucht
Bespot en 's Hemels krachten,
Den Zeeuw niet en derft wachten,
Soo schandelick is gevlucht.
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Den rekel die m' hoort keffen,
Vlucht, als men hem wil treffen,
Laet hangen zynen stert:
Balde, wat helpt uw stoffen,
Uw schelden en uw boffen?
Ghy hebt een rekels hert.
Elck sou den esel schromen,
Als hy heeft aengenomen
Een moedig leeuwen vel,
Waer 't dat hy had' verlooren
Zijn al te lange ooren,
Die brodden heel het spel.
Maranen, loopt naer Spaignen,
En tercht niet meer Oraignen,
Noch 't vry gevochten lant.
Wat wilt ghy hier toch krygen?
Vlecht liever voor uw' fygen,
Gelijck te voor, een mant,
Doet dat ghy deet voor dezen,
't Sal u veel beter wesen;
Als hier in 't Nederlant,
Met nat gemaeckte voeten,
Voor den Zeeuw vluchten moeten,
Mot vreese en met schant.
Gaet liever u begeven
Tot bedlen al uw leven,
Dan ghy naer Hollant siet,
Want meest al die daer wonen,
En willen, noch en konen,
Staen onder uw gebiet.
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Het is te wel gebleken
Dat ghy door valsche streken
Het lant soeckt te verraên.
God geve dat ons kinders
U haten, mensverslinders,
Noyt vryheyt af en gaen.
Nu willen wy weêr hullen,
En met veel bloemen vullen,
Tot merck van vrolicheyt,
Het hooft dat soo veel dagen
Geen ciersel heeft gedragen,
Ons droefheyt heeft beschreyt.
Nu mogen wy de tuynen,
De waters en de duynen,
En weyên gaen besien:
Voor geenen vyant schromen,
Wiens kracht God heeft genomen,
Van Leyden heeft doen vliên.
God geve dat de landen
Die met soo vaste banden
Te samen sijn vergaert,
Den Spaignaert altijt haten
Noyt God en Vryheyt laten,
Die Leyden heeft bewaert.
EYNDE.
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